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5 tuinaanemers en hun

voorjaars
werkzaamheden

planten en ...

BIODIVERSITEIT

VOORWOORD

Beste tuinaannemers, tuinarchitecten en
medewerkers in het groen,

Het voorjaar is op volle toeren en de
groei zit er letterlijk in. De orderboekjes
zijn rijkelijk gevuld en maar goed ook.
De schaarste in bepaalde soorten
groenblijvende hagen en heesters was een
beetje minder goed nieuws, maar hopelijk
kon iedereen de geplande aanplantingen
doen.
Ook het vijverseizoen komt er weer aan
en de eerste projecten zitten alweer in de
grond. Ook voor onze bestuursleden is het
een drukke periode waardoor de focus wat
meer bij het eigen werk ligt. Maar toch
blijft Groen Groeien verder werken. We
organiseren een tuinreis, blijven verder
werken aan een nieuwe VLAM campagne
en volgen nog steeds het BTW dossier
verder op.
De Buxusmot was alomtegenwoordig
dit voorjaar, in samenwerking met
AVBS en het PCS werd er een specifieke
en uitgebreide informatieve website
opgericht om iedereen goed op de hoogte
te brengen en wat er aan gedaan kan
worden. Ook voor gazon schade door witte
dikke wormen van de junikever, meikever
of rozenkevers zou dit welkom zijn.
Engerlingen vreten aan de wortels van het
gras en zorgen zo voor dode grasplekken
in het gazon.
We kijken uit naar uw bezoek op
Greenexpo, begin september. We plannen
inspirerende en up-to-date lezingen, een
natje en een droogje en natuurlijk een
aangename babbel.
Tot dan !

Marc Galle & Dirk Ingelaere
Groen Groeien
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Graszaadmengsels voor professionals
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DLF-gras kleurt stadions in Rusland groen
Nu we de koude winter in Noord-Europa al enige tijd achter ons
gelaten hebben, tellen we af naar het Kampioenschap voetbal
in Rusland deze zomer. De fieldmanagers van de verschillende
stadions leggen de laatste puntjes op de i, om ervoor te zorgen
dat velden in topconditie zijn. De organisatie, de voetballers en
miljoenen voetbalfans van over de gehele wereld kunnen dan
ook gaan genieten van perfecte groene en sterke grasmatten.
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DLF behoort tot de finalisten
Iedereen wil dat zijn team de finale haalt, DLF ook. Tijdens de
zomer van 2018 zijn de DLF-gras technologie en innovaties
weer de basis van het toernooi. De DLF-sportveldmengsels zijn
in het merendeel van de 12 wedstrijdstadions en 2/3de van de
trainingsvelden aanwezig. De grassen en genetica van DLF zijn
wederom gekozen vanwege de succesvolle prestaties tijdens
de afgelopen WK’s in Zuid-Afrika in 2010 en in Brazilië in 2014.
Meer dan 100 sportrassen van DLF
Alle 32 deelnemende landen spelen op natuurgras, hierdoor
zal de focus vooral liggen op de kwaliteit van deze speelvelden.
Dit is in elk stadion anders, de lokale aannemers en fieldmanagers kiezen het beste gras voor hun situatie en omstandigheden. Aanbevelingen van sportconsultants, de STRI en de lokale
organisatie helpen bij de keuze van het juiste gras. Naast elk
stadion liggen ook 3 trainingsvelden, welke volgens de officiële
richtlijnen dezelfde kwaliteit en prestaties moet kunnen leveren
als de wedstrijdvelden.

Over de gehele wereld is er vraag naar DLF-rassen voor het
in- en doorzaaien van sportvelden. In Rusland zijn we het best
vertegenwoordigde bedrijf met meer dan 100 grasrassen op de
officiële Russische rassenlijst.
4turf® - Innovatie en sterk gras voor vestiging bij lage
temperatuur
In alle stadions wordt uiteindelijk het perfecte veld bereikt door
de juiste doorzaai-methode. Dit zorgt voor een grasmat met
een extreem goede dichtheid en groene kleur.
Alle Russische stadions waar het kampioenschap gespeeld
wordt, worden in het voorjaar doorgezaaid met Engels
raaigras. De meeste stadions kiezen voor een mengsel met
zowel diploïd Engels raaigras als tetraploïd Engels raaigras
(4turf®). De verbeterde 4turf® rassen van DLF kiemen sneller
dan traditionele diploïde rassen en zijn speciaal ontwikkeld
voor snelle vestiging en unieke stresstolerantie. Dit maakt deze
soort uitermate geschikt voor het Russische klimaat.
De Kazan Arena, is op 20 januari ingezaaid met een mengsel
van veldbeemdgras, Engels raaigras en 4turf® (foto rechts). De
verwarming in de grond samen met het afdekken van het veld
maakte het mogelijk om het gras al te laten kiemen en vestigen
bij een buitentemperatuur van -25°C.

www.dlf.be
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Spiegelvijvers zijn al een
tijdje in de mode. Al bij
het ontwerp van woning
of bedrijf worden ze vaak
ingetekend. Maar… spijtig
genoeg stellen ze weleens
teleur…
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Hoe een spiegelvijver aanleggen die
echt
spiegelt
?
echt spiegelt ?

Hoe een spiegelvijver aanleggen die

.................................................
Auteur: Guido Lurquin
Foto’s: Guido Lurquin - tenzij anders vermeld

Spiegelvijvers zijn al een tijdje in de
mode. Al bij het ontwerp van woning
of bedrijf worden ze vaak ingetekend. Maar… spijtig genoeg stellen
ze weleens teleur… omdat er fouten
werden gemaakt bij ontwerp of aanleg. Daarom een paar basisregels die
er voor zorgen dat het water helder
blijft en perfect spiegelt.
Basisregels voor succesvolle spiegeleffecten
Diep genoeg

Wanneer water als spiegel toegepast wordt,

zien we dat bij het ontwerpen vaak erg
ondiepe waterpartijen worden getekend.
Dit wordt al eens gedaan ‘om de kosten te
drukken’. Het gevolg is dat er teveel van
de bodem zichtbaar is en dat allerlei algen
gaan profiteren van de sterk schommelende temperaturen. Om nog te zwijgen over
het vuil dat té zichtbaar ligt op de bodem
van té ondiep water. Ook is het water bij
heldere hemel hierin niet zo blauw als bij
diepere vijvers. Dit is een louter natuurkundig fenomeen. Dieper met meer watervolume betekent een stabielere temperatuur en
minder problemen met algen. Een correcte
8 - GROENGROEIEN magazine

waterdiepte voor een mooi spiegelende
vijver is er eentje tussen 60 cm en 100 cm.
Tenzij wanneer de vijver ook moet dienen
als typische zwemvijver of koivijver. In deze
beide gevallen kiest men voor een waterdiepte tussen 150 cm en 180 cm. In deze
laatste gevallen spiegelt het watervlak diep
donkerblauw bij blauwe hemel.

Met donkere waterdichting

De mooiste spiegelingen zijn te zien bij een
donkere (zwarte of bijna zwarte) vijverafdichting. Sommigen denken onterecht dat
lichtere kleuren zoals wit, grijs en groen

mooier zijn voor vijvers. Dat is echter niet het
geval. Te lichte kleuren verstrooien het licht
in alle richtingen zodat men geen echt spiegeleffect bekomt. Op lichtgekleurde afdichtingen ziet men bovendien elk stukje vuil.
Voor een kwalitatieve donkere waterdichting
kan men opteren voor een EPDM vijverfolie.
Deze is UV- en ozonbestendig en gaat vele
tientallen jaren mee. Bovendien is EPDM
matzwart zodat folie die eventueel boven de
waterlijn ligt niet teveel gaat opvallen.
Donkere vijverfolie heeft buiten het
positief effect op het spiegelen ook een
gunstige invloed op de biologie van de vij-

ver omdat de watertemperatuur een paar
graden hoger komt te liggen. Belangrijk
voor veel levensvormen in ons koudere
klimaat, zowel dieren als planten.

Niet te klein en vooral niet te
smal

Over het algemeen geldt voor een spiegelvijver: hoe groter, hoe beter. De afmetingen
van de spiegelende waterpartij bepalen in
grote mate zijn succes. Een groter wateroppervlak betekent meer kans op mooie spiegelingen. Het tot stand komen en behouden van een goed waterevenwicht is ook
9 - GROENGROEIEN magazine

gemakkelijker bij een grotere waterpartij.
Grotere vijvers zijn niet noodzakelijk veel
duurder. Het benodigde budget stijgt
immers niet evenredig met het aantal
vierkante meters water. De kosten van
een vijver worden vooral bepaald door de
grondwerken en de benodigde materialen.
Wanneer het oppervlak verdubbelt zal de
omtrek slechts met de helft toenemen.
Ook het model is van belang. Een vierkante
spiegelvijver is goedkoper dan een rechthoekige die dan weer goedkoper in aanleg
is dan een ronde of halvemaanvormige.

TECHNIEK
In Moorse tuinen speelden kanaaltjes
een grote rol. Het beste voorbeeld is het
‘Generalife’ in Grenada. Ook in de Franse
tuinen uit de Renaissance waren kanalen
erg belangrijk. Tegenwoordig zijn dergelijke kanaalvormige waterpartijen weer
helemaal in. Maar… te smalle kanaaltjes
zijn niet aangeraden als spiegelend element. Om de spiegelingen te zien is er meer
breedte nodig. En bij erg smalle kanaaltjes
is er soms een wanverhouding tussen de
breedte van de randafwerking (boordstenen) en die van het water.
Hierbij denken we ook aan de toepassing
van fonteinen. De bruisende straal van de
fontein mag zeker niet hoger komen dan
de kortste afstand van de fonteinkop tot de
vijverrand. Liever wat lager zelfs om geen
water te verliezen door de werking van de
wind. Dat betekent dat bij een kanaaltje
van 100 cm breed de hoogte van een in het
midden staande fontein maar 40 cm mag
zijn terwijl bij een kanaal van twee meter de
fontein een hoogte van 80 cm mag hebben.
Aangepast aan de hedendaagse tuin
Eenvoudige spiegelende waterplassen zijn
gemakkelijk in te passen in de doorsnee hedendaagse tuin. De vorm kan harmoniëren

met de omgeving of er juist mee contrasteren. Langwerpige vijvers passen prima
bij rechte muren, terrassen en paden. Men
kan er ook een waterspuwer in installeren.
Vanuit de muur wordt water in de vijver
gespoten. Dit laat toe te genieten van water
op een beperkte ruimte.
In de formele spiegelvijver zal de spiegeling van het water de schoonheid van de
omgeving weerkaatsen. De strakke omkadering brengt orde, voegt lijnen toe. Maar
ook glooiende, slingerende vormen zijn
mogelijk en passen prima in de landschappelijke tuin.
Een heldere spiegelvijver geeft zoals alle
water een beeld dat continu verandert. Zon,
winterse kale boomtakken, wolkentinten…
elke minuut is anders. Licht, weersomstandigheden en zelfs aangename geluidseffecten vervolledigen het ontwerp.
Quote: “Een heldere spiegelvijver geeft
zoals alle water een beeld dat continu
verandert.”

Vervuiling door omgeving
geminimaliseerd

We letten er op dat er geen regenwater via
de tuin in de vijver kan vloeien. Ook niet

onrechtstreeks via paden en terrassen. Regenwater dat via de tuin in de vijver vloeit
brengt vervuiling en meststoffen mee, wat
ongewenst is. De vijverboord moet daarom
iets boven het maaiveld uitsteken. Dan kan
er bij hevige regenval geen water naar de
vijver toe vloeien. Indien dit niet mogelijk
of niet gewenst is, dan is het sterk aanbevolen een drainagesysteem rond de vijver
te voorzien zodat het regenwater dat uit de
tuin komt niet in de vijver vloeit maar weg
wordt geleid.

