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Beste collega’s, medewerkers in het groen

De tot op heden, zachte winter is nat verlopen, grondwerken in de tuin uitvoeren is dan ook een bijzondere of bijna
onmogelijke opdracht. Toch slagen sommigen er in een werf plantklaar te krijgen, maar al snel bleek dat bepaalde
soorten groenblijvende heesters uitgeput waren, dit kan er alleen maar op wijzen dat we allen veel plantwerk hebben. De
orderboekjes zijn bij iedereen goed gevuld, allemaal zeer positief, het beloo�t een goed jaar te worden.
Ondertussen zijn er enkele succesvolle maanden gepasseerd voor Groen Groeien. Onze nieuwe aanpak om evenementen
samen met en bij onze partners te organiseren resulteerde in een geslaagde formule. Lees en kijk zeker eens de verslagen
in dit nummer na en bezoek onze website voor enkele sfeerfoto’s via de ‘terugblik-button’. Houd ook onze aankomende
activiteiten in het vizier, in bijzonder de tuinreis naar Normandië.
Naast evenementen en opleidingen stond ook een nieuwe website in de steigers. Met dit nieuwe online
communicatieplatform zijn we weer up-to-date wat betre�t de nieuwe regels i.v.m. privacy ‘GDPR’ en ‘responsive’ (mobiel te
bekijken).
Onze nicheplatformen krijgen op onze nieuwe website ook een eigen stek. Op deze manier kan er speciﬁek over bepaalde
thema’s gecommuniceerd worden. Laat ze nu maar groeien, samen met de sector.
Zo komen we met Groen Groeien 3.0, nieuwe website, nieuwe doelen en nieuwe uitdagingen tegemoet.
Verder wensen we jullie veel leesplezier in dit dubbeldik nummer.

by EASYFAIRS

Marc Galle & Dirk Ingelaere
Groen Groeien

Meer informatie:
www.green-expo.be
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Jcb presenteert nieuwe range
minigraafmachines
Jcb bouwt de succesvolle introductie van haar nieuwe genera-

Robuust ontwerp

tie minigraafmachines verder uit. Eerder werden de midigraaf-

Deze 3 machines delen Jcb DNA met een verhoogde duur-

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

zaamheid door een robuust ontwerp en onderhoudsgemak

pen en werden daarna nog 4 modellen met bedrijfsgewicht

voor het maximaliseren van productiviteit en kostenverlaging

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

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

ook de productie van de minigraafmachines tussen 1.6 en 1.8

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

ton volgen.

zorgen van de eigenaar door het verlagen van de total cost of
ownership en verhoogd gebruiks- en onderhoudsgemak.

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

bovendien werden de frames van deze machines voorzien van

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

stevige bevestigingspunten om regelmatig transport zo een-

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

voudig mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat kettingen

swing op de markt.

en banden niet over de rupsen worden aangetrokken om on-

Hun belangrijkste kenmerken zijn:

nodige beschadigingen te vermijden.

• 100% stalen carrosserie voor maximale impactbescherming

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

• Geoptimaliseerd ontwerp ter bescherming van de hydrauli-

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

sche componenten
• 10 bevestigingspunten om machinetransport te vergemakkelijken zonder beschadigen van de rupsen

Onderhoudsgemak was een van de belangrijkste zaken die in overweging werden genomen bij het ontwerp van deze machines. Vandaar dat zij achteraan zijn voorzien van een wegklapbaar contra-

• Smeerintervallen van 500 uur

gewicht om eenvoudig toegang te verlenen tot motor en batterij,

• Wegklapbaar contragewicht voor gemakkelijke toegang tot

alsook een afzonderlijke klep voor dagelijkse servicecontrolepunten.

servicepunten
• Afzonderlijke klep voor service nazicht van dagelijkse controlepunten

Deze compacte graafmachines zullen behoren tot de veiligste
in de markt, dankzij verbeterde stabiliteit en verhoogde allround zicht met vlakke ramen.

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

Compacte machines, boordevol kwaliteiten.
Contacteer ons op +32 89 69 50 50 of vraag uw lokale JCB-dealer
om meer informatie.

www.jcb.com

Voor meer informatie, contacteer: Fiona Dewaele - Jcb benelux Press Office - T: + 32 471 855 464 - E: Fiona.dewaele@jcb.com
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Op 15 en 16 november 2017
vond het negende internationale zwemvijvercongres
plaats in Leeuwarden. Het
Nederlands Platform voor
Natuurlijk Zwemwater
was er gastheer.

Meerstammige bomen zijn de laatste jaren aan een stevige opmars bezig. Ze hebben kenmerken van zowel een
boom als een struik. De vertakking begint al aan of net
boven de grond, maar toch zijn de stammen onderaan
kaal wat een prachtig visueel effect creëert.

NPK 8-4-20 + 3 MgO – MINIGRAN® TECHNOLOGY
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2-in-1: gazonmeststof met indirecte werking tegen mos

■

Lange en uniforme werking voor een mooi, diepgroen gazon, zonder extra
maaibeurten
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Maakt geen vlekken op tegels of kleding
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In MINIGRAN®, een homogeen samengesteld minikorreltje dat diep in het
gazon valt voor een optimale werking
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12 + 1 zak GRATIS*
VAN TOEPASSING OP VOLGENDE PRODUCTEN*:

54

De beuk komt van nature in Vlaanderen algemeen voor op de
Vlaamse zandrug tussen Brugge en Gent...

80

Inge De Bruycker, een tuinarchitecte uit
het West-Vlaamse Aalbeke is reeds vanaf
het eerste jaar enthousiast lid van onze
vakvereniging Groen Groeien en regelmatig aanwezig op activiteiten of events.
Benieuwd naar haar enthousiasme…
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Tijden veranderen.

met de GZC1000 zaaimachine

&

RENOVATIE
met de DZC600 doorzaaimachine

De snelheid en de wijze waarop we vandaag met elkaar communiceren is een mooi voorbeeld hoe een periode van slechts 10 jaar,
in termen van evolutie, al een eeuwigheid lijkt. De druk op ondernemers om tijdig aan de steeds hogere klantenverwachtingen
te voldoen, neemt hierdoor toe. Ook tuinaannemers ontsnappen
niet aan deze ratrace. Om concurrentieel te blijven moeten ze
elk jaar weer een aantal % efficiëntiewinst zien te boeken. Door
het groeiende verkeersinfarct neemt tot overmaat van ramp, het
aantal nuttige werkuren per dag, jaar na jaar verder af. Men moet
dus die winst op andere vlakken zien te halen. Mechanisatie en
organisatie zijn de sleutel naar de oplossing. Sinds de start van de
industriële revolutie, is de investering in machines dé groeimotor
voor productiviteit gebleken. Vandaag geldt dit nog steeds. De
bewuste uitbouw van een machinepark die vaak voorkomende
bewerkingen (of opdrachten) sneller en met grotere zekerheid op
succes laten verlopen, zorgen dat je als bedrijf kan groeien.
In deze zoektocht naar efficiënter groenafvalverwerking of voor
gazonaanleg en -verzorging komt een tuinprofessional al heel
snel ELIET machines op het spoor. Deze Belgische fabrikant kan
bogen op meer dan 30 jaar ervaring. Het bedrijf heeft een nauwe
band met de realiteit van de tuinaannemer en put hieruit steeds
weer inspiratie om machines te ontwikkelen die dit werk vereenvoudigen. Een aantal voorbeelden maken dit duidelijk: zo kwam
ELIET ruim 23 jaar geleden als eerste op het idee om een professionele versnipperaar te ontwikkelen die zo compact was en
bovendien voorzien van een wielaandrijving, dat je als tuinaannemer een versnippervermogen tot 12 cm zonder enige moeite
tot elke plek van een tuin kon rijden. Zo moest het snoeiafval niet
langer uit de tuin worden gesleurd naar een grote volumineuze
versnipperaar die langs de weg of oprit stond geparkeerd. Dit
leverde een fenomenale tijdswinst op en zorgde dat de totale
doorlooptijd van een snoeibeurt drastisch kon worden ingekort!
Zo introduceerde ELIET als referentiemerk in 2011 een verticuteermachine die het mos ook meteen opving en comprimeerde

Nieuwsgierige tuinprofessionals kunnen zich aanmelden voor een vrijblijvende demo: DEMO@ELIET.EU

ELIET EUROPE NV | 056 77 70 88 | INFO@ELIET.EU | WWW.ELIET.EU

in een opvangbak. Waar een klassieke verticuteerbeurt verloopt
over twee werkgangen, verticuteren en opruimen, zo kon deze
nieuwe machine de twee bewerkingen uitvoeren in slechts één
werkgang. Dit levert een tijdsreductie op van 50%. Zo’n tijdswinst realiseren in een voorjaar waar de beschikbare tijd omwille
van wisselvallige weersomstandigheden, sowiezo reeds schaars
is, is meer dan goud waard. De machine is bovendien zelfrijdend,
dus comfortabel voor de bediener en levert tevens een beter verticuteerresultaat. Wat kan je als tuinaannemer nog meer wensen?
Zo beschikt ELIET over een zaaimachine die zowel de aanleg en de
voorbereiding van het zaaibed, als het zaaien zelf, in één machine
combineert. Dit beperkt voor de tuinaannemer niet alleen de investering van meerdere machines tot één toestel, anderzijds lost
het ook een logistiek probleem op. Opnieuw een win-win verhaal!
Recent ontwikkelde ELIET een nieuwe doorzaaimachine die
compact en eenvoudig te bedienen is en door zijn innovatieve
zaadverdeelsysteem een onovertroffen zaairesultaat levert.
Mits de zaaiomstandigheden correct zijn kan een renovatie
met deze ELIET doorzaaimachine niet mislukken. Dankzij een
betrouwbare snelheid van uitvoeren en een quasi zekerheid
over een succesvolle en maximale opkomst, is de risicofactor bij
gazonrenovatie voor de tuinaannemer drastisch gedaald, wat
zich duidelijk positief laat voelen in zijn rendabiliteit.
Dat deze voorbeelden ook voor uw aannemersbedrijf van toepassing zijn hoeft u niet te geloven, u kan het ook zelf uittesten
en vaststellen. Daarom start ELIET dit jaar met zijn “ON TOUR”
programma. Hierbij toeren drie demonstratoren het land rond en
komen naar u toe als professionele tuinaannemers om te tonen
welk voordeel een ELIET machine u kan opleveren. Probeer dit uit
en maak vrijblijvend een afspraak zodat deze tournee ook bij u
voorbijkomt. Zo kan u in uw eigen werkomstandigheden en -omgeving de ELIET machines naar believen uittesten. Stuur uw aanvraag naar ontour@eliet.eu of bel de hotline op 056 77 70 88.
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Het negende IOB
zwemvijvercongres
in Leeuwarden.
.................................................
Auteur: Jean Vanhoof
Foto’s: Jean Vanhoof en Peter Lauwers

op 15 en 16 november 2017 vond het
negende internationale zwemvijvercongres plaats in leeuwarden. het
Nederlands platform voor Natuurlijk
Zwemwater was er gastheer.
Onder het motto ‘Aan de Waterkant’
ontmoetten ruim 200 zwemvijver-professionals elkaar in de Friese stad Leeuwarden.
Maar liefst 21 nationaliteiten waren vertegenwoordigd. Tijdens lezingen, workshops en netwerkbijeenkomsten werden
ervaringen en kennis gedeeld, onder andere
uit wetenschappelijk onderzoek. Het thema

van het congres liet zien dat zwemvijvers
positief bijdragen aan milieuvraagstukken
als natuurlijke waterzuivering, afnemende
biodiversiteit en wateroverlast.

duurZaaMheId eN
NatuurlIJK speleN

Zijne koninklijke hoogheid Prins Carlos
de Bourbon, die zich inzet voor duurzame
innovatie en de circulaire economie, voelde
zich zeer aangesproken door dit thema.
“Natuurlijk zwemwater draagt bij aan het
behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.
Er zijn tal van technologische innovaties
10 - GROENGROEIEN magazine

die dat mogelijk maken.” Hij drukte de
deelnemers op het hart vooral hun kennis
te delen en samen te werken: “Kennis delen
en samenwerken zijn de sleutels tot succes.
Het is nodig om de snelle veranderingen bij
te kunnen houden. Onderschat die snelheid
niet. Het IOB bestaat nu tien jaar, in zo’n
periode kan er veel gebeuren. Neem de
beeldschermrevolutie.” Dit voorbeeld was
niet toevallig gekozen. De prins legde daarmee de link naar kinderen, die onder andere
door het gebruik van beeldschermen veel
minder in de natuur spelen. “Spelen in de
natuur hee�t alleen maar positieve ef-

fecten, zo blijkt uit onderzoek. Natuurlijk
zwemwater kan daaraan bijdragen.” Aldus
de prins in zijn openingswoord.

WoeNsdaG

Internationale experten uit de praktijk en
uit de wetenschappelijke sector wisselden
elkaar gedurende gans de dag vlot af, telkens met boeiende en leerrijke voordrachten van ongeveer 30 minuten, die rijkelijk
voorzien werden van hoogst interessant
foto- en ﬁlmmateriaal. Na elke voordracht
was er telkens gelegenheid om vragen te
stellen. Hiervan werd door de deelnemers

dankbaar gebruik gemaakt, ook al omdat ze
de vragen in hun eigen taal konden stellen,
want de organisatoren hadden een zestal
tolken voorzien zodat zelfs de Polen en de
Tsjechen in hun eigen taal de antwoorden
konden horen.
Hans Graf, een toonaangevend zwemvijverbouwer uit Zwitserland, beet de spits af.
Zijn voordracht ging over ﬁltergesteenten
en de wetenschappelijke proeven die hij er
op kleine schaal thuis in zijn eigen atelier
mee had uitgevoerd. Hij vergeleek in
eenvoudige opstellingen van PVC-buizen
11 - GROENGROEIEN magazine

de reinigende bioﬁlm (een laag van nuttige
micro-organismen die zeer belangrijk zijn
voor een gezond zwemwater) op verschillende materialen zoals PVC bolletjes,
marmersplit en zelfs glas. Hij brak een lans
voor het gebruik van diverse ﬁltermedia uit
de Koi-vijverbouw.
De Poolse Agnieszka Karczmarczyk van de
universiteit van Warschau voert in open vijvers een intens onderzoek naar de werking
van bioﬁlm en naar de opnamecapaciteit
voor fosfaten door verschillende dragers .
Volgens dit vergelijkend onderzoek kunnen

VERENIGINGSLEVEN
zowel ijzer als calcium als toevoeging aan
het filtermedium fosfaten opnemen en zo
algengroei helpen voorkomen. Ze voerde,
met goede resultaten, heel wat interessante proeven uit met reactieve materialen
op basis van ijzeroxide en calciumcarbonaat
die in waterdoorlatende zakken in het
filtergedeelte werden gebracht. De stap
naar een toepassing in zwemvijverfilters is
zo eenvoudig te maken.
Ook interessant en bij ons nog een totaal
onbekend concept was de voorstelling door
Clear Water Revival uit Bristol in Engeland.
Dit bedrijf spitst zich toe op binnenzwemvijvers. Niet met een beplante filter, maar
wel met een slimme (en ingewikkelde)
technische installatie openen zij een nieuw
marktsegment in de zwemvijverwereld. De
prijzen zijn voorlopig nog navenant. In hun
onderzoek voegden zij zelfs ziekteverwekkende bacteriën toe aan hun filtermedia en
bestudeerden vervolgens hoe een actieve
biofilm in staat is om pathogene kiemen
weg te concurreren. Wordt ongetwijfeld
nog vervolgd, én nagevolgd!
Tussen en na deze voordrachten bezochten
de deelnemers een twintigtal intressante en
vernieuwende stands van toeleveranciers
van filtersystemen en reinigingstoestellen.
Boeiende gesprekken en discussies waren
gans de dag aan de orde!

doNderdaG
Na de uiterst wetenschappelijke voordrachtreeks op woensdag, had onze landgenoot Jean Vanhoof de eer om donderdag
een nieuwe voordrachtenreeks te openen
met wat tegengewicht tegen de trend van
de laatste sprekers van de dag ervoor: hij
deed een oproep om meer natuur te creëren

in en rond de zwemvijvers. Terug naar de
basis, want meer en meer zien we zwemvijvers die qua uiterlijk weinig verschillen
van klassieke zwembaden en waar de
esthetiek en de band met de natuur ver te
zoeken is. Er mag meer aandacht komen
voor de natuurlijke overgang tussen het
water en de omliggende tuin. Met knappe
voorbeelden van door zijn eigen bedrijf ‘De
Vaantjesboom’ gerealiseerde zwemvijvers,
en eveneens van het bedrijf Umor Acqueo
SRL (van de Italiaanse congresdeelnemer
Gianni Mucinelli), die op een unieke manier
de vijveromgeving laat overgaan in de tuin.
De beelden logen er niet om en werden door
de congresdeelnemers op oooh’s en aaah’s
onthaald. De ganse voordracht van Jean
Vanhoof, één van de pioniers in de Belgische
zwemvijverbouw, was een warme oproep
aan alle aanwezige vijverbouwers om samen te werken met tuinarchitecten met een
degelijke natuur- en plantenkennis.
Daarna kwam de bekende Nederlander
Doctor Elmar Fuchs aan het woord. Hij doet
op universitair niveau onderzoek naar de
behandeling van water door magneten. Tot
voor kort werd dit door serieuze wetenschappers als charlatanisme afgedaan,
maar door de ontdekking van zogenaamde
“dollops”, dat zijn waterclusters die zich
vormen rond uiterst kleine (we spreken over
moleculair niveau) “bijna-kristallen” van
Calciumcarbonaat.
Al bij al een zeer boeiende maar uiterst
ingewikkelde materie, die door Elmaar
Fuchs toch in een begrijpelijke taal werd
voorgesteld.
Meteen daarna volgde een voordracht door
de Oostenrijker Wolfgang Wesner over de
aanwezigheid van sulfaat in zwemwater.

Sulfaten zijn in principe niet problematisch. De maximumwaarden zijn vooral
gebaseerd op een technische achtergrond:
te hoge concentraties zouden leidingen
kunnen beschadigen. Maar bij zuurstofgebrek in het zwemwater kan wel een ernstig
probleem ontstaan: sulfaat verandert
in een anaërobe omgeving in het giftige
zwavelwaterstof, wat een rotte-eiergeur
heeft. Naast nitrieten is zwavelwaterstof
de belangrijkste giftige stof die in slecht
gebouwde filtersystemen kan ontstaan.
Bovendien kunnen hoge sulfaatgehalten in
het vulwater de groei van een biofilm sterk
remmen en deze zelfs reduceren.
De Duitser Michael Messner begon zijn voordracht met de vraag: “Zijn UV-lampen in een
zwemvijver een hulp of een vergissing?”
UV-C-licht, dat een golflengte heeft van
100-280 nm (nanometer), kan gebruikt
worden om algen te bestrijden. Desinfecteren kan volgens zijn onderzoek met UV-licht
met een golflengte van 253,6 nm. Die lampen zijn al op de markt. Maar is dit nog wel
natuurlijk? Wat zou dan het gebruik van UVlampen kunnen tegenspreken? Vooreerst is
er het gegeven dat ook nuttige micro-organismen die zich in de waterstroom bevinden
beschadigd worden door UV-C-licht. Hun
DNA wordt beschadigd en ze zullen zich niet
meer kunnen delen. Daarbij verhoogt het
gebruik van zulke lampen, die veel stroom
verbruiken en bovendien regelmatig moeten vervangen worden, gevoelig de bedrijfskost van een zwemvijver. Het is bovendien
bewezen dat bij permanent gebruik van
UV-C-licht de technische materialen van een
zwemvijverinstallatie sneller verouderen.
De heer Messner is van oordeel dat in het
overleg met de klant al deze zaken grondig
moeten besproken worden. Men kan door
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uw partner in professionele gazonzaden en veldbloemen
Renova

HEADSTART

Presto

Herstelgazon

Speel- / sportgazon

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

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Vóór herstel

HEADSTART

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

Veldbloemen
Oneindig veel mogelijkheden
✔ Uitgebreid gamma aan een- en
meerjarige veldbloemenmengsels
✔ Een aangepast mengsel voor elk
terrein

Na enkele weken

Bij aankoop van 100 kg AQM gazonmengsel
Ravot | Extenso | Versailles | Presto | Supersporta | Renova

+ bewijs van aankoop :
GRATIS DUURZAME JERRYCAN (6 liter)

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

www.advantaseeds.be
info@limagrain.be
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BOOMER EasyDrive™

Boomer 54D EasyDrive™ CVT-transmission

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

SuperSuite Cabine

Nijverheidsstraat, 34
8760 Meulebeke
T. (32) 51/709 704
www.newholland.com

TW280TFTR

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

een aantal andere maatregelen reeds van
tijdens de realisatie van een zwemvijver de
algengroei voor een stuk vermijden of het
risico op algen tenminste verkleinen. Een
natuurlijke manier van zwemwater zuiveren
is zulk een UV-C-lamp zeker niet.

