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TUINARCHITECTEN

nieuwe regels voor snelle

TRACTOREN

Groen Groeien

TUINREIS 2018
met extra bijlage

VOORWOORD

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ‘Groen Groeien’
is een bloeiende vereniging en dat vertaalt zich niet enkel in een
goed ledenaantal. Ondertussen is de winterprogrammatie op
kruissnelheid gekomen en worden jullie via de vaste kanalen
opnieuw regelmatig uitgenodigd voor deelname aan boeiende
vergaderingen.
Het laatste jaar werd er door het bestuur duidelijk in de breedte
gewerkt met de uitbouw van de verschillende niche-platformen.
Met enige trots wordt hierbij het nieuwe platform voor de
tuinarchitect aangekondigd. Het doel van dit nieuw platform
is om de tuinaannemer en tuinarchitect dichter bij elkaar te
brengen en om een soort symbiose te creëren tussen creativiteit en
vakmanschap onder het motto “ samenwerken werkt” . Dit komt in
de eerste plaats het resultaat ten goede.

platform maken dit ook telkens kenbaar aan het ruimere publiek.
Onze eerstvolgende grote activiteit waarbij we onze vereniging en
het nieuwe platform extra willen in de verf zetten is op Green 2018.
Ook dit jaar wordt de 1.2. Tree Award onder de vleugels van Groen
Groeien uitgereikt op dit event voor de groenprofessional.
Nu het najaar op gang geschoten is en de herfst naderend is, kijken
we uit naar wat hopelijk voor iedereen een druk seizoen zal worden
op het vlak van aanleg en ontwerp.

Met genegen groeten en tot op Green.
Jurgen Van de Walle
Groen Groeien

Samen met de tuin- en andere aannemers zijn we ervan overtuigd
dat ook dit platform een toegevoegde waarde zal betekenen
binnen onze gezamenlijk werking. Als lid van één of meerdere
platformen heeft u toegang tot exclusieve informatie waarbij
uw kennis aangescherpt wordt. De specifieke activiteiten van elk
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Verdroogd gazon!
Hoe de herstelling aan te pakken.
Na 2017 lijkt ook 2018 een geseling voor het gazon te worden.
De aanhoudende droogte in de maanden mei, juni en juli
laten heel wat gazons snakken naar water. In tuinen her en
der beginnen geel-bruin gekleurde vlakken stilaan de overhand
te nemen. Dit bewijst dat de schade aan siergazons weer
aanzienlijk zal zijn.

TIP

ideale zaai- en doorzaaiperiode:

SEPTEMBER-OKTOBER

Zaadpartner van ELIET zaai- en doorzaaimachines
ZAAIEN: Voor de aanleg van een nieuw gazon biedt de ELIET GZC 1000
de totaaloplossing. Je kan ermee het terrein nivelleren, het zaadbed
klaarleggen om er daarna mee in te zaaien en aan te walsen. Dit levert
maximale tijdswinst en een perfect resultaat.
DOORZAAIEN: Een afgestorven gazon na langdurige droogte of een
verouderde grasmat kan men snel en budgetvriendelijk renoveren
met de ELIET DZC 600 doorzaaimachine. Met het gepatenteerde
zaaiconcept kan men met grote precisie nieuw graszaad in een oud
gazon injecteren. De opkomst is hierdoor maximaal en het mooie
zaaibeeld is zeer snel zichtbaar.

bezoek ELIET van 9 tem 11 september
in het Park van Laken te Brussel

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

Vraag vandaag jouw

aan op

www.elietontour.eu

Verkleurde grassprietjes zijn de eerste symptomen van
watertekort. Als de droogte daarna nog langer aanhoudt
zullen ook wortels aan de oppervlakte verdrogen en dan zijn de
overlevingskansen van een grasplant klein. Afgestorven gras zal
verdwijnen en laat open plaatsen in het gazon na. Zo’n gazon
moet worden hersteld. Hiervoor zijn twee opties: als zoals in
de meeste gevallen het grasoppervlak vrij vlak is zonder al te
veel oneffenheden, dan is doorzaaien de meest aangewezen
oplossing. Als echter het oppervlak in de loop der jaren
wat averij heeft opgelopen, (denk aan mollen, schade door
huisdieren, of verdichting door spoorvorming van machines
of intense beloping…) dan is het raadzaam om nieuwaanleg
ernstig in overweging te nemen.
Uiteraard is nieuwaanleg in omvang en kost heel wat
ingrijpender. Voor een mooi resultaat is het belangrijk de
juiste werkwijze toe te passen. Het is essentieel eerst de oude
vegetatie te verwijderen. Zo gom je meteen alle parasieten
die het gazon in de loop der jaren hebben bezoedeld in één
keer weg. Verwijderen betekent niet ingraven maar afvoeren.
Met een zodensteker kan men de dunne toplaag (+/- 2 cm)
lossnijden en wegnemen. Het voordeel van deze techniek is dat
je het gebruik van herbiciden kan vermijden. Probeer de dikte
van deze zode te beperken, want het is zinloos en duur om al

te veel aarde af te voeren. Na het scalperen, kan men opnieuw
een goed zaadbed klaarmaken. Vrij veel oudere gazons hebben
last van verdichting. Dit betekent dat de bovenste 15 cm is
samengedrukt waardoor veel luchtporiën zijn verdwenen.
Deze laag absorbeert onvoldoende het regenwater waardoor
plasvorming ontstaat. Het gazon wortelt te oppervlakkig en
is hierdoor kwetsbaar voor droogte. Bij luchtgebrek wordt
de organische stof in de bodem onvoldoende omgezet in
voedingstoffen wat de groei niet stimuleert.
Om dit probleem van verdichting aan te pakken zal men de
bovenste laag maximaal losmaken door dit intensief en in de
diepte om te frezen. Het is raadzaam om tijdens het losmaken
van de bodem meteen ook compost of potgrond in deze toplaag
in te werken. Dit zorgt voor een extra aanvoer van organische
stof wat een buffer aan nutriënten aanlegt voor de toekomst.
Bovendien verhoogt dit de opnamecapaciteit van vocht. Eens
de bodem losgemaakt zal men het terrein weer mooi vlak
leggen en inzaaien. Bij het inzaaien is het belangrijk om het
oppervlak opnieuw wat aan te drukken. Zo vermijdt men dat
de omgewoelde aarde gaat inzakken en het nieuwe gazon vrij
snel weer oneffenheden gaat vertonen. Het is evident om bij
het zaaien een zo homogeen mogelijk zaaibeeld na te streven.
Zo kan het gazon na het opkomen snel dicht groeien. Daarom
zaait men best machinaal in omdat hierbij de zaad gelijkmatiger
en constanter wordt verdeeld. Het is belangrijk het tijdstip van
nieuwaanleg strategisch te kiezen. Het is aangewezen een
periode met voldoende neerslag af te wachten. Bij de juiste
omstandigheden zal het oppervlak na twee weken reeds groen
kleuren. Als een gazon op de correcte manier is aangelegd is
een nieuwe basis gelegd voor jaren van gezond gras.

Inhoud
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Enkele veelgestelde
zwemvijvervragen.

24

Sinds 1 januari van dit jaar gelden bijkomende eisen voor nieuwe
tractoren. Deze aangescherpte regelgeving maakt deel uit van
de EU-verordening 167/2013 of de ‘Tractor Mother Regulation’. De
nieuwe eisen gaan vooral over veiligheid. Een geïllustreerd overzicht van wat de nieuwe eisen inhouden.

We tonen onze liefde voor staal via unieke creaties.
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Tuinreis Groen Groeien 2018

• Decoratie • Kunst • Bloembakken
• BBQ’s • Brievenbussen • ...
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3 Voorwoord
Keep it green together

16

Willen of niet, we moeten rekening
houden met steeds meer stortbuien
tussen periodes van extreme droogte.
Afvoeren richting riolering is ecologisch en economisch niet verstandig,
want houdt ze weg van de zoetwatervoorraad in de ondergrond! Laat
tuinen een verschil maken!

Nieuw platform voor tuinarchitecten
Een tuin- en landschapsarchitect is
vandaag de dag eerder een teamplayer dan een eenzame ziel met een
paardenbril op gezeten achter zijn
computer. Dat is maar goed ook. Immers de tuinontwerper van vandaag
werkt geregeld samen met collegaontwerpers om tot een hoogstaand
ontwerp te komen en dat zeker niet
enkel voor projecten die zich situeren
in de publieke sector.

34
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Hendrik Baeten volgt de Groen Groeien
activiteiten nauwgezet op. Benieuwd
naar zijn visie ? Alvast ‘stof’ genoeg tot
nadenken.

september2018 GREENSPECIAL

Interesse? Bezoek onze website via www.serenti.be!
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Enkele veelgestelde (zwem)vijvervragen
.................................................
Auteur: Jean Vanhoof
Foto’s: Jean Vanhoof en Guy Lurquin

WE WILLEN GRAAG WATER IN DE
TUIN, MAAR OMDAT DE KINDEREN
NOG KLEIN ZIJN VINDEN WE DAT
WEL GEVAARLIJK.

Water oefent op kinderen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Dat geldt
zowel voor de peuter die zijn eerste pasjes
kan zetten als voor de grotere kinderen
van 7 tot 77 jaar. Als u zorgt voor water, en
indien mogelijk zelfs de ideale combinatie
van water en wit zand, dan laten de bengels
u gegarandeerd een ganse dag met rust. De
eenvoudigste manier om water en zand te
combineren, bestaat erin om een simpele
handpomp te plaatsen boven een geslagen
put, liefst vlakbij de zandbak. Gewapend
met emmertjes, gieters en schepjes zal
het jonge volkje zich kostelijk amuseren.
Belangrijk is dan wel dat u hun zandbak
gevuld hebt met zuiver kwartszand. In combinatie met water zullen de kinderen zich
eerder proper schuren dan zich bevuilen.
De zandresten op het terras veegt u zo weer
tussen de voegen of weer in hun zandbak.
Met wat verbeelding én enige handigheid
kunt u ook een houten waterloopsysteempje in mekaar knutselen, zodat het water na
het pompen een klein parcours moet doorlopen. U zorgt dan uiteraard wel voor goed
geschaafd (splintervrij) hout. Succes is ook
hiermee gegarandeerd! Een eenvoudige
bronsteen in de vorm van een flinke maaskei, granietkei of een molensteen kan, mits
stevig genoeg geconstrueerd, eindeloos
speelplezier bezorgen. Bij deze constructie
moet u oppassen want de circulatiepomp
zou wel eens kunnen stuk gaan als er te

vaak scherp zand mee wordt opgezogen.
Waarom zou u, op de plaats waar u later
die vijver wil hebben, niet meteen een
zandbak aanleggen. Zo bespaart u zichzelf
later heel wat graafwerk. Bovendien hebt u
dan al een idee van de architectuur van de
toekomstige watertuin en kunt u zonodig
correcties aanbrengen wanneer de zandbak
voor u opgroeiende kinderen oud vuil
geworden is en kikkers, salamanders en vissen in een heuse vijver sterk zullen worden
gewaardeerd.
Vijvers met een verhoogde rand zijn
veiliger voor de kleinsten, vooral als ze
hoog genoeg werden opgemetseld.Vanaf
een hoogte van ruim 60 cm verdwijnt de
neiging bij peuters om over de rand heen te
klimmen om de zaak nader te onderzoeken.
Ze zullen zich beperken tot het over de rand
heen met de handen in het water plenzen.
Daarom houdt u bij dit soort vijvertjes best
één rand plantvrij, op die manier hoeven
ze ook geen planten te molesteren om een
betere kijk op het water te krijgen. U kunt
ook, in afwachting van de realisatie van
grotere vijverdromen, een aantal watertonnen op het terras plaatsen. Ook die zijn
veilig voor peuters mits de randen hoog
genoeg zijn. Beslist u toch om ondanks het
gevaar voor de kleinsten een vijver aan te
leggen dan moet u deze wel goed afschermen. Deze afsluiting hoeft niet meteen
lelijk te zijn: gebonden latwerk van gekliefd
kastanjehout kunt u gemakkelijk rond een
siervijver plaatsen, zodat de kinderen er
niet bij kunnen. Wanneer u een niet al te
grote vijver hebt aangelegd die bovendien
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nog een eenvoudige vorm heeft, dan kan
je zelfs zorgen voor beveiliging onder het
wateroppervlak. Bij vierhoekige vijvers
kunt u een betonstaalmat op een diepte
van ongeveer 3 cm laten steunen op betonnen bouwblokken. Voorzie op regelmatige
afstanden (liefst zelfs om de meter en ook
in de diepere zone) dergelijke steunpunten,
zodat de vlechtmat niet gaat doorbuigen
wanneer er gewicht op zou komen. Langs
de oever zullen de waterplanten probleemloos doorheen de mazen van de betonstaalmat kunnen groeien. Zorg er hier vooral
voor dat de staalmat langs de randen goede
steun heeft, en dat er tussen vijverrand en
de zijkant van de betonstaalmat niet te veel
ruimte overblijft. Zo kan vermeden worden
dat de kleinere kinderen tussen de oever en
de rand van de staalmat kunnen terechtkomen. Enige omzichtigheid tijdens de plaatsing is wel geboden: met de scherpe punten
van de randen van de betonstaalmat kunt
u gemakkelijk de vijverfolie beschadigen.
Daarom moet u na het op maat knippen
van de staalmat zeker alle scherpe randjes
bijwerken met een slijpschijf. Zo zullen ook
de kinderen zich nooit verwonden tijdens
hun spel langs de oever. Indien u nu tegen
dat omslachtige plaatsen van een staalmat opziet, en ook geen andere vorm van
beveiliging langs de oever wil aanbrengen,
is er nog één aardigheidje te koop: het
vijveralarm. Het is een haltervormig drijvend apparaat, dat bij een plotse heftige
golving in het water (als er bijvoorbeeld een
peuter invalt) meteen reageert en een luid
sirenegeluid produceert. De alarmtoon is

luid genoeg om tot binnen in huis gehoord
te worden. Bedenk tot slot: de allerbeste
beveiliging tegen vijverproblemen met
kinderen is eigenlijk ook nog de meest
eenvoudige: leer ze tijdig zwemmen!