Een filtersysteem voorzien

Wil men optimaal van het spiegelende
effect genieten dan moet het water helder
blijven. Het is dus verstandig een filtersysteem te voorzien. Een goed filtersysteem,
berekend op het volume en de situatie van
de vijver. Een systeem dat zowel mechanisch als biologisch efficiënt werkt.
Moerasbedfilter, boogzeef, meerkamerfilter, trommelfilter… er zijn veel opties in
functie van grootte, situatie en budget. Het
voorzien van een skimmend systeem is in
ieder geval sterk aanbevolen. Skimming
zorgt ervoor dat alle vuil dat op het water
valt dadelijk wordt afgeroomd. Met nog
een mooier spiegeleffect als gevolg. Omdat
in onze streken de wind overwegend uit

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

Foto: Distri Pond by PSG
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TECHNIEK
spelen met ruimte. Een lange, smalle tuin
zal veel breder lijken wanneer de vijver in
de breedte aangelegd wordt. Een illusie
van diepte kan bekomen worden door
een rechthoekige vijver naar het eind toe
smaller te maken. Hij wordt dan eigenlijk
trapeziumvormig aangelegd en de ruimte
wordt zo visueel vergroot. Men noemt
dit overdrijven van het perspectief. Dit
principe werd vroeger vaak toegepast in
kasteeltuinen om deze nog imposanter te
maken.

“Water schept
ruimtelijk illusies.
Vijvers laten toe op een
ongeëvenaarde wijze
te spelen met ruimte.”

Foto: Jelle Lurquin

We tonen onze liefde voor staal via unieke creaties.

het zuidwesten blaast is het aangeraden de
skimmers vooral aan de noordoostkant van
de spiegelvijver te plaatsen.

Liever met planten dan
chemicaliën

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

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

Soms maakt men gebruik van chemicaliën,
maar dat is minder goed voor het vijvermilieu. Zo worden voor openbare waterspiegels
en fonteinen vaak chloorhoudende verbindingen ingezet (javel-achtige producten).
Chloor heeft echter een zeer slechte invloed
op het vijverwater, de waterdichting en
techniek.

ontworpen spiegelvijver heeft een groot
gedeelte met vrije waterspiegel terwijl
strategisch geplaatste planten de architectuur opkrikken met hun fraaie vormen.
Het mooiste effect wordt bereikt door
toepassing in groep van een beperkt aantal
soorten planten. Hierbij wordt best ook
gekeken naar hun groeikracht en waterzuiverend vermogen.

Met vergroot effect
Water schept ruimtelijk illusies. Vijvers
laten toe op een ongeëvenaarde wijze te

Om het water helder te houden kan men
beroep doen op UV-stralers die ervoor
zorgen dat microscopische algen die groen
water veroorzaken zich niet kunnen ontwikkelen. In het geval gewone UV-stralers
worden gebruikt, voorziet men 2 Watt
per kuub water. Professionele inox UV-c
stralers, bijvoorbeeld type ‘nirox’, zijn efficiënter en dan volstaat 1,5 à 1 Watt per kuub
water in het geval van een spiegelvijver.
Voor de biologie van de vijver en voor het
verbruiken van de stoffen die de eindproducten zijn van de afbraak in de filter
(nitraten en fosfaten) gebruikt men vijverplanten. Deze nemen de ‘voedingsstoffen’ op zodat ze niet meer ter beschikking
staan van de ongewenste algen. Een goed
13 - GROENGROEIEN magazine

Meerdere spiegelvijvers kunnen met elkaar
verbonden worden. Dit geeft vaak een
prachtig effect. De verbinding kan gebeuren bij middel van strakke watervallen of
door kanalen op hetzelfde niveau. Men
creëert dan de indruk van verschillende vijvers hoewel het in feite gaat om één groot
waterlichaam. Dit is erg belangrijk wanneer
men met planten gaat werken, wat toch
altijd aangeraden is om het water op een
natuurlijke wijze helder te houden. In het
ontwerp van spiegelvijvers ‘passen’ niet altijd oeverplanten. Wanneer er twee of meer
vijvers met elkaar verbonden zijn kunnen er
toch oeverplanten gebruikt worden zonder
dat zij het hoofdontwerp van ‘waterspiegel’
ontkrachten. De ‘hoofdvijver’ blijft dan leeg
en is verbonden met een tweede vijver of
moerasbed vol met planten.

PLANTMATERIAAL

PLANTMATERIAAL

Biodiversiteit in
de tuin

De Belgische Vasteplantenvereniging groepeert een
aantal traditionele kwalitatieve vasteplantenkwekerijen die er alle een uitgebreid
assortiment op na houden.
Samen streven ze een eerlijke
samenwerking na en bundelen veel kennis over vaste
planten en het juiste gebruik
ervan. Tevens ijveren ze voor
de doelstellingen en normen
opgesteld door I.S.U. (Internationale Stauden Union).

.................................................
Auteur: De Belgische Vasteplantenvereniging
Foto’s: kwekerij Jan Spruyt – Van der Jeugd

Er komen op onze kwekerijen heel regelmatig
vragen over een onderhoudsvriendelijke tuin met
toch voldoende biodiversiteit en aandacht voor
fauna en flora. Mensen willen zich informeren over
inheemse planten of willen weten wat een exoot of
een invasieve plant is. We merken dat biodiversiteit
ook erg leeft bij handelaars en het openbaar groen.
De begrippen nader toegelicht
Hoe groter de biodiversiteit in de tuin, hoe meer verschillende soorten planten of dieren er in voorkomen. Biodiversiteit
betekent ook genetische diversiteit, wat belangrijk is voor de
instandhouding van een bepaalde soort.
Willen planten zich ergens vestigen of ergens kunnen groeien, dan zijn ze afhankelijk van het klimaat en ook hoogte- en
breedtegraad spelen een rol. Wanneer we naar onze eigen
streek (of tuin) kijken, is vooral de bodemsamenstelling van
belang, samen met de het aantal uren zon per dag. Om deze
verscheidenheid aan planten in onze tuin te bekomen, kunnen we zowel inheemse als uitheemse planten gebruiken.
Een plant is inheems in een streek, land, gebied,… wanneer
deze zich daar al gedurende een lange periode spontaan en
zonder menselijke invloed heeft gevestigd en zichzelf handhaaft. Het wil dus niet zeggen dat de soort oorspronkelijk
uit die streek, dat land of dat gebied komt want na de laatste
ijstijd zijn vele soorten hier verdwenen. De meerderheid van
onze inheemse plantensoorten hebben zich hier gevestigd
sinds deze laatste ijstijd. Verwar inheems niet met autoch-

toon of endemisch. Autochtone planten zijn planten die zich
in bepaalde streek hebben ingeburgerd en hun volledige levenscyclus daar kunnen voltooien zonder inmenging van de
mens. Endemen zijn dan weer soorten die maar op een heel
klein verspreidingsgebied voorkomen. Zo komt de Primula
scotica van nature enkel voor in het noorden van Schotland.

Maar hoe zit het dan met de termen exoot
en uitheems?
Exotisch betekent eigenlijk letterlijk ‘uitheems’. Planten of dieren worden als exoten gezien wanneer ze zich niet zelf in een
bepaald gebied gevestigd hebben; dit is door toedoen van de
mens gebeurd. Zo heeft de Prunus serotina zich hier niet zelf gevestigd want zijn natuurlijk verspreidingsgebied is het oosten
van Noord-Amerika. De plant is hier door de mens geïntroduceerd in de jaren 1920 als vulhout voor in de naaldbossen.

Symphytum ‘Hidcote Blue’ met op de achtergr de inheemse Allium ursinum.
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Iris pseudacorus (geel) en Anthericum liliago (wit op achtergrond).

Ajuga, zenegroen, een leuke inheemse plant die het super doet op de juiste plaats

Ons blauwtje is happy met de komst van vele noordamerikaanse prairieplanten.
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PLANTMATERIAAL
Exoten of uitheemse planten krijgen nogal eens een negatieve
stempel als ‘verdrukker’ van de inheemse beplanting. Dit is
niet helemaal correct gezien een exoot in de meeste gevallen niet schadelijk is voor zijn omgeving. Het is slechts bij een
beperkt aantal uitheemse soorten zo dat deze kwaad kunnen
doen of schade aanrichten. Op dat moment wordt er gesproken van invasieve exoten. De Prunus serotina uit ons voorbeeld
is niet alleen exoot, maar ook invasief omdat hij schade berokkent doordat hij zich zo massaal en snel weet te verspreiden,
waarbij hij andere planten verdringt.
Onze kwekerijen zijn zich daar bewust van en nemen dan ook
geen invasieve exoten in het assortiment op. Kwekerijen ondertekenden de “Gedragscode Invasieve Planten”, een vrijwillig
engagement waarbij de klanten geïnformeerd worden over deze
invasieve planten en de verkoop van deze soorten stoppen.

veel exoten bouwen een sterke structuur die de ganse herfst en winter genietbaar is.

Wel aandacht voor aanvulling van de biodiversiteit
Toch zijn er heel wat uitheemse planten in het kwekerij-assortiment die niet invasief zijn, maar integendeel een aanvulling
voor de biodiversiteit in de tuin kunnen zijn.
‘De juiste plant op de juiste plaats’ is het motto van de vasteplantenkwekers. Dit wil zeggen dat er veel tijd en opzoekwerk geïnvesteerd werd om bij elke cultivar de juiste standplaats toe te
voegen. Inheemse planten bloeien veelal in het voorjaar of de
vroege zomer en zullen op dat moment de insecten aantrekken. Deze planten zullen echter snel hun sierwaarde verliezen
(eens uitgebloeid) en vormen in de winter geen goede structuur. Een lange bloei en mooi winterbeeld zijn onmogelijk
met uitsluitend inheemse soorten. Bovendien verspreiden
veel inheemse planten zich door middel van zaad. Een goed
voorbeeld is Aquilegia vulgaris: een mooie plant die al in mei
bloeit, maar zo overdadig uitzaait dat er al snel enkel Akelei
overschiet wanneer men niet ingrijpt. Je kan dus stellen dat
bepaalde inheemse planten zich woekerend gaan gedragen
wanneer ze niet in toom gehouden worden.
Het zijn de uitheemse planten die soelaas bieden voor de
tekortkomingen van inheemse soorten. We zoeken planten
die in de hoogzomer en het najaar nog attractief zijn en
bloeien. Planten die ook bijen en vlinders aantrekken op het
moment dat de inheemse beplanting al uitgebloeid is of die
een mooie structuur behouden in de winter. Op dat moment
komen we terecht bij bijvoorbeeld Aster (late bloei), Echinacea
(bijenplant), Panicum (goede winterstructuur). In het voorjaar
kan al vroeg voor kleur gezorgd worden door het gebruik van
bloembollen.
Wij pleiten zeker niet voor een verbod op het gebruik van
inheemse soorten, maar wel voor een doordachte toepassingen er van. In een verstedelijkte context kan men wél de
planten kiezen die optimaal bijdragen aan het welbevinden
van de bewoners. In een natuurlijke setting waar de nadruk
niet hoeft te liggen op de ‘schoonheid’ van de beplanting kan
wel met inheemse beplanting gewerkt worden. Dus ‘bezint eer
ge begint’ want met om het even welke plant moet doordacht
omgesprongen worden. Denk eerst goed na over de functie die
de tuin(border) moet gaan vervullen en bouw van daaruit de
plantenkeuze op, samen met het gebruik van de juiste parameters. De vasteplantenkwekers geven graag adviezen en tips.

Een mooie bloemenweide. Niet makkelijk!