TW160PH

Nijverheidsstraat, 34
8760 Meulebeke
T. (32) 51/709 704
www.timberwolf-uk.com

In de namiddag werd door de deelnemers
een bezoek gebracht aan de Water Campus
Leeuwarden. Daar onderzoeken studenten
momenteel of regenwater als vulwater voor
zwemvijvers kan overwogen worden. Dit onderzoek werd besteld door het bedrijf Biotop
uit Oostenrijk, een absolute pionier op het
gebied van zwemvijvers (actief vanaf de jaren
‘80 van vorige eeuw). In elk geval is het zo
dat gedurende de periode dat er het meeste
regen valt, ook de grootste verontreinigingen van het zwemwater kunnen optreden.
Een verdunning van de verontreiniging met
regenwater zou daarom logisch lijken. Maar
het is belangrijk hoe dit regenwater opgevangen wordt. Als dit regenwater gewoon via de
dakpannen en de goot wordt opgevangen, of
via een verharde oppervlakte van een terras,
kan het op zijn weg intussen heel wat stoffen
hebben opgenomen die voor de zwemvijver
niet wenselijk zijn. Regenwatergebruik is
wel uit duurzaamheidsoverwegingen aan te
raden, maar enkel nadat het een bijkomende
filtering of zuivering heeft ondergaan. In
Nederland moet vulwater momenteel voldoen aan de normen voor drinkwater. Als je
met regenwater wil vullen moet het dus wel
gezuiverd worden. Zo’n zuiveringsinstallatie is
niet zo groot en kan in een ruimte van minder
dan een kubieke meter ingebouwd worden,
en kost in aankoop momenteel minder
dan 400 Euro. Zo wordt het interessant om
regenwater zoals (bij)vulwater toe te passen,
want kostbaar drinkwater gebruiken om een
zwemvijver mee te vullen, is niet meteen een
duurzame actie.
De voordrachtenreeks van het congres werd
afgesloten door de Oostenrijker Doctor Heinz

Jaksch. Hij doet onderzoek naar de combinatie van snelle en langzame filtering van
zwemvijvers. Snelle filtering is te vergelijken
met bio-reactoren, waarin allerlei omzettingsprocessen op microbiologisch niveau
plaats vinden. Op bepaalde dragers groeit
een biofilm, een dun laagje micro-organismen die uit het voorbijvloeiende water
allerlei voedingsstoffen onttrekken. Voor het
goed functioneren van snelle filtersystemen
is het nodig om deze dragers continu goed
te beluchten ten behoeve van de aërobe
bacteriën (belangrijk voor de omzettingen
in de stikstofcyclus). Ook de stroomsnelheid
in en de inhoud van een snel filtersysteem
zijn beide even belangrijk voor een goede
opbouw van biofilm als het beluchten.
In trage filtersystemen, zoals onze downflow of upflow systemen van beplante
filters met kiezel of lava, gebeurt het onttrekken van voedingsstoffen eveneens door
een biofilm die zich op de wanden (vandaar
gladheid van wanden) en in het al dan niet
poreuze substraat bevindt. Voor een langzame filtering mag de doorstroming 35%
langzamer zijn dan voor een snelle filtering.

15 - GROENGROEIEN magazine

Daardoor kunnen hier pompen gebruikt
worden met een lagere debiet. Dit in tegenstelling van de vroegere opvattingen dat het
water van een zwemvijver 3 tot 4 keer per
etmaal door een filter zou moeten passeren.
Dat is goed nieuws, want het stroomgebruik
van de circulatiepomp(en) kan hierdoor
gevoelig naar omlaag gehaald worden.
In een ideaal scenario zouden de snelle
systemen aan de langzame kunnen gekoppeld worden, ervoor of erachter. Mijn eigen
oordeel: ongetwijfeld zullen in de toekomst
snelle systemen meer en meer op de voorgrond treden, temeer omdat ze in onderhoud
gemakkelijker zijn dan de langzame systemen, die bovendien meer plaats innemen.
Maar als je een mooi beplante filterzone wil
zien met libellen en kikkers, dan kies je uiteraard voor een ‘langzame’ filterzone die je al
zwemmend kunt bewonderen.
Kortom: het negende internationale IOBzwemvijvercongres was een enorm leerrijk
congres, vooral omdat er heel wat voordrachten van een erg hoog wetenschappelijk niveau waren. Ook de organisatie was
erg professioneel te noemen.
Verder wetenschappelijk onderzoek zal
zeker nog meer interessante gegevens aan
het licht brengen, en automatisch gevolgd
worden door baanbrekende technologische
innovaties.
Het volgende internationale zwemvijvercongres zal doorgaan in 2019. Als ernstige
zwemvijverbouwer en lid van Groen Groeien
Zwemvijverbouwers mag u dat beslist niet
missen. Meer informatie hierover vindt u op
www.iob-ev.eu/

BIG BAG

Kan ook in bulk geleverd worden
vanaf meer dan 5 big bags

ONKLOPBARE
GARANTIES
een uitgebreid en
professioneel assortiment
bouw- en tuinmaterialen.
Daarnaast geniet je een
aantal KEIHARDE
garanties.

per big bag

van 2 tot 5 big bags

Levertijd: 5 à 7 werkdagen
na bestelling
1 big bag = 1 pallet

WORK SMARTER NOT HARDER

IN MAKRO’S DRIVE-IN VIND
JE ALS TUINPROFESSIONAL
ALLES WAT JE ZOEKT:

Verschillende soorten bodembedekking
zoals epicea, sylvester, pin des landes,
garden decor en color decor, universele
potgrond en molmmest

BLUESTONE
GEVELPLINT
Geschuurd

54,62

Molmmest

RM 5200338

Potgrond universeel

RM 5200351

74,30

Epicea 10-20

RM 5200377

65,94

Epicea 20-40

RM 5200403

65,94

Sylvester 10-20

RM 5200416

70,66

Sylvester 20-40

RM 5200429

70,66

Pin des landes classique 15-25

RM 5200442

94,25

per stuk

per pallet per stuk

Pin des landes classique 12-45

RM 5200455

18,37

94,25

Garden decor 7-15

RM 5200468

21,57

102,83

Garden decor 15-25

RM 5200494

102,83

Pin des landes 12-18

RM 5200507

108,49

Pin des landes 25-45

RM 5200520

108,49

Pin des landes 40-60

RM 5200533

108,49

Color decor rood

RM 5200546

82,07

Color decor bruin

RM 5200559

82,07

Color decor roest

RM 5200572

82,07

100 x 30 x 3 cm (pallet = 26 stuks)

RM 1609088

18,93

100 x 40 x 3 cm (pallet = 26 stuks)

RM 1609127

22,23

-3%

Alles steeds op voorraad in grote hoeveelheden.

Snel en efficiënt
Rij binnen, laad in en betaal zonder uit te laden.

Gegarandeerd lage prijzen
+ professionele korting
+ volumekorting
+ speciale promoties.

Extra ruime openingsuren:
maandag-zaterdag van 7u15 tot 20 uur
(vrijdag tot 21 uur).

BLUESTONE
MUURDEKSTEEN

per pallet per stuk

per stuk
100 x 25 x 4 cm (pallet = 40 stuks)

RM 7552857

19,75

19,16

100 x 30 x 4 cm (pallet = 20 stuks)

RM 7552909

23,06

100 x 35 x 4 cm (pallet = 20 stuks)

RM 7552883

26,36

100 x 40 x 4 cm (pallet = 20 stuks)

RM 7552922

27,26

26,45

100 x 50 x 4 cm (pallet = 20 stuks)

RM 7552896

32,98

32;

22,37
-3%

30 dagen betaaltijd:
Je hoeft niet meteen je bankkaart boven te halen.
Je hebt 30 dagen tijd om je factuur te betalen

MAKRO Cash & Carry Belgium nv, Krijgsbaan 1a, 2100 Deurne •
Woluwelaan 11, 1830 Machelen • Parc Industriel, Avenue du
Progrès 12, 4432 Alleur • Savaanstraat 1, 9810 Eke •
Bergensesteenweg 427, 1600 Sint-Pieters-Leeuw •
Rue des Aulniats 1, 6042 Lodelinsart

Algemeen telefoonnummer: 078/15.03.30
Prijzen zijn exclusief btw en professionele korting.
Aanbiedingen geldig onder voorbehoud van drukfouten.

FOLIE TEGEN
ONKRUID
Zwart - geweven uit synthetisch bandjesweefsel - gewicht: 100 g/m² - houdt perfect
het onkruid tegen en gaat vele
jaren mee

Mogelijkheid tot levering op de werf:
geef uw bestelling door via telefoon, e-mail of
webshop en wij leveren op uw werf.
Alle info op www.makroshop.be

Handige pick-up service:
geef uw bestelling door via telefoon, e-mail of
webshop en wij zetten alles voor u klaar.
Alle info op www.makroshop.be

per rol

25,57
1 x 25 m

RM 2285296

13,97

1 x 50 m

RM 2285309

24,79

2 x 50 m

RM 1721226

45,45

3,3 x 100 m

RM 5718973

131,40

4,2 x 100 m

RM 5718999

164,46

5,25 x 100 m

RM 5719012

197,52

VASTE LAGE PRIJS

NIDAGRAVEL
Perfecte grindstabilisatie - de grind wordt
vastgehouden in honingraten, waardoor er
geen ontsierende sporen, plassen of kuilen
meer kunnen ontstaan - stabiel, duurzaam
en waterdoorlatend - 120 x 80 x 2,9 cm verkrijgbaar in zwart of wit (pallet = 37 stuks)
per stuk (RM 4091932)

-30

bij aankoop van een POLET Spade
met fibersteel

BON

BLUESTONE
BOORDSTEEN
per stuk
100 x 15 x 3 cm (pallet = 52 stuks)

RM 5715866

8,26

100 x 15 x 5 cm (pallet = 32 stuks)

RM 5327556

11,15

100 x 20 x 5 cm (pallet = 32 stuks)

RM 5715879

15,29

100 x 30 x 5 cm (pallet = 16 stuks)

RM 5716971

23,13

per pallet per stuk

8,02
-3%

10,82
14,84
22,44

Tegen afgifte van de bon wordt de korting verrekend aan de kassa
bij aankoop van 1 Polet spade met fibersteel - MAKRO-referentie 4697472
Niet geldig bij online aankopen. Geldig bij MAKRO België van 1 maart t.e.m. 31 mei 2018.

%

9,83
Per pallet - per stuk

-3%
9,54

✂
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Een perfect gazon

in de meest extreme omstandigheden
.................................................
Erik Truyers, sales & productmanager
gazongrassen/veldbloemen Advanta,
onderdeel van Limagrain Belgium

Kwade tongen blijven ontkennen,
maar groenprofessionals weten
beter. de klimaatsverandering is
een feit en wordt steeds zichtbaarder. ook in onze streken worden de
seizoenen grilliger en worden we
geconfronteerd met extremen. het is
te nat, te droog, te winderig ... en dat
voor langere periodes. de gezellige
vlaamse zomer zoals we die kenden,
zijn we kwijt. toch blijft de missie
van de tuinaanlegger dezelfde: de
klant laten genieten van een mooie
tuin, met perfect gazon. ongeacht
de omstandigheden. Geen sinecure
dus. de job van de professionele
tuinaanlegger werd meteen een stuk
ingewikkelder.
leG eeN Goed fuNdaMeNt

Belangrijk is het besef dat gras niet zomaar
groeit. Net zoals een huis goede fundamenten nodig hee�t, zo hee�t een gazon een
perfecte ondergrond, aangepast graszaad,
bemesting en onderhoud nodig. Enkel wie
de juiste basisregels in acht neemt en rekening houdt met projectspeciﬁeke factoren,
legt het fundament voor een perfect gazon
waarvan je klant jarenlang zorgeloos kan
genieten.
De vijf basiselementen moeten daarbij
goed zitten: licht, temperatuur, lucht,
vocht en voeding. Uiteraard kunnen we de
hoeveelheid zonlicht, vocht en temperatuurschommelingen niet voorspellen of
veranderen. Maar we kunnen het gazon
wel wapenen tegen deze extremen en de
ziekten en plagen die deze met zich meebrengen.

Een deel van de oplossing ligt in het
selecteren van de juiste geoptimaliseerde
graszaden, een ander deel in het toedienen
van de juiste voeding. Maar de eerste stap is
het verzorgen van een goede ondergrond.

MeteN Is WeteN

Wil je de juiste beslissingen nemen, start
dan met de analyse van een bodemstaal.
Maak daarbij ook gebruik van een penetrometer om de bodemdichtheid te bepalen.
Best nog voor je een o�ferte doorstuurt.
Bepaal op basis van de resultaten welke
handelingen er moeten worden uitgevoerd.
Maak indien nodig de bodem voldoende
luchtig en waterdoorlatend. De perfecte
tuingrond is humeus, kruimelig en licht.
Hij vangt voldoende water op en laat het
teveel aan water doorsijpelen, is stabiel
bij betreding en maaien. De bodem wordt
niet keihard bij droogte, noch modderig bij
regen. Gebruik bodemverbeteraars die het
water bu�feren en wateroverschot optimaal
helpen afvoeren. En beregen correct bij
droogte.
Zorg bij het inzaaien van het project voor
het best geschikte graszaadmengsel en
voor de juiste voeding op het juiste tijdstip.
Dien bij voorkeur het gras in het voorjaar
een traagwerkende stiksto�bemesting toe
voor een goede seizoenstart. Een kalihoudende bemesting in het najaar voorziet
het gras van een goede reserve voor een
harde winter, houdt de mat diepgroen en
stoomt die klaar voor het voorjaar. Bemest
minstens drie keer per jaar. Hetzelfde geldt
voor het maaien: vaker maaien gee�t de
dichtste zode. Let zeker op de maaihoogte,
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ideaal is tussen 3 en 4 cm naargelang het
seizoen.

doordachte NaZorG

Na het a�leveren van een goed aangelegd
gazon is de kous niet af. Wie zijn klanten
blijvend tevreden wil stellen, zorgt voor een
periodieke inspectie. Stel je daarbij problemen vast? Pak niet alleen de symptomen
aan, maar ga op zoek naar de achterliggende oorzaak.
Een voorbeeld? Vind je rooddraad in de
tuin? Dan duidt dit vaak op stress, op een
probleem met de vochthuishouding, de
gronddichtheid of de zuurtegraad van de
grond, geen gepaste voeding, enz. Bestrijd
de rooddraad met een extra stikstofgi�t,
maar bedenk ook een oplossing voor de oorzaak. Anders worden je klant en jijzelf later
vaak met veel grotere problemen geconfronteerd. Ook hier geldt: beter voorkomen
dan genezen.

NooIt te oud oM te lereN

Net zoals elke andere sector is de groensector steeds in beweging. Nieuwe genetica
wordt ontwikkeld, nieuwe bestrijdingsmiddelen en -methoden ontdekt, nieuwe
inzichten leiden tot betere resultaten.
Belangrijk voor iedere professionele tuinaanlegger is dat je op geregelde tijdstippen
een opleiding of lezing bijwoont. Zodat
jouw parate kennis opgefrist én geüpdatet
wordt. Op die manier kan je jouw klanten
de grootste kans op een perfect gazon
garanderen. Zelfs in de meest extreme
omstandigheden.

advaNta KeNNIsceNtruM: advIes eN BeGeleIdING voor GroeNprofessIoNals
Een degelijk, fraai gazon of sportveld aanleggen, vraagt om vakmanschap en betrouwbare
producten die bestand zijn tegen weersextremen en nieuwe ziektes. Toch is zelfs het beste
graszaad alleen geen garantie op succes. De uitgebreide kennis en jarenlange praktijkervaring
van onze grasspecialisten bundelden we daarom in een Kenniscentrum. Via events, lezingen,
website, een demo- en proefgazon en gespecialiseerd advies ter plaatse, informeren en adviseren we groenprofessionals graag over de beste oplossingen en meest geschikte alternatieven voor elk speciﬁek project.
www.advantaseeds.be
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‘Groene Gevels’
in de praktijk
.................................................
Auteur en foto’s: Jan Vancayzeele
Vlaio VIS-traject: Groen bouwen - groene gevels
voor duurzame gebouwen en steden
www.gevelgroen.be

In het kader van het project ‘Groen
Bouwen’ bezochten we drie toonaangevende bedrijven in Nederland die
professioneel met groene wanden
bezig zijn. We hadden diepgaande
en leerzame gesprekken over de
opbouw en het onderhoud van
groene wanden. Met de opgedane
kennis hebben we nu meer inzicht in
werking en de fine-tuning van deze
systemen.
Irrigatiesystemen voor groene
wanden
‘Mastop totaaltechniek bv’ in Boskoop is een
gekende producent van zowel eenvoudige
als compleet uitgeruste geautomatiseerde
irrigatiesystemen voor groene gevels, groene daken, tuinen of sportvelden. De eenvoudige systemen bestaan uit een enkele kast
met een opvoerpomp van het irrigatiewater,
een waterteller en partikelfilter, een doseerpomp voor de voeding en elektrische kranen
om de secties te bedienen. Dit systeem

wordt aangestuurd door een eenvoudige
beregeningscomputer die je manueel dient
in te stellen. Elke groene wand heeft zijn
eigen karakteristieken. De fijnregeling van
het systeem blijft nog steeds maatwerk dat
het succes van de groene wand zal bepalen.
De druppelslangen zijn een essentieel onderdeel van het irrigatiesysteem. Ongeacht
de druk en de lengte van de druppelslangen
wordt steeds een constante waterhoeveelheid per druppelaar afgegeven zodat de
groene wand gelijkmatig bevochtigd wordt.
Valt de druk weg dan blijft de slang vol
water zitten zodat bij herstart onmiddellijk
gedruppeld wordt. Voor zeer grote opvoerhoogtes wordt gebruik gemaakt van een
frequentie gestuurde pomp zodat de ideale
druk kan afgestemd worden op de hoogte
van de sectie. Hierdoor kunnen de planten
over de ganse wand voldoende en gelijkmatig geïrrigeerd worden. Zeer belangrijk
is dat er rekening wordt gehouden met de
hardheid van het water. Hard water zal
namelijk na verloop van tijd de druppelaars

verstoppen. Dit kan aangepakt worden door
met verzurende meststoffen te werken of
regenwater te gebruiken als waterbron.
Bij de compleet uitgeruste systemen krijgen
de planten water en voeding met behulp
van afstandsbeheer en een web-based
besturingssystemen. Het systeem meet
vocht (a.d.h.v. vochtsensoren) en temperatuur en stelt de waterafgifte hierop af. Ook
de dosering van de meststoffen kan op deze
manier geregeld worden. Dit gebeurt visueel op basis van een webcam dat de kleur en
de omvang van de planten weergeeft. Zeer
belangrijk is dat men de projecten continu
monitort om toe te zien dat het systeem nog
steeds actief is en zorgt voor voldoende water en voedingsstoffen. De meeste wanden
hebben een weinig bufferend vermogen
zodat snel onherstelbare verdroging kan
optreden met alle gevolgen van dien. Bij
dreigende vorst worden de leidingen door
middel van een compressor leeggeblazen
om schade aan het irrigatiesysteem te
voorkomen.