HET WATER IN MIJN ZWEMVIJVER IS
TE ‘ZACHT’. DE GH-WAARDE BEDRAAGT SLECHTS 4 EENHEDEN. IK
WIL DAT DE GH RUIM 10 GRADEN ZAL
BEDRAGEN, WAT IDEAAL IS VOOR
EEN GEZOND VIJVERMILIEU. HOE
KAN IK NU WETEN HOEVEEL KALK IK
MOET TOEVOEGEN? EN WELK SOORT
KALK MOET IK ER DAN IN GOOIEN?
Hoewel er specifieke mengsels in dehandel zijn onder de noemer GH+, gebruik ik
vaak gewone koraalalgenkalk (kalk van
coccolieten) om het te zachte vijverwater te
kalken. Voor de Atlantische kusten worden
fossiele lagen van koraalalgen, Lithotanium calcarum, uit de zee gewonnen. Deze
bevatten een zeer hoog gehalte natuurlijke
kalkverbindingen. Na het drogen en het
malen wordt dit verhandeld als ‘zeewierkalk’. U kunt deze zeewierkalk kopen in
het vijvercentrum en onder verschillende
merknamen. Hoe weet u nu hoeveel algenkalk de vijver nodig heeft? Bereken eerst
de totale inhoud van de vijver (in kubieke
meter). Meet daarna de GH-waarde van het
vijverwater, en trek deze waarde af van de
vooropgestelde GH-waarde. Het verschil
hiertussen moet u dan vermenigvuldigen

met het aantal kubieke meter vijverinhoud,
en vervolgens nog eens met 10. Dan krijgt
u precies het gewicht van de toe te voegen
koraalkalk. Een voorbeeldje maakt deze
berekening nog duidelijker: stel dat uw
vijver 40 kubieke meter water bevat, en
u meet 4°GH. U wil dat dit 10°GH wordt.
Het verschil tussen meting en vooropgestelde waarde bedraagt dus 6°GH. Deze 6
vermenigvuldigt u met 40, dat wordt 240.
Deze waarde vermenigvuldigt u nog eens
met 10, en u bekomt precies de hoeveelheid
zeewierkalk die je nodig hebt in gram: in
dit voorbeeld is dat 2400 gram. U moet de
zeewierkalk eerst oplossen in een emmer
vijverwater. Pas daarna kunt u de inhoud
met een kopje over het ganse vijveroppervlak uitgooien. Wacht enkele dagen met
het meten van de nieuwe GH-waarde. Kalk
van koraalalgen lost namelijk minder snel
op dan het lijkt.

DIE ZUURSTOFBACTERIËN WAAROVER JE STEEDS HOORT PRATEN,
WAT MOET IK ME DAARBIJ VOORSTELLEN? MEN HEEFT ZE ONS
VERKOCHT ALS EEN (NOGAL DUUR)
POEDER IN EEN POTJE. WE VRAGEN
ONS AF WELK VERSCHIL ZO EEN
KLEIN BEETJE POEDER KAN MAKEN
IN DE VIJVERFILTER.
Ze maken wel degelijk verschil uit, die
zuurstofminnende of ‘aërobe’ bacteriën. Ze
zijn onmisbaar voor levensnoodzakelijke
9 - GROENGROEIEN magazine

omzettingen in het afbraakproces van
rottende plantendelen op de vijverbodem.
Allerlei plantaardig en dierlijk afval komt
in de tuinvijver terecht. We noemen dat
gemakkelijkheidshalve organisch afval.
Organisch betekent gewoon: afkomstig
van levende wezens, organismen. Deze organische bestanddelen worden langzaam
omgezet. Bij deze omzetting komt ammoniak vrij. Ammoniak is giftig, en wordt
door nitrosomasbacteriën omgezet tot het
eveneens giftige nitriet.
Nitriet wordt omgezet door de bacterie nitrobacter in het minder gevaarlijke nitraat.
Nitraat wordt opgenomen door de plantenwortels en verdwijnt zo uit het water. De
kringloop is dan rond, want met hulp van
die nitraten wordt door de waterplanten
nieuwe bladmassa gevormd. Het poeder
dat u heeft gekocht bevat waarschijnlijk
kiemen van beide stammen. Eenmaal in
het water gaan ze zich vermeerderen, hoe
verder de zomer vordert, hoe sneller, tot
ze het volledige interne oppervlak van de
filtermaterialen hebben ingenomen. Ze
zullen het hart vormen van de biologische
filter, omdat zij het water zuiveren van de
giftige ammoniak en nitriet. Het duurt zo’n
twee maanden alvorens de biologische filter, of het nu in een ton is of deel uitmaakt
van het vijverconcept (bv. als filtergedeelte
in de zwemvijver), bij voldoende zuurstofdoorstroming tenminste, genoeg zuurstofminnende bacteriën bevat om goed te
kunnen functioneren. Zowel nitrosomas als
nitrobacter hebben veel zuurstof nodig om
goed te kunnen werken. Daarom noemen

ZWEMVIJVERBOUWERS
wij ze ‘aërobe bacteriën’. Zuurstofverrijking
gebeurt op twee manieren: door de fotosynthese in de bladeren van de groene waterplanten, en door opname via het wateroppervlak.
Alle zuurstofminnende bacteriën gedijen
uitstekend in poreuze materialen. Vandaar dat
u in biologische filterzones poreuze materialen aantreft.

EEN ZWEMVIJVERVRIEND HAD PROBLEMEN MET GROEN WATER. HEM
WERD AANGERADEN OM ONDER DE
UITLOOP VAN DE FILTER EEN MET
STRO GEVULDE ZAK TE LEGGEN. TWEE
WEKEN LATER WAS HET WATER TERUG
HELDER. KOMT DAT WERKELIJK DOOR
HET STRO?
Het zou best kunnen dat de strozak redding
heeft geboden. Niet het stro zelf, maar de
micro-organismen die er zich in vermeerderden hebben het werk gedaan. Wanneer strohalmen van bovenuit worden bevloeid blijven
kiemen van zuurstofminnende bacteriën,

die meestal wel in het vijverwater voorkomen, in het poreuze stroweefsel hangen. Ze
vermeerderen er zich zeer snel. Het stro wordt
permanent bevloeid en er kan ook nog lucht
aan. Dit zijn, samen met voldoende warmte,
de voorwaarden voor een sterke ontwikkeling van zuurstofminnende bacteriën. Binnen
een week is het stro met die nuttige bacteriën
verzadigd. Zij zorgen voor de noodzakelijke
omzettingen in de afvalstoffencyclus, zodat
de waterplanten de nitraten, die het eindproduct van die omzettingscyclus zijn, kunnen
opnemen en omzetten in bladmassa.
Een ander voordeel is de goede beluchting
van het water, waardoor een flink deel van de
nitrieten, die in hoge concentraties giftig zijn
voor het vijvermilieu, kunnen ontsnappen. Het
is de combinatie van beluchting en bacteriewerking die ervoor zorgde dat het vijvertje
voorlopig terug helder werd. Vooral bij kleine
tuinvijvertjes, waar er weinig plaats is voor
een geïntegreerde biologische filter, kan een
zak stro tijdelijk soelaas bieden. Maar het oogt
niet mooi, zo’n mosselzak onder de uitloop,
en de vraag is maar of uw vriend hiermee het
probleem van het groene water definitief

verholpen heeft. Ik twijfel daaraan. Waarschijnlijk staan er in de ondiepe zone te weinig
planten om alle voedingsstoffen te kunnen
verwerken, en is er te weinig oppervlakte
waarop de bacteriën zich kunnen vastzetten.
En in dat geval zal het probleem zich binnen
het jaar herhalen. `

BOOMER EasyDrive™

IK WIL MEER TE WETEN KOMEN OVER
ALGEN: HOE ONTSTAAN ZE? WAT KAN
IK ERTEGEN DOEN? KUNT U ENKELE
TIPS GEVEN?
Er zijn zoveel soorten algen (ook wel wieren
genoemd), dat ze allemaal beschrijven in dit
bestek onbegonnen werk is.
Maar u mag stellen dat alle algen die hier voorkomen in twee groepen te verdelen zijn: de
draadalgen en de zweefalgen. Hoe u het ook
keert of draait, de reden van het bestaan van
deze twee groepen in een tuinvijver is identiek voor beide groepen en heel tegelijk heel
eenvoudig. Het water van de vijver bevat veel
voedingsstoffen. In combinatie met voldoende

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

zonlicht en warmte, krijgen de wiersoorten,
die alle als overwinterde kiemen in de vijver
aanwezig zijn, het ineens zo naar hun zin
dat ze de hele vijver in bezit nemen, met het
gekende gevolg.
Licht en voedselrijk water leveren algen op.
Verder hoeft u het echt niet te gaan zoeken. Nu
worden in de handel allerlei preparaten aangeboden om wiergroei tegen te gaan. U moet zich
goed bewust zijn van het feit dat wierdodende
middelen ook schadelijk kunnen zijn voor de
groei van uw andere groene vijverplanten.
Wieren zijn namelijk ook groene planten, zelfs
die kleine zweefwiertjes die het water groen
maken. En net als alle andere groene planten
hebben ze zonlicht nodig om aan bladgroenverrichting, fotosynthese, te kunnen doen. Tijdens
de fotosynthese bouwen ze uit koolzuurgas
en water met behulp van het zonlicht en de
werking van de bladgroenkorrels, organische
stoffen op. Als ze dan ook nog nitraten (verbindingen van stikstof en zuurstof) en fosfaten
(verbindingen van fosfor en zuurstof) uit het
water kunnen opnemen, kunnen ze groeien.
In een gedeeltelijk beschaduwde vijver zult u
daarom minder snel last hebben van wiergroei.
Schaduw kan ook komen van de bladeren van
drijvende waterplanten. Afvalstoffen (van
vissenkeutels en van bladeren van bomen of

van dode waterplanten) worden afgebroken
in een ingewikkelde cyclus, waaraan allerlei
bacteriën deelnemen. Maar als er niet genoeg
planten zijn om die afvalstoffen op te nemen
en te gebruiken voor hun eigen opbouw zal
er voedseloverschot optreden in de beperkte
ruimte van de vijver. En wie profiteert daar dan
weer van? Juist, de algen!
Afvalstoffen verminderen en tegelijkertijd
zorgen voor voldoende planten die afvalstoffen kunnen opnemen, is dan de dubbele actie
die u moet ondernemen. Als u langs twee
kanten op het voedselaanbod voor de algen
gaat bezuinigen, is de kans op succes veel
groter dan wanneer u er alleen maar met een
middeltje uit een potje tegenaan gaat. Hier
komen de anti-algen-tips:
· Algendoders uit de handel bevatten het
giftige kopersulfaat. U kunt ze daarom
beter niet gebruiken.
· Zorg voor een filterzone die genoeg capaciteit heeft. ¼ van het totale oppervlak is een
goede maatstaf.
· Zorg ervoor dat er geen meststoffen
van gazon of border in de vijver kunnen
terechtkomen (vooral tijdens regenbuien).
· Ververs enkele keren per zomer een gedeelte (10%) van het vijverwater.
· Verwijder regelmatig rottende plantende13 - GROENGROEIEN magazine
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·