Echinacea purpurea ‘JS Ivo’s Poem’ is zoals alle E. dé lieveling van vele vlinders..JPG

Deze europese Geranium, in Vlaanderen exotisch, is mooi en sterk.
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ELIET Super Prof MAX, de milieuvriendelijkste
versnipperaar op de markt
Milieu bewust ondernemen
Al meer dan 15 jaar voert ELIET als onderschrift “In Harmony
with Nature”. Dit is niet zomaar een holle slagzin. Om het
natuurschoon voor de komende generaties te bewaren draagt
iedereen een verantwoordelijkheid over onze planeet. Maar
wat doe je daar mee? ELIET heeft er steeds bewust voor
gekozen om deze verantwoordelijkheid actief op te nemen. Als
fabrikant kan je net voor een extra positieve bijdrage zorgen.
Door ecologisch duurzame machines op de markt te brengen
kunnen de vele mensen die er gebruik van maken, de gunstige
effecten in veelvoud vermenigvuldigen. Zo vergroot je de
impact van dit milieubewust ondernemen.

Nu standaard met 23 PK Vanguard EFI motor
Electric Fuel Injection

EFI

Tot 25% MINDER VERBRUIK
Efficiënter vermogensgebruik
Stabieler toerental

uitproberen?

Vraag vandaag jouw

aan op

ONTOUR@eliet.eu

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

Win-win
Het meest actuele voorbeeld van ELIET’s aandacht voor het
milieu is hun nieuwste generatie Super Prof. Deze iconische
versnipperaar is reeds decennia een begrip bij professionele
tuinaannemers. De eerste ecologische innovatie kwam er in
2006 toen ELIET zijn ECO EYETM systeem introduceerde. Dit
gelauwerde systeem analyseert de werking van de versnipperaar.
Zodra het vaststelt dat de machine niet meer actief aan het
versnipperen is en de motor dus nodeloos op volgas draait,
zal dit de motor automatisch naar leegloop schakelen. Een
infrarood sensor die de invoerzone bewaakt zal bij detectie van
de operator, de motor spontaan terug naar volgas sturen. Dit
intelligente systeem levert een jaarlijkse brandstofbesparing
van meer dan 200 L op. Het zorgt tevens voor een verlaagde
uitstoot, minder motorslijtage en een verlaagd algemeen
geluidsniveau. Dit ECO EYETM systeem behoort tot de standaard
uitrusting van de Super Prof MAX. Nu introduceert deze Super
Prof MAX een nieuwe ecologische evolutie.

Als eerste fabrikant in Europa monteert ELIET de allernieuwste
Vanguard 23 pk EFI motor. EFI staat voor “Elektronische
Brandstof Inspuiting”. Deze tweecilinder benzinemotor heeft
geen klassieke membraancarburator meer. In tegenstelling
tot wordt de brandstof hier elektronisch ingespoten en wordt
ook de stand van de gasklep elektronisch gestuurd. Via de
meetgegevens van zijn sensoren zal de interne microprocessor
onder elke omstandigheid de lucht-brandstof verhouding
optimaliseren om zo de motorprestatie steeds te maximaliseren.
Dit resulteert in een vlakke vermogenscurve en een fenomenaal
koppel. Tijdens het versnipperen zakt de motor nauwelijks in
toerental, zelfs niet onder een aanhoudende belasting. Impliciet
zorgt dit ervoor dat je enkel de brandstof verbruikt die je op dat
moment nodig hebt om het vermogen te leveren. Volgens de
motorfabrikant Briggs & Stratton levert dit een besparing op
van 25% aan benzine.
Ecologische producten roepen vaak een “geitenwollen sokken”
gedachte op en worden dikwijls als niet efficiënte compromisoplossing gezien. Echter in de realiteit van ELIET is voor deze
milieubewuste ontwikkeling het tegengestelde waar. Deze allernieuwste Super Prof MAX heeft dankzij de zuinige en intelligente Vanguard EFI motor een ongeëvenaarde rendement. De
brandstofbesparing van deze EFI motor en het ELIET ECO EYETM
systeem krijgt men daar als cadeau bovenop. Met de Super
Prof MAX scoort een tuinaannemer dus twee keer.
Super Prof MAX in Actie
Het ELIET ON TOUR team komt graag naar je toe om je met de
prestaties van dit ecologisch hebbeding te verbluffen. Boek nu
uw Super Prof MAX voorstelling op www.eliet.eu

BLIK OP...

BLIK OP...

Voorjaarswerken tuinaanleg en -onderhoud
Dit voorjaar brengen we via een aantal praktijkreportages de werkzaamheden van onze bestuursleden-tuinaannemers in beeld. We laten de lezer op deze manier inleven in de praktijk van de tuinaannemer. Deze bestuursleden brengen telkens een belangrijk syndicaal
punt onder de aandacht of zetten de meerwaarde van het lidmaatschap in de verf.

Wouter De Smet - bestuurslid Groen Groeien
WDS Tuinen uit Deinze werd opgericht in 2007 door Wouter De Smet en
bestaat uit een jong en dynamisch team dat zich toelegt op tuinaanleg en
-onderhoud. Door het gebruik van modern materiaal en machines kunnen ze grondwerken, verhardingswerken, aanplantingen en gazonaanleg
probleemloos aan. Ook het onderhoud (o.a. vormsnoei), plaatsen van
afsluitingen, poorten en tuinverlichting behoort tot hun takenpakket.
Begin april was men er volop bezig met het renoveren van de voortuin
en de oprit van een woning in Zulte. De eigenaar wilde er een groenere
voortuin die aansluit met het groene tuingedeelte aan de zijkant van de
woning. Hierdoor dienen verhardingen opgebroken en ondergrondse

groeiruimtes voorzien voor meer groen aan de voorgevel en de garages.
Meteen werden ook de afvoerleidingen voor het regen- en afvalwater
hernieuwd. De werken hiervoor waren volop aan de gang en konden,
ondanks het slecht weer, in relatief goede omstandigheden uitgevoerd
worden. Minder goed verliepen de bodemwerkzaamheden voor het
aanleggen van de groene tuinelementen. ‘Door de regen van het afgelopen weekend is de bodem verzadigd met water en moeten we helaas
wachten op droger weer om deze plantklaar te krijgen. Afwachten dus en
hopen op beter voorjaarsweer’, zegt Wouter De Smet

‘Ondanks de natte omstandigheden verlopen
de werkzaamheden vlot.’

‘Duaal leren tuinaanleg verzekert instroom goed opgeleide werknemers’

Als vakorganisatie hebben we het proefproject duaal leren ‘groenaanleg en –beheer’, dat vorig schooljaar van start ging, helpen opstarten
en opvolgen in de praktijk. De resultaten van dit project zijn bijzonder positief. Zowel de scholen als de betrokken tuinaannemers zijn zeer
enthousiast over dit systeem van leren en werken. Ondertussen hebben we met de overheid voor 2018-2019 volgende duale opleidingen
uitgewerkt: ‘tuinaanlegger-groenbeheerder duaal’ en ‘medewerker groen- en tuinbeheer duaal’. Dit opleidingssysteem verzekert de tuinaanlegsector een zekere instroom van goed opgeleide werknemers, zegt Wouter De Smet.

‘Openbare werken beter afstemmen op de tuinaanlegsector’

Als vakorganisatie zijn we voorstander van afzonderlijke aanbestedingen voor de aanleg van groen bij openbare bouw- en infrastructuurwerken, om de kwaliteit te verbeteren en te waarborgen. Voor de aanleg en het onderhoud wordt bij voorkeur samengewerkt met professionele
tuinaannemers. Grote groene aanbestedingen (clusters) worden volgens Marc verder het best in kleinere pakketten opgesplitst, zodat meer
lokale bedrijven kunnen intekenen. De sector van de groenvoorzieners is nu eenmaal sterk lokaal georganiseerd en op de lokale economie
gericht, zo benadrukt ook Marc Galle.

‘Nat voorjaar speelt
ons parten.’

Marc Galle - voorzitter Groen Groeien en Verbond van
Tuinaannemers AVBS
Tuinen Marc Galle uit Oudenburg is gekend als een creatief bedrijf dat
elke uitdaging aanneemt, zowel voor de private als de openbare sector.
Men is er gespecialiseerd in de aanleg van tuinen, zwemvijvers en
tuinconstructies. Dit bedrijf is houder van het ‘Tuinexpert Kwaliteitslabel’. De houders van dit label zorgen er voor dat het werk professioneel
en efficiënt uitvoert wordt. Marc en zijn team waren aan het werk ik in
het ‘Maritiem Park’ te Nieuwpoort. Dit openbaar domein is 30 hectare
groot en bestaat uit een open landschap met grote grasvlaktes en zones
met gegroepeerde bomen. De wandelpaden van steenpuin werden vervangen door een lichtgrijs beton. De bomen, die reeds enkele jaren zijn
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aangeplant, waren aan een opwaardering toe. Snoeiwerkzaamheden
waren noodzakelijk om de juiste vorm en groeiwijze te corrigeren. Ook
diende de bescherming van de stammen ter hoogte van het maaiveld
hersteld om verdere beschadiging door grasmaaiers te voorkomen. Dit
werd gecombineerd met het aanbrengen van gietranden voorzien van
een bodemverbeteraar. Ondanks de natte omstandigheden verlopen
de werken vlot, zei Marc Galle. De stukken waar extra grond (polderklei)
werd aangebracht dienden uiteraard te wachten op beter weer om te
kunnen inzaaien.
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BOOMER EasyDrive™

Karl Vancauwenberghe - voorzitter Sint-Fiacre en
bestuurslid Verbond van Tuinaannemers AVBS
Buiten zijn én samenwerken met mensen. Dat is waarom ik al 20 jaar
in mijn vak zit, zegt Karl. Zijn tuinaanlegbedrijf groeide gestaag en in
2007 kwam er een omvorming naar een BVBA. Vandaag werken er drie
voltijdse werknemers en wordt er geregeld beroep gedaan op enkele
onderaannemers voor specifieke werken. Een persoonlijke aanpak,
duidelijke afspraken en een oog hebben voor detail zijn de drie pijlers die
zorgen voor tevreden klanten, zegt Karl. De werkzaamheden voor deze
private tuin in Avelgem waren nog maar net opgestart tijdens ons bezoek. Samen met de klant werd in samenwerking met een tuinarchitecte
een volledig tuinaanlegplan uitgewerkt. Het betreft een totaalproject

Boomer 54D EasyDrive™ CVT-transmission

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

voor de aanleg van paden, oprit en terras ingekaderd in een exclusieve
groene omgeving. Aan mijn materiaal en machines besteed ik veel zorg.
Hierdoor kan ik efficiënt en kwaliteitsvol werken, zegt Karl. Voertuigen
en machines in het verkeer brengen vergt heel wat kennis over de verkeerswetgeving. Denk maar aan aspecten als rijbewijzen, dieselgebruik,
nummerplaten, tachograafgebruik en verzekeringen. Recent kocht Karl
een nieuwe werfmachine aan. Om in regel te zijn voor de verplaatsingen
ervan via de openbare weg was er toch wat zoekwerk nodig om de juiste
wetgeving te vinden en deze in de praktijk om te zetten. Via mijn vakorganisatie werd ik snel op goede weg gezet, zegt Karl.

SuperSuite Cabine

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

TW280TFTR

TW160PH

‘De juiste tools voor
de juiste job’

‘Btw-tarief bij de verkoop van plantgoed door tuinaannemers’

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

Al jaren vraagt onze vakorganisatie om het btw-tarief bij de verkoop van plantgoed door tuinaannemers te verlagen van 21 naar 6%. De situatie tot op vandaag is dat wanneer een tuinaannemer plantgoed aankoopt, hij daarop 6% btw betaalt, maar hij moet wel 21% btw aan zijn
klant aanrekenen. Als die klant de planten zelf gaat kopen, betaalt hij slechts 6%. Een wetsvoorstel werd vorig jaar ingediend om deze scheve
situatie te corrigeren, maar werd niet weerhouden. Dit voorstel is nochtans superbelangrijk voor de concurrentiekracht van onze tuinaanlegsector. Wij rekenen er op dat de politiek haar verantwoordelijkheid opneemt, zegt Karl.