Het stijlvolle interieur
voor buiten.
Wie de stijl en klasse van zijn woning wil vertalen naar de buitenomgeving, vindt in de kleiklinkers van Wienerberger een ideale partner.
Ze zijn verrassend mooi en duurzaam en lenen zich perfect voor de
aanleg van opritten, terrassen, tuinpaden ...

ZEG NIET ZOMAAR KLINKER TEGEN EEN KLEIKLINKER !
Wienerberger nv, Kapel ter Bede 121, B-8500 Kortrijk
Tel. 056 24 96 38, Fax 056 20 47 60, info@wienerberger.be, www.wienerberger.be
Showrooms: Kortrijk 056 24 95 88, Londerzeel 052 31 10 10

Surf naar www.wienerberger.be voor meer info
over ons gamma of breng een bezoekje aan
onze showrooms in Kortrijk of Londerzeel.
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Graszaadmengsels voor professionals

De wortelstructuur van normaal diploïd
Engels raaigras (links) t.o.v. 4turf (rechts).
BRANDED CONTENT

ADV

Gras met het gemak van kunstgras

DLF
2170002646/1
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Wanneer u het graszaadmengsel RecreaMaster ProNitro®
gebruikt is het niet meer nodig om een startbemesting te geven
of om speciaal terug te komen naar de klant voor de eerste
bemesting. Het is dus zaaien en bemesten in één werkgang,
waardoor het tijd- en kostenbesparend is.

RecreaMaster
• Duurzaam
• Tijd- en kostenbesparend
• Snellere opkomst

Heeft u ook altijd problemen om een gazon snel en egaal
te laten opkomen zonder onkruiden? DLF heeft voor u als
tuinaannemer een speciaal graszaadmengsel ontwikkeld.
Het Masterline mengsel RecreaMaster ProNitro® zorgt
voor een gazon van topkwaliteit en dat voor de helft
van de inspanning. Dit mengsel bevat namelijk 4turf ®
graszaad dat extra snel kiemt. Daarnaast zijn alle zaden
gecoat met de graszaadcoating ProNitro®. Deze coating
zorgt voor een snellere doorgroei na kieming in de eerste
6 weken, hierdoor kunt u snel en gemakkelijk een strak
gazon aanleggen en krijgen onkruiden geen kans.

• Sterkere vestiging
• Minder kans op onkruid
• Diep groene kleur

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

Duurzamer gras
Het verschil tussen diploïd Engels raaigras en 4turf® is dat rassen
zoals Tetragreen en Fabian, beide 4turf® grasrassen, een veel
betere stresstolerantie hebben en daardoor minder gevoelig
zijn voor ziekten. Dit zorgt ervoor dat het gazon mooier en
dichter blijft. Ook zijn de rassen sterker in verschillende
klimaattypen en kunnen beter tegen droogte en vorst. Het
4turf® zaad is iets groter dan de diploïde rassen en heeft
daardoor extra kiemkracht waardoor de grasmat sneller dicht

groeit en onkruid minder kans heeft. Alles bij elkaar opgeteld
zorgt 4turf® graszaad ervoor dat het groeiseizoen van het gras
verlengd wordt en het gazon langer mooier blijft.
Efficiënter werken
Het is bewezen dat de ProNitro® graszaadcoating zelfs tot 4x
efficiënter is dan traditionele bemesting. De reden dat het
effect op het graszaad veel groter is, komt omdat de meststof
(stikstof) op het graszaad zit en dus meteen kan worden
opgenomen door het plantje. De stikstof op het zaad spoelt
vrijwel niet uit en voedt meteen de plant en niet het eventueel
aanwezige onkruid. De coating maakt het zaad ook wat
zwaarder, wat gunstig is voor het bodemcontact waardoor er
een betere opkomst is. ProNitro® levert een supersnelle start en
kan tot wel 30% meer planten opleveren.
Het ultieme graszaadmengsel voor de hovenier
RecreaMaster ProNitro® is een mengsel dat breed inzetbaar
is, waardoor u als tuinaannemer maar één graszaadmengsel
nodig heeft. Het mengsel bestaat uit Engels raaigras,
roodzwenkgras en veldbeemdgras. Het is ideaal geschikt voor
parken en plantsoenen maar ook voor trapveldjes, sport- en
speelgazons en natuurlijk niet te vergeten voor in tuinen en op
campings. Het mengsel zorgt voor een dichte mat in een korte
tijd en is tevens een mengsel dat weinig onderhoud met zich
meebrengt, waardoor uw kosten lager zullen zijn.

DLF - H. van Veldekesingel 150 - bus 30 - 3500 Hasselt - Tel. +32 (0)11/32.13.65 - www.dlf.be - info@dlf.be
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Voorbegroeide flexipanelen
voor niet-grondgebonden
gevelgroen
Het groene gevelsysteem van ‘Sempergreen’ in Odijk is opgebouwd uit zogenaamde ‘flexipanels’ en een irrigatiesysteem.
Voorafgaand wordt een omegaprofiel met
bevestigingspunten voor de panelen aangebracht aan de bestaande gevelwand. De
voorbegroeide panelen kunnen eenvoudig
aan elke muur en gevel, indoor of outdoor,
worden opgehangen. Dit systeem wordt
als het ware als een puzzel in elkaar gezet
en afgewerkt met een opvanggoot voor het
overtollige drainwater en een omlijsting. Elk
‘flexipanel’ is aan de bovenzijde voorzien
van een tunnel voor de installatie van de
druppelleidingen. Aan de hand van een
‘webbased’ irrigatiesysteem in combinatie
met een onderhoudscontract met lokale
partners garandeert men dat de groene
gevel in alle omstandigheden in stand wordt
gehouden.
Dankzij het gebruik van lichte en flexi-

TECHNIEK

bele materialen zoals steenwol, vilt en
een dampscherm, in combinatie met een
speciaal ontwerp, zijn zelfs groene wanden
op gewelfde oppervlakken mogelijk. De
‘flexipanels’ zijn 62 cm breed en 52 cm hoog.
Met een standaard plantenassortiment
voor binnen of buiten zijn deze panelen
meestal uit voorraad leverbaar. Volgens
‘Sempergreen’ is dit groene gevelsysteem
qua brandveiligheid getest en gecertificeerd
in de hoogste Europese klasse (brandklasse
B – s2, d0). Dit houdt in dat dat dit systeem
ook toepasbaar is voor vluchtwegen.
De flexibele panelen worden vooraf
begroeid in de eigen kwekerij en zijn bij
levering voor minimaal 90% begroeid. De
‘Flexipanels’ worden beplant met een variëteit aan plantsoorten, afgestemd op het
klimaat (binnen of buiten) én de specifieke
situatie (oriëntatie - zon of schaduw) van de
gevel. Elke situatie is anders en elke klimaat
is anders. Daarom heeft men het plantassortiment uitvoerig getest zodat men zeker
is dat de groene gevel ook écht groen blijft
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in alle omstandigheden. Naast de beschikbare standaard plantassortimenten kan
men ook een eigen plantselectie maken.
Voor speciale behoeften qua beplanting
dient men op voorhand te bestellen. De
besteltermijn is dan afhankelijk van de
plantenkeuze. Werkt men met kleine planten in pluggen als uitgangsmateriaal dan is
de opkweektijd beduidend langer. Tijdens
de opkweek van de panelen worden geen
chemische gewasbeschermingsmiddelen
ingezet. Wel zet men biologische middelen
en natuurlijke vijanden in om ziekten en
plagen te bestrijden.

Kant & klaar haag

volledig begroeid is met (klim)planten. De
meest toegepast plantensoort is hedera
helix (klimop). Deze haag is leverbaar in
diverse uitvoeringen klimop met groene
kleurvarianten naargelang voorkeur van
de klant. Ook uitvoeringen met carpinus
betulus, Pyracantha Dart’s Red (vuurdoorn)
en Euonymus Dart’s Blanket (geelgroene
kardinaalshoed) zijn mogelijk. Deze soorten
groeien trager, klimmen niet vanzelf en
vragen dus meer werk om een volle haag te
bekomen.
Houten of ijzeren palen zorgen voor een
degelijke verankering van dit systeem.
Deze haag kan gedurende het gehele jaar
in de volle grond worden geplaatst met
uitzondering van vorstperiodes. De haag
kan ook voor verschillende doeleinden
worden ingezet zoals een afscheiding in
een nieuwbouwwijk, om een tuinkamer
te creëren, als vervanging van bestaande
beplanting of voor een natuurlijke afscheiding van bijvoorbeeld afvalcontainers. Ook
voor meer groen op een balkon zijn deze
hagen uitstekend toepasbaar. Dan dienen
ze geplaatst te worden in voldoende grote
plantbakken. Deze kant en klare hagen zijn
verkrijgbaar in de hoogtes van 100cm tot
300cm, afhankelijk van het assortiment.

Voorbegroeide panelen met
capillaire werking
Op basis van hun jarenlange ervaring in
het groen werd door ‘Mobilane’ in Bem-

mel een uniek systeem ontwikkeld voor
groene wanden die zowel binnen als buiten
kunnen geplaatst worden. ‘LivePanel’ is een
innovatief product dat ideaal toepasbaar
is in ruimtes waar wordt gezocht naar een

Een mooie groene haag als afscheiding
hebben, is een werk van lange adem. Er
bestaan systemen waarbij volgroeide hagen
snel kunnen worden geplaatst met als
voordeel dat er geen inkijk meer mogelijk
is. Het gepatenteerde systeem ‘Kant &
Klaar Haag’ van ‘Mobilane’ bestaat uit een
tegen corrosie beschermd stalen raster dat
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ruimtebesparende oplossing. De basis van
dit groene wandsysteem bestaat uit gootprofielen voorzien van een waterreservoir,
welke tegen de wand worden bevestigd.
Een vlottersysteem zorgt er voor dat het
waterniveau in de goten op peil blijft zodat
de plantcassettes door middel van capillaire werking worden voorzien van water
en voeding. Dit systeem zorgt er dus voor
dat de beplanting via een doek, dat tot in
het gootprofiel ligt, het irrigatiewater kan
opnemen. De verwisselbare plantcassettes
zijn voorzien van ‘cups’ waarin de beplanting wordt geplaatst. Deze panelen zijn te
installeren op zowel nieuwe als bestaande
wanden zowel binnen als buiten. Door te
variëren met het formaat en de beplanting
is ‘LivePanel’ naar eigen smaak samen te
stellen.
Nieuw is dat voor kleine particuliere
projecten een paneelsyteem is ontwikkeld waarbij er geen elektriciteit voor het
irrigatiesysteem meer nodig is. Het systeem
werkt met een waterbuffer die op geregelde tijdstippen manueel dient bijgevuld
te worden. Een sensor met kleurindicatie
geeft aan wanneer de watervoorraad
opnieuw dient aangevuld te worden. Dit
systeem is vergelijkbaar met het onderhoud
van kamerplanten maar in dit geval zijn ze
verticaal opgesteld.
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Kettingzaagcertificaat
.................................................
Auteur en foto’s: Jan Vancayzeele
Meer info: www.europeanchainsaw.eu
Bron: Inverde en EFESC

vanaf 2019 zal de boomveller een
ecs-certificaat nodig hebben om met
de kettingzaag aan de slag te gaan
in de bossen van aNB. de ‘european
chainsaw standards’ (ecs) zijn ontwikkeld om de hele sector van kettingzaaggebruikers en –opleidingen
naar een hoger niveau te tillen.
vanaf 2019 ecs nodig

Zowel houtverwerkende bedrijven als
particulieren mogen hout uit overheidsbossen aankopen. De verkoop van hout past
in het bosbeheer van het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB). De koper van het
hout moet er zelf voor zorgen dat de bomen
geveld worden onder toezicht van de boswachter. Vanaf 2019 is daar een ‘European
Chainsaw’-certiﬁcaat voor nodig (ECS). Het
certiﬁcaat hee�t vier niveaus. Om met de
kettingzaag bomen te vellen in bossen van
ANB, hee�t men vanaf 2019 ECS2 nodig.
Voor hangende bomen is dat ECS3. Zo wil
ANB veilig kettingzaaggebruik stimuleren,
samen met het ecologisch en economisch
optimaal beheren van overheidsbossen.

europeaN forestry aNd
eNvIroNMeNtal sKIlls couNcIl
(efesc)
EFESC is een Europese organisatie die
in 2009 werd opgericht. De missie van

voor vellen in opdracht
van overheid

EFESC is het bevorderen van deskundigheid, veiligheid en arbeidsmobiliteit
van werknemers in bossen en de groene
omgeving, binnen de Europese Unie. EFESC
staat voor het ontwikkelen en beheren van
minimumnormen voor het aantonen van
vakbekwaamheid in bosbouw, groenvoorziening en boomverzorging. De normen zijn
toepasbaar voor alle Europese landen en
geven daarmee een minimum internationale standaard voor veiligheid, gezondheid,
e�ﬁciëntie en arbeidsmobiliteit. Hierdoor is
professioneel vakmanschap in en tussen de
Europese landen onderling vergelijkbaar.

europeaN chaINsaW staNdards
(ecs)

Een European Chainsaw Standard of ECS is
een omschrijving van de kennis en vaardigheden die een kettingzaaggebruiker
minimaal nodig hee�t om bepaalde werken
uit te voeren. Deze standaarden zijn in alle
deelnemende landen op dezelfde manier
omschreven en kunnen door iedereen vrij
worden gebruikt, bijvoorbeeld om opleiding
te geven. Er worden momenteel vier niveaus
van kettingzaaggebruik onderscheiden:
ECS 1: motorzaagonderhoud en korten
van hout;
ECS 2: Basis veltechniek (vellen van bomen niet dikker dan geleiderlengte);
ECS 3: Gevorderden veltechniek (vellen
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van bomen dikker dan geleiderlengte);
ECS 4: Opruimen stormhout (vlaktegewijs).

europese chaINsaW certIfIcate
(ecc)

Het Europees zaagbewijs (certiﬁcaat) ECC
mag alleen uitgegeven worden door geaccrediteerde ECC certiﬁceringscentra. Voor
de EU-lidstaten werd de internationale
standaard uitgewerkt tot nationale en kwaliteitsvolle examens en examenprocedures.
Een certiﬁceringscentrum van een lidstaat
verzorgt meerdere ECC examens per jaar
die door gekwaliﬁceerde personen worden
afgenomen.

voordeLen voor de kettingZaaGGeBruIKer

Als kettingzaaggebruiker heb je met een European Chainsaw Certiﬁcate (ECC) een bewijs
in handen van je kennis en vaardigheden.
Het is een erkenning als professional. Zo’n
certiﬁcaat zal in de toekomst meer en meer
gevraagd worden door opdrachtgevers. Je
onderscheidt er je bij overheden en klanten
mee van gebruikers die over geen certiﬁcaat
beschikken. Met een ECC krijg je deze erkenning bovendien niet enkel in België, maar in
heel Europa. Het laat je toe om overal in Europa aan de slag te gaan zonder jezelf steeds
opnieuw te moeten kwaliﬁceren.

Eén accu, meerdere apparaten.

WERKEN MET STERKE MERKEN: SUCCES GEGARANDEERD!

Test ‘m zelf
voor een dag!

TLE3400
Trekker TLE3400 met hydrostatische aandrijving (40pk)
Basismachine met gazonbanden vanaf ¤14.900 exclusief BTW

Speciale

Actie*

Tot 30/06/2018

*VIND UW AGENT OP WWW.HH-GARDEN.BE/GROEN

TXG237
Trekker TXG237 met
Hydrostatische aandrijving
(27pk)
Basismachine met gazonbanden
vanaf ¤10.525
exclusief BTW

KRACHTIG.
BETROUWBAAR.
GEAVANCEERDE
PRESTATIES.

IS600
Ferris IS600 Zero-turn met 25pk B&S benzinemotor en 112cm
maaibreedte Actieprijs ¤8.495 inclusief BTW

NEW
IS400
Nieuwe semi-professional zero-turn
(23pk) B&S benzinemotor
122cm maaibreedte
Vraag nu online uw
gratis demonstratie aan!

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

WWW.HH-GARDEN.BE/GROEN

5

GELIMITEERDE
CONSUMENTEN
GARANTIE**

2

GELIMITEERDE
GARANTIE OP
ACCU/LADER**

JAAR

JAAR

Vind een deelnemende dealer
via uw Snapper distributeur:

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

De invoerder die kwaliteit verzekert via zijn sterk dealernet.

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

Boomsesteenweg 174, 2610 Wilrijk
www.hh-garden.be/groen

TERUGBLIK

Nieuwjaarsreceptie
.................................................
Auteur en foto’s: Jan Vancayzeele

2018 ging van start en Groen Groeien
ging meteen van de grond. de
bestuursleden van Groen Groeien
hadden het genoegen om de leden,
partners en sympathisanten uit te
nodigen op de 8ste nieuwjaarsreceptie op 8 februari in pittem.

groen groeien 3.0

Groen Groeien-voorzitter Marc Galle ging
dieper in op de vernieuwingsoperatie dat
Groen Groeien doormaakt. De nieuwe
website: een nieuwe look en feel, responsive en vooral gebruiksvriendelijk, dat is de
doelstelling van een nieuwe website voor
Groen Groeien. Wat is er veranderd? Door de
ontwikkeling van het platform voor zwemvijverbouwers werd nagedacht over een “eigen
stek” op de website, om nieuws te ﬁlteren
en niche activiteiten duidelijker terug te
vinden in onze groeiende werking. Door deze
oefening te maken werden in samenwerking
met leden verschillende pistes bekeken om
andere platformen op te richten. Deze niche
platformen hebben tot doelstelling informatie en kennis te bundelen en sneller tot bij
de lokale tuinaannemer te krijgen. Niet de
gebruikelijke algemene berichtgeving maar
speciﬁeke informatie waar een aannemer op
zoek naar is.

NIcheplatforMs

Het platform voor zwemvijverbouwers is
nu op dreef met reeds meer dan 50 leden,
een voorstel rond wetgeving voor openbare
natuurlijke zwemvijvers is in de maak en een
aantal events komen er aan. Naar aanleiding
hiervan werd er beslist om meerdere nicheplatforms te organiseren in onze groeiende
werking met als doelstelling specialistische
kennis te bundelen en sneller tot bij onze

dak- en gevelbegroeners

groenvoorzieners
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leden te brengen. Het platform voor groenvoorziening hee�t de bedoeling kennis en
nieuws rond het onderhoud van parken en
tuinen, openbare groenonderhoudswerken
en plantenkennis te bundelen. Het platform
voor tuinarchitecten zet de kennis en kunde
van de Tuinarchitect/aannemer in de kijker
en focust zich op het ontwerp en gebruik van
planten en materialen. Het platform voor
dak en gevelgroen verzamelt de kennis en innovatie op het gebied van dak en gevelgroen.
Een grote uitdaging voor de boeg. De meeste
platformen zijn nieuw en worden verder uitgebouwd, maar ze hebben alvast hun stekje
gekregen op onze nieuwe site.