len uit de filterzone. Laat niet alles liggen
tot de herfstschoonmaak.
Snoei in de zomer een aantal bladplanten
die met de voeten in het water staan (egelskop, kalmoes, gele lis..)eens duchtig terug.
Ze maken de daaropvolgende periode extra
blad aan en nemen daarbij verdwijnen via
hun wortels veel voedingsstoffen uit het
water op.
Als draadalgen voorkomen maar niet hinderen, laat ze dan groeien, maar zorg dat ze
niet door andere zuurstofplanten groeien.
Als draadalgen hinderlijk worden, haal er
dan regelmatig een deel uit het water met
een stok of een oude WC-borstel die u aan
een stok bindt. Met een draaibeweging
haalt u zo de draadalgen uit het water. Laat
ze nog even op de oever liggen alvorens u ze
naar de composthoop brengt, want allerlei
kevertjes en andere diertjes krijgen dan nog
een kansje om terug in het water te geraken.
Zweefalgen kunt u ook te lijf gaan met een
UV-straler, maar dat is slechts een tijdelijke
(en dure) remedie, waarbij ook nuttige
micrio-organismen worden gedood.
Zorg ervoor dat de zwemvijver twee keer
per jaar een dosis vijvermineralen krijgt
zodat de planten in het filtergedeelte het
naar hun zin hebben.
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Jo Beau: 20 jaar innovatie en kwaliteit
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Jo Beau, sinds 1998 ‘great in nature’, is de originele
ontwerper van de Jo Beau Trommeltechnologie™.
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De Jo Beau M500 hakselaar biedt de oplossing voor zware
hakselpartijen met bebladerde takken tot om-en-bij 12cm Ø.
Door zijn compacte constructie geraakt u moeiteloos tot bij
alle werken en zijn zelfaangedreven rij-systeem maakt u dit
nog makkelijk ook.
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Bent u professional? Dan biedt Jo Beau u de beste aanvulling
voor uw machinepark! Compacte hakselaars, professionele
boomstronkfrezen & robuste verticuteermachines.
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Pivoterende zwenkwielen
Messentrommel op professionele rollagers
Zelftractie met grote luchtbanden
Jerrycan 20L
Honda motor GX690
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- nu ook met handig afneemstuk -

Een demo bij u thuis? Contacteer een erkende Jo Beau dealer of surf naar www.jobeau.eu
®
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Jo Beau, ontstaan vanuit de gedreven creativiteit van oprichter
Jozef Beauprez, staat bekend om zijn compacte en professionele
tuinmachines, waaronder hakselaars, boomstronkfrezen en
verticuteermachines. Als gediplomeerd matrijzenbouwer
ging Jozef in 1989 aan de slag als zelfstandig zakenman te
Brugge met het herstellen en verkopen van tuinmachines.
De toon werd pas helemaal gezet in 1992, toen Jozef aan
de slag ging met eigen creaties, waaronder een universeel
opvangsysteem voor minitractoren, kip-bakken voor
rupsvoertuigen, verticuteermachines enz.
In 1998 kwam zijn eerste typerend gele mobiele
houtversnipperaar op de markt. Jo Beau was geboren!
Het begon allemaal met de eerste hakselaar, de M300 met
Honda 13pk benzinemotor, vandaag nog altijd een topper
in het gamma. Sindsdien heeft Jo Beau een volledig gamma
professionele houtversnipperaars op de markt gebracht,
waarvan de constructie telkens werd aangepast aan de
capaciteit van het werk.
Inmiddels biedt Jo Beau zowel manueel te verplaatsen modellen
aan, als het zelfaangedreven model M500 voorzien van een 24Pk
Honda motor. Naast de motor-aangedreven houtversnipperaars
biedt Jo Beau ook cardan/PTO en hydraulisch aangedreven
modellen aan, elk met dezelfde Jo Beau Trommeltechnologie™.
Sinds 2008 voegde Jo Beau compacte professionele
boomstronkfrezen toe aan zijn gamma.
Om de fysieke inspanning van het uitfrezen te beperken, bedacht
Jo Beau een manier om de stronkenfrezen uit twee afzonderlijke
delen te maken; nl. een stevige chassis dat stil blijft staan met
daarboven een zwenkende freesarm. Op deze manier wordt de

weerstand t.o.v. de gebruiker geminimaliseerd. Een innovatief
en uniek concept in de wereld van de boomstronkenfrezen!
Jo Beau biedt zowel manuele, semi-automatische als volautomatische boomstronkfrezen aan. Onze stronkenfrezen
worden in eigen huis ontworpen en vervaardigd uit stevige
en kwalitatieve materialen. Ter aanvulling van onze inhouse
ontworpen boomstronkfrezen, gebruiken we de Greenteeth®
beitels, waarvan Jo Beau importeur is, op onze toestellen.
Deze zomer stelt Jo Beau zijn gloednieuwe 37Pk
boomstronkfrees voor.
Jo Beau bewijst al geruime tijd dat zijn producten uitermate
geschikt zijn voor de verhuurmarkt. Daarom biedt Jo Beau
de ‘M300 Rental Line’ & ‘B13-90 Rental Line’ aan in
aanvulling op haar assortiment, speciaal op maat gemaakt
voor de verhuurbedrijven. Centraal in deze speciale aanbieding
staat gebruiksgemak, robuuste constructie en minimaal
onderhoud!
Het van oorsprong Belgische familiebedrijf ijvert al sinds
zijn beginjaren naar ‘manufacturing to perfection’. “Jo Beau
streeft de norm na en dat ziet u terug in de tuinmachines die
we aanbieden. Onze tuinmachines zijn stuk voor stuk robuust,
veilig, innovatief en van hoge kwaliteit. En dat weet men intussen
wel!” Jo Beau geniet op vandaag een ijzersterke reputatie
als producent van professionele tuinmachines en is intussen
uitgegroeid tot een innovator pur sang op het gebied van
mobiele hakselaars, boomstronkfrezen en verticuteermachines.
Onafhankelijk van de gewenste capaciteit; Jo Beau heeft de
producten, de ervaring en de kennis in huis die aansluiten bij
de functionele behoeften van uw project!
Meer informatie terug te vinden op de nieuwe website:
www.jobeau.eu

Jo Beau - Koningin Astridlaan 97/23 - 8200 Brugge - T 050 70 48 40 - www.jobeau.eu - info@jobeau.eu
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TECHNIEK
plantenbak is tegelijk een waardevol alternatief voor situaties waar absoluut geen
groendak mogelijk is.

Tuinen met eigen
waterkringloop
.................................................
Auteur: Marc Verachtert
Foto’s: Marc Verachtert

Willen of niet, we moeten rekening
houden met steeds meer stortbuien
tussen periodes van extreme
droogte. Afvoeren richting riolering
is ecologisch en economisch niet
verstandig, want houdt ze weg van de
zoetwatervoorraad in de ondergrond!
Laat tuinen een verschil maken!
Een tuin met eigen waterkringloop gaat
voor een alles in één oplossing; alle regenwater dat op huis en tuin valt stuurt het
maximaal richting planten en geeft het
onder andere via de planten, op de meest
natuurlijke wijze terug aan de natuur.
In Groot-Brittannië geniet dit type tuin
al enkele jaren volop aandacht, zonder
daarbij echt op te vallen. Tuinshows van de
Royal Horticultural Society tonen dat ‘rain
gardens ‘er niet anders moeten uitzien dan
moderne tuinen met terras, gazon, heesterbord, een natje en een droogje en vooral
ruimte om te genieten. Het water gaat ondertussen zijn weg via bufferen, vertraagde

afvoer, opname door planten, verdamping
en absorptie en infiltratie in de bodem.

STAP ÉÉN: BEGIN OP HET DAK
Het water dat op het dak van woning,
garage en eventueel tuinberging terecht
komt wordt bewust mee opgenomen in
de waterkringloop. Liefst van al daar zelfs
ineens gebufferd en teruggegeven aan de
natuur. Het lukt met een groendak.
“Hoe dikker de vegetatielaag, hoe beter”
is de boodschap. Dik slaat daarbij zowel
op substraat als op begroeiing. Britten,
Duitsers en Zweden kiezen daarbij waar
het even kan voor een (bloemenweide-)
grasdak. Het lichtgewicht substraat met
polymeren of andere waterbufferende
materialen ligt in een ongeveer 15 tot 20 cm
dikke laag op een traditionele groendakopbouw en functioneert als spons. Het kan 20
tot zelfs 50 mm water bufferen. Sommige
experts durven straffer te gaan en stellen
dat zelfs 50% van het regenwater wordt
opgenomen en terug afgegeven aan de
16 - GROENGROEIEN magazine

atmosfeer. In elk geval gaat het regen- en
hemelwater dat door het substraat wordt
vastgehouden twee richtingen uit: directe
verdamping onder invloed van warmte
en wind, of verdamping door de planten
die het met hun wortels en naar behoefte
opzuigen. Een mooie begroeiing is echter
geen doel op zich. Is de regen- of stortbui
zo intens dat de grond het water niet snel
genoeg kan opnemen of het zelfs maar kan
bufferen, dan gaat een gedeelte richting
dakafvoer, stap twee.

STAP 2: GROENDAK IN BAKFORMAAT

Een grasdak weegt al snel 300 kilogram per
m²; wellicht teveel voor een 13 in een dozijn
dak. Een sedumdak kan echter zo goed als
altijd, want weegt verzadigd slechts 60 tot
100 kg. De hoeveelheid gebufferd en via
planten en verdamping terug in de atmosfeer gebracht water is echter beduidend
kleiner. Vervolledig daarom met een extra
‘storm water planter’ zoals de Britse expert
Nigel Dunnett het noemt, een buibuffer
zeggen wij. Deze uit de kluiten gewassen

Belangrijker dan diepte is een grote oppervlakte en de mogelijkheid dat doorgesijpeld water onderaan via drainagegaten
kan wegvloeien, maar ook dat bovenaan een
aantal overlopen zijn. Pin je niet vast op het
woord ‘bak’, ook een verhoogd plantenbed
afgeboord met stapelstenen of houten
palen gaat voor eenzelfde functionaliteit.
Vul 10 tot 15 cm hoog met kiezelsteentjes
of geëxpandeerde kleikorrels en verder
met een waterbufferend plantsubstraat,
conform het grasdak. Laat ongeveer tien
centimeter vrije ruimte tussen bovenzijde
substraat en de overloopopeningen, kwestie
van het water tijd te geven om te infiltreren.
Instaleer bovendien een T-stuk of beter nog
een verdeelarm met meerdere uitstroomopeningen op het einde van de regenpijp. Op
die manier stroomt het water meer gezapig
over het oppervlak en kan het beter een weg
zoeken door en in het substraat. Water dat
ontsnapt via de overloop, vang je opnieuw op
en leidt je naar een tuinvijver -stap drie- of
ineens naar een infiltratieborder -stap vier-.

blijft staan. Opzet is een perfecte tuinintegratie en aansluiting bij andere borders.
Vandaar veel aandacht voor vorm en kleur
bij de plantenkeuze, net als natuurlijk het
sterk zijn tegen verschillen in nat en droog.
Bereken vooraf de ideale oppervlakte van
een rain garden-border. Is de tuin goed
waterdoorlatend, vermenigvuldig de
dakoppervlakte dan met 20%. Voor matig
doorlatend terrein of leem met 30 – 35% en
voor niet moeilijk waterdoorlatende grond
of klei met 45 of 60%. Verdeel een grote oppervlakte eventueel over enkele in terrasvorm aangelegde aaneensluitende borders
en eindig opnieuw met een overloop. Geef
elke border de vorm van een soepbord: aan
de zijkanten snel schuin en binnenin zacht
hellend naar het midden. Dieper dan 15
cm hoef je niet te gaan. Het water dat hier
wordt opgehouden moet kans enkele uren
tijd krijgen om te verdwijnen; afhankelijk
van de grondsoort blijft het er lang of minder lang ter beschikking van de planten en/
of verdampt het. Het water dat niet vastgehouden/opgenomen wordt, infiltreert in de

STAP 3: EEN TUINVIJVER ALS OPTIE

Maak maximaal gebruik van de kansen die
natuurlijk water creëren. Bijvoorbeeld voor
het gratis vullen van een tuinvijver. Omdat
de vijver onderdeel/tussenstap is van de
grotere/langere waterketting is de opslagcapaciteit niet zo belangrijk. Stem vorm
en oppervlakte vooral af op het concept en
uitzicht van de tuin.
Hou er rekening mee dat tussen de regenbuien door het waterniveau flink kan dalen;
warmte en wind verdampen veel vijverwater. Lenntech watertreatment rekende uit
dat het over gemiddeld 1,736 mm gaat voor
elk van de 91 zomerdagen. Een gegeven
waar we in dit geval blij mee zijn, want
teruggeven aan de atmosfeer. Voorkom dat
bij laag waterniveau de waterdichtingsfolie
van de vijver bloot komt. Werk daarom af
met een moeraszone of natuurstenen.
Omdat de vijver geen eindpunt is, installeer je
ook hier weer een overloop. Die kan formeel
zijn, via een waterkanaal richting volgende
vijver, waterbassin, infiltratieborder -stap
vier- of ander verdwijnpunt -stap vijf-.