Nijverheidsstraat, 34
8760 Meulebeke
T. (32) 51/709 704
www.timberwolf-uk.com
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Dirk Ingelaere - Co-voorzitter Groen Groeien
Dirk Ingelaere heeft een zeer ruime ervaring in de aanleg en het
onderhoud van tuinen voor particulieren en bedrijven. Vanuit zijn
bedrijfszetel in Abele-Poperinge, vlak tegen de Frans-Belgische grens,
bedient hij zowel klanten in Vlaanderen als in Noord-Frankrijk. Werken in het buitenland is niet evident omdat je rekening moet houden
met de wetgeving van dat land (sociaal, verkeer, …), zegt Dirk.
Naast de klassieke tuinwerken zoals renovaties, onderhoud, gazonaanleg en snoei, is Dirk vooral gespecialiseerd in beplantingswerken
op maat met nazorg van de eigen projecten. Tijdens ons bezoek was
Dirk op inspectieronde in de siertuin van een vaste klant. Hij had
vooral oog voor het resultaat van de laatste snoeiwerken bij diverse

planten en bomen en de impact hiervan op de hergroei. De late vorst
heeft duidelijk zijn sporen nagelaten bij enkele voorjaarbloeiers,
waaronder ‘Sarcococca hookeriana’ of de vleesbes (foto), die hierdoor
amper in bloei komen, zegt Dirk. Ook de fysieke gevolgen van ziekten
en plagen van het afgelopen jaar werden geëvalueerd. Tijdens het najaar sloeg de buxusziekte toe op een deel van een buxushaag. Door de
alertheid van de tuineigenaar kon Dirk snel ingrijpen zodat de schade
beperkt is gebleven. ‘Ook een goed contact met de tuineigenaar is
belangrijk’, zegt Dirk. Niet alleen het uitwisselen van opmerkingen en
adviezen is essentieel maar ook een goede sociale babbel is van belang
voor een goede klantenbinding.

‘Late vorst heeft
impact gehad op de
voorjaarsbloeiers’
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Lanceringsactie
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€ 5.675 incl. BTW

€ 4.499 incl. BTW*
* Actie geldig tot 31/08/18

ZD1211
Z122R

‘Lidmaatschap vakvereniging is echte meerwaarde’

Ik ben van bij de start bestuurslid van ‘Groen Groeien’. Als lid is het zeer interessant om collega’s te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en
op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen en wetgeving. Vooral de samenwerking met de collega’s-leden vind ik een pluspunt,
zegt Dirk. De opstart van de nicheplatforms waaronder deze voor zwemvijverbouw, tuinarchitectuur en dak- en gevelgroen zijn een echte
meerwaarde om specialisaties op mijn bedrijf uit te bouwen. De sector is voortdurend in beweging. Via onze bestuurswerking pakken we
hete hangijzers aan die onze vereniging durft aankaarten en waarbij gezocht wordt naar haalbare oplossingen. Onze vakbladen zijn hierbij
een zeer goede communicatietool.

BEURS VAN
LIBRAMONT
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Z122R & ZD1211:
Kubota kwaliteit voor particulieren en professionals
Benzine of diesel motor
Werkbreedte 107-152 cm

Mulching - Comfort
Wendbaar en efficient

www.kubota-eu.com
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PERSONALISED SERVICE
PERFORMANT MACHINERY
POWERED BY TRUST
MINIGRAVERS • KNIKWIELL ADERS • RUPSDUMPERS • HOOGWERKERS • SCHAARLIFTEN

‘Het aanleggen van zwemvijvers
is specialistisch werk’
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‘Belangenverdediging en promotie via het Platform voor Zwemvijverbouwers’

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 heeft met de Belgische afdeling van het IOB na
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland het meest aangesloten zwemvijverbouwers en is daardoor in het hoofdbestuur van IOB vertegenwoordigd. Het platform speelt hierdoor een belangrijke rol in de belangenverdediging van de leden en het promoten van zwemvijvers in zowel
particuliere tuinen als in het openbare groen.

Joris De Coninck - bestuurslid Groen Groeien en Verbond van
Tuinaannemers AVBS
Al van kleins af heb ik groene vingers, zegt Joris. Na mijn studies aan
de tuinbouwschool studeerde ik af als tuin- & landschapsarchitect.
Hierna heb ik enkele jaren ervaring opgedaan in tuinaanleg en boomkwekerij. In 2005 startte ik mijn eensmanszaak op als tuinarchitect
en –aannemer. Door de jaren héén werd de zaak groter en groter en
werd er overgeschakeld naar een BVBA. Mijn bedrijf is gecertificeerd
voor het ‘Tuinexpert Kwaliteitslabel’, stelt Joris. Ondertussen werd
een specialisatie uitgebouwd, namelijk het aanleggen en onderhouden van biologische zwemvijvers. Tijdens ons werfbezoek is Joris pas
gestart met de aanleg van een nieuw project in Ternat. Aangezien we
zelf de plannen tekenen en uitvoeren heeft dit heel wat voordelen. Zo

vermijden we heel wat misverstanden en weten we welk einddoel de
klant voor ogen heeft. Aangezien we de kennis hebben van tuinarchitectuur kan er snel ingegrepen worden bij eventuele planwijzigingen.
Zo kunnen er dus op een snelle en correcte manier wijzigingen doorgevoerd worden, zegt Joris. Op de dag voorafgaand aan ons werfbezoek
werd de funderingsplaat gelegd van de zwemvijver. Tijdens ons
bezoek was men bezig met het aanleggen van de drainage, een zeer
essentieel onderdeel van de zwemvijver. Een waterdichting die naar
boven wordt gedrukt. Het is een ramp, zegt Joris. Nog al te vaak zien
we zwemvijvers die aangelegd worden en toch niet voorzien worden
van een permanente drainage.
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VAKINFORMATIE

Groene
gevels
brengen
de stad
tot leven
.................................................
Auteur: Ellen Dams (PCS)
Foto’s: Ellen Dams (PCS)

Living Wall Systems zijn een opkomende trend. Je ziet ze
steeds vaker in het straatbeeld verschijnen. Grote steden
blijven uitbreiden, wat ervoor zorgt dat de inwoners steeds
verder moeten reizen om even van wat groen te genieten.
Dit maakt dat groengevels een ware aanwinst zijn voor de
stad. Naast de mooie aanblik zijn er nog tal van voordelen,
zo filteren de planten fijn stof uit de lucht, wordt het hitteeiland effect getemperd en is groen essentieel voor het
beschermen en stimuleren van de biodiversiteit in gebieden onderhevig aan urbanisatie.

Midter

m

e vent ‘G
Op 8 mei
ro e n B o
vond het
uw
Midterm
het proje
event van en’
ct ‘Groen
b
o
Proefcen
trum voo uwen’ plaats op h
et
r Sierteelt
studieda
. Tij
g werden
tal van pre dens deze
waardoo
s
r de bezo
ekers ove entaties gegeven
groene g
r elk aspe
evels iets
ct van
te w
werden d
e proefop eten kwamen. D
aarnaast
stellingen
bezocht,
van het p
hie
roject
om in gesp r kregen de aanw
ezigen de
re
kans
of verdele k te gaan met de
producen
rs van de
ten
verschille
Systems
nde Livin
die gedem
g Wall
onstreerd
staan op
het PCS.

Er zijn tal van producenten, deze zorgen er voor dat er een groot aanbod
en een grote verscheidenheid is aan groene gevel systemen. Binnen het
project ‘Groen Bouwen’ worden deze verschillende systemen gekarakteriseerd. Elk systeem heeft zo zijn eigen troeven en beperkingen. De
belangrijkste eigenschappen om in acht te nemen, zijn het gebruikte
substraat en plantmateriaal, de waterbuffer en het gewicht. Daartegenover is ook elke situatie waar men een living wall system wil realiseren
verschillend. Zo is er een groot verschil in de gewenste oppervlakte, zijn
de mogelijkheden van irrigatie bij het gebouw steeds anders en moet er
rekening gehouden worden met de draagkracht van het gebouw.
Alle groene gevel producenten hebben maar één doel: op een duurzame manier een gevel in een groen jasje steken. Hierbij is het van
belang dat het onderhoud minimaal blijft en het systeem lange tijd
(minstens 10 jaar) operationeel blijft. Ondanks hetzelfde doel, bestaan
er veel verschillende systemen. De belangrijkste verschillen zijn terug
te vinden in de substraatkeuze, wat rechtstreeks gelinkt is aan de
waterbuffer van een systeem.
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35 jaar CEBEKO: Skyhigh experience,
Groundbreaking trust
De firma CEBEKO is een begrip in de wereld van compacte bouw- en grondverzetmachines. Het familiebedrijf uit
Torhout groeide in 35 jaar uit tot een sterke speler met
een ruim machinepark van topmerken en een zeer degelijke service. Als erkend dealer-invoerder van YANMAR
minigraafmachines, MultiOne multifunctionele knikwielladers en Cormidi compacte rupsdumpers heeft CEBEKO
topkwaliteit in huis.
Sterke start als familiebedrijf
In 1983 waagden Gilbert en Cecile Dekoninck-Decorte de stap
om een bedrijf op te starten in de verhuur, verkoop en herstelling van bouwmachines. In 1992 breidde het bedrijf uit met een
werkplaats voor herstellingen. Zoon Tom begon na zijn studies
meteen in het bedrijf te werken.
Ondertussen begon ook de vraag naar hoogwerkers sterk te
stijgen en CEBEKO investeerde stevig in dit segment. Het bedrijf werd ook officieel verdeler van de AMMANN-YANMAR
minigraafmachines. Met een dienst voor herstelling en constructie van eigen graafbakken, op maat van de klant, zet CEBEKO sinds de jaren ’90 in op een doorgedreven persoonlijke
aanpak.
Erkenning bij klanten en leveranciers
Ook bij de producenten van bouwmachines krijgt CEBEKO
steeds meer erkenning. In 2013 wordt CEBEKO officiële invoerder voor YANMAR machines. Sinds 2015 is CEBEKO invoerder
van CORMIDI rupsdumpers en –laders. “Met de multifunctionele compacte wielladers van MultiOne haalden we nog een
topper in huis. Je kunt er een waslijst van tools op monteren.”
Stevige bedrijfsstructuur
De uitgebreide service van CEBEKO vraagt een stevige bedrijfsstructuur. Tom legt ons uit hoe het bedrijf tewerk gaat.