TERUGBLIK

Groen Groeien 2018

GastspreKer

Dit jaar zocht men het bij Groen Groeien
hogerop. Een boom inspecteren met een
drone? Een tuin in kaart brengen vanuit de
lucht? Insectenbestrijding? Welke toepassing
hee�t deze innovatie voor ons? We kwamen
het te weten van gastspreker Wim De Schutter (hoofdinstructeur van Noordzeedrones),
inclusief demo.
Afsluiten deden we naar goede gewoonte
met een walking dinner, een uitstekende
gelegenheid om te netwerken.

tuinarchitectuur
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WETGEVING

Overzichtsposters

‘Erkende middelen in
sierteelt 2018’ beschikbaar
.................................................
Auteurs: Liesbet Van Remoortere en
Marc Vissers
Foto: PCS

Jaarlijks ontvangen de leden van het PCS
een update van de huidige erkende middelen via de overzichtsposters ‘Erkende
middelen in de sierteelt onder bescherming’
en ‘Erkende middelen in de sierteelt open
lucht’. Met deze posters kunnen telers en
groenvoorzieners snel het juiste gewasbeschermingsmiddel per ziekte of plaag
kiezen. Op de voorzijde van de posters vind
je de erkende insecticiden en acariciden; op
de achterzijde vind je de erkende fungiciden, telkens met bijhorende doseringen. Op
de poster voor de binnenteelten wordt sinds
vorig jaar een theoretische inschatting van
het te verwachten spuitresidu (zichtbaar en
onzichtbaar = persistentie) weergegeven.

Daarnaast is er ook info over neveneffecten op nuttigen en resistentie-info, wat de
posters tot onmisbare instrumenten maakt
bij de zoektocht naar het meest geschikte
middel in IPM-bestrijdingsschema’s.
PCS-leden en W&W-leden ontvangen beide
posters per post na de hernieuwing van hun
lidmaatschap en kunnen een digitale versie
downloaden van het ledengedeelte van de
website: www.pcsierteelt.be > Publicaties
> Brochures en Posters. Leden van het
Waarnemings- en Waarschuwingssysteem
ontvangen later nog via een Actua-bericht
een overzicht van de erkende middelen
tegen ziekten en plagen in gazon.

Als niet-lid kan je een gedrukt exemplaar
van deze veelgebruikte posters bekomen
op één van de activiteiten van het PCS of
kan je een gedrukt exemplaar afhalen op
het secretariaat, dit zolang de voorraad
strekt. Indien je lid wenst te worden, kan je
je lidmaatschap PCS (€ 60/jaar excl. BTW) of
lidmaatschap W&W (€ 120/jaar excl. BTW)
activeren via www.pcsierteelt.be.

WWW.PCLT.BE
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Innovatie in de land- en tuinbouw:
bekisten zonder kraan
Hout, staal en aluminium zijn al jaren de norm voor de
bekisting van land- en tuinbouwprojecten. Tijdens Bauma,
de grootste vakbeurs voor bouwmachines, kwam PERI met
een innovatief en robuust alternatief: DUO, een lichtgewicht
bekisting met uitstekende materiaaleigenschappen.

DUO. De makkelijk hanteerbare lichtgewichtbekisting voor de aanleg van uw tuinen en zwembaden.
Deze lichtgewichtbekisting is zowel inzetbaar voor
steun- en tuinmuren als voor zwemvijvers en trappen.
Dankzij de handige paneelgroottes, het lage gewicht,
het beperkt aantal onderdelen en de eenvoudige montage zonder kraan is DUO
een overtuigend bekistingssysteem.
Bekisten zónder kraan
Het geringe gewicht van minder dan 25 kg per paneel stelt u in staat om
ergonomisch te werken en dit zónder kraan. Kortom: een significante verhoging
van de productiviteit tijdens uw project.

Licht, duurzaam en vochtbestendig
DUO panelen zijn vervaardigd uit Polytech. Een ijzersterke
recycleerbare kunststof die toch de lichtgewichteigenschappen
van polymeer behoudt. Het zet niet uit, krimpt niet en is druk- en
roestbestendig. Het grootste paneel weegt net geen 25 kg, een
aanzienlijke gewichtsbesparing tegenover staalconstructies. De
montage verloopt daardoor volledig zonder kraan. DUO leent
zich dan ook perfect voor het aanleggen van vijvers, weg- en
tuingrenzen, scheidingsmuren en zwembaden.
Wanden, kolommen en funderingen met slechts één systeem
De lichtgewichtbekisting maakte al indruk tijdens kleinschaligere
bouwprojecten door de brede toepassingsmogelijkheden. Met
DUO vorm je wanden, funderingen, kolommen en vloeren met
een minimum aan componenten. “DUO is bovendien net zo
sterk als veel zwaardere staalbekistingen en tolereert evenzeer
een betondruk tot 50 kN/m² als wandbekisting en zelfs tot 80
kN/m² als kolombekisting,” zegt Tim De Schryver, Business
Developer bij PERI BeNeLux.
Zwembadbekisting eenvoudig met de hand monteren
Veel mensen dromen nog steeds van hun eigen zwembad.
Als zwembadbouwer komt daar heel wat logistiek bij kijken.
Meestal is er een kraan met een hoog laadvermogen nodig
om de bekisting op zijn plaats te zetten. Een zwembadbouwer
vertelt: “We hadden geen kraan nodig. Met twee op elkaar

Eenvoudig en intuïtief in gebruik
Het montageproces is eenvoudig. De DUO verbinders maken bijkomend
gereedschap overbodig.
Universeel inzetbaar
DUO leent zich tot het flexibel bekisten van zowel funderingen, wanden,
kolommen als vloeren en dit met slechts één systeem.

Bekistingen
Steigers
Engineering

Meer informatie over PERI DUO kan u vinden op www.duo.peri.be

www.peri.be

geplaatste panelen, met een totale hoogte van 150 cm,
konden we met twee personen elk één zijde opbouwen. Zo
werkten we naar elkaar toe. Mijn stagiair was snel weg met de
eenvoudige bediening via de DUO verbinders.”
Het meest kostenefficiënte bekistingssysteem op de markt
“Een van mijn klanten wenste in een groenzone een
scheidingsmuur van 130cm hoog. Dat maakte het voor mij
handig om de DUO panelen van 135x90cm te gebruiken.
Door de aanleg van een nieuwe weg in het park, vlak naast de
scheidingsmuur, mocht ik de site niet betreden met een kraan.
Door het lichte gewicht van de panelen, hadden we gelukkig
geen kraan nodig om de panelen te verplaatsen,” zegt de heer
Rombacher van Sänger. “Daarnaast gaf de prijs helemaal de
doorslag. Het DUO systeem is veel goedkoper in verhouding
met stalen of aluminium bekistingen én ik kan het nadien
hergebruiken tijdens andere projecten.” De Schryver: “Doe je
30 tot 50 bekistingen met een traditionele bekistingsplaat, dan
voer je met Polytech tot wel 100 bekistingen uit”.
Bekisten en ontkisten zonder geluidsoverlast
Een unieke eigenschap van DUO is dat de bekistingswand
en de plaat één systeem vormen. De wanden zijn verankerd
met handige klik- en draaiverbindingen, waardoor je geen
extra gereedschap nodig hebt. Kleine beschadigingen herstel
je makkelijk ter plaatse. Bert Schauwvlieghe van Elbeko
getuigt: “Je schroeft de bekistingsplaten met een eenvoudige
schroefbeweging los van de wand en kan ze daardoor reinigen
en vervangen in een handomdraai. Daarnaast zorgt de
manuele plaatsing en eenvoudige montage zonder bijkomend
gereedschap ervoor dat er nauwelijks geluidsoverlast is voor de
omwonenden, een aanrader dus.”

PERI BeNeLux België - Klampovenweg 300 - 2850 Boom - T 052/31.99.31 - www.peri.be - info@peri.be
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OPVALLEND

meerstammige bomen
.................................................
Auteur: Lucien Verschoren
Foto’s: VTA, Peter Ooms, De Bruyn en
Lucien Verschoren

Meerstammige bomen zijn de laatste
jaren aan een stevige opmars bezig.
Ze hebben kenmerken van zowel een
boom als een struik. De vertakking
begint al aan of net boven de grond,
maar toch zijn de stammen onderaan
kaal wat een prachtig visueel effect
creëert.
Tuinarchitecten en tuinaanleggers vinden
de losse en grillige vorm van meerstammige
bomen en heesters heel aantrekkelijk. Als
solitaire blikvanger spelen ze een belangrijke rol. In de moderne kleine tuinen komen
meerstammige bomen mooi tot hun recht
als eyecatcher. Daarnaast zijn er de grotere,
mooie karaktervolle meerstammige bomen
voor grote tuinen en parken. Door hun vaak
grillige vorm brengen ze leven en sfeer. De
open structuur onderaan, zorgt ervoor dat
licht en zicht niet helemaal wordt weggenomen. De brede kruin en het grote
bladvolume geven voldoende structuur en
afhankelijk van de soort de nodige schaduw.
Veel ontwerpers en tuinarchitecten vinden
de habitus van meerstammigen aantrekkelijk vanwege hun lossere, grilligere vorm.
Ze gebruiken deze als beeldbepalende
elementen.

- door het aanplanten van grote maten is
de tuin direct aangekleed,
- de grillige vorm zorgt voor een natuurlijk
beeld,
- meerstammige bomen worden ook
gebruikt als een hoogte element boven
een massief uitkomend,
- laag vertakte bomen zijn bruikbaar als
klimboom, speelboom enz …
- parasolboom/schermbomen zorgen voor
structuur in de tuin, bv. de meerstammige Carpinus japonica (Japanse haagbeuk) enz…

OP DE KWEKERIJ
Verscheidene bomen vertakken van nature
net boven het grondoppervlak, hiervan
kunnen grotere exemplaren opgekweekt
worden. De onderste takken worden dan

MOGELIJKHEDEN

klein bolleke, herfsttinten van
Fagus sylvatica, als bijenkorf
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Meerstammige bomen hebben vele toepassingen:
- als solitair zijn ze zeer geschikt voor
ruimtes welke een open karakter moeten
behouden. De open structuur maakt dat
de stammen goed zichtbaar zijn. Nogal
wat bomen hebben een mooie stam,
de vele gebogen vormen trekken in de
winter onze aandacht. Net zoals bij een
hoogstamboom kunnen ze langs alle
kanten bekeken worden,
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vaak opgesnoeid zodat de stammen goed
zichtbaar blijven.
Onze boomkwekers telen ondertussen al
van veel bomen, meerstammige exemplaren. Meestal kiest men een oneven aantal
takken om later tot stam te laten uitgroeien.
Er zijn bomen met 2 tot 5 takken, zelfs met
8 stammen.
Van bij de bosgoedkweker kan men zaailingen uitsorteren, planten met meerdere
zijtakken worden apart gehouden, daarna
op grotere afstand opgeplant en verder
opgekweekt.
De meest gekende manier om een
meerstammige boom te bekomen is het
insnoeien van de harttak. Dit kan als men
de vertakking mag blijven zien, meestal
voor bomen met weinig vertakkingen. De
grootste of best geplaatste takken worden
behouden, eventueel worden ze onder-

BOMEN

en in de winter de dunne stammetjes.
Bij de groenblijvende is de Photinia (glansmispel) opvallend door zijn rode scheuten
en is geschikt voor kleinere tuinen of voor
gebruik in pot.
In de stadstuin of beschermd doet de Quercus suber (steeneik) het bijzonder goed.
Een mooie keuze kan gemaakt worden uit
onderstaande meerstammige bomen.
Klein
- Acer palmatum + variëteiten
- Amelanchier ‘Ballerina’
- Cotinus coggyria ‘Royal Purple’
- Gleditsia triacanthos ‘Goofy’
- Mespilus germanica
- Osmanthus heterophyllus
- Photinia fraseri ‘Red Robin’
- Quercus dentata ‘Carl Ferris Miller’

“Betula utilis ‘Doornenbos”

steund. Vele takken aanhouden zou tot
uitscheuren kunnen leiden.
Een meerstammige wordt zoals bij een
boom onderaan opgesnoeid tot een bepaalde hoogte. Alleen wordt er hier niet voor één
grote stam maar meerdere takken gekozen
die de structuur zullen bepalen.
Grote exemplaren zijn veelal jaren oud en
meerdere malen verplant.
Meerstammige bomen, worden aangeboden zowel met draadkluit als in pot.
Tuinarchitecten/tuinaanleggers kunnen
samen met hun klanten de planten op de
boomkwekerij komen uitkiezen. De meest
geschikten worden met een lintje aangebonden.

(hazelaar), Frangula (spork). Crataegus (meidoorn), Euonymus (Kardinaalsmuts) enz…
Eventueel kunnen deze later teruggesnoeid
worden door enkele grote takken geheel
weg te nemen. De plant zal zich herstellen
en nieuwe scheuten aanmaken.

ASSORTIMENT
De diversiteit in meerstammige bomen is
erg uitgebreid. We kennen de klassiekers
zoals de Magnolia’s, een geslacht met vele
mogelijkheden voor de tuin.
Amelanchier (krentenboompje) staat mooi
in alle seizoenen; witte bloempjes in de
lente, daarna de vruchten, bladverkleuring

Gemiddelde grootte,
- Acer buergerianum,
- Acer capillipes,
- Acer cappadocium ‘Aureum’,
- Acer davidii, Acer freemanii ‘Autumn
Blaze’,
- Acer griseum,
- Acer rubrum variëteiten: ‘Brandywine’
- ‘October Glory’ - ‘Summer Red’ - ‘Sun
Valley’,
- Acer rufinerve,
- Acer tataricum ‘Flame’
- Amelanchier lamarckii,
- Betula utilis jacquemontii, Betula utilis
‘Doorenbos’
- Broussonetia papyrifera
- Carpinus betulus, Carpinus japonica
- Cercidiphyllum japonicum
- Cladrastris kentukea
- Corylus colurna

Excellence in growing

Boomkwekerij Arbor N.V.
Provinciebaan 79
2235 Houtvenne - Hulshout
België

SCHERMBOMEN
Een speciale categorie zijn de meerstammige schermbomen. De combinatie van
een strak geschoren scherm met de grillige
structuur van de stammen zorgen voor
een mooi geheel. Voorbeelden; Pinussoorten (den), Taxus, Ilex-soorten (hulst),
Osmanthus (schijnhulst) , Quercus ilex
(steeneik) als groenblijvende en als bladverliezende bv. Carpinus (haagbeuk) .

T : 0032 16 68 97 40

E : info@arbor.be

VICQ ARBOR Pépinières S.A.
22, rue de Fresnes
59970 Vicq
Frankrijk

LANDSCHAPSPLANTEN
In het open landschappelijk gebied passen ook meerstammige bomen, vaak van
inheemse oorsprong. Ze vertakken van
nature of ze worden met enkele zaailingen
tesamen opgekweekt; voorbeelden; Corylus

T : 0033 3 27 35 39 00
E : info@arbor.be
Prunus ‘The Bride’ in bloei
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www.arbor.be

BOMEN

een tweede leven
voor uw groenafval

-

Klepelmaaiers

Houtversnipperaars

Onkruidborstels

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

Zoutstrooiers

-

Davidia involucrata
Ginkgo biloba, Ginkgo biloba ‘Fastigiata’
Gleditsia triacanthos,
Gymnocladus dioica
Heptacodium miconioides
Koelreuteria paniculata
Liquidambar styraciflua, Liquidambar
styraciflua ‘Palo Alto’, Liquidambar
styraciflua ‘Worplesdon’
Maackia amurensis
Magnolia grandiflora
Magnolia soulangeana
Magnolia stellata
Nyssa sylvatica
Parrotia persica, Parrotia persica
‘Vanessa’
Prunus serrula
Platanus hispanica
Platanus orientalis ‘Digitata’
Quercus nigra
Quercus texana ‘New Madrid’

Groenblijvend
- Ilex meservae-soorten
- Osmanthus
- Pinus nigra ‘Nigra’
- Quercus ilex
- Quercus suber
- Taxus baccata
Iedere meerstammige boom is uniek, en
blijft ons steeds verbazen!

www.vandaele.biz
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AGENDA

Florall Dinsdag 6 maart en dinsdag 21 augustus 2018 van 9u tot 19u
Thema: Vakbeurs voor sierplanten en boomkwekerijproducten
Locatie: Waregem Expo, Zuiderlaan 20 - 8790 Waregem
Meer info op: www.florall.be

Chelsea Flower Show 22-26 mei 2018

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

Open Tuinen 23 en 24 juni 2018

189 tuinen zetten dit jaar hun deuren open voor het grote publiek.
Leden krijgen 50% korting op de eventueel gevraagde toegangsprijs (op vertoon lidkaart 2018).
Meer info op: www.landelijkegilden.be

Nationale Grasdag 27 en 28 juni 2018 van 9u00 tot 18u00

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

Tuinreis Groen Groeien Normandië Van 29 juni tot en met 2 juli 2018
Bezoeken aan diverse exclusieve tuinen
Deskundige reisbegeleiding door Marc Verachtert
Meer info op: www.groengroeien.be

GREEN 2018 2-3-4 september 2018
Event voor de groenprofessional
Locatie: Flanders Expo, Maaltekouter 1, Gent
Meer info op: www.green-expo.be

Demo Groen 2018 Van 9 tot 11 september 2018 van 10 tot 17u.