STAP VIER: INFILTRATIEBORDER
MET KLEUR

Een logische vervolgstap in het wegwerken van water is een infiltratieborder, met
sterke planten die zowel nat als droog
aankunnen. Deze border is absoluut geen
moeraszone, ook geen WADI! Het is niet
de bedoeling dat hier lang en/of veel water
17 - GROENGROEIEN magazine

bodem, richting grondwaterreserve.
Reken op een daling van het water van
zowat 1,25 tot 5 cm per uur. In het beste
geval zal een infiltratieborder dus al na
drie uur alle opgevangen water hebben
weggewerkt. Is dat niet snel genoeg naar
je zin, meng dan zand of ander drainerend
materiaal in in de bodem of ga voor extra
oppervlakte.
Gemakkelijke planten voor een
irrigatieborder:
Bloeiende vaste planten
• Astilbe, prachtspirea (tot 1 m, juli – augustus)
• Geranium ‘Rozanne’, tuingeranium (50
cm; mei tot oktober)
• Iris ensata, Japanse iris (80 cm, juli)
• Hemerocallis, daglelie (60 cm, vroeg-,
midden en laatbloeiende selecties))
• Lobelia cardinalis, waterlobelia (90 cm,
juli tot oktober)
• Lythrum salicaria, kattenstaart (130 cm,
juni tot september)
• Primula florindae, moerassleutelbloem
(1 m, juni tot augustus)

TECHNIEK
Siergrassen
• Calamagrostis brachytricha, diamantgras (100 cm)
• Carex pendula, hangende zegge (100 tot
150 cm)
• Deschampsia cespitosa, gewone smele
(60 cm)
• Miscanthus sinensis (cultuurvariëteiten), prachtriet (1 tot 2 m)
Struiken
• Salix purpurea ‘Nana, dwergwilg, (1 m)
• Cornus sanguinea, rode kornoelje (3 m)
• Hydrangea macrophylla, bolhortensia
(1.5 m)
• Myrica gale; gagel (1 tot 1.5 m)
• Pieris floribunda, pieris (1.5 m)

ZIJSPRONG: TERRAS EN MEER

waterdoorlatende materiaal of vangt het
hemelwater op en leidt het richting tuin.
Als het terras wat hoger ligt kan je mogelijk
aansluiten op je waterketting tussen dakafvoer en tuinvijver of ineens in de infiltratieborder leiden. Het is zoveel gemakkelijker
dan een apart infiltratiekrat, -bak of -put te
voorzien.
Sluit het terras aan bij een gazon, dan
mag het water ook hiernaartoe geleid.
Laat het gazon wel enkele meters ver nog
verder afwateren, liefst zelfs met enkele
centimeter per meter meer dan het terras
zelf. Zo stroomt het water vlot tussen
de grashalmen door en is de grenszone
met het terras na regen snel terug droog.
Overschat de absorptiecapaciteit van gazon

trouwens niet. Het infiltreert 30% trager
dan een infiltratieborder, weet Paul Cook,
hoofdtuinman van de RHS tuin in Harlow
Carr uit eigen experimenten. Water richting
infiltratieborder leiden heeft dus zijn
voordelen.

STAP VIJF, EEN VERDWIJNPUNT
ERGENS IN DE TUIN

Als alle mogelijkheden tot wateropslag,
absorptie en verdamping in de aaneenschakeling van mogelijkheden zijn uitgewerkt,
laat het overschot aan water dan stiekem,
maar verantwoord verdwijnen. Leidt het
via de laatste overloop naar een bezinkput
gevuld met kiezel of een heuse infiltratriebak, -krat of -kist.

Inrit en terras wateren in de meeste gevallen al af richting border of gazon en hoeven
dus niet geïntegreerd in de grotere waterketting. Idem indien ze uitgevoerd zijn in
waterdoorlatende of poreuze materialen.
Terrassen zijn door hun ligging en
noodzaak tot stap- en zitcomfort, maar
ook uitstraling en afwerking nog te vaak
aangesloten op riolering. Nochtans kan
ook hun water richting regentuin. Gebruik
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Auteur: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele
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De Nationale Grasdag is uitgegroeid tot een
begrip in de sector. Elk jaar kijken honderden grasprofessionals reikhalzend uit naar
deze professionele netwerkdag. Door het
overweldigende succes van de vorige editie
besloot de organisatie om van het event een
tweedaagse te maken. Dit jaar waren tuinaannemers, groendiensten, greenkeepers
en professionals welkom op zowel woensdag
27 als donderdag 28 juni op de terreinen van
graszodenteler Erik Ooms in Meer.
Onder het thema ‘Een mooi gazon komt uit
de grond’, werden op beide dagen alle facetten rond aanleg, renovatie en onderhoud
van gazon, sportvelden en openbaar groen
uitvoerig gedemonstreerd. Groenprofessionals ontdekten de nieuwste producten en
machines, ontmoeten collega’s en vakdeskundigen en keerden terug naar huis met een
berg nuttige info.

In het kader van biodiversiteit en duurzaam
groenbeleid zetten de organisatoren bij deze
editie ook fel in op het gebruik van veldbloemen voor grasbermen en bloemenweiden. Zo
werden er een aantal eenjarige en langbloeiende veldbloemenmengsels ter plaatse
ingezaaid.

OPLEIDING FYTOLICENTIE

De Nationale Grasdag is erkend als vormingsactiviteit voor het behoud of verlengen van
de fytolicentie. Vorig jaar noteerde men er
een record aantal deelnemers. Dit jaar werd
deze vormingsactiviteit meer afgestemd op
de praktijk. Elke dag kon je er deelnemen aan
zeven thematische sessies boordevol info,
inspiratie en handige, direct uit te voeren do’s
en don’ts.

DEMOSESSIES GRONDBEWERKINGEN & MAAIEN

Elke namiddag demonstreerden standhou-

€ 49,50

Simpel en doeltreffend
EasyVision biedt u precies wat u nodig heeft:
groene software waarmee u eenvoudig kunt
calculeren, offreren en factureren.
Niet meer en niet minder. Overal en altijd.

HelixCAD 3.0 is ontwikkeld
door tuinaannemers voor tuinaannemers.
En dat merkt u.

Meer informatie:
T +31 (0)172 23 54 44
www.infogroen.com
info@infogroen.com
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ders hoe de nieuwste grondbewerkingsmachines het leven van de groenprofessional
sneller, aangenamer en kwalitatiever maken.
Daarnaast waren er uitgebreide demonstraties met verschillende soorten maaimachines
voor elk type gazon of berm. Na de vorming
voor de fytolicentie kon men er ook in de namiddag een infosessie naar keuze bijwonen
zoals: grondbewerkingen, gazonrenovatie,
maaien, graszoden plaatsen, veldbloemen
& bermen, klimaatinvloeden op gazon en
accumachines.

DEELNAME GROEN GROEIEN

Groen Groeien nam deel met een gloednieuwe promotiestand. Heel wat bezoekers
kwamen op bezoek met hun vragen of voor
meer informatie over onze ledenvoordelen en
vakbladen.
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Bouw de zwemvijver van en voor de toekomst
HAP is al ruim 10 jaar de vaste partner voor de tuinaannemer.
We hebben in die 10 jaar de mooiste vijvers, zowel privé als
openbaar, waterdicht gemaakt. Daarom zijn we wel goed
geplaatst om hierover tekst en uitleg te geven.
De eerste jaren dat we op de markt waren, was epdm
ontegensprekelijk het absoluut topproduct.
We zijn er ook nog van overtuigd dat EPDM nog steeds de
beste waterdichting is voor 95% van de waterpartijen.
Enkel voor de nieuwste vorm van zwemvijvers namelijk de biozwembaden wordt er een beroep gedaan op waterdichting
met een kleurtje zoals lichtgrijs, olijfgroen of antraciet….
Dit heeft alles te maken met de andere manier van filtering. Waar
in een (zwem-)vijver er na enige tijd een bio-film komt, wordt bij
een bio-zwembad alles mechanisch / chemisch bijgestuurd zodat
deze bio-film en ander dierlijk leven geen kans krijgt.
Eerlijk gezegd heeft een hybride zwemvijver/bio-zwembad
eerder het DNA van een zwembad dan van een vijver.
Gelukkig is er HAP dat je kan bijstaan van de eerste pennentrek
tot een afgewerkt zwemparadijs en HAP kan je de juiste
waterdichting aanbieden.
Kiezen voor epdm
De voordelen van epdm zijn iedereen bekend. Het gaat zeer
lang mee, je kan er alle vormen mee aan en dankzij onze
3d-voorbereiding kan je in alle omstandigheden de plaatsing
doen. Regen of koude deert onze voorgevormde epdm niet.
HAP epdm is steeds 1 mm dik en is vis-en mensvriendelijk.
Dankzij de zwarte kleur zal uw zwemwater ook 2 graden warmer
zijn dan vijvers met een lichte kleur. Onze HAP epdm heeft voor
de Belgische markt geen geheimen meer , want de meeste
tuinaanleggers weten ondertussen hoe we de zaken aanpakken:
- na een goedgekeurde offerte komt onze topograaf uw
constructie digitaal opmeten, als deze klaar staat
- we prefabriceren uw epdm in 3d-vorm en dit kan voor vijvers
van 1 m2 tot 1200 m2 uit 1 stuk

- een 5-tal dagen na opmeting komen we met uw 3d-folie
naar de werf waar de epdm samen met de tuinaannemer zal
geplaatst worden
- de plaatsing van een gemiddelde zwemvijver 12*4 neemt
ongeveer 3 uur in beslag met 3 man
Het is dan nog wel aan de tuinaannemer om de randafwerking
te doen, de filter op te bouwen en het bijtrekken van de folie.
Op onze HAP epdm krijg je 20 jaar garantie. Je kan dus op
beide oren slapen dat je project een lang leven tegemoet gaat.
Kiezen voor kunststof in een biozwembad of hybridebad
Zoals hierboven reeds vermeld is de lijn met een klassiek
zwembad filterdun, want er zal ook mechanisch gefilterd
worden met koper/zilver of andere zuren.
Wat bij dit soort baden zeer belangrijk is, is dat iedereen zich
best door specialisten laat begeleiden, want als tuinaannemer
mag je nooit experimenteren met chemische producten.
Als je weet dat kinderen tijdens een zwempartij van 30 minuten
gemiddeld 15 cc water binnen krijgen, is het zeer belangrijk dat
het water 110% veilig is!
Gelukkig is de waterdichting makkelijker dankzij HAP, want
voor bio-zwembaden beiden we een versterkte PVC-folie van
1.5 mm aan, die van Duitse topkwaliteit is.
De werkwijze is hier een pak eenvoudiger voor de aannemer :
- jullie maken de constructie en mailen een plannetje door
- Onze linning-afdeling komt ter plaatse, een gemiddeld
zwembad van 12*4 neemt 2 volle werkdagen in beslag
- we plaatsen latten, beschermvilt en lassen de folie, die een
breedte van 160 of 200 cm heeft, aan elkaar
Het voordeel van kunststof is dat je kan kiezen tussen olijfgroen,
lichtgrijs of antraciet. De kostprijs zit hier ± 35% hoger t.o.v.
epdm en dit door de langere werkduur ter plaatse.
Op onze werkwijze geniet je van 15 jaar garantie.
We wensen iedereen veel succes met zijn projecten en we zijn
steeds bereikbaar voor tekst en uitleg.