“CEBEKO bestaat uit twee divisies, nl. machines en service,
telkens met twee afdelingen: Verkoop & Verhuur onder de
machinedivisie, en Herstellingen en Wisselstukken onder de
Servicedivisie. Ook bij tweedehands verkoop garanderen wij
een maximale kwaliteit en een waarborg. Een koper kan steeds
rekenen op een uitstekende service en een backup voor zijn
machinepark.
De verhuurafdeling telt een driehonderdtal machines in stock.
De service eromheen wordt verzekerd door ons team van uitstekende medewerkers met een vloot van vier vrachtwagens en
vier servicewagens.
De afdeling ‘onderdelen’ omvat ook CEBEKO attachments, de
afdeling waar we graaf- en schepbakken ontwerpen en fabriceren. Op maat gemaakt in Torhout en geleverd binnen een
accepteerbare termijn aan betaalbare prijzen.”
Nog uitbreiden
Stilstaan is achteruitgaan en dus liggen er nog plannen op tafel
om uit te breiden. “Naast de huidige site hebben we een fabricageruimte en een stockageplaats. Die drie onderdelen willen
we samenbrengen onder een dak. We kijken uit naar een site
van ongeveer 15.000 m². De omzet en het machinepark willen
we dan ook verdubbelen.”
Missie in drie P’s
Voor zijn 35-jarig bestaan kreeg CEBEKO een nieuwe huisstijl
en een nieuwe website waar je machines kan aanvragen en
afmelden. Maar ook de missie kreeg een make-over. “Onze
drie P’s staan voor: Personalised service, Performant machinery
en Powered by trust! CEBEKO levert kant-en-klare oplossingen
gesteund op een persoonlijke aanpak, kwaliteitsvolle machines
en vertrouwen en respect. Onze oneliner is dan ook Sky-High
experience, groundbreaking trust! Torenhoge ervaring en vertrouwen dat grond verzet…”

Substraten
Algemeen kunnen twee types substraat onderscheiden worden, inert
en organisch substraat. Uiteraard bestaan er ook substraten waar zowel
inerte als organische bestanddelen aan toegevoegd zijn. Inerte substra28 - GROENGROEIEN magazine
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“Alle groene gevel
producenten hebben
maar één doel: op een
duurzame manier een
gevel in een groen
jasje steken.”

ten (zoals textiel en steenwol) hebben als voordeel dat ze duurzaam
zijn, het materiaal breekt niet af, waardoor het lange tijd mee kan. Deze
substraten hebben echter een grote waterbehoefte doordat ze water
moeilijk vasthouden in verticale toepassing. Daarbij regenereren deze
substraten niet altijd volledig hun initiële waterbuffer na uitdroging.
Organische substraten (zoals potsubstraat en veenmos) hebben een betere waterretentiecapaciteit, dit impliceert een lagere irrigatiebehoefte.
Daarnaast kan organisch substraat beter meststoffen binden, waardoor
er een minder frequente fertigatie vereist is. Het toedienen van meststoffen verhoogt de kans op verstoppingen in de irrigatieleidingen.
Systemen die minder frequent meststoffen toegediend krijgen zijn dus
ook minder verstoppingsgevoelig. Het gebruik van organisch materiaal
als substraat heeft als nadeel dat het langzaam wordt afgebroken,
hierdoor zijn deze systemen sneller aan vervanging toe.
Bij Living Wall Systems wordt ook vaak gebruik gemaakt van substraatadditieven. Dit om de eigenschappen van het substraat te verbeteren
en zodoende beter geschikt te maken voor verticale beplanting. Inerte
substraatadditieven zoals lava en steenwolvlokken/fytocell kunnen de
duurzaamheid/levensduur van het systeem verbeteren. Bij het toevoegen van inerte substraatadditieven aan een organisch substraat is er wel
vaak een achteruitgang te zien in de waterretentiecapaciteit.
Verder kunnen waterpolymeren (zoals TerraCottem) de wateropnamecapaciteit en waterretentie verbeteren, wat een zeer belangrijk gegeven
is gezien de verticale uitspoeling van water door de zwaartekracht.
In de toekomst plant het PCS in het kader van het ‘Groen Bouwen’
project nog enkele onderzoeksproeven te doen waarbij innovatieve
substraten en substraatadditieven zullen getest worden op hun geschiktheid voor gebruik in verticaal groen.

Irrigatie
Wat betreft de irrigatie kunnen de systemen ingedeeld worden in
drie categorieën. Allereerst zijn er de systemen die meermaals per
dag gravitaire irrigatie vereisen. Deze systemen staan ook vaak onder
permanente controle aangezien ze zeer gevoelig zijn aan droogte bij
het eventueel tekortschieten van het irrigatiesysteem. Verder hebben
we nog de systemen die dagelijks tot tweedagelijks water toegediend
krijgen en de systemen die slechts éénmaal per week irrigatie nodig
hebben. Zoals hierboven vermeld, hangen deze categorieën sterk
samen met de substraatkeuze van het systeem.
Een systeem dat volledig uit inert materiaal is opgebouwd, heeft in
verticale toepassing een grote irrigatiebehoefte en zal meermaals per
dag water toegediend moeten krijgen om alle planten van voldoende
vocht te voorzien.
Systemen die gebruik maken van een organisch substraat hebben
meestal een betere waterretentie. Wanneer de waterbuffer van deze
systemen groot genoeg is, volstaat het om deze systemen slechts
éénmaal per dag te irrigeren.
Daarnaast zijn er ook systemen die geen gebruik maken van druppelaars als irrigatietechniek. Irrigatie gebeurt in dit geval via capillaire
opzuiging. In dit systeem moet er een watervoorraad beschikbaar zijn
die slechts wekelijks gecontroleerd en aangevuld dient te worden.

Controletechniek
Naast een goede afstemming tussen irrigatie, fertigatie en substraat
is ook de controletechniek belangrijk. Bij systemen met een grote irrigatiebehoefte is het vanzelfsprekend dat een storing in de watergift
ernstige schade aan het systeem kan toebrengen (uitval planten door
droogte). In dit geval is een permanente controle het meest aangewezen. Via vochtsensoren kan de vochtigheid in de wand continu gemeten worden. Een alarmsysteem kan er voor zorgen dat bij storingen
tijdig ingegrepen wordt zodat er geen schade aan het systeem ontstaat. Systemen met een lagere irrigatiebehoefte hebben een grotere
waterbuffer en hebben minder nood aan permanente controle.
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‘Groen Groeien Zwemvijverdag’
in West-Vlaanderen
.................................................
Auteur: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele

De leden van Groen Groeien lieten zich op 22 februari inspireren op de vierde zwemvijverdag met een bedrijfsbezoek
aan toeleveraar Garpomat-Disaghor/Dockx te Ruiselede en
bezoeken aan enkele topzwemvijvers in Nevele en Beernem.
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).

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 dit platform.
Groen groeien heeft met het platform voor zwemvijverbouwers grote
ambities. In België is er namelijk geen wetgeving omtrent openbare/
semi openbare zwemvijvers. Het bestuur van de zwemvijverbouwers
is hard aan het werken om een voorstel in te dienen. Verkennende
gesprekken met de overheid zijn al gepland en onze teksten zijn zo goed
als klaar. Dit werd toegelicht op deze zwemvijverdag.

VRAAG NU EEN DEMO MET DE TORO MACHINE VAN UW
KEUZE!
ALLE INFORMATIE EN DEALERS OP WWW.TORO.BE
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Prevent Agri, hét initiatief voor
een veiliger werkomgeving.
.................................................
Auteur: Robin De Sutter
Foto’s: Jan Vancayzeele

Prevent Agri ondersteunt preventieve veiligheidsmaatregelen
op land- en tuinbouwbedrijven, maar zeker ook op tuinaanleg
en –onderhoudshoudsbedrijven. Dit gebeurt steeds via een
sectorgericht en persoonlijke aanpak op maat van het bedrijf.
Tuinaanleg en –onderhoudssector veiliger maken
Aangezien de Groene Sectoren nog steeds hoog scoren in de ongevallenstatieken, werd Prevent Agri in mei 2015 opgericht door de Sociale
Partners van de Groene Sectoren. Dit zijn de werkgeversorganisaties,
waaronder AVBS-Groen Groeien, en de werknemersorganisaties. De
oprichting heeft als doel de tuinaanleg en –onderhoudssector veiliger te
maken, zonder bijkomende administratieve rompslomp te creëren. Veiligheid en efficiënt werken hoeven immers geen tegengestelden te zijn.

Zelfstandige - werkgever
Van zodra je overschakelt van zelfstandige zonder personeel naar het
statuut “werkgever”, zelfs al heb je maar één persoon sporadisch in dienst,
ben je verplicht om te voldoen aan de welzijnswet. Dit is de wet die instaat
voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers op de werkvloer.
Een eerste stap om hieraan te voldoen is een aansluiting bij een externe
dienst. Deze moet de bedrijfsleider bijstaan in alles wat met gezondheid
en preventie te maken heeft op het bedrijf. Aangezien het advies en de
hulp van deze externe diensten dikwijls ver van de praktijk en veelal niet
op maat van de sector zijn, kan Prevent Agri hier de oplossing bieden. Het
advies van Prevent Agri is immers op maat van de sector, haalbaar én met
aandacht voor de sectorspecifieke problemen.

Blijvende aandacht nodig voor veiligheid
Niettegenstaande er door de meeste bedrijfsleiders aandacht besteed
wordt aan arbeidsveiligheid, zijn er toch nog heel wat hiaten. Onder meer
op het gebied van documenten schieten de meesten tekort. Ook in de
praktijk kunnen er op de meeste bedrijven nog een aantal zaken beter. Dit
is meestal niet te wijten aan het doelbewust negeren van de goede praktijken, maar is dikwijls het gevolg van onwetendheid of van bedrijfsblindheid (meerdere malen per dag geconfronteerd worden met een bepaalde
problematiek, waardoor men op termijn deze zaken niet langer zal zien).
Het is onbegonnen werk om een constante in te vinden of een lijn te
trekken in de bedrijven. Het is onmogelijk om te stellen dat een bedrijf
met veel werknemers veiliger werkt dan een kleiner bedrijf, of dat een
oudere werkgever minder aandacht besteedt aan arbeidsveiligheid dan
een jongere. Daarom is er een adequate inventarisatie en evaluatie van
de risico’s door de onafhankelijke en neutrale dienst van Prevent Agri
nodig om de situatie op het bedrijf in te schatten en gepaste maatregelen voor te stellen voor dat individuele bedrijf.
Daarnaast worden er reeds heel wat documenten en extra informatie
ter beschikking gesteld voor de sector om het veiligheidsbeleid op het
bedrijf op punt te zetten. Dit gebeurt via de website www.preventagri.
vlaanderen, doorklikken naar tuinaanleg.

Ondersteuning van de bedrijven

Exterior Living : samen realiseren wij de tuin van uw dromen
Of je nu kiest voor je lounge, overdekt terras of de rand van je verfrissend zwembad: ontspannen in de tuin is
sowieso genieten. Alleen met een goed boek, met vrienden rond de barbecue of met je kinderen in het zwembad.
Exterior Living maakt met veel liefde tuinconstructies, bijgebouwen, zwembaden, poorten en afsluitingen om je
daarbij te helpen. Van ontwerp tot eindproduct, klaar voor transport: alles gebeurt binnenshuis. Zo garanderen we
een kwalitatieve afwerking en ruime mogelijkheden in maatwerk. Wie de mogelijkheden voor zijn of haar tuin nog
beter wil visualiseren, is van harte welkom in onze grote showtuin te Gits of bij een van onze dealers.

inspired
by

Bruggesteenweg 245 - 8830 Gits - T. 051 21 13 48 - info@exteriorliving.be - www.exteriorliving.be

Op eenvoudige vraag bezoekt Prevent Agri de bedrijven en stelt een
persoonlijke veiligheidsaudit op. Aan de hand van een theoretische
vragenlijst kan er reeds een beeld gevormd worden over de toestand
van veiligheidsbeleid op het bedrijf. Na die vragenlijst vindt er een bedrijfsrondgang plaats, eerst samen met de bedrijfsleider, nadien zonder
om alle aandachtspunten in kaart te brengen. Zowel de zaken die aangepakt (zouden) moeten worden, als de positieve initiatieven worden
belicht. Een gepersonaliseerde verslag wordt nadien met de nodige
standaarddocumenten (op maat aanpasbare voorbeelden) en nuttige
info aan de bedrijfsleider bezorgd. Dit document kan dan als leidraad
gebruikt worden om het veiligheidsbeleid (verder) uit te stippelen.