Demonstratie van materiaal voor tuin en groene zones, sportvelden en stadsreiniging
Locatie: Park van Laken te Brussel
Meer info op: www.demogroen.be

Galabau 2018 12 - 14 September van 09:00 - 18:00 - 15 September van 09:00 - 16:00
GaLaBau 2018 - Internationale Leitmesse Urbanes Grün und Freiräume
Locatie: Messezentrum Nürnberg, Duitsland.
De toegang is gratis, registratie via www.openbareruimte.be

Groot Groen Plus 3 oktober 2018 van 10 tot 19 u - 4 en 5 oktober 2018 van 9 tot 18 u.
Internationale vakbeurs voor de boomkwekerij
Locatie: Zundert, Nederland.
Meer info op: www.grootgroenplus.nl
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Vraag naar uw
gratis demo aan
huis op
info@terrazzamc.be
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Onkruidbeheersing op verhardingen
De laatste jaren is men door de strengere milieunormen en
door de groeiende bewustwording van de gevolgen voor het
milieu, geleidelijk aan afgestapt van de onkruidbestrijding met
chemische middelen en op zoek gegaan naar ecologische
oplossingen voor het reinigen en onkruid verwijderen op
terrassen en verharde oppervlakten.
Terrazza MC ontwikkelde als oplossing op het groeiend
probleem gepatenteerde borstels voor het onderhouden en
reinigen van allerhande buitenoppervlaktes zoals natuursteen,
beton- en kleiklinkers, keramische tegels, hout etc.
Mossen, algen en ander vuil worden dankzij de roterende werking
van de borstels en wat water weggeveegd en zorgen ervoor dat
de oppervlaktes proper zijn en van alle gladheid ontdaan worden.
Met de tijd rees ook de vraag van klanten om, op een
doeltreffende manier, grof vuil en weelderig onkruid van
tussen de klinkers en betontegels te verwijderen van grotere
oppervlaktes, zoals opritten en openbare ruimtes.
Hieruit kwam de Terrazza Weedee PRO tot stand; een met
benzine aangedreven borstelmachine.
De gereduceerde rotatiesnelheid zorgt ervoor dat de borstel op
lage snelheid draait en dit heeft volgende voordelen:
- Verwijdert onkruid en in hoge mate de onkruidwortels.
- Geen projectie van onkruid en modder.
- Geen gevaar voor rondvliegende steentjes of andere scherpe
voorwerpen.
- Geen beschadiging aan het oppervlak, stoepranden, muren,
verkeersborden, etc.…

Door de gelijkmatige verdeling van het gewicht en de grote
wielen heeft de TW PRO een uitstekende wendbaarheid.
De hovenier heeft naargelang het te behandelen oppervlakte
de keuze tussen 2 specifieke borstels om op de Weedee PRO
te monteren: de nieuwe wire TECH borstel (TWT) en de reeds
gekende Weedee onkruidborstel.
De TWT, waarvan de borstel samengesteld is uit een combinatie
van synthetische tufts en gevlochten staalbundels, verwijdert
lang en weelderig onkruid van de verharde oppervlaktes.
Dankzij zijn unieke structuur neemt de wire TECH ook een
grote hoeveelheid onkruidwortels mee in zijn bewerking. Bij
zwaar bevuild terrein is een eerste passage met de TWT borstel
de ideale voorbehandeling alvorens het dieper verwijderen van
onkruid met de Weedee Borstel.
De Weedee borstel verwijdert onkruid en mossen van
het oppervlak en van tussen de voegen dankzij de hoge
drukweerstand van de borstel waardoor er minder slijtage
optreedt tijdens de diepere reiniging. Door de gepatenteerde
Terrazza technologie blijven de uiteinden van de borstel tufts
mooi recht opstaan en halen, door de verlaagde rotatiesnelheid,
gemakkelijk het onkruid uit de voegen.
De Terrazza Weedee PRO is speciaal ontwikkeld om te
voldoen aan de wensen en eisen van de professionele
aannemingsbedrijven, hoveniers en steden en gemeenten die
onkruidbeheersing van verhardingen op een professionele
manier willen aanpakken!

Terrazza MC® NV - Stokstraat 38 - 9770 Kruishoutem - T +32 (0) 473 24 39 18 - www.terrazzamc.be - info@terrazzamc.be

PROMOTIE

PROMOTIE

Uitbreiding VLAM-promotie tuinaanleg

Lancering “Pop Up Tuinen” in 2018
.................................................
Auteur en foto’s: Jan Vancayzeele

Op initiatief van Groen Groeien
lanceerde de ‘Werkgroep Tuinaanleg’
van VLAM een nieuwe tuinaanlegcampagne die de tuinaanlegpromotie van VLAM een boost moet geven.
Deze nieuwe campagne gaat nog dit
voorjaar van start.

Pop-up tuin Genk zomer 2017:
“Grijs binnenplein werd groene binnentuin”
Deze pop-up tuin was een experiment.
Het binnenplein van het stadhuis van Genk
zal over enkele jaren sowieso heringericht
worden. Stad Genk wilde met deze tijdelijke
tuin in tussentijd nagaan wat er allemaal
mogelijk is op en met het binnenplein.
En met succes! Dit initiatief werd enorm
gewaardeerd door de Genkenaars. Het
resultaat was een gezellige groene buurt
om er in te vertoeven en waar heel wat te
beleven viel.

Inspiratiebron
In oktober organiseerde Groen Groeien een
studievergadering i.s.m. ‘Huurland’. Naar
goede gewoonte had men een bestelwagen
bomen, struiken en grassen mee. In een
mum van tijd werd de stelplaats omgetoverd in een gezellige meeting ruimte, ‘Huurland’ zelf was onder de indruk! Ze stonden
versteld dat dit zoveel effect had.

Marketing- en communicatiedoelstelling
Deze campagne heeft het doel om meer
omzet te generen voor de Vlaamse tuinaanlegsector door de vraag naar een professionele tuinaannemer te doen toenemen.
De bedoeling is ook om het imago van de
Vlaamse tuinaannemer te verbeteren door
de meerwaarde aan te tonen van de vakman die de tuinaannemer is. Via het merk
‘Tuinaannemer’ wil men de bekendheid van
en de traffic naar de website www.tuinaannemer.be verhogen. Deze website is de
aangewezen plaats voor de consument om
een professionele tuinaannemer te vinden
in zijn buurt.

“Pop Up Tuin”
Volgens het idee van de ‘Werkgroep Tuinaanleg’ van VLAM dient een bepaalde straat,
plein of locatie te worden ingekleed als een
tuin voor een periode van 14 dagen of langer.
Daarbij dient het belang van de nabijheid
van groen en het effect van de professionele tuinaannemer in de verf te worden
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gezet. De pop up tuinen zijn met andere
worden hét uithangbord van de sierteelt- en
groenvoorzieningssector. Het tonen van
het vakmanschap van de groene sectoren in
een stedelijke omgeving is dus essentieel.
Uiteraard zullen deze pop up tuinen deel
uit maken van het dagelijkse leven van een
stad of gemeente. Deze tuinen worden als
het ware geïntegreerd in het stadsgebeuren
waarbij er een koppeling is aan lokale events
of waar men kan tot rust komen of waar ze
als pleisterplaats kunnen dienen.

Aanpak
Bij de uitwerking van deze campagne zal
zowel ingespeeld worden op het emotionele
aspect (mooi, om van te genieten, geeft rust
en vreugde, …) als op het rationele aspect
waarbij er dient aangetoond dat het werken
met een professionele tuinaannemer niet
complex, niet duur en de expertise van deze
vakman loont op lange termijn. Ook op
kleine plekjes waar je normaal geen groen
verwacht kunnen de pop up tuinen een
belevenis en een bron van inspiratie zijn.

ONDERZOEK EN VOORLICHTING

HAAL HET BESTE UIT
HET ELEKTRISCH
VERMOGEN

Nieuwe afdeling Groen op PCS

naar een professionele groenvoorziening voor een duurzame
bebouwde omgeving
.................................................
Auteurs: Sandy Adriaenssens,
Pieter Goossens, Bruno Gobin
Foto’s: PCS

Recent werd door de Vlaamse regering
een 5-jarige subsidie goedgekeurd
waarmee het Proefcentrum voor
Sierteelt (PCS) te Destelbergen de
uitbouw van een volwaardige Afdeling
Groen kan realiseren. Deze middelen
vormen een belangrijke verankering
van de kennis en expertise die al meer
dan 10 jaar worden opgebouwd in tal
van specifieke projecten, en laten het
PCS toe ondersteuning te bieden aan
de professionele groensector.

VERMOGEN
PRODUCTIEF
ERGONOMIE
MULTIFUNCTIONEEL

Het Proefcentrum voor Sierteelt is een open
kenniscentrum voor de sierteelt in Vlaanderen waarbij op een interactieve wijze praktijkgericht en toegepast wetenschappelijk
onderzoek, kennisvergaring, kennisoverdracht en dienstverlening wordt verricht.
Het PCS vervult hiermee een brugfunctie
tussen onderzoek en de praktijk. Reeds vele
jaren doen professionele groenvoorzieners
beroep op de uitgebreide praktijkkennis in
vaste planten, boomkwekerij en seizoensplanten van het PCS. Want zowel tuinaan-

EEN ASSORTIMENT ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
Professionele, economische
en stille tools die uw
werkomstandigheden en die
van uw werknemers verbeteren.

Maaien

Blazen

Snoeien

Zagen

Bosmaaien

Onkruid
verwijderen

Sterk ervaren en
gespecialiseerd dealernetwerk
9 jaar ervaring in batterijen
Invoerder Belux: +32 (0)2 367 16 11
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nemers als openbare groendiensten hebben
nood aan pragmatische oplossingen voor
specifieke problemen op het terrein, zeker
nu het belang van duurzaam groen in een
bebouwde omgeving steeds groter wordt.
De aard en de hoeveelheid van professionele vragen rond functionaliteit, groeninrichting en onderhoud vereisen echter een
meer structurele aanpak zodat de professionele groenvoorziener voldoende ondersteuning krijgt om duurzaam, innovatief en
toekomstgericht te werken binnen een ver-

ONDERZOEK EN VOORLICHTING

stedelijkt Vlaanderen. Via een thematische
aanpak die voortvloeit uit de expertise die
PCS reeds heeft binnen de productiesectoren, creëert de Afdeling Groen een visie
op lange termijn om optimaal in te kunnen
spelen op vragen van de professionele
groensector en maatschappelijke noden.
De 5 thema’s waarrond gewerkt zal worden,
worden hierna verder toegelicht.

Functionaliteit: plantkeuze in
functie van gebruikswaarde
binnen de bebouwde omgeving
De positieve effecten van groen in dorpen
en steden worden steeds meer gevaloriseerd. De verschillende functies die groen
hier kan vervullen, zijn bepalend voor
plantkeuze en concept. Zo kan groen een
belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de biodiversiteit. Een doordachte
plantkeuze kan jaarrond voedselvoorziening bieden aan bijen, vogels, vleermuizen,… Daarnaast geeft meer groen met de
juiste plantensoorten en -combinaties op
de juiste plaats een duidelijke meerwaarde
binnen klimaatadaptatie en het verhogen van de leefbaarheid van steden en
gemeenten. Een vergroening van bebouwde
gebieden tempert de lokale temperatuurstijging (‘hitte-eiland-effect’), creëert een
natuurlijke buffer voor stormwater, zorgt
voor bijkomende CO2-opslag en heeft een
positieve invloed op de gezondheid (zowel
mentaal als fysiek).

Innovatie: opties voor klimaatadaptatie via vergroening in
bebouwde gebieden
Binnen dit thema ligt de focus op de
vergroening van dichtbebouwde gebieden,
zoals steden, dorpskernen en industrieterreinen met weinig plaats voor ‘klassiek

groen’. Innovaties zoals dak-, gevel- en
binnengroen kunnen hier bijkomende
groene oppervlakte creëren, maar brengen
ook nieuwe uitdagingen met zich mee.
Door samenwerking met onderzoeksinstellingen, de bouwsector en overheden kan
PCS deze nieuwe kennis via demonstratie
op een laagdrempelige manier beschikbaar
maken voor de professionele groenvoorziener. Omgekeerd zorgt de sterke link met de
sector ervoor dat problemen in de praktijk
snel tot bij het onderzoek worden gebracht.
Daarnaast wordt binnen dit thema ook
gewerkt rond de specifieke vereisten voor
straatgroen, zoals beperkte wortelruimte,
zouttolerantie, luchtkwaliteit,…

Inrichting en aanplant: de
basis voor succesvol en duurzaam groen
Een correcte inrichting en aanplant vormen
de sleutel tot succesvol, duurzaam en
onderhoudsarm groen. Hierbij kunnen verschillende aspecten een rol spelen. In eerste
instantie is de bodem van groot belang:
bodemstructuur, pH en nutriëntenstatus
moeten geschikt zijn voor de plantkeuze. In
bebouwde gebieden biedt de ondergrond
vaak onvoldoende natuurlijke bodem of
deze werd beschadigd/vervuild tijdens
werkzaamheden. Bodemverbeteraars kunnen dan de plantomgeving optimaliseren,
evenals de toevoeging van plantversterkende middelen zoals biostimulantia. Nieuwe
plantsystemen zoals bodembedekkers op
rol kunnen ook zorgen voor een meer succesvolle aanplant.

beschermingsmiddelen is het noodzakelijk
om de onderhoudsbehoefte van groenvoorzieningen zoveel mogelijk te reduceren.
Openbare groendiensten worden geconfronteerd met de eis tot nulgebruik van pesticiden, terwijl private tuinaannemers een
verplichte fytolicentie nodig hebben. PCS
begeleidt de professionele groenvoorziener
hierin via de demonstratie van alternatieve
niet-chemische methodes (bodembedekkers, afdekmaterialen, mechanische bestrijdingstechnieken,…), vormingsactiviteiten
rond preventie van ziekten en plagen (i.s.m.
het Waarnemings- en waarschuwingssysteem van het PCS) en goede praktijken
voor gewasbescherming. Daarnaast worden
een aantal best practices opgesteld voor
het onderhoud van groen in een bebouwde
omgeving, waar onderwerpen zoals snoei,
plantvorm,… aan bod komen.

Lerend Netwerk: pragmatische
aanpak voor kennisopbouw en
–transfer

Pioneering the Future

Multigreen® Magic
Gecontroleerd vrijkomende meststoffen
•
•
•
•
•

Exclusief voor de professionele tuinaanlegger
Uniek met gecoate kaliumnitraat
Eén bemesting met werkingsduur van 4-5 maanden
Zeer geschikt bij aanleg van graszoden, direct onder de zode!
Voor aanleg en onderhoud van gazon, bodembedekkers,
heesters, hagen, bloeiende planten en massieve vormen...
Het gras is niet altijd groener aan de overkant

Via demonstratie en voorlichting vertaalt
het PCS de aanwezige kennis en lopend
onderzoek rond professionele groenvoorziening naar toepassingen in de praktijk. Zo
creëert het PCS een pragmatisch kennisnetwerk. Door de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij de groensector
– groenvoorzieners, kennisinstellingen,
koepelorganisaties, siertelers en andere
sectoren zoals ruimtelijk beleid en de bouwsector – met elkaar in contact te brengen
en via een lerend netwerk te laten samenwerken, wordt een duidelijke, gezamenlijke
visie rond groenvoorziening opgebouwd.
PCS fungeert hierbij als contactpunt.
Dankzij deze kwaliteitsvolle, praktijkgerichte ondersteuning van de professionele
groenvoorziener vanuit de Afdeling Groen,
zal Vlaanderen op termijn een voortrekkersrol kunnen spelen als regio die er – ondanks
de verhoogde bebouwingsgraad – toch in
slaagt voldoende groen te voorzien. Met
deze groene ruimte zal Vlaanderen zich
wapenen tegen de klimaatsverandering en
een regio blijven waarin het aangenaam
wonen en werken is.

Karrewegstraat 138
9800 Deinze
bsc@belseed.be
www.belseed.be
Tel. 09/385 58 61

Onderhoud: gezonde planten
met minimale input
Door de hoge kostprijs aan arbeid en inputfactoren zoals meststoffen en gewas50 - GROENGROEIEN magazine
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Toro Siteworks Systems
Veel werktuigen, één doel: productiviteit!

DOE MEER IN

Hebt u veel werk en krappe deadlines? Dan heeft u materiaal
nodig om alles zo snel en zo efficient mogelijk uit te voeren.
Toro machines lossen die verwachtingen dagelijks in, wat zich
op termijn vertaalt in een lagere kost en een hogere return.

MINDER TIJD

DINGO TX 427/525

DINGO TX 1000

EENVOUDIGE BEDIENING

STX STRONKENFREES

HI-DRIVE RUPSAANDRIJVING

Kijk eens naar uw dagelijkse werkzaamheden. En hoeveel
sneller u ze zou kunnen doen met een Toro® Dingo®. De
veelzijdige Dingo is het efficiënte alternatief voor handwerk,
schrankladers en compacte graafmachines, vooral op plekken
die andere machines niet kunnen bereiken. Bovendien zijn ze
zo veelzijdig dat ze zeer veel verschillende taken aankunnen.

TRX SLEUVENGRAVER

LAGE BODEMDRUK

Krachtig, betrouwbaar, veelzijdig en makkelijk te bedienen. Dát
is de Toro Dingo. Met acht verschillende modellen, heeft Toro
voor elke professional het juiste Dingo model klaar. Of het nu
een machine op wielen, smalle of brede rupsbanden, benzine
of diesel: voor alle omstandigheden is er de perfecte oplossing.
De makkelijke bediening zorgt ervoor dat iedereen snel met de
machine aan de slag kan.
De Dingo TX427 en TX525 brengen productiviteit naar een
hoger niveau. Ze zijn wendbaar, krachtig genoeg voor de
moeilijkste omstandigheden en door de duurzame rupsen
hebben ze een lage bodemdruk. De TX1000 is een klasse apart.
Z’n verticale lift is speciaal ontworpen om zware ladingen hoger
te kunnen heffen en bieden een groter bereik. De TX1000 is
een compacte machine die toch een nominale werkcapaciteit
heeft van 454 kg, ongeëvenaard in z’n soort.

Alle Dingo-modellen kunnen worden uitgerust met 35
verschillende werktuigen. Een grondboor, grondfrees, cultivator,
sleuvengraver, stronkenfrees, palletvork, nivelleerschuif, en
grijper zijn enkele van de toepassingen. Alle accessoires hebben
hetzelfde aanhechtingssysteem en kunnen snel en makkelijk
gewisseld worden.
Dezelfde innovatieve eigenschappen vinden we ook terug
op de STX stronkenfrezen en TRX sleuvengravers. De STX
stronkenfrezen, met uitvoeringen van 26 en 38 pk, combineren
kracht , wendbaarheid en eenvoud. Ze zijn uitgerust met
Greenteeth tanden, kunnen tot 45 cm onder de grond frezen,
en door de lage bodemdruk brengen ze minimale schade toe
aan het oppervlak. TRX sleuvengravers zijn snel, wendbaar en
makkelijk te gebruiken. U kan accuraat graven, zonder moeite
en in alle veiligheid. De machines kunnen worden uitgerust met
verschillende kettingen, en kunnen sleuven graven van 61 cm
tot 122 cm diep.
Op onze website www.toro.be vindt u alle informatie over
onze professionele machines terug. U kan het dichtstbijzijnde
verkooppunt zoeken in de dealer locator. Vraag een demo
en ontdek wat onze professionele machines voor u kunnen
betekenen!

SITEWORKS
DEALERS
GEZOCHT
CONTACT:
INFO@TORO.BE

TORO EUROPE NV - Nijverheidsstraat 5 - 2260 Westerlo - www.toro.be - info@toro.be

BOMEN

BOMEN

Droogte …
(en) stress
bij Fagus sylvatica (Beuk) in Vlaanderen!

.................................................
Tekst : Steven De Bruycker, vertegenwoordiger/
adviseur bij Boomkwekerij Willaert en Geert
Vanspeybrouck, aankoper bij Boomkwekerij
Willaert

de beuk komt van nature in vlaanderen
algemeen voor op de vlaamse zandrug
tussen Brugge en Gent. op vrij droge
leem-zandleembodems, maar ook op de
iets voedselrijkere zandige bodemtypes
doet deze boom het goed. een ph-neutrale
bodem en een goed verteerbare sterk
gemineraliseerde humuslaag zijn dan ook
typisch voor deze bodemtypes.
Van nature zal men de beuk niet aantreffen in de
polders. De zware kleibodems zijn niet geschikt
voor zijn oppervlakkig wortelgestel.
De beuk (Fagus sylvatica) is een veel gebruikte
haagplant in de hedendaagse tuin in de lage landen. Het behoud van zijn afgestorven bruin blad
in de winter, dit in contrast met het gebruik van
wintergroen (Ilex, Osmanthus enz…) wordt door de
tuinliefhebber als een enorm pluspunt ervaren.