HAP bvba - T 06 722 17 15 - info@hapwaterproof.be - www.hapwaterproof.be

WETGEVING

WETGEVING

Europese ‘Tractor Mother Regulation’

onpraktisch is, laat de wetgever toe dat dit
systeem overbrugd wordt door een extra
knop minstens drie seconden in te drukken.
Hiermee wordt aangegeven dat de bestuurder de tractor verlaat, en hij bewust wil
dat de aftakas blijft draaien. Voornoemde
verplichting geldt zowel voor de front- als
achteraftakas.

maakt tractoren veiliger

DIM- EN WERKLICHTEN

.................................................
Auteur: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele

Sinds 1 januari van dit jaar gelden
bijkomende eisen voor nieuwe tractoren.
Deze aangescherpte regelgeving maakt
deel uit van de EU-verordening 167/2013
of de ‘Tractor Mother Regulation’. De
nieuwe eisen gaan vooral over veiligheid.
Via dit artikel geven we een geïllustreerd
overzicht van wat de nieuwe eisen
inhouden.
IMPACT OP REMSYSTEMEN

Bij de nieuwe tractoren moet een alarm
afgaan wanneer in het remsysteem de druk
daalt tot de minimumgrens. Als een trekker
sneller kan rijden dan 40 kilometer per uur,
moet die op 40 kilometer per uur worden begrensd wanneer de rempedalen ontkoppeld
zijn. De handrem moet vanaf nu ‘proportioneel’ bediend kunnen worden zodat men in
een noodgeval met de handrem de tractor
tot stilstand kan brengen. Europa vereist
verder dat bij het remmen eerst de aanhangwagen remt en dan de tractor om ‘scharen’
te voorkomen en het transport veiliger te
maken. Bij het remmen moet de voorwielaandrijving inschakelen, zelfs als de vooras
geremd is. Er is ook Europees bepaald dat
nieuwe trekkertypes die sneller kunnen rijden dan 40 kilometer per uur vanaf 1 januari
2020 een ABS-remsysteem moeten hebben.
Voor alle nieuwe verkochte tractoren geldt
deze bepaling vanaf 1 januari 2021.

Trekkerfabrikanten mogen de werkverlichting niet meer combineren in één schakelaar
waarop ook stads-, dim- en grootlicht zit.
Een aparte werklampschakelaar is dus nodig. Dit is ongetwijfeld omdat de wetgever
wil verhinderen dat andere weggebruikers
verblind worden door de werklampen. Dit
wordt opgelost door de werklampen op een
apart paneel met schakelaars te bedienen.

DUBBELLEIDING REMSYSTEEM IS
DE NORM

Elke nieuwe trekker van productie 2018 met
een toelaatbaar totaalgewicht van meer dan
8 ton moet voldoen aan de Europese ‘Tractor
Mother Regulation’ en moet dus voorzien
zijn van een dubbelleiding-remsysteem.
Dit wil zeggen dat er een losbreekinrichting verplicht is bij nieuwe tractoren. Komt
de aangekoppelde aanhangwagen door
omstandigheden los, dan moet de aanhangwagen automatisch remmen. De wet schrijft
voor dat dit zo moet zijn voor aanhangers
die sneller dan 25 km/u rijden. De oplossing
is het dubbelleiding-remsysteem waarvan zowel hydraulische als pneumatische
varianten mogelijk zijn. Na 31 december 2019
is een eenleidings-volgwagenremsysteem
verboden op nieuwe type tractoren en na 31
december 2020 op alle nieuwe tractoren.

GROOTHOEKSPIEGELS

Strikt genomen eist de Europese typegoedkeuring een groter zichtveld. Er mogen
geen dode hoeken meer zijn voor de chauffeur. De fabrikanten lijken dit eenduidig
opgelost te hebben door een groothoekspiegel te monteren, die al gekend is vanuit
de transportsector. Een groothoekspiegel
is de meest voor de hand liggende oplossing. Soms wordt het ook wel een dubbele
spiegel genoemd bestaande uit een bol en
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maar ook op de mogelijkheid tot nooduitgang
via het achterraam of het dakvenster.

TREKHAAKKEURING

vlak deel. Dit type spiegel biedt zowel een
kort als ver zicht.

LEUNINGEN VOOR VEILIGE OPSTAP

Nog iets dat we al kennen vanuit de transportsector zijn de leuningen of handgrepen
rondom de cabine. Bij de tractor heeft
vooral de cabinedeur handgrepen, ietwat
op een hoger niveau. Vanaf nu gaan we ook
handgrepen of een korte leuning terugvinden op bijvoorbeeld de cabinetrap, en dit
zowel aan de linker als rechter cabinetrap.
Deze maatregel dient om het in- en uitstappen voor de bestuurder vergemakkelijken
en dus veiliger te maken.

Een belangrijk aandachtspunt van de
EU-verordening 167/2013 is de goedkeuring
van de trekhaak die gemonteerd wordt.
De trekhaak moet gekeurd zijn waarbij
omschreven is welke informatie het typeplaatje moet aangeven. Niet goedgekeurde
trekhaken, bijvoorbeeld van oudere tractoren die mogelijk wel passen op de nieuwe,
mogen niet meer gemonteerd worden.

MOTORKAP NIET ZOMAAR OPENEN

De motorkap mag niet meer te openen zijn
met een eenvoudige drukknop of een ander
systeem dat iedereen van buitenaf kan
bedienen. Vanaf heden moet dit met ‘gereedschap’ gebeuren. Welk gereedschap,
mag de fabrikant bepalen. Het meest voor
de hand liggend is om dat met de contactsleutel te doen, omdat het veiliger is de
motorkap te openen wanneer de motor niet
draait.

EXTRA VEILIGHEID AFTAKAS

Nadat de chauffeur uit de stoel is, moet
binnen 7 seconden de aftakas uit zijn.
Omdat dit voor bepaalde handelingen

VEEL PICTOGRAMMEN

Er gelden nieuwe eisen mbt. waarschuwingen
voor de gebruiker. De fabrikant moet via pictogrammen diverse waarschuwingen aan de
gebruiker meegeven. Ze duiden op smeerpunten, scharnierplaatsen van de hefinrichting,

SCHERPE DELEN WEG

Moeder der wetten (‘Mother Regulation’)
Vroeger werden de typegoedkeuringen/homologatie per land geregeld waardoor uniformiteit en
duidelijkheid ontbraken. Tevens bracht dit hogere
kosten met zich mee omdat fabrikanten telkens per
land moesten werken. Voor dit probleem moet de
Europese Verordening 167/2013, beter bekend als
‘mother regulation’, een oplossing bieden.

De EU-verordening 167/2013 vraagt qua veiligheid dat er geen scherpe randen en kanten meer
zijn in en rondom de cabine. De laatste decennia
werken de tractorfabrikanten al veel meer dan
vroeger met afgeronde lijnen, vanaf nu is er dus
een verplichting om letsels bij de bestuurder te
voorkomen. Nog meer dan vroeger gaan we nu
bij nieuwe tractoren afgeronde armleuningen
en spatbordranden te zien krijgen.
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TERUGBLIK

Bezoek onze stand 1656

Infoavond

border en bloemrijkgrasland

Een schone
dieselbrandstof.
Ontwikkeld voor u
en uw machine.

.................................................
Auteur: Dirk Ingelaere
Foto’s: Marc Galle en Jan Vancayzeele

Wie medio mei langs de meiboomlaan 22 te
roeselare passeerde, kon er niet naast kijken.
‘Duizenden’ wilde margrieten kleurden er de
weiden wit en sloten naadloos aan op de aanpalende imposante border, het visitekaartje
van het bedrijf roularta. Tijdens dit info- en
buitenmoment hadden we aandacht voor de
aanleg en beplantingskeuze van een border,
de realisatie en het beheer van succesvol
bloemengrasland.
Tijdens een winderige en koude avond in
mei bezochten we met Groen Groeien de
bloemenweide en de welbekende border op
de Roularta site te Roeselare. Ondanks het
mindere weer en de drukke periode konden
we rekenen op een 70 tal geïnteresseerden.

ASPEN D

Tuinarchitect Chris Ghyselen, tuinarchitect
Steven Debruycker (Firma Willaert) en
tuinaannemer Claude Veys gaven uitvoerig uitleg over de visie, het ontwerp, de
aanlegtechnieken, de toegepaste planten
en soorten en ‘last but not least’ kregen we
nog heel wat nuttige tips en tricks tot het
welslagen voor dergelijke bloemenweides
en borders. Hoe de bloemenweide aanleggen, zaaien van éénjarigen en meerjarigen,
het gebruik van bolgewassen, het effect op
insecten, bijen en vlinders en waarom geen
20 soorten in het mengsel maar slechts
bijvoorbeeld 5 soorten. We kwamen meer
te weten over “de ratelaar” , de “klavervreter” en reukgras. Ook in de 215 m lange
border konden we heel wat siergrassen en

Beter voor mens,
machine en milieu.

Aspen D vermindert gezondheidsrisico’s,
heeft een optimale, lang houdbare formule
voor uw kleinere dieselmachine en is voor
90% gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Het is tijd om voor een slimme en
duurzame dieselbrandstof te kiezen, zodat
u klaar bent voor de toekomst.

90%

HERNIEUWBAAR

• Minder schadelijk voor uw gezondheid
• Gegarandeerd een betrouwbare
werking van uw machine
• 50-80% reductie van broeikasgassen

Verkrijgbaar bij uw verkooppunt
www.aspen-d.com
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vaste planten in grote groepen ontdekken.
Voorbeelden genoeg : Amsonia tabernaemontana, Kalimeris incisa ‘Madiva’, diverse
persicaria varieteiten, Vernonia missourica
enz als vaste planten. Festuca mairei,
diverse miscanthus soorten, Schizachyrium
scoparius ‘Prairie Blues’ enz als siergrassen.
Kortom, een aangename en zeer leerrijke
avond in samenwerking met boomkwekerij
Willaert.
Met dank aan: Claude Veys (tuinaannemer en
uitvoerder), Steven Debruycker van Boomkwekerij
Willaert (adviseur) en Chris Ghyselen (tuinarchitect
plantenborder Roularta). Deze studieavond was een
organisatie van Groen Groeien in samenwerking met
Boomkwekerij Willaert.

AGENDA

GROEN GROEIEN
GREEN 2018 2-3-4 september 2018

AGENDA

Event voor de groenprofessional – deelname Groen Groeien met promotiestand.
Locatie: Flanders Expo, Maaltekouter 1, Gent
Meer info op: www.green-expo.be

een tweede leven
voor uw groenafval
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

Klepelmaaiers

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

Houtversnipperaars

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

Onkruidborstels

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

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

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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TECHNIEK

TECHNIEK

Welke regels gelden voor

snelle tractoren?
.................................................
Auteur: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele

Voor sommige tuinaannemers kan het verleidelijk zijn om snelle tractoren in te schakelen
op hun bedrijf. Wat is de impact hiervan
op het rijbewijs, de periodieke keuring, het
tachograafgebruik, brandstofkeuze en de
kilometerheffing. We onderzochten welke
spelregels er op de Vlaamse wegen gelden
voor de snelle tractoren in categorie Tb.
LANDBOUWTRACTOREN TOT MAXIMAAL 60 KM/U
Sinds 1 januari zijn er twee types van
landbouwtractoren: de categorie Ta voor
‘voertuigen ontworpen voor een snelheid van
maximaal 40 km/u’ en de categorie Tb voor
‘voertuigen ontworpen voor een snelheid van
maximaal 60 km/u’. Deze nieuwe wetgeving
betekent dus niet dat alle tractoren plots 60
km/u mogen rijden, maar wel dat er sinds
begin dit jaar types bestaan die speciaal hiervoor ontworpen en gehomologeerd werden.

OOK AANHANGWAGENS OPGEDEELD

Zeer belangrijk is dat ook de aanhangwagens
opgesplitst worden in categorie a en b. Tatractoren (tot 40 km/u) kunnen aanhangwagens trekken van categorie a en b, Tb-tractoren
(tot 60 km/u) mogen alleen aanhangwagens
trekken van categorie b, dus aanhangwagens
die gehomologeerd zijn voor een snelheid tot
60 km/u. Het is niet toegelaten om een zogenaamde ‘trage’ aanhangwagen te gebruiken
achter een landbouwtractor van categorie Tb.
Wie beslist om een Tb-tractor te kopen, moet
zich ervan bewust zijn dat dit dus ook investeringen vergt in het aanhangwagenpark.

“Wie beslist om een Tb-tractor aan
te kopen, moet zich ervan bewust
zijn dat dit dus ook investeringen
vergt in het aanhangwagenpark.”
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WELK RIJBEWIJS?