“De leden van
Groen Groeien
kunnen gratis
een beroep
doen op
diensten van
Prevent Agri.”

Vrijblijvende audit
Een audit is niet bindend, enkel adviserend. Prevent Agri bezoekt niet
onaangekondigd of op eigen initiatief, maar steeds op aanvraag van de
bedrijfsleider. Een audit neemt voor de bedrijfsleider maximaal een
uurtje in beslag, voor Prevent Agri duurt de audit een kleine halve dag
op het bedrijf. Alles gebeurt in een vertrouwelijke context. Prevent Agri
gaat niet vermanend of moraliserend te werk, maar biedt enkel een
ondersteunende dienst aan, met aandacht voor het meest praktisch
haalbare en betaalbare alternatief.
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Op www.preventagri.vlaanderen
vind je informatie over arbeids
veiligheid voor tuinaannemers.”
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Alles op zijn plaats en voor alles een plek
.................................................
Auteur: Veerle Serpieters (Innovatiesteunpunt)

In volle drukte is er vaak tijd te kort en moet alles zo efficiënt mogelijk gebeuren. Ook je werkomgeving kan hierbij helpen. Als
je ervoor kan zorgen dat alles steeds op zijn plaats staat en er voor alles een vaste plek is, zal je ongetwijfeld veel tijd winnen.
Er bestaat een techniek die kan helpen om tot een ordelijke en nette werkplek te komen. Hij heet 5S, waarbij de naam slaat op
5 woorden die met een S beginnen, namelijk Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Systematiseren.

Scheiden

Schoonmaken

Bij het scheiden gaan we wegdoen wat niet (langer) nodig is. We gaan
een onderscheid maken tussen noodzakelijk en niet-noodzakelijk
materiaal in de werkruimte. Alles wat we niet (meer) nodig hebben in de
ruimte gaan we verwijderen.
- Een voorwerp dat in een andere ruimte thuishoort, verplaatsen we
naar de juiste ruimte
- Een voorwerp dat kapot is en dus niet meer gebruikt kan worden,
brengen we naar het containerpark
- Een voorwerp dat niet meer veilig is, gaan we herstellen indien we het
wel nog nodig hebben
- Een voorwerp dat we in deze ruimte wel nodig hebben, maar slechts
één keer per jaar, gaan we opbergen
- …
Door te scheiden gaan we in feite bepalen welk materiaal in onze werkruimte thuishoort en bepalen we dus een beginstandaard. Wat moet je
bij de hand hebben op de werkplek? Kijk hier kritisch naar.

Door al het materiaal schoon te maken, kunnen we kijken of het nog in
goede staat is en klaar om te gebruiken. Het is een vorm van preventief
onderhoud, waardoor we verontreiniging voorkomen. Op die manier is
de kans kleiner dat zich storingen en incidenten zullen voordoen wanneer we het niet verwachten. Stop niet bij het schoonmaken zelf, maar
sta ook stil bij de vraag wat je schoonmaakschema moet zijn. Misschien
heb je in de toiletten van een restaurant al eens een papier zien hangen
dat aangeeft wanneer de ruimte gekuist werd. Wat zou jouw kuisschema
moeten zijn? Vragen om bij stil te staan:
- Wanneer en hoe vaak moet bepaald materiaal gereinigd worden?
- Is het voor bepaald materiaal van belang om een bepaalde methode
te hanteren?
- Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken?
- Welke norm wil je halen op vlak van schoonmaken?
- …
Bepaal dit samen met iedereen die in de ruimte actief is.

Schikken

Standaardiseren

In de volgende stap gaan we alles schikken, waarbij we zorgen dat alles
een vaste plaats krijgt. Dit moet ons helpen om heel snel te zien wat er allemaal is en wat we eventueel nodig hebben. Doordat al het gereedschap
zijn vaste plek krijgt en alles op een veilige manier geplaatst wordt, is het
veel gemakkelijker om te zien of iets ontbreekt of dat alles nog aanwezig
is. In een materiaalhok kun je bijvoorbeeld werken met een schaduwbord. Dit is een bord waarop je tekent welke sleutels, hamers, tangen, …
aanwezig moeten zijn. Indien er iets ontbreekt, zie je in ‘de schaduw’ (in
je tekening) meteen wat er ontbreekt. Je zou ook kunnen bepalen welk
kuismateriaal er in de loods aanwezig moet zijn. Ook hiervoor kun je
eventueel een bord maken waar al het materiaal op terugkomt.

Vervolgens gaan we onze structuur en orde standaardiseren. Deze stap
moet helpen om van de eerste drie stappen een gewoonte te maken.
- Weet iedereen wat er moet gebeuren?
- Weet iedereen hoe het moet gebeuren?
- Weet iedereen wanneer het moet gebeuren?
- Weet iedereen waar alles hoort?
We gaan dus op zoek naar een manier om ervoor te zorgen dat we de
orde behouden.

Systematiseren
Als laatste S hebben we systematiseren. Wat moeten we doen zodat er ook binnen een jaar nog orde en netheid is in de ruimte die we onder de loep hebben genomen? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die werkt in de ruimte weet wat de standaard is en er ook voor zorgt dat de standaard behouden blijft?
Hiervoor kun je gebruik maken van een audit-systeem. Daarbij ga je geregeld na of de ruimte nog is ingericht volgens de standaard die bepaald werd. Stel
een lijstje op van zaken die je wil controleren. En om de beurt kan iemand anders een controle van de ruimte uitvoeren. Op die manier zorg je ervoor dat
5S niet een éénmalige opruimdag is, maar dat het bijdraagt aan de manier van werken op je bedrijf. Het is aan te raden om 5S steeds toe te passen in één
bepaalde ruimte. Neem met andere woorden niet meteen het hele bedrijf onder handen, maar ga stap voor stap te werk. Verder betrek je bij het proces
van 5S ook best iedereen die in die ruimte actief is, iedereen die wel eens iets moet doen in de werkruimte. Werk je met man en vrouw in het bureau, dan
neem je best samen die ruimte onderhanden. Gebruiken meerdere medewerkers de camionnette, ga dan samen met hen bekijken welk materiaal in de
camionnette nodig is.

36 - GROENGROEIEN magazine

Ondersteuning?
Zit je nog met andere uitdagingen op vlak
van tijdsbeheer, kom dan naar een van de
vijf infoavonden “Krijg je werk gedaan!”.
Leer hoe je beter met je tijd omgaat en
je werk makkelijker gedaan krijgt.
Bovendien ga je naar huis met de
nieuwe brochure Boer (m/v) zkt tijd.
Voor bijkomende vragen kun
je steeds terecht bij Veerle Serpieters
(veerle.serpieters@innovatiesteunpunt.be;
016 28 61 31). Of ga eens kijken op
www.uitzichtdoorinzicht.be.

▶ LIMBURG

maandag 11 juni

▶ Oost-Vlaanderen
dinsdag 12 juni
▶ West-Vlaanderen
woensdag 13 juni
▶ Vlaams-Brabant
dinsdag 26 juni
▶woensdag
Antwerpen
27 juni
▶
Inschrijven?
www.uitzichtdoorinzicht.be
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Subsidies van de Vlaamse overheid
voor ecologisch en veilig transport
.................................................
Auteur: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele

In oktober vorig jaar besliste de Vlaamse regering om een subsidie toe te kennen voor investeringen die het ecologisch en
veilig vervoer van goederen met vrachtwagens van meer dan 3,5 ton bevorderen. De subsidie bedraagt ten hoogste 80%
van de investeringskosten, en maximum € 3.000 per vrachtwagen. Elke aanvrager kan ten hoogste € 100.000 aan subsidie
aanvragen, gespreid over 3 jaar.
Wat is deze subsidie?

Welke uitgaven komen in aanmerking?

Alle ondernemingen die uitgaven doen in het kader van ecologisch en
veilig transport van goederen over de weg komen in aanmerking voor
deze subsidie van de Vlaamse overheid. De financiële steun van de
Vlaamse overheid wordt enkel toegekend als er wordt geïnvesteerd
in verkeersveilige maatregelen die verder reiken dan wettelijk wordt
vereist. Het subsidiebedrag per onderneming is geplafonneerd op €
100.000, aangezien de Europese regels dit bedrag beperken.

Volgende uitgaven komen in aanmerking voor de subsidie op
voorwaarde dat de contracten of facturen gesloten zijn of dateren van
na 1 januari 2017:
• Rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en
verkeersveilig rijgedrag
o Vb: alcoholslot, nightvision, zelfrijdende vrachtwagens,
aslastmeters, …
o Voor het plaatsen van een automatische versnellingsbak,
bedraagt de subsidie slechts 30%.
• Extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet
voorschrijft
o Vb: automatische remsystemen, camerasystemen voor
achterwaarts parkeren en rijden, dodehoekspiegels, systemen
om gsm-gebruik in rijdende vrachtwagens te blokkeren, …
• Extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op
de geluidslast
o Vb: boat tail, side wings, aerodynamische neus, geluidsarme
wanden, interne koelscheidingswanden, …
o Voor het plaatsen van geruisloze of geluidsarme banden en
banden met optimale rolweerstand, bedraagt de subsidie
slechts 30%.
• Bevorderen van de efficiëntie
o Vb: bedrijfsadvies voor milieu- en verkeersveiligheid
gerelateerde vragen van de bedrijfsleiding, deelname aan
projecten die kunnen leiden tot emissiereductietrajecten,
ISO14001, OHSAS 18000, …
• Bevorderen van de ergonomische vormgeving van de
bestuurdersplaats
o Vb: airconditioningsystemen, staande kachel, gecertificeerde
ligplaatsen, vast ingebouwde handfreesystemen, …
o Voor het plaatsen van een luchtgeveerde stoel, bedraagt de
subsidie slechts 30%.
• Vermijden van diefstal
o Vb: diefstalalarminstallaties, immobilisatiesystemen, zeven in
tanks, satellietlokalisatiesystemen, …

Wie komt in aanmerking?
Ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest met
een rechtsvorm zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering
(o.m. eenmanszaken, nv’s, bvba’s, …) komen in aanmerking voor deze
subsidie. Andere rechtsvormen zoals vzw’s, landbouwvennootschappen, tijdelijke verenigingen, tijdelijke en stille handelsvennootschappen en de maatschap zijn uitgesloten. Enkel voertuigen voor het
vervoer van goederen over de weg met een MTM van meer dan 3,5 ton
die ingeschreven zijn in België komen in aanmerking. De onderneming
is eigenaar of leasingnemer in het kader van een leasingcontract met
een contractduur van tenminste 36 maanden.

Subsidies voor uitgaven in 2017 mogelijk
Het subsidiebesluit van oktober vorig jaar en het huidige ministerieel
besluit dat de lijst van de investeringen vastlegt die in aanmerking komen voor subsidies, traden allebei in werking op 20 november 2017. Dit
betekent concreet dat ook de investeringen die in de loop van vorig jaar
gedaan werden, nog in aanmerking komen voor een subsidie. Volgens
het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kunnen de
subsidies voor uitgaven die in 2017 gedaan werden, nog tot eind 2019
aangevraagd worden.

Aanvraagprocedure
Per kalenderjaar kan een onderneming één digitale steunaanvraag
doen. Een voertuig komt maar één kalenderjaar in aanmerking voor
steun. Per steunaanvraag dient het totaal van de ingediende uitgaven
minimaal 1.000 euro te bedragen. De wettelijke vertegenwoordiger of
gemandateerde van de onderneming kan een steunaanvraag indienen
(E-ID en kaartlezer, federaal token, …).