Tijdens de laatste twee groeiseizoenen (2016-2017)
zijn er echter enkele vaststellingen die de tuinaanlegger tot nadenken aanzet…
1. Het voorjaar 2016 was zeer nat. Aanplantingen van beukenhagen stonden vaak tijdelijk
onder water. De jonge beuken kwamen toch in
blad maar na de droge zomer van 2016 was er
een massale sterfte
2. De winter en voorjaar van 2017 waren uitzonderlijk droog. Vorige aanplantingen (2016) en
nieuwe beukenhagen kregen een klein blad of
kwamen niet eens in blad.
oorzaken:
- De beuk is van nature een bos- en schaduwboomsoort . Bij plotse blootstelling aan fel
zonlicht op zijn kale gladde bast is er gevaar
voor schorsbrand en afsterven van de volledige plant.
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- Door zijn oppervlakkig wortelgestel is de beuk
gevoelig voor een schommelende grondwatertafel. Tijdens een natte periode rotten de
wortels deels weg, hierdoor kan bij een langdurige droogteperiode de opname van het
diepere grondwater problematisch worden en
ook leiden tot sterfte.
- De wortels van de beuk leven samen met
een schimmel, de zogenoemde mycorrhiza.
Omdat de beuk in symbiose met een schimmel leeft, mogen de wortels van het plantgoed nooit schoon gespoeld worden bij een
welbedoelde watergifte voor het planten, en
mag direct na het planten niet te overvloedig
water gegeven worden. Door het ‘onbewust’
verwijderen van de mycorrhiza kan een jonge
beukenaanplant moeilijk de aanwezige voedingstoffen uit de bodem opnemen.
- En vaak wordt beuk met blote wortel (te) laat
aangeplant (april).
oplossingen:
Met kennis van de standplaats kunnen door een
juiste plantenkeuze bovenstaande problemen
vermeden worden. Zo zal Carpinus betulus (haagbeuk) beter groeien op een kleiige bodem met een
hoge waterstand dan beuk.

Een goede drainage en het inwerken van voldoende zand voor het verhogen van het water afvoerend
vermogen van de grond zal de kans op welslagen
van een beukenaanplant op een zware bodem
aanzienlijk verhogen.
Het pralineren of aanmodderen van de wortels
in combinatie met een toevoeging van mycorrhiza
zal de ontwikkeling van de fijne haarwortels sterk
stimuleren.
Gebruik van container- en of kluitplanten vanaf half
maart is sterk aan te raden!
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De specialist
in onkruidbestrijding

Controleacties
op de weg
... enkele belangrijke aandachtspunten
.................................................
Auteur: Jan Vancayzeele
Voor meer informatie of vragen,
contacteer consulent Jan Vancayzeele

De wegeninspectie van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en
de federale wegpolitie voeren regelmatig de controles uit langs de openbare weg. Groen Groeien wordt naar
aanleiding van een controle regelmatig door de leden gecontacteerd.
De verkeerswetgeving is redelijk
complex en soms voor interpretatie
vatbaar. We geven via dit artikel een
overzicht van een aantal belangrijke
aandachtspunten.

meer dan 500 kg leiden tot hoge boetes.
Zo geeft een overbelading met 500 kg tot
1.000 kg aanleiding tot boetes van 100 tot €
10.000 euro. Bij een overbelading van 3.000
kg en meer lopen de boetes op van 750 tot
75.000 euro. Bovendien is in Vlaanderen,
en dit volgens het Vlaams aslastendecreet,
nog een forfaitair bedrag te betalen bij
wijze van bijdrage tot de financiering van
het Vlaams Infrastructuurfonds. Dit zijn
bedragen variëren van 25 tot 375 euro i.f.v.
de grootte van overlading.

Overlading kan zware
gevolgen hebben

Beperkte vrijstelling tachograafgebruik voor tuinaannemers

De belangrijkste regel is het laadvermogen
van het voertuig volgens het keuringsbewijs. Voor bestelwagens is dit maximum 3,5
ton. Voor vrachtwagens met 2 assen is dit
maximaal 19 ton (max. 7 ton op vooras en
max. 12 ton op de achteras). Voor een trekker met 2 assen + oplegger met 3 luchtgeveerde assen is dit maximaal 44 ton (max.
massa per dragende as is 10 ton en de max.
massa per aangedreven as is 12 ton). Het
Vlaamse aslastendecreet voorziet in zeer
zware sancties voor overladingsmisdrijven
vermits de decreetgever er van uit gaat
dat een te zwaar geladen voertuig schade
toebrengt aan het wegdek. Zo kan elke
asoverlading van minder dan 500 kg reeds
al boete opleveren tussen 50 en 5.000 euro.
Het spreekt voor zich dat overladingen van

Het gebruik van de tachograaf is een vrij
complexe en technische materie. In de regel
wordt een tachograaf steeds verplicht op
elk wegvervoer, tenzij de bestuurder kan
genieten van de voorziene uitzonderingen.
Tijdens de autokeuring dient de bestuurder
dan te melden dat hij van de vrijstelling
gebruikt maakt. Anders wordt het voertuig
onderworpen aan de tachograafkeuring. De
verordening van 15 maart 2006 die van toepassing is sinds 11 april 2007 bepaalt het al
dan niet verplicht gebruik van de tachograaf
voor transportdoeleinden. Deze Verordening is NIET van toepassing op wegvervoer
voor voertuigen of combinaties van voertuigen met een toegestane maximummassa
van ten hoogste 7,5 ton die worden gebruikt
voor het vervoer van materiaal, apparatuur

of machines (bijvoorbeeld tuinaanleg en
–onderhoud) die de bestuurder beroepshalve gebruikt. Deze voertuigen mogen
alleen binnen een straal van 50 km rond
de vestigingsplaats van het bedrijf worden
gebruikt en op voorwaarde dat dit vervoer
niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is
(commercieel goederenvervoer is dus uitgesloten). Eens buiten die perimeter, wordt het
gebruik van de tachograaf verplicht.

Vrijstelling vakbekwaamheid
rijbewijs C

In 2007 werd de regelgeving over de vereiste
van vakbekwaamheid ingevoerd voor bestuurders van voertuigen voor de categorie
C/C+E, maar ook voor de subcategorie C1/
C1+E. Voor dit attest bestaan er enkele
vrijstellingen. Voor voertuigen met een
toegelaten maximale snelheid van 45 km/u
- zoals tractoren voor traag vervoer - is men
vrijgesteld. Dit is ook het geval voor voertuigen gebruikt voor het vervoer van materiaal
(inclusief producten), apparatuur of machines die de bestuurder nodig heeft voor zijn
werk, op voorwaarde dat dit vervoer niet de
hoofdactiviteit is van de bestuurder. Om van
de vrijstelling te genieten, moet voldaan
zijn aan twee voorwaarden. Het moet
namelijk gaan over eigen materiaal/producten en het vervoer mag geen hoofdactiviteit
zijn. Voor vervoer voor derden, ook al is dat
maar een deel van het transport, is men
nooit vrijgesteld.

Expertise Groene Ruimten

Bayer, een compleet gamma met oplossingen op maat.
Selectieve onkruidbestrijder

Totale onkruidbestrijders

Onkruidbestrijding tussen sierheesters en -bomen

Onderhoud van niet verharde permanent onbeteelde terreinen

þ Preventief + vroegtijdige na-opkomst
þ Selectieve onkruidbestrijder
þ Heel lage dosis

þ Totale onkruidbestrijder
þ Gerenommeerd product

þ Totale onkruidbestrijder
zonder glyfosaat
þ Voor na-opkomst kan het gemengd worden met glyfosaat

Nawerking: 3 tot 4 maanden

Nawerking: 5 maanden

Nawerking: 4 maanden

Valdor® Expert bevat 1% iodosulfuron-methyl-natrium en 36% diflufenican (DFF). Water dispergeerbaar granulaat (WG). Erkenningsnummer: 10090P/B. Zapper® bevat 250 g/l glyfosaat en 40 g/l
diflufenican (DFF). Suspensie concentraat (SC). Erkenningsnummer 9170P/B. Pistol®Flex bevat 1% iodosulfuron-methyl-natrium en 36% diflufenican (DFF). Waterdispergeerbaar granulaat
(WG). Erkenningsnummer 9838P/B • Gedeponeerde Merken Bayer Environmental Science • Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor
gebruik. Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be.
2018_01
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Toegestane afmetingen
vrachtwagens
Ook de maximaal toegestane afmetingen
dienen gerespecteerd te worden. De maximale breedte van een vrachtauto is vastgesteld op 2,55 meter (KB van 15 maart 1968,
art32bis van 1 januari 1985). De maximale
hoogte is 4 meter en de maximumlengte is
12,00 meter. Een combinatie van vrachtauto
met aanhangwagen mag niet langer zijn
dan 18,75 meter. Een combinatie van trekker
met oplegger mag niet langer zijn dan 15,50
meter. Te hoog of te breed laden is hier de
grootste risicofactor. Zo worden volgens het
aslastendecreet inbreuken op de maximaal toegestane afmetingen als er geen
schade ontstaan is aan de openbare weg en
aanhorigheden, bestraft met een progressieve geldboete. De geldboete bedraagt 10
euro tot 1.000 euro bij overschrijding van de
maximaal toegestane afmetingen met minder dan 20 cm. Dit is 50 tot 5.000 euro bij
overschrijding van de maximaal toegestane
afmetingen met 20 cm tot minder dan 50
cm en 100 tot 10.000 euro bij overschrijding
van de maximaal toegestane afmetingen
met 50 cm en meer. Als er ten gevolge van
de inbreuk ook andere schade is aan de
openbare weg en aanhorigheden dan kan
de geldboete oplopen tot 20.000 euro.

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

stone.be

Uitstekende ladingen
Volgens het KB van 1 december 1975 art. 46
mag er voor gangbare vrachtwagens niets
voor het voertuig uitsteken. Achter het
voertuig mag de lading maximaal 1 meter
uitsteken zonder extra signalisatie. Lange
ondeelbare stukken mogen maximum 3
m achter het voertuig uitsteken mits ze
herkenbaar zijn met een bord met rood en
witte diagonale strepen van minstens 50 cm
x 50 cm. Als het donker is moet er ook een
naar achter gericht licht aan hangen met
oranje reflectoren op de zijkanten.

for private & professional
Showroom Olsene

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

Beschik je over een geldig rijbewijs?
Met het rijbewijs B mag je een auto besturen met een aanhangwagen die een MTM
(maximaal toegelaten massa) van 750 kg
niet overschrijdt. Als de totale MTM van de
auto en de aanhangwagen samen groter is

dan 3500 kg en/of de MTM van de aanhangwagen groter is dan de ledige massa van
de auto, dan is ook een combinatie van het
rijbewijs B+E noodzakelijk. Voor bestuurders die hun rijbewijs B in België behaalden
vóór 1 januari 1989 volstaat ook in dit geval
hun rijbewijs B en is het rijbewijs B+E is niet
vereist. Voor vrachtwagens met een MTM
groter dan 3500 kg is een rijbewijs C nodig.
Voor voertuigen met een MTM groter dan
3500 kg én kleiner dan of gelijk aan 12.000
kg is er de subcategorie C1. Het rijbewijs C+E
is nodig wanneer je met een vrachtwagen
ook een aanhangwagen wilt trekken met
een MTM groter dan 750 kg.

Welk rijbewijs voor tractoren ?

Bestuurders van landbouwtractoren die
geboren zijn vóór 1 oktober 1982 hoeven geen rijbewijs te hebben, ongeacht
de doeleinden waarvoor ze de tractor
gebruiken. Voor bestuurders die geboren
zijn vanaf 1 oktober 1982 is naargelang het
gebruik een rijbewijs G of een rijbewijs CE
verplicht. Voor tractoren die je uitsluitend
voor land- of bosbouwdoeleinden gebruikt,
volstaat het dat je een rijbewijs G hebt.
Aannemingswerken vallen hier echter niet
onder. Voer je dus met je landbouwtrekker
niet-landbouwactiviteiten uit (bij voorbeeld
grondtransport, vervoer van bouwmaterialen, …) dan is een rijbewijs noodzakelijk
dat overeenkomst met de MTM van het
voertuig. In de praktijk zal dat dan meestal
het rijbewijs C+E zijn.

Rijbewijs C geldig tot vervaldatum medisch attest !
Voor de rijbewijzen C/C+E en C1/C1+E is
een medisch attest vereist. Het rijbewijs is
geldig tot de einddatum vermeld op het medisch attest. Een medisch attest is normaal
vijf jaar geldig, tenzij de geneesheer een
kortere termijn vastlegt. Hernieuw dus op
tijd dit medisch attest zodat je bij controle
of ongeval niet voor verrassingen komt te
staan. Voor het rijbewijs G is geen medisch
attest vereist.

Veiligheid en ladingzekering
van goederen
Dagelijks waarschuwt de verkeersinfo
op de radio voor ladingverlies op onze

Buiten gewoon.
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snelwegen. De verschillende ladingszekerheidssystemen dienen te beantwoorden
aan de ‘Europese richtlijnen voor beste
praktijken over het zekeren van ladingen
voor wegtransport’. Algemeen gesproken
moet het ladingzekeringssyteem krachten
kunnen weerstaan die worden uitgeoefend wanneer het voertuig een bepaalde
versnelling ondergaat. Het zekeren van de
lading is geheel afhankelijk van één factor:
de wrijvingskracht. M.a.w. door de wrijving
tussen de lading en de laadvloer dient het
verschuiven van de lading minimaal te zijn.
Dit kan door de laadvloer aan te passen (antislipmatten) en/of de lading vast te maken
(spanriemen). Overtredingen in verband
met ladingzekering zijn van de derde graad
en kunnen bijzonder duur uitvallen. De
geldboetes kunnen oplopen tot 2.750 euro.

TERUGBLIK

Workshop
plantengebruik in tuinaanleg
.................................................
Auteur en foto’s: Jan Vancayzeele

Op 18 januari was Groen Groeien
te gast bij toeleveraar FLEUR. Zij
stelden de werking van hun bedrijf
en de nieuwe site voor. European
Tree Worker Eric Imschoot gaf een
zeer praktijkgerichte toelichting
geven over groeiplaatsverbetering
van bomen.
De leden van Groen Groeien konden
inspiratie opdoen bij FLEUR die als
Belgische invoerder, verdeler en groothandel in bloemen en planten exclusief

ten dienste staat van tuinaannemers. Hun
gamma omvat bloemen, struiken, perk- en
vaste planten, coniferen, waterplanten en
boomplantgoed. Met als aanvulling hierop
een compleet assortiment aan tuin- of
vijverproducten en benodigdheden evenals
decoratie, accessoires en gereedschap. Voor
een snelle bediening kan men terecht in de
nieuwe Cash&Carry, maar men kan ook een
order plaatsen via de webshop.
Eric Imschoot (European Tree Worker) gaf
een zeer boeiende en praktijkgerichte
toelichting over zijn persoonlijke ervaringen
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om boomproblemen aan te pakken. Dit
deed hij aan de hand van heel wat praktijkvoorbeelden. Eric gaf heel wat interessante
informatie over groeiplaatsverbetering
waarbij toepassen van organische bodemverbetering, bodemstructuur, inzet regenwormen, ... werden toegelicht.
Zoals gewoonlijk sloten we onze studieavond af in een gezellige sfeer, deze keer
met een broodje met warme beenhesp en
een drankenbuffet.

ADV

ADV

Serenti

Serenti

2170002414/1

2170002414/4
We tonen onze
liefde voor staal via unieke creaties.

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

• Decoratie • Kunst • Bloembakken
• BBQ’s • Brievenbussen • ...

Een eigen project in deze materialen?
Neem dan vrijblijvend contact op met Serenti...

www.serenti.be

info@serenti.be

Interesse? Bezoek onze website via www.serenti.be!

TERUGBLIK

Groen Groeien te gast bij Peters Belgian Outdoor Plants

Nascholing fytolicentie P1/P2
.................................................
Auteur en foto’s: Jan Vancayzeele

Groen Groeien organiseerde deze
winter een aantal nascholingen
in het kader van de fytolicentie.
Op donderdag 25 januari kwamen
de Limburgse leden aan de beurt.
Omdat we nog heel vragen ontvangen van onze leden vatten we in de
rubriek ‘Veel gestelde vragen’ enkele
aandachtspunten samen.
Vernieuwde ‘PCS Ziekten en
Plagen’ app
Liesbet Van Remoortere (PCS) stelde de
vernieuwde ‘PCS Ziekten en Plagen’ app voor
waarmee groenvoorzieners naast ziekten en
plagen ook natuurlijke vijanden kunnen herkennen. Deze app werd in 2014 ontwikkeld
door het ‘Waarnemings- en Waarschuwingssysteem van het PCS en is nu uitgebreid met
natuurlijke vijanden. De gebruiksvriendelijke
app geeft per plant een helder overzicht van
de belangrijkste ziekten en plagen en vanaf

nu dus ook van natuurlijke vijanden die
voorkomen in 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 per stadium.

Wetgeving professioneel gebruik fytomiddelen
De wetgeving voor de tuinaannemer inzake
o.a. persoonlijke bescherming, registratie
en gebruik van fytomiddelen, inrichting van
het fytolokaal en keuring van spuitapparatuur werd toegelicht door Jan Vancayzeele
(AVBS - Groen Groeien). Een fytolicentiehouder moet gedurende de geldigheidsduur van zijn licentie een aantal vormingsactiviteiten bijwonen. Het minimaal aantal
is afhankelijk van het type fytolicentie. Jan
wees er op dat een fytolicentie op de einddatum niet verlengd wordt als je de vereiste
vorming niet hebt verworven. Met een

vervallen fytolicentie kun je geen gewasbeschermingsmiddelen meer aankopen.

Onkruidbestrijding van A tot Z
De praktijkervaringen met onkruidbestrijding in gazons, onkruidbestrijding tussen
beplantingen en op verhardingen en alternatieven voor glyfosaat werden toegelicht door
Jo Deville (Dockx-Disaghor). De wetmatigheden bij het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen zoals verbodsbepalingen,
bufferzones en beperkingen op privaat
terrein kwamen aan bod. Onkruidbestrijding
in bloemenweiden is geen evidente zaak en
vraagt een deskundige aanpak, zo bleek. Een
preventieve aanpak door het aanleggen van
een vals zaaibed is één van de belangrijkste
te nemen maatregelen. Tenslotte werden
mogelijke ecologische alternatieven voor het
gebruik van glyfosaat toegelicht.

Veel gestelde vragen over:

fytolicentie

Sinds 25 november 2015 dient elke
professionele gebruiker, verdeler en
voorlichter van gewasbeschermingsmiddelen over een fytolicentie te

beschikken. Om producten te kopen,
toe te passen, te verkopen, op te slaan of
er voorlichting over te geven, heb je een
fytolicentie nodig. Omdat we nog heel

vragen ontvangen van leden vatten we
voor je enkele aandachtspunten samen.
In de onderstaande tabel vind je overzicht
van de 3 gangbare types fytolicentie

Type

Voor wie geldt het type licentie

P1

Assistent professioneel gebruik

P2

Professioneel gebruik

P3

Distributie van of voorlichting over producten voor professioneel gebruik

Hoe lang is mijn fytolicentie
geldig?
De geldigheidsduur van je licentie loopt
hoe dan ook pas vanaf 25 november 2015.