Wanneer je een tractor, onafhankelijk van
zijn snelheidsindex, inzet voor activiteiten
buiten de landbouw zoals activiteiten voor
de aanleg en het onderhoud van parken en
tuinen, heb je een rijbewijs nodig conform de
MTM (Maximaal Toegelaten Massa) van het
voertuig. Voor tractoren met aanhangwagens
is dat meestal het rijbewijs CE. Voor uitsluitend landbouw-, tuinbouw- of bosbouwactiviteiten, kun je een snelle trekker ook besturen
met een rijbewijs G. De voorwaarden voor het
rijbewijs G zijn van toepassing op categorie
Ta én Tb.

VRIJSTELLING RIJBEWIJS

Bestuurders die geboren werden vóór 1
oktober 1982 zijn vrijgesteld van het rijbewijs
voor tractoren van categorie Ta, voor landbouw- zowel als niet-landbouwactiviteiten.
Voor tractoren van de categorie Tb kunnen
ze deze vrijstelling alleen genieten als ze de
tractor besturen om landbouw-, tuinbouw- of
bosbouwactiviteiten uit te voeren. Als ze een
landbouwtractor van categorie Tb besturen
voor activiteiten buiten de landbouw, moeten
ze altijd beschikken over een rijbewijs conform de MTM van het voertuig.

“Voor Tb-tractoren gelden bijkomende verplichtingen, namelijk een
verplicht rijbewijs conform de MTM
voor niet-landbouwactiviteiten, ook
voor bestuurders geboren vóór 1
oktober 1982.”
TACHOGRAAF TA-TRACTOREN

Het gebruik van een tachograaf is gekoppeld
aan het respecteren van de rij- en rusttijden.
In principe is de installatie van een tachograaf
verplicht zodra een voertuig met een maxi31 - GROENGROEIEN magazine

male toegelaten massa van meer dan 3,5 ton
wordt ingezet in het wegverkeer. Voertuigen
waarvan de toegestane maximumsnelheid
niet meer dan 40 km/u bedraagt, zijn vrijgesteld van de tachograaf. Ta-tractoren hoeven
dus geen tachograaf te hebben, onafhankelijk
van de activiteit die ermee uitgevoerd wordt.

TACHOGRAAF – RUSTTIJDEN TBTRACTOREN

Voor Tb-tractoren geldt er alleen een
vrijstelling van de tachograaf voor zover er
bedrijfseigen landbouw-, tuinbouw- of bosbouwactiviteiten verricht worden binnen een
straal van 100 km rond de vestigingsplaats.
Tb-tractoren die bijvoorbeeld ingezet worden
bij grondverzet of voor activiteiten in het
kader van tuinaanleg en -onderhoud moeten
dus wel een tachograaf hebben en je moet
dan ook de rij- en rusttijden respecteren.

PERIODIEKE TECHNISCHE KEURING

Alle tractoren zijn principieel onderworpen
aan de periodieke keuring. Voor tractoren
met een maximaal toegelaten massa van
meer dan 7500 kg betekent dit een jaarlijkse
keuring. Als de maximaal toegelaten massa
minder dan 7500 kg bedraagt, is een tweejaarlijkse keuring aan de orde.

WIE HOEFT NIET NAAR DE PERIODIEKE KEURING?

•

•

Kleinere tractoren, met een maximaal
toegelaten massa (MTM) van maximaal
3500 kg, zijn niet onderworpen aan de
periodieke keuring.
Tractoren met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3.500
kg, uitsluitend voor professioneel of
privégebruik in de landbouw, tuinbouw,
bosbouw of visteelt zijn vrijgesteld van de
periodieke keuring. Deze vrijstelling geldt
niet voor snelle tractoren. Alle tractoren
categorie Tb zijn dus onderworpen aan de
periodieke technische keuring, onafhankelijk van de aard van hun activiteiten.

TECHNIEK

BRANDED CONTENT

Vlaco-fertil - pellets van gedroogd digestaat geen plant die het versmaadt.

Vlaco-fertil: de duurzame organische
meststof op jouw maat!
Vlaco-compost is ondertussen gekend en geliefd als duurzame bodemverbeteraar in Vlaanderen. De natuurlijke
meststof digestaat is nog niet zo lang op de markt en daardoor minder bekend. Hoog tijd dat daar verandering in
komt, vindt onder andere Vlaco. De voordelen zijn immers
•

•

Ook tractoren met een maximaal
toegelaten massa (MTM) van meer dan
3500 kg die door wegbeheerders of hun
aannemers gebruikt worden voor het
onderhoud van wegen (maaien van bermen, snoeien, …) of voor winterdiensten
zijn vrijgesteld van de periodieke keuring.
Let wel, het sneeuwvrij maken van een
private winkelparking valt niet onder deze
vrijstelling.
Tractoren die nooit op de openbare weg
komen (dus uitsluitend gebruik op de
werf) hoeven niet naar de periodieke keuring. Deze tractoren worden bijvoorbeeld
vervoerd met een containersysteem op de
vrachtwagen of een dieplader.

“Alle tractoren categorie Tb zijn
onderworpen aan de periodieke
technische keuring, onafhankelijk
van de aard van hun activiteiten.”
DIESELGEBRUIK TRACTOREN: TWEE
UITZONDERINGEN

De regel is dat tractoren die niet vrijgesteld
zijn van periodieke keuring met witte diesel
moeten rijden. Er zijn twee uitzonderingen
op deze regel. Bij het gemengd gebruik van
tractoren (landbouw + niet-landbouw) is
periodieke keuring verplicht maar kan je met
rode diesel in je trekker niet-landbouwactiviteiten uitvoeren, voor zover ze niet meer

dan de helft van de draaiuren van de trekker
uitmaken én je de accijnzen bijbetaalt. Snelle
Tb-tractoren zijn steeds onderworpen aan
de periodieke technische keuring maar als
je ze uitsluitend gebruikt voor landbouw-,
tuinbouw- en bosbouwactiviteiten mag je
rode diesel gebruiken. Ook de regelgeving
rond het gemengd gebruik van tractoren is
hier van toepassing.

VRIJSTELLING VERKEERSBELASTING
EN KILOMETERHEFFING

Wat de verkeersbelasting en de kilometerheffing betreft, wordt er geen onderscheid
gemaakt naargelang van de maximumsnelheid van het voertuig. Je dient dus als
tuinaannemer steeds een werkende OBU
(On-Board-Unit) te installeren op tractoren
met een maximaal toegelaten massa (MTM)
van meer dan 3.500 kg die op de openbare
weg komen. Indien het voertuig uitsluitend
voor landbouw-, tuinbouw- en bosbouwactiviteiten wordt gebruikt kan je een vrijstelling
aanvragen. Voor deze vrijstelling van de
kilometerheffing geldt bovendien dat het
voertuig slechts in beperkte mate gebruikt
mag worden op de openbare weg.

GOED OVERWEGEN

Een tuinaannemer die een snelle trekker zou
willen kopen, moet afwegen wat de voor- en
nadelen zijn tegenover varianten die tot 40
km/u gelimiteerd zijn. Ook het verkeersveiligheidsperspectief mag niet uit het oog
verloren worden. Anderzijds zien sommigen
een aanzienlijk voordeel in de snelheid van
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deze tractoren. Dit voordeel wordt belangrijker naarmate het aandeel weggebruik bij je
trekker stijgt.
Voor Tb-tractoren gelden bijkomende verplichtingen, namelijk een verplicht rijbewijs
conform de massa voor niet-landbouwactiviteiten, ook voor bestuurders geboren vóór 1
oktober 1982. Tb-tractoren hebben geen toelating om ook aanhangwagens van categorie
a te trekken. Bovendien zijn alle tractoren
van categorie Tb steeds onderworpen aan de
periodieke technische keuring, onafhankelijk
van de aard van hun activiteiten.

VERBOD VOOR TRACTOREN OP AUTOSNELWEGEN

Sinds 1 april geldt een expliciet verbod voor
tractoren op autosnelwegen. Tot op heden
volstond de minimumsnelheid van 70 km per
uur om te bepalen welke voertuigen op autosnelwegen werden toegelaten. Door technische evoluties van de laatste jaren halen
nu ook bepaalde tractoren die snelheid. De
wetgever wou geen lacune in de regelgeving
en besloot pro-actief stappen te ondernemen
en vaardigde in maart expliciet een verbod uit
via een Koninklijk Besluit. Tractoren kunnen
nog steeds ingezet worden voor het onderhoud van de snelwegbermen omdat dit geen
‘privé’ initiatieven zijn van de bestuurder
maar ‘opdrachten’ van de wegbeheerder.

opmerkelijk. Digestaat kan niet alleen een grote rol spelen
voor de landbouw, ook voor boomkwekers, groendiensten
en tuinaannemers betekent duurzaam digestaat volop (natuurlijke) winst!
Digestaat, ook voor jouw bedrijf het duurzaam gat in de
markt
Digestaat is in vele vormen beschikbaar. Het ruwe digestaat dat
uit de vergisting komt, is een nat product dat net als drijfmest
uitgereden kan worden op landbouwgrond. In tuinen, parken en
plantsoenen gebruik je de droge vorm, het gedroogd digestaat.
Vervanging van minerale meststoffen
Organische producten zoals compost en digestaat bevatten net

Waarom (gedroogd) digestaat ook voor jou meer dan
een plus is:
• Gedroogd digestaat met Vlaco keuringsattest is veilig. Er gelden
strenge normen voor tal van parameters zoals onzuiverheden,
steentjes, pathogenen en kiemkrachtige zaden.
• De resultaten in gebruik zijn concurrentieel met die van de minerale meststoffen, gegeven een vergelijkbare hoeveelheid nutriënttoediening (in hoofdzaak N). Gazon, bloemen en perken
leven op en floreren voor lange termijn.
• Gedroogd digestaat is een organische meststof en bevat tal van
sporenelementen waaronder ijzer, mangaan en zink.
• Vlaco-fertil, pellets van gedroogd digestaat, is een praktische,
makkelijk houdbare en strooibare meststof.
• Groen én futureproof: naast digestaat ontstaat tijdens het vergistingsproces ook biogas. Biogas levert een belangrijke bijdrage
tot de Vlaamse groene stroomproductie. Naast de elektriciteit
wordt ook de vrijgekomen warmte nuttig gebruikt voor onder
meer het indrogen van het digestaat tot een droge mestkorrel,
het opwarmen van de vergistingstank en het indikken van de
vloeibare digestaatvormen (tot bijvoorbeeld dunne fractie).

als minerale meststoffen, essentiële plantenvoedende elementen zoals stikstof (N), kalium (K), magnesium (Mg), zwavel (S),
fosfor (P) en micronutriënten. Het verschil bij compost en digestaat is dat deze de voedingsstoffen geleidelijk aan beschikbaar
stellen voor de planten. Als de bemestingswaarde goed wordt
ingecalculeerd, kan door het gebruik ervan behoorlijk bespaard
worden op de toepassing van kunstmest.
Vlaco-fertil
De voorbije twee jaar werd onder andere de gebruikswaarde
van gedroogd digestaat in verschillende Vlaamse gemeenten
uitgetest. Diverse pellets en mengsels werden ontwikkeld,
getest en geoptimaliseerd: dit resulteerde in een gloednieuw
digestaatproduct voor de groenvoorziening en de particuliere
markt dat momenteel gelanceerd wordt; Vlaco-fertil.

Ga voor duurzame Vlaco-kwaliteit
Bij de Vlaco-producenten ben je aan het juiste adres. Vlaco
controleert de kwaliteit van haar producten via staalnames en
audits en legt strenge kwaliteitseisen op met als doel enkel
kwaliteitsproducten op de markt te brengen.
CO2-tool van Vlaco
Vlaco heeft een onderbouwde tool ontwikkeld om de voetafdruk-vermindering van compost- en digestaatgebruik uit te
drukken in termen van CO2-equivalenten. Zo kunnen bijvoorbeeld steden en gemeenten hun winst door compost- en digestaatgebruik in kaart brengen bij het verder vormgeven van
hun klimaatdoelstellingen. Hierbij geldt: per ton gebruikt gedroogd digestaat draagt een gemeente tot 270 kg CO2 equivalenten bij inzake reductie van broeikasgasemissies.