Uitbetaling
Na een controleperiode ontvangt de onderneming een schriftelijke
kennisgeving van de beslissing. Bij een positieve beslissing wordt de
steun uitbetaald op het Belgisch rekeningnummer van de begunstigde
onderneming. Alle stukken die betrekking hebben op de subsidie
dienen minstens vijf jaar na datum van de steunaanvraag bewaard te
worden en op verzoek van het Agentschap Innoveren & Ondernemen
voorgelegd te kunnen worden.
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Welke uitgaven komen niet in aanmerking?
Volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor steun: uitgaven voor
maatregelen die wettelijk verplicht zijn, uitgaven voor maatregelen die
de homologatie van het voertuig wijzigen en waarvoor geen nieuwe
goedkeuring is verkregen, uitgaven of maatregelen voor voertuigen die
minder dan drie jaar in de onderneming aanwezig blijven, uitgaven die
behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming en niet
gespecialiseerde adviezen en de installatiekosten en BTW.
Bron: http://www.mobielvlaanderen.be/subsidieflankerendbeleid/

39 - GROENGROEIEN magazine

VACATURE

Het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) te Destelbergen is het
onafhankelijk kenniscentrum voor sierteelt & groen in Vlaanderen.
Onderzoek, voorlichting en dienstverlening focussen zich op vragen
en problemen uit de sierteelt- & groensector en zijn sterk gericht op
stimuleren van innovatie bij de teler & groenvoorziener.

Voor de versterking van haar team is het PCS momenteel op zoek naar een:
SOLO by AL-KO versmelt de
innovatieve gazontechniek van
AL-KO en de bewezen tuin- en
bosbouwtechniek van SOLO tot een
nieuwe, hoogwaardige productlijn voor
particuliere en professionele gebruikers.
Het doel is om altijd het beste te
vinden, te streven naar nieuwe dingen
die inspirerend werken
en de wensen van onze gebruikers
steeds te vervullen.

Technieker groenvoorziening
en boomkwekerij (m/v)
Profiel
∞ Ervaring of opleiding groenvoorziening of
boomkwekerij
∞ Praktijkervaring teelt of onderhoud van
planten
∞ Praktijkervaring met machines
groenonderhoud
∞ Zelfstandig en in teamverband kunnen
werken
∞ Rijbewijs B, Fytolicentie

Taken
∞ Aanleg en onderhoud proeven en tuinen op
het PCS en op andere terreinen
∞ In overleg met de coördinator aanleg en
onderhoud plannen en uitvoeren
∞ Werken met machines en installaties groenvoorziening

Wij bieden
∞ Loon volgens barema met extralegale voordelen
∞ Een gevarieerde functie binnen een dynamisch en innovatief bedrijf dat er naar streeft de nieuwste
ontwikkelingen op de voet te volgen
∞ Steun van een gedreven en technisch sterk team

Interesse in deze functie?
Stuur dan zo snel mogelijk en ten laatste op 15 juni 2018 je CV en motivatiebrief bij voorkeur per e-mail naar
vacatures@pcsierteelt.be of per brief naar het Proefcentrum voor Sierteelt PCS vzw, Schaessestraat 18, 9070
Destelbergen, t.a.v. dhr. Bruno Gobin, directeur.

De specialist voor alle tuin, park- en bosbouwmachines.
Sint-Truidensesteenweg 252 ❘ 3300 Tienen ❘ Tel.: +32 (0)16 80 54 39
info@eurogarden.be ❘ www.eurogarden.be
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Zelf je medewerker opleiden
.................................................
Auteur: Patrick Dieleman
Foto’s: Jan Vancayzeele

De start van het hervormde secundair onderwijs is
uitgesteld tot 1 september 2019. Dat is ook de startdatum voor het duaal leren, waarvoor wel al enkele
proefprojecten lopen. AVBS-Groen Groeien volgt van
dichtbij op hoe het duaal leren vorm krijgt.
Duaal leren
Momenteel zijn er alleen opleidingen onder het systeem ‘leren
en werken’ en die zijn exclusief gericht op de sector groenaanleg
en –onderhoud. De 48 Centra Leren en Werken organiseren een
opleiding waarbij de jongeren 2 dagen naar school gaan en 3
dagen werken. Voor de Syntra leertijd zijn de jongeren 1 dag op
de campus en 4 dagen op hun werk. Nieuw is dat de voltijdse
land- en tuinbouwscholen in de toekomst duaal leren kunnen
organiseren in het BSO en TSO. “Tot nu toe bleef de werkervaring
in het voltijds onderwijs beperkt tot de stage”, vertelt Stephan
Wullaert van EDUplus. “Daarbij oefen je competenties in die je al
hebt geleerd tijdens de praktijklessen op school. Het duaal leren
gaat een stap verder. Het bedrijf, in het bijzonder de mentor die
de jongere begeleidt op het bedrijf, zorgt dat de jongere competenties aanleert op het bedrijf. Het heeft bij wijze van stimulans
recht op een RSZ-korting voor de mentor, als dat een werknemer
is. Van die mentor wordt verwacht dat hij het beroep onder de
knie heeft, minstens 25 jaar oud is en 5 jaar ervaring heeft. Ook
moet hij kunnen overbrengen wat hij de jongere moet aanleren,
de jongere opvolgen, bijsturen en ook evalueren. De evaluatie
gebeurt samen met de begeleider op school. De mentor heeft
dus een grote inspraak in het eindresultaat.
Duaal leren wordt beschouwd als voltijds secundair onderwijs.
School en werkvloer moeten samen zorgen dat de jongere
op het einde van het traject alle competenties aangeleerd en
verworven heeft en er op geëvalueerd wordt. Per opleiding is
er een standaardtraject duaal leren, dat gebaseerd is op een of
meerdere beroepskwalificaties. Daarin worden alle competenties en activiteiten opgesomd die een werknemer die dit beroep
uitoefent onder de knie moet hebben en welke kennis hij of zij

moet hebben. AVBS-Groen Groeien heeft sterk meegewerkt aan
de uitwerking van die standaardtrajecten.

van het bedrijfsbezoek ook hun akkoord voor elke erkenning en
beheren de database voor de bedrijven uit de groene sectoren.

Proefprojecten

Overeenkomst

Momenteel lopen al 2 proefprojecten in de tuinaanleg. In
september 2016 is een proefproject ‘Schoolbank op de werkplek’
voor het opleiden van medewerkers groen- en tuinbeheer opgestart met 5 BuSo-scholen. De opleiding duurt 2 jaar. In september
2017 is een proefproject Tuinaanlegger/groenbeheerder duaal
gestart (7° BSO). Daar werken Vabi (Roeselare) en De Wijnpers
(Leuven) aan mee. De opleiding duurt 1 jaar.

“Er wordt een overeenkomst ‘alternerende opleiding’ afgesloten
met 3 partijen. Het bedrijf neemt een jongere in dienst, die zich
engageert om 3 dagen per week te komen werken en 2 dagen
naar school te gaan. De jongere krijgt een leervergoeding. Die
is zodanig dat de kinderbijslag niet in het gedrang komt. De
schooldagen zijn ook prestatiedagen. Als een jongere onwettig
afwezig is op school krijgt hij voor die dag geen leervergoeding.
Het bedrijf engageert zich om de jongere op te leiden en het
proces op te volgen samen met de school. De school engageert
zich om de schoolcomponent te organiseren voor de jongere
en de werkplekcomponent op te volgen. Dat gebeurt met een
trajectbegeleider, die opvolgt hoe de opleiding verloopt, wat de
knelpunten en sterke punten zijn. Die staat daarvoor in contact
met de mentor.”

“Als een jongere via duaal leren twee jaar
voor jou werkt, dan kent die je bedrijf”

Erkenning nodig
“Bedrijven die interesse hebben kunnen hun erkenning aanvragen”, zegt Stephan. “Die is geldig voor 5 jaar. Als ze die hebben,
kan een jongere die zich aandient vlot bij hen beginnen. Het is
belangrijk dat bedrijven beseffen dat het niet over een stage
gaat.” De erkende bedrijven komen in een database van Syntra
Vlaanderen (www.werkplekduaal.be). Maar voor de groene sectoren is een sectoraal partnerschap afgesloten, waarbij Eduplus
de erkenning van de werkplekken opvolgt. Stephan bezoekt de
bedrijven die een erkenning aanvragen. Hij legt dan het systeem
van duaal leren uit, kijkt na of het bedrijf in de juiste sector van
de opleiding actief is en peilt naar de achtergrond van de mentor.
Als het nodig is, kan hij ook instaan voor de administratie van de
erkenning. Het sectoraal partnerschap wordt beheerd door de
sociale partners. Momenteel is Jan Vancayzeele, van AVBS-Groen
Groeien, voorzitter. Het sectoraal partnerschap komt enkele keren per jaar samen om het systeem van duaal leren op te volgen
en verder te helpen uitwerken. Zij geven op basis van het verslag
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“Uit de proefprojecten ondervinden we dat
veel bedrijven overwegen om de jongere die
ze opleiden effectief in dienst te nemen na de
opleiding”

Binnenkort studeren de leerlingen af, en ik heb al begrepen van
enkele bedrijven dat ze ‘hun leerling’ in dienst gaan nemen. Als
een jongere twee jaar voor jou werkt, dan kent die je bedrijf, de
collega’s, klanten, gewoontes in het bedrijf. Dan heeft die een
voorsprong op om het even welke andere pas afgestudeerde.”
De jongeren die in september gestart zijn in het tweede proefproject gingen vroeger in het gewoon onderwijs 1 dag per week
op stage. “In sommige bedrijven voorziet men steeds hetzelfde
werk op een bepaalde dag van de week, bijvoorbeeld gras afrijden op vrijdag. Nu zitten die leerlingen 3 dagen na elkaar op het
bedrijf, wat hen de gelegenheid geeft om de evolutie in aanlegen onderhoudsprojecten beter te kunnen opvolgen. Daardoor
verwerven ze ook gemakkelijker extra competenties.”

Eduplus(www.eduplus.be)
Eduplus is de opleidingsorganisatie voor de groene
sectoren waaronder tuinaanleg en tuinonderhoud (PC
145.04). Het wordt aangestuurd door de sociale partners
waaronder AVBS-Groen Groeien. De kerntaak is het organiseren van opleidingen voor arbeiders uit de genoemde
sectoren. Er is een vast opleidingsprogramma, maar men
kan op vraag van bedrijven ook specifieke opleidingen
organiseren.

Eerste ervaringen
De eerste ervaringen zijn volgens Stephan positief. “Het proefproject wil bekijken hoe de scholen zich moeten organiseren en
wat de impact is op de bedrijven. Ik kom regelmatig samen met
de scholen van de 2 proefprojecten, de onderwijskoepels en het
departement onderwijs. Daar worden ervaringen uitgewisseld
en signalen gegeven aan het beleid. We zien nu al dat het een
uitstekende manier is om een beroep te leren voor jongeren voor
wie het niet evident is om voltijds op de schoolbanken te zitten.
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GROEN GROEIEN
Open Tuinen 23 en 24 juni 2018

AGENDA

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

22ste Nationale Eventing L’Equino 3-5 augustus 2018

Groen Groeien neemt deel aan dit event met een promotietuin.				
Locatie: kasteelpark Baron Casier
Meer info op: www.lequino.be

Florall 21 augustus 2018 van 9u00 tot 19u00
Vakbeurs voor sierplanten en boomkwekerijproducten
Locatie: Waregem Expo, Zuiderlaan 20 - 8790 Waregem
Meer info op: www.florall.be

GREEN 2018 2-3-4 september 2018

Event voor de groenprofessional – deelname Groen Groeien met promotiestand.
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

Het stijlvolle interieur
voor buiten.

GaLaBau 2018 - Internationale Leitmesse Urbanes Grün und Freiräume
Locatie: Messezentrum Nürnberg, Duitsland.
De toegang is gratis, registratie via www.openbareruimte.be

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 ...