De standaard geldigheidsduur van een
fytolicentie is 6 jaar. Maar voor de aanvragen
die gebeurden op basis van de overgangsmaatregelen gelden er afwijkende geldig64 - GROENGROEIEN magazine
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Ecolight daktuinsubstraten met Argex
granulaten: groen waar je het niet verwacht!
Waar vroeger alleen kon gedroomd worden van groen, zijn nu
volwaardige tuinen mogelijk. Argex en zijn Belgische ‘groene’
partners Acterra, Jos Meeussen & Zoon, De Witte bvba en
Espace Chassart kunnen nu al terugkijken op een jarenlange
ervaring in de sector van de groendaken. Een daktuin zorgt voor
het nodige groen op plaatsen waar dit anders niet mogelijk zou
zijn. Het isoleert bovendien uitstekend uw woning of gebouw.
In de zomer is het binnen frisser, in de winter warmer. Ook
wat de akoestische isolatie betreft, biedt de daktuin alleen
maar voordelen. Vervelende omgevingsgeluiden worden sterk
gereduceerd.
In samenwerkingen met zijn partners ontwikkelde Argex het
Ecolight daktuinsubstraat. Hierin kunnen twee soorten
onderscheiden worden: één voor gebruik bij de aanleg van
intensieve daktuinen en één voor gebruik bij extensieve daktuinen.
Intensieve daktuinen zijn het beste te vergelijken met
“klassieke” tuinen op de begane grond. Net zoals in de meeste
tuinen worden hier vaste planten en struiken, grasperken en
soms zelfs bomen geplant. Intensieve daktuinen bieden de
ontwerper dan ook quasi onbeperkte mogelijkheden wat
betreft profileringen, terrassen, wegen, waterpartijen, e.d.
Extensieve daktuinen zijn veeleer groene vlakken die slechts een
beperkte beplanting toelaten, zoals vetplanten, mossen en kruiden.
Het gaat om daktuinen met een beperkte dikte in opbouw.
Het Ecolight substraat is een homogeen mengsel van
geëxpandeerde kleikorrels, lava, veen en Vlaco groencompost.

Het mengsel heeft een groot waterbufferend vermogen en
voldoet aan de FLL eisen.
Als essentieel bestanddeel van het Ecolight substraat voldoet
Argex aan de strengste normen voor lichtgewicht granulaten.
Zowel interne als externe laboratoria volgen de kwaliteit
permanent op.
Doelstelling van de uiteindelijke samenstelling is een substraat
bekomen met een laag eigen gewicht met de mogelijkheid om
in voldoende dikte een duurzame plantengroei toe te laten.
Het Ecolight substraat is ook zeer makkelijk en snel te
verwerken: het wordt aangebracht op een drainagelaag of op
een drainagemat in de voorgeschreven dikte en vervolgens licht
aangedrukt. De levering kan gebeuren in big bags, per kipwagen
of pneumatisch gelost worden met behulp van een silowagen.
De voordelen van Ecolight daktuinsubstraten op een rijtje:
• uitstekende vochtregeling en bodembeluchting
• minimale bodemverdichting
• optimaal drainerend vermogen
• laaggewicht en hoge stabiliteit
• flexibele vormgeving
• milieuvriendelijk
Wilt u meer weten over de Ecolight daktuinsubstraten op basis
van Argexkorrels?
Surf dan naar www.argex.eu of neem rechtstreeks contact met
ons op via +32 3 250 15 15.
Samen met u zoeken wij de beste oplossing voor uw project.

heidsduren. Vroeg je je fytolicentie aan
tijdens de eerste fase van de overgangsmaatregelen (01/09/2013 tot 31/08/2014), dan is de
geldigheidsduur 7 jaar (tot 25/11/2022). Vroeg
ARGEX - Kruibeeksesteenweg 162 - 2070 Zwijndrecht - T+32 3 250 15 15 - www.argex.eu - info@argex.be
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je deze aan in de tussenfase (01/09/2014 tot
28/02/2015), dan is de geldigheidsduur 6
jaar (tot 25/11/2021). Vroeg je deze aan in de
laatste fase van de overgangsmaatregelen
(01/03/2015 t.e.m. 24/11/2015) dan bedraagt
de geldigheidsduur 5 jaar (tot 25/11/2020).

Minimum aantal te volgen vormingsactiviteiten

P1

3

P2

4

P3

6

Hoe kan ik de geldigheidsduur
en het aantal gevolgde vormingsactiviteiten van mijn
fytolicentie controleren?
Je kan dit steeds controleren via je online
dossier raadpleegbaar via www.fytolicentie.
16/02/18 09:56

2170002322_2_ADV_6561.indd 1

15-02-18 17:08

Een fytolicentiehouder moet gedurende
de geldigheidsduur van zijn licentie een
aantal vormingsactiviteiten bijwonen.
Het minimaal aantal verplicht te volgen

Type fytolicentie

Voor activiteiten, studiedagen of cursussen
die in aanmerking komen als vormingsactiviteit in het kader van de fytolicentie zal steeds
een vermelding staan op de uitnodiging. Je
aanwezigheid op een activiteit of opleiding
wordt digitaal geregistreerd. Neem daarom
steeds je identiteitskaart mee naar een
opleiding voor de nodige registratie.

2170002369_1_ADV_6561.indd 1

Hoeveel vormingsactiviteiten
dien ik te volgen?

be. Elke houder van een fytolicentie beschikt
over een online account en heeft rechtstreeks
toegang tot zijn account via zijn eID (elektronische identiteitskaart). Je kan via ‘Mijn fytolicentie raadplegen’ eenvoudig de geldigheidsduur van je huidige licentie en het aantal
gevolgde vormingsactiviteiten nagaan. Je
verlengde fytolicentie zal je in de toekomst
hier ook terugvinden. Op het ogenblik van de
verlenging van je fytolicentie ontvang je een
e-mail of brief met je fytolicentie als bijlage.
Meer gedetailleerde informatie over de
fytolicentie kun je vinden op
www.fytolicentie.be.
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vormingsactiviteiten is afhankelijk van het
type fytolicentie. In de onderstaande tabel
vind je een overzicht van het minimaal aantal
verplicht te volgen vormingsactiviteiten per
type fytolicentie.

Voor vragen of meer informatie contacteer
AVBS-consulent Jan Vancayzeele (jan.vancayzeele@avbs.be).
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GROEN GROEIEN TUINREIS
Normandië 29 Juni - 2 Juli 2018

Je leest het goed, exclusief voor leden en partner
organiseert Groen Groeien i.s.m. Omnia Travel in 2018
een tuinreis naar Normandië. Het idee rijpte al lange
tijd, maar nu is een tuinreis met Groen Groeien een feit.
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.

DAG 1
Vertrek vanuit de verschillende opstapplaatsen (Antwerpen - Gentbrugge - Kortrijk). Doorreis via Amiens naar
Grigneuseville. Bezoek aan de Jardins Agaphante, tuin
die een opeenvolging is van intieme plekjes, afgescheiden door heggen, stenen muren en tal van niveauverschillen. De variëteit aan planten is enorm en liefhebbers
van mediterrane planten, rozen, hydrangea’s, grassoorten, verbena’s enz. zullen zeker aan hun trekken komen.
Het volgende bezoek brengt u aan de opmerkelijke
botanieke tuin, Jardins de Bellevue, die 6 ha groot is. Het
hele jaar door kan u hier verrassende kleuren en bloemen
ontdekken zoals kerstrozen uit Turkije, pioenrozen uit
China, blauwe papavers uit de Himalaya, hortensia’s uit
China, Japan en Amerika.
Inchecken in het hotel in Rouen. Rouen is de hoofdstad
van het mythische Normandische rijk en is nauw verbonden met de naam van Jeanne d’Arc. Zij is de voorvechtster van de Franse zaak die, beschuldigd van ketterij, haar
dood vond op de brandstapel.
Avondmaal in de stad.
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DAG 2
Absoluut hoogtepunt van onze reis is wel het bezoek
aan een van de mooiste privé tuinen in West-Europa : Le
Vasterival, gelegen te Sainte Marguerite sur Mer. De tuin
werd in 1957 ontworpen door Prinses Sturdza uit Noorwegen. Ze overleed in 2009 op de gezegende leeftijd van 94
jaar en gaf tot kort voor haar dood zelf toelichting bij haar
prachtige creaties.
Vervolgens bezoek aan Le Parc des Moutiers in Varengeville. Op een steile klif met een schitterend zicht op de
omgeving ligt de meest Engelse tuin van Frankrijk. Edwin
Lutyens bouwde het huis en Gertrude Jekyll tekende
de tuinen uit. Sissinghurst is nooit veraf. Rond het huis
liggen bloemenborders en diverse tuinkamers. Spontaan
belandt je uiteindelijk in het park, een perfecte weerspiegeling van de pure Engelse landschapsstijl.
Doorreis naar Dieppe, gelegen aan de monding van de
Arques in het Kanaal, de belangrijkste Franse stad voor
het vissen op sint-jacobsschelp. Het is ook een plezierhaven, en een commerciële haven voor het transport over
het Kanaal.
Check-in in het hotel.
Avondmaal in Dieppe.

DAG 3
De eerste tuin op het programma vandaag is de privétuin
Jardins des Valérianes, aangelegd in de Engelse Cottagestijl traditie met een uitgebreide vaste plantencollectie.
Bewonder vooral de prachtige borders.
De volgende tuin het op programma is de Jardin Angelique te Montmain. Dit 17de eeuwse “buitenverblijf”
werd prachtig gerenoveerd en het samenspel van rozen,
clematissen en allerlei vaste planten zijn een streling voor
het oog. Voor- en achtertuin gaan voor een wereld van
verschil : puur landschappelijk maar intiem en kleurig,
versus strak van vorm en sober samenspel van groen en
wit.
Vervolgens bezoek aan de Jardin Plume, een bijzonder
mooie, eigentijdse tuin met opvallende haagstructuren,
invulling bordertuin en parterres achter de woning, spiegelvijver en grassen in de boomgaard. Een aanrader voor
echte tuinfanaten.
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DAG 4
Bezoek aan het bloemen- en tuindorp Gerberoy, geklasseerd als één van de mooiste dorpen van Frankrijk, en een
droombestemming voor de liefhebbers van bloemen en
rozen. Een wandeling in dit verzorgd dorp is een echte
betovering: geplaveide straten, oude huizen uit de 17e en
de 18e eeuw, klimrozen, blauwe regen, duizenden planten
en bloemen... de schilder Henri Le Sidaner, gecharmeerd
door de plaats, creëerde er een schitterende tuin. Een
charmant
en niet te missen dorp !
Doorreis naar Les Jardins de Séricourt. Hier valt u van
verrassing in verrukking, van ontdekking in verbazing,
maar wat meest bijblijft van deze tuin is de poëzie en
de geest waarin de tuin is opgevat : het is een levende
encyclopedie over de vakkennis van de landschapsarchitect en plantenkweker Yves Gosse de Gorre. De man
is een schepper, altijd op zoek naar nieuwigheden. Hij
werd overigens meermaals gelauwerd tijdens nationale
evenementen. Lunchbuffet in de tuin.
Het laatste tuinbezoek van uw reis brengt u aan Les
Jardins de Valloires. Deze 8 ha tuin van een achttiende
eeuwse Cisterciënzer abdij bevat een collectie van 5000
soorten en variëteiten zeldzame struiken, uniek in
Frankrijk. In de loop van de seizoenen ziet u hier prachtige
bloeiende kersenbomen, elegante, heerlijk ruikende
rozen (waaronder de onvermijdelijke Rose de Picardie),
prachtige kleuren en niet te vergeten de “interactieve
tuin” van de 5 zintuigen voor de kinderen. In de Grand
Jardin de l’Evolution, een première voor Frankrijk, kan u
zien hoe de planten er 400 miljoen jaar geleden uitzagen.

the
perfect
match

Zitmaaier
met centrale opvang
ProLine H800

+ Yanmar watergekoelde
dieselmotor 26 pk
+ Hydrostatische transmissie
+ Frontmaaidek met versterkte
bumper, pivoterende wielen
en zijbeschermingen
+ Opvangbak van 810 liter met
hooglossing tot 2 m
+ Sensor voor volle opvangbak
met automatische stopzetting

Vind uw dealer op
www.packogreen.be

Prijs per persoon
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Prijs per persoon met tweepersoonskamer : 735 EUR
Toeslag éénpersoonskamer : 118 EUR

Terugreis naar België.
Inschrijven via e-mail bij dirk.ingelaere@telenet.be met vermelding van naam van de
deelnemer(s). Deze inschrijving is pas geldig na overschrijving van het bedrag met vermelding
‘Tuinreis Normandië en het aantal personen’ op het Groen Groeien rek. nr. BE11 7380 3134 3348.
Uiterste inschrijvingsdatum : 12 maart 2018
Reserveer nu je plaats: het aantal inschrijvingen is beperkt !
Voor specifieke vragen kan je telefonisch terecht bij Dirk Ingelaere via 0478 346 575.
Inbegrepen:
vervoer per luxe-autocar
1 overnachting met ontbijt in Hotel Mercure Rouen Champs de Mars
2 overnachtingen met ontbijt in hotel Aguado*** in Dieppe
inkomgelden voor de tuinen
lunch dag 3 en dag 4
Deskundige uitleg en reisbegeleiding verzorgd door tuin- en groenjournalist Marc Verachtert
kosten en fooi chauffeur
btw, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen:
overige middagmalen
avondmalen
dranken en persoonlijke uitgaven
KBC annulerings- en bijstandsverzekering (4,14 EUR per persoon per dag)

70 - GROENGROEIEN magazine

TERUGBLIK

Groen Groeien Zwemvijverdag
bij EBEMA

.................................................
Auteur en foto’s: Jan Vancayzeele

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

ROSA

XANTIPPE

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

Op dinsdag 30 januari organiseerden de Groen Groeien Zwemvijverbouwers een bedrijfsbezoek aan
Stone&Style – Ebema te Zutendaal
met bezoeken aan twee zwemvijvers
met het ‘upflow’ principe. Dit was
een niet te missen mogelijkheid om
deze ooit te zien te krijgen. De leden
van Groen Groeien konden via dit
evenement kennis maken met het
‘platform voor zwemvijverbouwers’.

Groen groeien heeft met het platform voor
zwemvijverbouwers grote ambities. In
België is er namelijk geen wetgeving omtrent
openbare/semi openbare zwemvijvers. Ons
bestuur van de zwemvijverbouwers is hard
aan het werken om een voorstel te doen. Verkennende gesprekken met de overheid zijn al
gepland en onze teksten zijn zo goed als klaar.
Dit werd toegelicht op deze zwemvijverdag.
Ook de twee bezoeken aan zwemvijvers
met upflow principe waren niet te mis-

LIGUSTRUM

GREEN CENTURY®

www.bestselect.be
2180000055_1_ADV_6561.indd 1
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CEBEKO OPENDEURDAG OP 21 APRIL 2018: Save the date!
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sen en misschien de enige mogelijkheid
om deze ooit in detail te zien te krijgen.
Afsluiten deden we bij Ebema. We bespraken het gamma Stone&Style met focus
op zwembadboorden en ‘smooth objects’.
Natuurlijk werd dit gevolgd door een hapje
en een drankje om alle verworven inzichten
te steunen.
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Het aanleggen van zwemvijvers is specialistisch werk. De kennis hiervoor is niet wijd verspreid. Met de oprichting van het ‘platform voor zwemvijverbouwers’ binnen Groen Groeien is er een Belgisch platform ontstaan dat zich aansluit bij de wereldwijde organisatie op dit vakgebied: de
Internationale Organisation für naturnahe Badegewässer (IOB).
Groen Groeien, met de Belgische afdeling van het IOB na Duitsland het meest aangesloten zwemvijverbouwers heeft en daardoor in het
hoofdbestuur vertegenwoordigd is ...
Groen Groeien aan het werken is aan voorstellen voor een wetgeving omtrent openbare/semi openbare zwemvijvers …
Het platform wil een rol spelen in de belangenverdediging van de leden en het promoten van zwemvijvers in zowel particuliere tuinen als in het
openbare groen. Leden van Groen Groeien kunnen voor €100 aansluiten bij het platform.

BOSMAAIER SERIE
Beschikbaar in:
25,4 cc - 30,5 cc - 36,3 cc - 41,5 cc
Revolutionaire overbrenging met reductietandwiel.
Hoger koppel: 50% meer rendement
• Maait krachtiger en efficiënter
• 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar
•
•

Vind een dealer bij jou in de buurt en ontdek ons volledig assortiment:

www.echodependonit.com
facebook.com/echobenelux
twitter.com/echodependonit

Sint-Truidensesteenweg 252 | 3300 Tienen | Tel.: +32 (0)16 80 54 39 | Fax: +32 (0)16 80 54 38 | info@eurogarden.be | www.eurogarden.be
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VVOG-wedstrijd
‘Groene Lente’ 2017
.................................................
Bron: VVOG/VLAM
Foto’s: VVOG/Jan Vancayzeele
Auteur: Jan Vancayzeele

reeds meer dan 30 jaar organiseert de
vvoG (vereniging voor openbaar Groen)
een animatieproject voor de gemeentelijke
groenvoorziening. Gemeenten met lovenswaardige bloemeninitiatieven, nieuwe
groenprojecten, water- of bijenvriendelijke
realisaties kunnen meedoen aan de wedstrijd ‘Groene lente’. de vakorganisaties
vertegenwoordigd in de ‘Werkgroep tuinaanleg’ van vlaM waaronder avBs namen
deel aan de jurering.
finaLedag 2017

een professionele tuinaannemer. Deze editie ging de
prijs naar de Houtmarkt in Kortrijk. De Houtmarkt is
een nieuwe groenstructuur die de verbinding maakt
tussen de het Begijnhofpark en ’t Plein. Het is een
groenzone bij een nieuw rusthuis en een nieuwe
ondergrondse parking. De groene zone kreeg de vorm
van een blad en voorziet naast groene elementen twee
grote doorlopende houten banken en een podium.
De bovenzijde van het plein is als een groene daktuin
opgebouwd. Een dergelijke structuur vereist de tussenkomst van een professionele tuinaannemer. De
plantvakken zijn als plantenbakken boven het verhardingsniveau uitgewerkt. Dit om genoeg plantvolume

De finale van de actie ‘Groene Lente 2017’ vond plaats
op dinsdag 19 december 2017 te Hamont-Achel, de
groen- en bloemengemeente van 2017. Tijdens deze
finaledag werden niet alleen alle wedstrijdresultaten
bekendgemaakt, maar werden ook de beste voorbeeldstellende groen- en duurzame bloemenrealisaties gepresenteerd. Het was dé ideale gelegenheid
voor steden en gemeenten om inspiratie op te doen
voor hun eigen toekomstige groenprojecten.

oPenbaargroen-aWard 2017 voor
houtMarKt IN KortrIJK
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a
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De VVOG-wedstrijd Groene Lente reikte een speciale award uit aan een openbaargroen-project dat
gerealiseerd werd met een opvallende inbreng van
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Lanceringsactie

Z122R

te creëren, maar tevens om de looplijnen te
accentueren en de planten te beschermen
tegen betreding. De beplanting is gelaagd
opgebouwd met een onderlaag van grassen
en bodembedekkers. Hierin werden solitaire
struiken geplant. Aan de rand van het plein
werden bomen geplaatst om gebouwen te
maskeren of om zichtassen te creëren. De
tuinaannemer stond garant voor een deskundig en zorgzaam uitgevoerd groenplan dat
technisch complex was.
Quote: ‘Met de openbaargroen-award willen
VLAM en VVOG het maatschappelijk belang
van openbaar groen in de kijker stellen en
wijzen op de meerwaarde van een professionele aanpak door een tuinaannemer.’