Naar Bart Beliën (Studiedienst – juridisch adviseur
Boerenbond) en Tom Destoop (verantwoordelijke
Landbouwmechanisatie en bodembeheer AgriBevents)
Meer halen uit de biologische kringloop
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Een nieuw platform voor tuinarchitecten
............................................
Auteur: Jurgen Van de Walle
Foto’s: Jurgen Van de Walle
en Stijn Verhalle

Een tuin- en landschapsarchitect is vandaag
de dag eerder een teamplayer dan een
eenzame ziel met een paardenbril op gezeten
achter zijn computer. Dat is maar goed ook.
Immers de tuinontwerper van vandaag werkt
geregeld samen met collega-ontwerpers om
tot een hoogstaand ontwerp te komen en
dat zeker niet enkel voor projecten die zich
situeren in de publieke sector.
Als tuinarchitecten zijn we ervan overtuigd
dat teamwerk niet alleen lonend is voor
onszelf binnen het team van ontwerpers maar
er is evenzeer een hoge noodzaak aan een
diepgaande samenwerking met tal van specialisten voor de realisatie van het project. Pas
als het resultaat op het terrein de perfectie
benadert kan iedereen tevreden zijn.
De huidige maatschappij overlaadt ons
dagelijks met nieuwe behoeften. Via allerlei

kanalen slaat men ons om de oren met
nieuwe ideeën en materialen die de potentiële klant een wow-gevoel bezorgt. Onze
klanten hebben op vandaag dan ook meer
en meer wensen dewelke niet altijd verenigbaar zijn binnen een bepaald concept.
De tuinarchitect moet waakzaam blijven en
kritisch oordelen over het gebruik van nieuwe
materialen en plantensoorten. Het kunnen
putten uit een grote dosis plantenkennis blijft
zeer belangrijk. De tuinarchitect weet als
geen ander de juiste combinaties voor de specifieke standplaats te combineren en schept
mede daardoor een aangename sfeer binnen
het nieuwe tuinconcept. Ook bij sobere
tuinen met minder plantensoorten ontstaat
er een echte zintuiglijke beleving waarin geur,
kleur, vormgeving en smaak de klant zijn tuin
laten beleven. Biodiversiteit en het gebruik
van autochtone planten mogen niet uit het
34 - GROENGROEIEN magazine

oog verloren worden. Als aannemer is het
niet altijd mogelijk om dit te vertalen naar de
klant en om al deze taken op zich te nemen.
Een tuinarchitect moet vandaag de dag heel
goed kunnen aanvoelen wat er echt leeft bij
de klant. Na een diepgaand gesprek met de
klant kan de tuinarchitect zorgvuldig een
aantal bouwstenen selecteren die de basis
vormen van het latere ontwerp. De tuinarchitect blijft het centrale communicatiepunt die
de uitvoer in goede banen leidt.

faseerde aanleg aan te kaarten. Zo wordt er
vaak niet ingeboet op kwaliteit van materialen en beplanting en vaart ook de aannemer
er wel bij op korte termijn. Wij zijn ervan
overtuigd dat we als team samen een betere
kwaliteit, een grotere klantentevredenheid
en een grotere omzet kunnen realiseren.

- Inge De Bruycker (www.ingedebruycker.be)
- Stijn Verhalle (www.exterior.be)
- Inge Vanoverbeke (www.ingevanoverbeke.be)
- Jurgen Van de Walle (www.grondiggroen.be)
Indien u vragen heeft of wenst toe te treden
tot het platform dan kan u zich richten tot
één van de bestuursleden.
Tot gauw op één van onze activiteiten!

De toevloed aan nieuwe materialen en de
technische toepassingen ervan heeft ervoor
gezorgd dat er verschillende aftakkingen
binnen de tuinaannemers zijn ontstaan.
Onze reeds bestaande platforms zijn daar
het levende bewijs van.

Daarom stellen wij u hier met trots het
nieuwe platform voor tuinarchitecten voor.
Wij staan voor een platform met een lage
drempel van waaruit we tal van activiteiten
op u zullen los laten. U wordt effectief lid
van het platform door jaarlijks een bijdrage
van 100 € te betalen. Dan zorgen wij voor de
verspreiding van unieke info waar u toegang
tot krijgt en voorzien wij een korting op de
te betalen activiteiten.

De tuinarchitect slaagt er in om bij de klant
grotere budgetten los te weken door een ge-

Het platform is samengesteld uit de volgende tuin- en landschapsontwerpers:

Namens het platform voor tuinarchitecten,
Jurgen Van de Walle
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Meer bomen en meer boomsoorten

voor ons klimaat
.................................................
Auteur: Lucien Verschoren
Foto’s: Philip Van Pelt

Bomen zijn een antwoord op de effecten
van klimaatverandering in de stad. Door de
juiste soorten goed aan te planten, beperken we hittestress, langdurige droogte en
wateroverlast .
De klimaatveranderingen zijn de laatste
jaren duidelijk merkbaar. We herinneren
ons nog de strenge nachtvorst in februari
2012 nadat de planten al aan het uitlopen
waren, de natte lente van 2016, de late lentevorst 20 en 21 april 2017, hevige onweders
met stortbuien in het voorjaar en recent nog
wekenlang zonder neerslag.
Het jaar 2015 was wereldwijd het warmste
jaar sinds de waarnemingen en 2014 het 2e
warmste jaar, ook 2017 was erg warm, de
maanden april, mei en juni van 2018 waren
de warmste ooit. Het aantal dagen boven de
30 graden stijgt bijna jaarlijks en voorspellingen spreken van een opwarming van
2 graden tegen 2100. In onze steden is de
temperatuur nog ca. 5°C hoger en de gevolgen van de klimaatopwarming groter.
Bomen leveren een belangrijke bijdrage
aan het leefklimaat en de biodiversiteit in
de stad. Bomen zuiveren de lucht: ze nemen
CO2 op en filteren fijnstof. Door hun schaduw, maar vooral door verdamping zorgen
bomen voor verkoeling. Juist op hete dagen
zou er voldoende water moeten zijn voor de
bomen om te verdampen. Hiertoe moet er
voldoende wortelvolume zijn zowel in de
breedte als in de diepte.
De extreme weersomstandigheden hebben
ongetwijfeld invloed op onze bomen en
planten. In onze tuinen en parken hebben
we de gevolgen duidelijk kunnen waarnemen. Jonge planten verdrogen onder het
gebrek aan water. Het insnoeien van de tak36 - GROENGROEIEN magazine
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warmende klimaat en goed weerstand
bieden tegen wind, droogte en nattigheid.
Daarnaast vormen ze een mooie kroon
die schaduw geeft, fijn stof kan filteren en
CO2 kan vastleggen. Deze bomen kunnen
ziekten en plagen weerstaan, omdat ze niet
verzwakt worden door de extreme weersomstandigheden.
Elke straatboom moet voldoende bewortelbare volume hebben, per boom is een oppervlakte van 6 m x 6 m te verkiezen en in verhardingen minstens 12 m³ substraat. Hier moet meer
rekening gehouden worden bij het ontwerpen
en de aanleg van openbare ruimten.
Gemengde beplantingen zijn te verkiezen;
verschillende soorten en verschillende
groottes toepassen zorgt voor een stabielere
beplanting. Plantanassociaties ontstaan bij
het samenbrengen van planten die complementair zijn in het gebruik van de hulpbronnen, ze hebben verschillende eisen; andere
worteldiepte, andere bloeiperiode, andere
groeiwijze enz… . Boomspiegels kunnen
perfect beplant worden met vaste planten,
bodembedekkers en siergrassen wanneer
dit gebeurt op het moment of kort na de
aanplant van de boom.

ken om de eerste verdamping te beperken
wordt soms vergeten, maar helpt bij de
eerste periode te overbruggen. De hitte
op de stammen, soms tot boven de 40°C
leidt tot schorsbrand. Knoppen en bloemen
bevriezen dan weer door het vroege uitlopen. De ziekte en plaagdruk is recentelijk
verstoord omdat bijvoorbeeld rupsen en
bladluizen verschijnen nog voordat de
natuurlijke vijanden zoals trekvogels, hier
aankomen. Hevige onweders en stortbuien
doen dan weer straten vollopen en bomen
staan dagenlang onder water.

Foto: Frank Lagaert - enthoutpark PCS

Het is logisch dat, met de opwarming,
soorten die zuidelijker groeien meer en meer
in aanmerking komen voor aanplant onze
tuinen en parken, enkele soorten groeiden
hier nog voor de ijstijden. Dit is een kans om
mee diversiteit in de beplanting te brengen,
ook nog mindergekende soorten lijken zo
geschikt. Een licht verhoogde CO2-gehalte
in de lucht laat planten sneller groeien
(verhoogde fotosynthese), maar er zijn ook
nadelen. Het weersverloop is soms erg grillig
en strenge vorst komt nog altijd voor.
De diversiteit binnen de soort wordt
bepaald door de erfelijke eigenschappen.
Het is belangrijk planten van verschillende
herkomsten te bewaren, uit te gaan van
zaailingen en deze te testen op de toekomstige weersomstandigheden. Selectie is
hierbij het sleutelwoord, enkel de bomen
die best aangepast zijn blijven over. Deze
worden dan verder vegetatief vermeerderd
worden en opgekweekt onder de vorm van
cultivars.

Bij dit alles mogen we niet vergeten dat
bomen en planten belangrijke oplossing
zijn voor ons klimaat. Even wandelen in een
bos leert ons dat het er koeler is in de zomer,
gematigder in de winter en de schaduw zorgt
voor een goede bescherming van onze huid.
Bijzonder voor kinderen op speelplaatsen
en in speeltuinen zijn bomen noodzakelijk.
De aanplant van grote bosgebieden, leidt tot
verdamping meer wolken en extra neerslag,
wat goed is voor ons klimaat in het algemeen.
Een goede standplaats, de nodige zorg en
een juiste keuze van de bomen helpt bij het
klimaat, ook in onze steden. Meer straatbomen, voldoende struiken en onderbegroeiing,
begroeide gevels, terrassen en daken vol
planten zijn voor de toekomst meer dan nodig.

Onderzoeksinstituten uit diverse EU-landen
zijn een onderzoek gestart naar bossen die
bestand zijn tegen klimaatverandering.
Het onderzoeksproject is getiteld B4est (’BForest’), wat staat voor ’Adaptive Breeding
for productive, sustainable and resilient
Forests under climate change’. Doel is om
de overleving, gezondheid, veerkracht en
productiviteit van bossen onder klimaatverandering te verhogen, met behoud van de

WELKE BOOMSOORTEN KIEZEN
VOOR DE TOEKOMST
Klimaatbomen zijn boomsoorten die
zeer goed bestand zijn tegen het op38 - GROENGROEIEN magazine

genetische diversiteit. De resultaten zullen
belangrijk zijn voor de bosboomkwekerijen.
Het assortiment zal de volgende jaren
nog sterk wijzigen. Hiertoe zijn op PCS te
Destelbergen meer dan 150 soorten en
cultivars van bomen aangeplant, geschikt
voor beperkte groeiplaatsen. De groei in ons
klimaat zal de volgende jaren goed opgevolgd worden. Ter plaatse kan de geschiktheid voor aanplant gecontroleerd worden.
Een groot pluspunt voor tuinarchitecten en
tuinaannemers, geïnteresseerde telers kunnen er vermeerderingsmateriaal bekomen,
vooraf aanmelden aan het onthaal a.u.b.
Ook in onze arboreta staan heel wat soorten
aangeplant, enkele hiervan zullen voor de
toekomst zeker interessant zijn, probeer ze
te ontdekken.
39 - GROENGROEIEN magazine

Elke boom of plant begint op onze boomkwekerijen, daar moeten we dus zijn om
ervaringen op te doen.
Door opvolging van binnen en buitenlands
onderzoek en is samenspraak met onze
boomkwekers, is bijgevoegde lijst tot stand
gekomen. Alfabetisch zijn de op dit moment
best toepasbare soorten opgenomen. Deze
assortimentslijst is bedoeld als suggestie
voor aanplant in tuinen, parken en straten
met aandacht voor het klimaat.
Heb je ervaring met bepaalde bomen, laat
het weten, voor onze toekomst.

Lucien Verschoren, voorzitter vakgroep boomtelers
AVBS, lucien.verschoren@telenet.be
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Een strak gazon in een handomdraai
Het inzaaien van het gazon wordt vaak als laatste
gedaan bij de tuinaanleg, maar is wel erg belangrijk voor
de uitstraling van de gehele tuin. Voor een gezond, mooi
en strak gazon is enige aandacht voor het gras nodig. Het
begint allemaal met de inzaai of doorzaai van het juiste
grasmengsel. Bepaal eerst het gebruik van het gazon: is
het een sier-, sport- of speelgazon? Voor elk toepassing
worden namelijk andere grassoorten gebruikt.
Hoe krijg ik snel een groen gazon?
Alles begint met het juiste graszaadmengsel. Wanneer het
graszaad snel kiemt en vlot doorgroeit krijgen onkruiden veel
minder kans om zich te ontwikkelen. Om de tuinprofessional
een handje te helpen heeft DLF een speciaal graszaadmengsel
met een meststofcoating ontwikkeld. Het mengsel RecreaMaster ProNitro® zorgt voor een gazon van topkwaliteit en dat voor
de helft van de inspanning. 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.