Groot Groen Plus 3 oktober 2018 van 10 tot 19 u - 4 en 5 oktober 2018 van 9 tot 18 u.

ZEG NIET ZOMAAR KLINKER TEGEN EEN KLEIKLINKER !

Galabau 2018 12 - 14 September van 09:00 - 18:00 - 15 September van 09:00 - 16:00

Internationale vakbeurs voor de boomkwekerij
Locatie: Zundert, Nederland.
Meer info op: www.grootgroenplus.nl

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

Winterprogramma Groen Groeien
September 2018: Tuinbezoeken, Startvergadering
Oktober 2018: Fytolicentieopleiding West-Vlaanderen,
Studievergadering dak- en gevelgroen

November 2018: Studievergadering arbeidsveiligheid-werken op hoogte,
Zwemvijverdag 1, Studievergadering financieel inzicht met bedrijfsbezoek,
Praktijknamiddag machines tuinaanleg en –onderhoud
December 2018: Studieavond klantentevredenheid, Fytolicentieopleiding
Oost-Vlaanderen-Vlaams-Brabant, Studieavond Tuin- en Landschapsarchitecten 1
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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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Terrazza Weedee PRO®
Professionele onkruidmachine

VOOR

www.terrazzamc.be

NA

Innovators in green
cleaning technology

Terrazza Weedee PRO
Grondig en efficiënt onkruid
verwijderen met de Weedee en
gepatenteerde Terrazza Wire
TECH borstel.

Vraag naar uw gratis demo via
info@terrazzamc.be

Veilig werken

op groendaken en daktuinen.
.................................................
Auteur: Condor Safety bvba
Foto’s: Condor Safety bvba

De zon laat zich voelen. Mensen ontwaken uit hun ‘winterslaap’ en voelen de voorjaarskriebels. Velen zoeken ontspanning
in de tuin of groene stadsruimtes. In de steden verplaatst het sociaal leven zich naar openbare stadsparken waar het steeds
drukker wordt. Vandaar dat men in een dicht verstedelijkt gebied alternatieven zoekt voor de klassieke tuin of groene ruimte.
Denk maar aan daktuinen, dakterrassen of groendaken.
Als we daktuinen en groendaken van dichtbij bekijken moeten we
echter enkele zaken vaststellen. Genieten van de rust en het groen is
het einddoel. Vooraleer men zo ver is, hebben groenaannemers een
grote uitdaging aan het onderhoud en de aanleg van de groendaken. De
aanleg en onderhoud ervan moet immers veilig verlopen. Het start met

de technische kant van de materie (een intensief of extensief groendak,
afwatering, juiste keuze beplanting , substraat …). Om nog maar te
zwijgen hoe alles ter plaats wordt gebracht. Naast ‘de technische kant’
wordt de groenaannemer geconfronteerd met valgevaar en hoe zich te
beveiligen. Dit om de restrisico’s zo klein mogelijk te houden. Hier wordt

Stokstraat 38, B-9770 Kruishoutem | Tel. +32 (0) 489 788 530 | www.terrazzamc.be
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jammer genoeg te weinig bij stilgestaan, het is nochtans letterlijk van
levensbelang (toegepaste risicoanalyse). Als alles goed gaat, heeft men
al in de ontwerpfase en pre-planning stilgestaan bij de veilige betreding
van de daktuin of groendak.
Het is de taak van de betrokken personen rekening te houden met de,
bij wet bepaalde, risicohiërarchie. Risicohiërarchie houdt in dat men
eerst het (val)gevaar bij de bron bestrijdt. Indien dit niet lukt, grijpt
men naar collectieve systemen zoals bijvoorbeeld randbeveiliging (dit
beschermt de gemeenschap). Kan men om technische redenen geen
CBMS of collectieve beschermingsmiddelen installeren, dan maakt
men gebruik van PBMS of persoonlijke beschermingsmiddelen zoals
een harnas, leeflijn en ankerpunt (valbeveiliging). Dit noemen we de
zekeringsketen. De keuze van uw type valbeveiliging hangt af van enkele
factoren zoals intensieve en extensieve groendaken of tuinen. Waar
men op een extensief groendak misschien één of twee keer per jaar
een betreding doet (naargelang plantkeuze, groeifase en vakkundige

aanleg), zal men op intensieve groendaken twee tot tien keer per jaar
een betreding doen. Het spreekt voor zich dat je bij een ‘openbare’
groene ruimte op hoogte ALTIJD moet kiezen voor een collectief
permanent valbeveiligingssysteem. Er bestaat een richtlijn van het FBB
(Fachvereinigung Bauwerksbegrünung) die helpt de keuze te bepalen
van uw type valbeveiliging (type groendak en zijn functie + het aantal
betredingen). Er wordt gekeken in welk stadium het project zich bevindt.
Is dit de eind- of genotsfase, de groeifase of de aanleg/opbouwfase?
Een grote uitdaging blijft echter veilig werken tijdens de opbouwfase
en in het onderhoud van de daktuin of groendak. Ook hier geldt de
regel, eerst collectief beveiligen. Doordat de betreding vaak van korte
tijdsduur is, maakt men in veel gevallen gebruik van de PBMS (harnas en
leeflijn). Het gebruik van deze PBMS zijn niet zonder gevaar indien men
niet de juiste kennis bezit. Er zijn genoeg incidenten op te noemen met
het verkeerde gebruik van valbeveiliging. Enkele voor de hand liggende
voorbeelden zijn: pendule effect (= slingerbeweging), verkeerde keuze
van leeflijn waardoor de gebruiker niet hoog genoeg staat om zijn

WWW.PCLT.BE
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Vind uw New Holland dealer op www.newholland.com.
Actie geldig tot 30 augustus 2018.
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leeflijn in werking te laten treden, slecht afgestelde harnassen… Vandaar
de noodzaak om een goede opleiding/training te krijgen bij het gebruik
van valbeveiliging. Zo leert de deelnemer de juiste keuze van de soort
leeflijn te maken in combinatie met de correcte zekeringstechniek. Zo
zal men bijv. bij een situatie van werkplaatsbeperking een ander type
leeflijn gebruiken dan wanneer men zich in een situatie van anti-val
bevindt. Men kan terecht bij gespecialiseerde trainingscentra (vb Condor
Safety) voor de training ‘veilig werken op groendaken’.
Regelmatig ontspinnen er zich discussie tussen betrokken partijen
over de keuze van ankerpunten op het groendak of daktuin. Je kan
niet zomaar je leeflijn vastmaken aan om het even wat op het dak. Om
te voldoen aan ‘code van goed vakmanschap of goede praktijk’ moet
men ankerpunten gebruiken die voldoen aan de Europese norm EN795
(A-B-C-D-E). We kennen allemaal de vaste ankerpunten en permanente
leeflijnen op platte daken om je aan te beveiligen. Deze hebben echter
een groot nadeel die tot discussie leidt. Men moet bij de klassieke
ankerpunten de dakbekleding perforeren. Indien de perforatie niet
vakkundig dicht gemaakt wordt of de ankerpaaltjes bewegen kan dit

zorgen voor lekkage of een koudebrug. Zonder twijfel zorgt dit voor
nachtmerries bij opdrachtgever, architect en aannemer. De fabrikanten
van ankerpunten hebben niet bij de pakken blijven zitten. Er zijn
ondertussen ankerpunten cnf EN795 op de markt die gebruik maken
van het gewicht van het substraat om het op zijn plaats te houden.
Naargelang het type substraat moet hiervan meer of minder op het
ankerpunt geplaatst worden om het op zijn plaats te houden. Op deze
manier krijgt men een compleet veilig geïntegreerd ankerpunt in het
groendak zonder perforatie van het dak.
Ook veiligheid in de groensector blijft niet stilstaan. Fabrikanten
evolueren mee met hun producten, markttendensen en houden
rekening met de nieuwste aanleg/bouwtechnieken. De gouden raad
blijft, bij objectieve gevaren zoals hoogte, neemt men best altijd contact
met gespecialiseerde firma’s. Op deze manier kunnen we met zijn allen
veilig blijven genieten van onze groendaken, daktuinen en -terrassen,
zelfs op hoogte.
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2017 was een topjaar voor
verkoop van tuinmateriaal
.................................................
Auteur: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele

2016 en 2017 waren volgens de sectorfederatie Fedagrim goede jaren voor de tuintoelevering. De vraag naar grasmaaiers
stijgt al enkele jaren onophoudelijk. Nooit eerder zijn er zoveel robotmaaiers verkocht als in 2017. Kopers van bladblazers
en haagscharen kiezen almaar vaker voor toestellen die batterij-aangedreven zijn.
Twee jaar geleden steeg de verkoop van tuinmateriaal (grasmaaiers,
haagscharen, kettingzagen, enz.) met 6% zodat daarin
gespecialiseerde dealers positiever terugdenken aan 2016 dan hun
collega’s die landbouwmateriaal aan de man brengen. 2017 is zonder
meer een uitstekend jaar voor hen want in het eerste semester
zagen ze hun verkoopcijfers nogmaals met 29 % aantrekken. Vooral
accu-aangedreven machines doen het bijzonder goed. Door de grote
vraag konden firma’s de machines zelfs niet binnen de gebruikelijke
termijnen leveren.

De verkoop van kettingzagen trok in 2017 opnieuw aan. Tijdens de
eerste zes verkoopmaanden haalde de elektrische kettingzaag reeds
een marktaandeel van 23 procent vergeleken met de kettingzaag
op benzine. Met een marktaandeel van 71 procent is de draagbare
bladblazer op benzine nog steeds erg populair maar de bladblazer
met accu wint terrein. Ook bij de haagscharen stijgt de verkoop van
de exemplaren uitgerust met een accu spectaculair: van 5 procent
in 2011 naar 25 procent in 2016 en zelfs 35 procent in de zes eerste
maanden van 2017.

Een tweede tendens die sectorfederatie Fedagrim opvalt, is de grote
vraag naar robotmaaiers, met een absoluut record in 2017. Ondanks
het pittige prijskaartje van robots waren er halverwege het jaar al
13.829 verkocht. In vijf jaar tijd is de verkoop verdrievoudigd. De
exponentieel stijgende verkoop van robotmaaiers gaat ten koste van
zelftrekkende grasmaaiers en in mindere mate ook van zitmaaiers.

In het algemeen deed de verkoop aan tuinaannemers en
groenvoorzieners het goed en ook de verkoop aan gemeenten
en andere overheden was uitstekend. Er zijn opvallend veel
minitractoren verkocht: halfweg 2017 al 416 tegenover 560
in heel 2016. Tractoren kleiner dan 50 pk zijn erg in trek bij
gemeentebesturen, maar ook bij paardenhouders en hobbyboeren.
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the
perfect
match
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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
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AGENDA

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 !

EVENT
VOOR DE
GROENPROFESSIONAL

Om écht
groot te
worden
hebben
wij ook U
nodig.

2+3+4
september

FLANDERS
EXPO
Gent

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 290 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

Netwerking

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

�
�
�
�
�
�

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

�

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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by EASYFAIRS

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

Meer informatie:
www.green-expo.be

GRASZADEN
MESTSTOFFEN
STROOIERS

VAN PROFESSIONALS VOOR PROFESSIONALS
LandscaperPro
All Round

New Grass

24-5-8+2MgO

20-20-8+2MgO

www.landscaperpro.be

• Graszaden, meststoffen en strooiers voor onderhoud en
aanleg (All Round & New Grass)
• Bevordert een dichte gezonde grasmat die gelijkmatig groeit
• Bevat magnesium voor een mooie graskleur
• Milieubewust: nauwelijks uitspoeling van voeding en zacht
voor bodemleven