€ 6.160 TTC

€ 4.990 TTC*
* Actie geldig tot 30/05/18

ZD1211

Z122R
Z122R & ZD1211:
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VVOG maakte op dinsdag 19 december ook
bekend dat Beveren (Oost-Vlaanderen) de
titel krijgt van bloemen- en groengemeente
2018. De gemeente kreeg de vlag van Entente
Florale overhandigd en vertegenwoordigt
hiermee Vlaanderen in deze Europese
wedstrijd. Beveren zal dus volgend jaar
deelnemen aan de Europese wedstrijd
Entente Florale Europe waarvan de jurering
ervan voorzien is in de zomer 2018. Beveren
volgt de gemeente Hamont-Achel die dit jaar
de Vlaamse kleuren verdedigde op Entente
Florale Europe, en daar bekroond werd met
een zilveren medaille.

BeerNeM BIJeNvrIeNdelIJKste
gemeente in 2017
‘Week van de Bij’, een initiatief van het
‘Departement Omgeving’ van de Vlaamse
overheid, ging voor de derde maal op zoek
naar de ‘Bijenvriendelijkste gemeente’.
Nadat de eer in 2015 en 2016 te beurt viel aan
Beveren en Knokke-Heist ging de titel deze
keer naar Beernem. De 35 gemeenten die
meedongen naar de titel ‘Bijenvriendelijkste
gemeente’ kregen afgelopen zomer allemaal
het bezoek van een jury. Bij de beoordeling
werd er rekening gehouden met de bewuste
keuze voor bijenvriendelijk groenbeheer, het
aanplanten van extra bomen, struiken en
kruiden voor bijen en de communicatie om
dit positief en zichtbaar in de kijker te zetten.
De jury bekeek ook het ondertekenen van het
bijencharter, de opmaak van een bijenplan
en speciale extra inspanningen.

info@artstone.be
+32(0) 3 889 64 00

15/02/18 08:28
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Inge
De Bruycker
.................................................
Auteurs: Inge De Bruycker en Dirk Ingelaere
Foto’s: Inge De Bruycker en Groen Groeien

Inge De Bruycker, een tuinarchitecte uit het West-Vlaamse Aalbeke is reeds vanaf het eerste
jaar enthousiast lid van onze vakvereniging Groen Groeien en regelmatig aanwezig op
activiteiten of events. Benieuwd naar haar enthousiasme…

Inge, vanwaar de keuze voor het vak,
of hoe is het allemaal begonnen ?
Mijn parcours tot tuinontwerpster is verre
van rechtlijnig geweest… Al van kinds af
wou ik architect worden, zoals mijn papa,
die binnenhuisarchitect is. In familie
ging de meeste vrije tijd naar wandelen
in de natuur met het oog gericht op de
kleine, zeldzamere planten of gewoon
de schoonheid van moeder natuur. Maar
een vakantiejob aan een tafel in een
cactuskwekerij deed mijn keuze aan 18
jaar wankelen. Mijn vader had me erop
gewezen dat zelfstandig zijn voor een
vrouw niet ideaal was en een 9 to 5 op
bureau geschikter zou zijn. Ik wou vooral
dat contact met de werf, met de klant…
dus studeerde ik dan maar Licentiaat L.O
wat de windsurfcompetities ten goede
zouden komen. Dit diploma was dan weer
een ideaal toegangsticket bij ‘Decathlon
Production’, de centrale die bij Lille (Fr) gelegen was waar ik ondertussen met mijn
man (Fr) woonde. In de vrije tijd werden
de meeste Nederlandse en Franse tuinevenementen afgereisd waar de interesse
voor planten en natuur enkel nog groeide.
Van het éen rolde ik in het ander en werd
zo’n 20 jaar terug gevraagd in te springen
bij een Franse vriend tuinaanlegger om
tuinplannen voor klanten in zijn plaats op
te maken. Ik schreef me tegelijk in voor de
opleiding tuinaannemer in Roeselare, gevolgd door lessen als vrije student aan de
Hogeschool in Melle. Bijscholing van aller
aard blijft ook vandaag de dag nog deel
uitmaken van deze eindeloze opleiding.
Verder is passie de grote leidraad.. passie
voor architectuur, zowel puur vormgeeflijk als voor binnenhuisdecoratie, voor natuurreizen, natuurfotografie, …. Allemaal
bronnen van inspiratie…

Waar is aalbeke gelegen ? op de grens
West-vlaanderen met henegouwen
en België – frankrijk ? Is dit mede
bepalend voor de regio waar je werkt ?
Bij wijze van spreken zien we inderdaad
de Franse grens van waar we wonen en als
we de straat oversteken, gaan we over de
taalgrens. Ik denk dat het werkterrein voor
iedereen hetzelfde is… men start met de
regio waar we zelf, alsook vrienden en familie leven en daarna is het netwerking. Ik
heb evenveel Franse als Belgische klanten.
Gezien vooral de mond tot mondreclame
nieuwe klanten aanbrengt, zijn er seizoe80 - GROENGROEIEN magazine

nen waar ik meer in België zit, andere dan
weer voornamelijk in de regio rond LilleRoubaix met af en toe een uitzondering
wat verderaf.

hoe probeer je je steentje bij te dragen voor ons vak ? uit dit zich enkel in
uw projecten of werk je nog mee aan
andere projecten of evenementen
? Ik hoorde je dan ook reeds vaker
spreken over de floraliën en vorig
jaar was je te gast in togo voor een
‘educatief’ project.
Dit zijn veel diverse vragen tegelijk… Mijn
algemeen uitgangspunt is ‘passie voor het
vak’ en wanneer dit er is, blijkt het soms wel
mooie werkmomenten in de hand te werken. Ik hou van ‘buitenbeentjes’ en sta altijd
klaar om hier of daar in te springen of een
challenge aan te gaan. Mijn valies staat ook
altijd klaar mocht het wat verder zijn. Zo zei
ik inderdaad vorig jaar toe op de nieuwjaarsreceptie van AVBS om een maand later
te vertrekken naar Togo in Afrika. Soms valt
het gewoon uit de lucht… je weet wel, dat
soort ‘toeval’ dat niet bestaat.
Ik heb het immense geluk via het werk
heel veel interessante, aangename mensen te ontmoeten, onder andere via Groen
Groeien. Het loopt dan als een vuurtje
verder… alles lijkt gelinkt. Zo verliep het
ook voor het contact met de Floraliën…
plots kreeg ik een telefoontje van AVBS
in de wagen, ik weet nog perfect waar ik
toen reed en samen met Denis Dujardin
en Geert Pattyn zijn we toen de uitdaging
aangegaan. Het was een lange en fantastische ervaring… heel veel nieuwe ontmoetingen, beplantingsplannen maken met
nieuwe planten die buiten de tuinsector
vallen en ons minder bekend waren, en dit
eigenlijk allemaal om de bezoeker warm
81 - GROENGROEIEN magazine

te maken voor ‘groen’ in alle kleuren van
de regenboog!

Inge, als tuinarchitecte genieten
bepaalde tendensen of projecten
wellicht uw voorkeur of beschouw je
de meeste projecten als een nieuwe
en unieke uitdaging ?
Ik denk dat we door de media qua tendensen sowieso beïnvloed worden door de
beelden van architectuur of mode, maar ik
probeer toch mijn eigen weg te gaan. De
sferen en indrukken die mij inspireerden tijdens verplaatsingen vinden altijd ergens een
vertaling in éen of andere tuin. Dat kunnen
bergformaties geweest zijn of het eindeloze
gevoel van een woestijn. Een rustgevend
beeld moet ook in eigen tuin te vinden zijn!
Daarbij is iedere klant uniek en 2 verschillende klanten met hetzelfde huis zouden
bijgevolg 2 verschillende tuinen geven.
Elke nieuwe tuin zie ik als een opportuniteit
om een stukje biodiversiteit te brengen, en
dit kan perfect in gelijk welk type ontwerp.
Of het nu een heel strakke tuin is of eerder
een wabi-sabituin waar een beheerste
‘nonchalantie’ heerst, het is een kwestie van
plantenkeuze en beheer van het project.
Eerlijk gezegd heb ik het wat moeilijker
met de huidige trend van groene gevels
die men wil promoten …ze worden vaak
voorgesteld en aangeprezen als een ecologische oplossing en een nieuwe manier
van bouwen. Prachtige renders van grootse gebouwen helemaal begroeid met
bomen tot op de 20e verdieping verleiden
gemakkelijk de doorsnee mens, maar de
haalbaarheid trek ik toch in twijfel. Men
vergeet al te vaak dat het levende dingen
zijn die water en voedsel nodig hebben,
die evolueren als het goed gaat, groeien
en afval produceren dat allemaal moet
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Rozen in alle vormen

van mini tot klimrozen - oude soorten

beheerd worden! De ene groene vertikale
tuin die ik opvolgde voor D-Hotel in Kortrijk
en die als eye-catcher werd gebouwd is
financieel echt ’n fiasco, zonder te spreken
over de vele technische problemen.

heb je een bepaalde voorkeur wat de
plantenkeuze betreft; welke zijn je
favorieten ?
De plantenkeuze in een (privé)tuin is zeer
persoonlijk. Het is de verf of het behangpapier van een woning maar alvorens deze
aan te brengen moet de ruwbouw goed
zijn…het is de kers op de taart die moet passen bij de persoonlijkheid van de bewoners.
Het is dus een gerichte selectie. Meer en
meer probeer ik te letten op de biodiversiteit die ons allen ten goede komt. Het kan
het aangename aan het nuttige koppelen.
Daarbij heb ik niet gezegd dat alles inheems
moet zijn, zeker niet, want ook uitheemse
planten kunnen nectar, stuifmeel of bessen
geven, maar als we enkele waardplanten
voorzien, krijgt de klant de kans van nog
meer vlinders of vogels te zien en zo ook
wat bij te dragen aan de hedendaagse problematiek…dus 2 vliegen in éen klap.
Voorkeur en favorieten worden door de
plaats bepaald…. Ik hou van deze die in
meerdere seizoenen het oog kunnen aantrekken…of de maag. Dan denk ik aan Vaccinium corymbosum… een lekker snoepje
in de zomer, gevolgd door een prachtige
herstverkleuring, met Fragaria vesca (bosaardbei) eronder, dan heb je meteen fruitsla
klaar, maar ook diverse vaste planten als
Aralia californica, die elk jaar vanuit het
niets tot meer dan 2m hoog wordt of Persicaria amplexicaulis kan ik zeker appreciëren
of Acanthus mollis op de juiste plaats, pure
zuiderse nostalgie, om er maar enkele te

noemen, ook al gaat die soms woekeren…
dus moet die komen waar dat kan.
Ik werk graag monochroom, met hier en
daar contrasten tussen. Dit werkt rustgevend en kan via verschillende borders
accenten leggen op verschillende plaatsen
in de tuin. Contrast kan dan in kleur zijn,
maar ook qua bladvorm, bloemvorm of
uitstraling. Ooit vroeg een klant zijn tuin
die hij door het raam zag qua kleur te laten
samengaan met zijn interieur… zalmrose
:-/ Een leuke challenge die mij een zeer
vernieuwende lijst van passende planten
leerde ontdekken met een niet alledaagse
combinatie die er best mocht zijn.
Grassen zijn al lang en blijven zeker nog op
de favoriete lijst… dit is waarschijnlijk een
uitvloeisel van herinneringen van weidse
velden of steppevlaktes. Ze onderdrukken
onkruidgroei en vormen een mooie achtergrond voor combinatie met vaste planten
of heesters. Een bezoek aan Jardin Plume in
Normandië bevoorbeeld heeft mij er nog
enkele minder gebruikte laten zien die bij
enkele klanten al een plaatsje kregen .

Inge, je bent sinds de eerste dag actief
als lid van onze vereniging. Wat is uw
drijfveer en motivatie om zich aan te
sluiten bij een vakvereniging en om
zoveel als mogelijk aanwezig te zijn op
onze activiteiten ?
Ik had het er hierboven als over… alles draait
om netwerking en goeie contacten. Tijd maken en nemen voor een leuke babbel, is zaaien… waarvan het zaad soms snel kiemt maar
ook jaren erna plots ineens kan opkomen.
Ik werd lid omdat GG er bij de opstart aan
dacht dat de vakvereniging ontwerpers in
relatie zou kunnen brengen met tuinaannemers en elkaar werk geven en als zelfstan-

Van Sante Carl
Smetledestraat 52
9230 Wetteren
Tel. 09 369 04 39
carl.van.sante@telenet.be
www.vansante.be
Vrij bezoek van maandag tot zaterdag in de bloeimaanden
(half mei tot september)
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dig en alleen werkend tuinontwerpster
zag ik dat wel zitten. De eerste jaren is
Groengroeien dan vooral uitgegroeid voor
tuinaannemers. De heel diverse activiteiten
van GG waren niet altijd gericht naar de
ontwerpsector maar daar komt in de nabije
toekomst misschien verandering in. Een
nieuw platform is in de maak.

oké, je kan alleen maar het bestaan
van het nicheplatform voor tuinarchitecten binnen de structuur van Groen
Groeien toejuichen : wat is je boodschap voor de tuinarchitect of voor de
relatie tuinarchitect – tuinaannemer ?
Voor de tuinarchitecten die nog geen lid
zouden zijn, kan het deuren openen om
nieuwe tuinaannemers te leren kennen.
Voor projecten die buiten de alledaagse
werkregio vallen, neem ik steeds contact op
voor een nieuwe tuinaannemer uit die regio
via Groen Groeien… Ik heb vertrouwen in de
aangesloten aannemers, temeer nog als ze
het kwaliteitslabel Tuinexpert kregen. De
bijeenkomsten kunnen die relatie nog meer
ondersteunen. Soms vraagt een klant tijdens onderhoudswerken om een stuk van
de tuin te herdenken of aan te passen. Niet
voor iedere tuinaannemer is dit een geschenk. Een gemakkelijk contact tuinarchitect-tuinaannemer zou dit in de toekomst
kunnen oplossen en door dagdagelijks te
ontwerpen, gaat het voor ons misschien net
iets gemakkelijker of sneller.

oké Inge, een mooie doelstelling om af
te sluiten. alvast hartelijk dank voor
dit boeiend gesprek en tot op één der
volgende activiteiten.

TERUGBLIK

TERUGBLIK

Waterhuishouding in
de praktijk
.................................................
Auteur en foto’s: Jan Vancayzeele
Bron: www.ruimtelijkeordening.be

een te veel aan verharde oppervlakten verhindert
in vlaanderen het insijpelen van regenwater in
de bodem. via het hemelwaterdecreet neemt de
vlaamse overheid maatregelen. elk op te richten
gebouw, constructie of aan te leggen verharding
groter dan 40 m² moet aan de Gsv hemelwater voldoen, ook als deze vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunningsplicht! dit werd uitgebreid
toegelicht tijdens de studievergadering van Groen
Groeien.
de verordeNING heMelWater
Wateroverlast wordt vaak veroorzaakt doordat de riolering
de plotse en massale toevloed van regenwater na een felle
regenbui niet kan verwerken. Deze stedenbouwkundige verordening legt elke verbouwer een aantal maatregelen op om te
voorkomen dat regenwater onmiddellijk afgevoerd wordt. De
Vlaamse Regering keurde op 5 juli 2013 de verordening rond
hemelwater goed. Deze verordening was een aanzienlijke
verstrenging van de regelgeving van 2004. De bepalingen
in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV)
werden dan nog eens uitgebreid in september 2016. Van dan af
was deze verordening ook van toepassing op vergunnings- en
meldingsplichtige handelingen.

GeWestelIJKe stedeNBouWKuNdIGe
verordeNING
Vanaf 29 september 2016 werd in de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratieen buffervoorzieningen (GSV) voorzien dat elk op te richten
gebouw, constructie of aan te leggen verharding groter van 40
m² aan de normen van de verordening moet voldoen, ook als
deze vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunningsplicht.
Men is niet verplicht te infiltreren indien het perceel kleiner of
gelijk is aan 250 m².
Vaak voorkomende handelingen die voorheen vrijgesteld waren van vergunning, maar die nu wel onder het toepassingsgebied vallen van de GSV hemelwater zijn o.a. aanleg van strikt
noodzakelijke toegangen tot en opritten naar een gebouw die

aangesloten worden op de openbare riolering en de aanleg
van niet-overdekte constructies in zij- en/of achtertuinen die
aangesloten worden op de openbare riolering.
Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat regenwater
in eerste instantie zoveel mogelijk opgeslagen en gebruikt
wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van
het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in
laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid water met
een vertraging wordt afgevoerd. De plaatsing van de overloop
van de hemelwaterput en de infiltratievoorziening dient aan
dit principe te beantwoorden.
Let op: deze verordening is geldig in het hele Vlaamse gewest.
Er kunnen strengere regels gelden op provinciaal of gemeentelijk vlak. Contacteer dus ook zeker de provincie en de dienst
stedenbouw van de gemeente. In de provincie Vlaams-Brabant geldt bijvoorbeeld een provinciale stedenbouwkundige
verordening met betrekking tot verhardingen die de aanleg
van niet-doorlatende verhardingen slechts uitzonderlijk
toelaat.

studIeverGaderING over
WaterhuIshoudING
Het bestuur van Groen Groeien organiseerde op 14 december
een studieavond voor de leden die met deze problematiek geconfronteerd worden. Hier werd het gebruik van waterdoorlatende bestrating om het hemelwater te bufferen en daarna
het water te laten infiltreren in de bodem, als mogelijke oplossing meegegeven. Daarnaast bestaat er nog een waaier aan
oplossingen ter beperking van wateroverlast en bevordering
van de infiltratie. Debietremmers voor de vertraagde afvoer
van regenwater worden gerealiseerd via pompen, knijpleidingen, wervelventielen, debietregelaars en retentieslangen.
Jill Aquilani van Ecobeton gaf een toelichting over betoninfiltratiesystemen en waterdoorlatende verhardingen. Yves Dehondt, Tuin- en Landschapsarchitect en projectmedewerker
VIVES, gaf een gedetailleerde uiteenzetting over bovengrondse infiltratiesystemen met wadi’s, grachten, ... van ontwerp
(dimensionering, opbouw, materiaal- en plantengebruik) tot
afgewerkt bruikbaar systeem.
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VERENIGINGSLEVEN

Groen
Groeien

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

Om écht
groot te
worden
hebben
wij ook U
nodig.

Neem een kijkje op onze website www.groengroeien.be, ontdek de voordelen van het lidmaatschap en blijf hiermee perfect op de hoogte van de
actualiteiten in de tuinaanlegsector.
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 vestiging van
jouw bedrijf of tewerkstelling personeel tot juridische problemen met klanten en leveranciers.

Opleiding

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

Informatie

Je blijft up-to-date via de website, de e-nieuwsbrieven en de Facebookpagina. 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 toeleveranciers.

�
�
�
�
�
�

Kortingen Nieuw! Leden ontvangen een korting van 5% bij aankoop op de webshop

�

Belangenverdediging Vertegenwoordigd in heel wat organisaties waakt

van SANAC (www.sanac.be).

Groen Groeien bij overheden en organisaties over de belangen van de tuinaanlegsector.
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GRASZADEN
MESTSTOFFEN
STROOIERS

MET SLECHTS
ÉÉN STROOIBEURT
UW GAZON HET
HELE GROEISEIZOEN
IN TOPCONDITIE!
LandscaperPro
Full Season
27-5-5+2MgO

www.landscaperpro.nl

• bevat gecontroleerd vrijkomende voeding voor gelijkmatige
afgifte gedurende 8 tot 9 maanden
• bevordert een gebalanceerde groei voor gezond gras
• bevat magnesium voor een intense graskleur
• milieubewust; nauwelijks uitspoeling van voedingsstoffen
• scherpe prijs- kwaliteit verhouding per m2