Sneller en sterker gras
RecreaMaster ProNitro bevat 4turf® graszaad, deze grassoort
kiemt extra snel en heeft een veel betere stresstolerantie en
is daardoor minder gevoelig voor ziekten. Dit zorgt ervoor dat
het gazon mooier en dichter blijft. Ook is het gras sterker en
kan beter tegen droogte en vorst. Daarnaast zijn alle graszaden
in het mengsel behandelt met ProNitro®. Dit is een graszaadcoating van stikstof en 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. Het is bewezen dat dit zelfs tot 4x efficiënter is dan bij
breedwerpige bemesting.
Gemak voor u als tuinaannemer
RecreaMaster ProNitro® is een mengsel dat breed inzetbaar is,
waardoor u als tuinaannemer eigenlijk 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.

www.dlf.be
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KORTE BESCHRIJVING

Acer campestre ‘Elsrijk’ (veldesdoorn)

middelgrote boom, cultivar met opgaande taken, heef t een dichte en gesloten kroon, groeit later breder uit, de soort is inheems

Acer campestre ‘Lienco’ (veldesdoorn)

smallere kroon, zuilvorm, de soort is inheems

Acer cappadocium ‘Rubrum’ (Kolchische esdoorn)

middelgrote boom, sterk, vijf tot zevenlobbig blad, rode scheuten, groeit goed op vochtige grond

Acer x freemanii ‘Autumn Blaze’

grote boom met schitterende herfstkleur, verdraagt bodemverdichting, groeit best op licht zure grond

Acer monspessulanum (Franse esdoorn)

kleinere boom met kleine blaadjes, voor de drogere en warmer wordende stedelijke omgeving, meerstammig

Acer rubrum ‘October Glory’ (rode esdoorn)

middelgrote boom, houdt lang zijn blad in de herfst, groeit goed in licht zure grond

Acer rubrum 'Red Sunset (rode esdoorn)

middelgrote boom, heef t een eironde kroon, vraagt een licht zure grond

Acer rubrum ‘Scanlon’ (rode esdoorn)

middelgrote boom, is slanker, verkiest een licht zure grond

Alnus cordata (hartbladige els)

grote boom, snelgroeiend, diepe beworteling, droogte- en vorstbestendig, de soort is inheems

Alnus xspaethii 'Spaeth' (hybride els)

snelgroeiende boom tot 15 -20 m hoogte

Amelanchier arborea 'Robin Hill' (krentenboompje)

kleine boom met mooie herfstverkleuring, donkerrode bessen in de herfst

Amelanchier laevis 'Ballerina (Krentenboomje)

kleine boom, sterk groeiend, goed vruchtdragend

Amelanchier lamarckii (Amerikaans krentenboompje)

kleine boom, witte bloemen eind april, eetbare bessen in juni-juli, meerstammig uitgroeiend, goed bestand tegen zeewind, verdraagt vervuilde lucht

Carpinus betulus 'Lucas' (haagbeuk zuilvorm)

kleine boom, zuilvorm, verschilt van 'Frans Fontaine' en 'Fastigiata' door zijn verdord blad dat in de winter blijf t hangen, ook voor hagen, goed in kalkrije
gronden, de soort is inheems

Castanea sativa (tamme kastanje)

grote boom, bloeit in juni met geurende bloemen, de cultivar 'Lyon' draagt al snel vruchten, in de winter hoge waterstand vermijden, de soort is inheems

Catalpa bignonioides (trompetboom)

laag vertakkend, verdraagt tijdelijke droogte, licht vorstgevoelig

Celtis australis (netelboom)

middelgrote boom, met lang toegespitste bladtop, jonge bomen beschermen tegen strenge vorst,

Cladrastris kentukea (geelhout)

oudere bomen zijn goed winterhard, diepwortelend, ook als meerstammige boom uitgroeiend

Corylus colurna (boomhazelaar)

middelgrote boom, goed bestand tegen droogte, volwassen bomen dragen noten die vogels aantrekken

Crataegus x lavalleei 'Carrierei' (hybride hanendoorn)

kleine boom, verdraagt droogte goed, flinke doornen en oranje bessen die lang blijven hangen

Crataegus x persimibilis 'Splendens' (pruimbladige
meidoorn

in de handel soms onder de naam Crataegus crusgalli, ook goed in kalkrijke gronden

Fraxinus americana 'Autumn Purple' (Amerikaanse es)

grote boom met mooie herfstverkleuring, gelijkt sterk op 'Autumn Applause'

Fraxinus angustifolia 'Raywood' (smabladige es)

grote boom, weinig gevoelig voor Chalara, goed bestand tegen de hitte, wijnrode herfstverkleuring

Fraxinus pennsylvanica 'Summit' (zachte es)

grote boom, mannelijke boom, mooie herfstverkleuring

Fraxinus pennsylvanica 'Zundert' (zachte es)

middelgrote boom, mannelijk, gele herfstkleur

Fraxinus ornus 'Mecsek' (pluimes bolvorm)

kleine boom met een ronde kruin, verdraagt goed droge gronden

Fraxinus ornus 'Obelisk' (pluimes zuilvorm)

selectie met een sterk opgaande zuilvormige groei, verdraagt goed droogte

Ginkgo biloba (Japanse notenboom)

grote boom, meestal worden mannelijke soorten geplant zoals 'Princeton Senty' , houdt niet van natte gronden, voor de ijstijden hier voorkomend

Gleditsia triacanthos 'Skyline' (valse Christusdoorn)

grote boom, pyramidale boom, takken schuin ophoog, groeit nog goed bij droogte en hitte,

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' (valse Christusdoorn)

grote boom, bladeren zijn geel in lente en in de herfst, lichtgroen in de zomer

Heptacodium miconioides (zevenzonenboom)

groeit krachtig, bloeit vanaf de zomer en trekt veel bijen en vlinders aan, meerstammig uitgroeiend

Koelreuteria paniculata (lampionboom)

middelgrote boom, bloeit in juli en augustus in grote eindstandige pluimen, houdt niet van te natte gronden in de winter

Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' (amberboom)

grote boom met mooie herfstverkleuringen, verdraagt extreme hitte, neutrale tot zure grond, ook voor natte gronden

Liriodendron tulipifera (tulpenboom)

grote boom, bloeit in mei, juni met tulp-vormige bloemen, verkiest vochthoudende grond

Magnolia kobus (kobushi magnolia)

kleine boom met witte bloemen in maart-april, zonnige standplaats,

Malus 'Evereste' (sierappel)

kleine boom, goede bijenplant, verdraagt vervuilde lucht, de soort is inheems

Malus 'Red Sentinel' (sierappel)

opgaande groei, goede , rode vruchtjes, goede bijenplant, verdraagt vervuilde lucht, de soort is inheems

Malus 'Red Obelisk' (sierappel)

smalle kleine boom met grote rode bladeren, grote bloemen en rode vruchtjes, goede bijenplant, verdraagt vervuilde lucht, de soort is inheems

Malus tschonoskii (wolappel)

middelgrote boom, vraagt vochthoudende grond, bladeren met bijzondere herfstkleur, de soort is inheems

Mespilus germanica (mispel)

breed uitgroeiende boom, met grillige vorm, geschikt voor de particuliere tuinen

Metasequoia glyptostroboides (mammoetboom)

zeer grote boom, groeit tot in het water, licht zure grond

Morus alba (witte moerbei)

kleine boom, sterk vertakkend, goed bestand tegen hitte en droogte

Nyssa sylvatica (nimfenboom)

grote boom, verdraagt slecht droge grond, mooie herfstverkleuring

Ostrya capinifolia (Europese hopbeuk)

middelgrote boom, verdraagt droge omstandigheden, oosprong Zuid-Europa

Parrotia persica (Perzisch ijzerhout)

middelgrote boom, herfstkleuren, groeit goed in licht zure veengrond

Phellodendron amurense (Amur-kurkboom)

middelgrote boom, laag vertakt, goed droogtereistent, jonge planten zijn vorstgevoelig, voor park en particulieren tuinen

Pinus sylvestris (gewone den)

grote boom, wintergroene naalden, verdraagt goed hitte en droogte, voor zandgronden, inheems

Platanus orientalis 'Minaret' (oosterse plataan zuilvorm)

Rustig groeiende boom met een smalle kroon, verdraagt bestrating, strooizout en droogte goed

Prunus padus 'Albertii' (vogelkers)

middelgrote boom, verdraagt natte grond, de soort is inheems

Pterocarya fraxinifolia (vleugelnoot)

grote boom, oudere takken hangen door, voor parken en grotere tuinen, altijd met kluit planten

Pyrus calleryana 'Chantecleer' (Chinese perenboom)

middelgrote boom, loopt vroeg uit en behoudt lang zijn blad

Pyrus calleryana 'Redspire' (rode Chinese perenboom)

groeit iets smaller, mooie herfstverkleuring

Quercus bimondorum 'Crimson Spire' (zuilvormige
hybride eik)

middelgrote smalle boom, frisgroen blad, mooie herfstverkleuring, bestand tegen witziekte

Quercus cerris (moseik)

grote boom, groeit ook goed in kalkrijke gronden

Quercus frainetto (Hongaarse eik)

grote boom, goed bestand tegen hitte en droogte, oorsprong zuid en oost Europa

Quercus palustris 'Green Dwarf' (moeraseik, bolvorm)

kleine boom, groeit goed in vochthoudende bodems, verdraagt tijdelijke overstromingen,

Quercus palustris 'Green Pillar' (moeraseik, zuilvorm)

groeit goed in vochthouden bodems, verdraagt tijdelijke overstromingen

Quercus petraea (wintereik)

grote boom, goed bestand tegen hitte en droogte, inheems

Quercus phellos (wilgbladige eik)

grote boom, verdraagt zure grond liefst vochthoudend

Quercus robur (zomereik)

grote boom, bestand tegen hitte en droogte, verdraagt zeewind en staand water in de wintermaanden, inheems

Quercus texana 'New Madrid

grote boom, verdraagt natte grond, vorst en strooizout

Quercus x warei 'Regal Prince'

middelgrote boom, zuilvorm, grijsachtig blad, verdraagt natte grond, vorst en strooizout

Sorbus aria 'Magnifica' (meelbes)

middelgrote boom, bij de cultivar 'Lutescens' zijn de bladeren geel in de lente, geënt op Sorbis intermedia nog beter bestand tegen droogte, oorsprong Europa

Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling' (lijsterbes)

middelgrote boom, 'Edulis' is de eetbare cultivar, goed droogteresistent, geef t snel resultaten, inheems

Sorbus intermedia 'Brouwers' (Zweedse meelbes)

middelgrote boom, verlangt een neutrale tot kalkhoudende bodem, diepwortelend en verdraagt droogte

Sorbus torminalis (elsbes)

middelgrote boom, verdraagt droogte, oosprong centraal Europa

Styphnolobium japonicum 'Regent' (honingboom)

goed bestand tegen hitte en droogte, verdraagt vervuilde lucht

Taxodium distichum (moerascypres)

grote boom, afvallende naalden, aangepast aan hoge waterstand

Tetradium daniellii (bijenboom)

kleine boom, laag vertakkend, bloeiperiode augustus-september, bijenplant

Tilia cordata 'Böhlje' (winterlinde, zuilvorm)

kleine boom, klein blad, gevoelig voor hoge waterstand, verdraagt vervuilde lucht, bijenplant, de soort is inheems

Tilia cordata 'Greenspire' (winterlinde, smalle vorm)

middelgrote boom, weerstand tegen luisaantasting, gevoelig voor hoge waterstand, bijenplant, de soort is inheems

Tilia cordata 'Rancho' (winterlinde, zuilvorm)

middelgrote boom, compact weerstand tegen luisaantasting, gevoelig voor hoge waterstand, bijenplant, de soort is inheems

Tilia x europaea 'Euchlora' (krimlinde)

grote boom, overhangende takken, weinig gevoelig voor bladluizen, bijenplant

Tilia x europaea 'Pallida' (koningslinde)

grote boom, hangende takken, gevoelig voor hoge waterstand, bijenplant

Tilia tomentosa 'Brabant' (zilverlinde)

grote boom, goed bestand tegen hitte en droogte, gevoelig voor hoge waterstand, bijenplant met late bloei, oorsprong zuid-oost Europa

Tilia tomentosa 'Doornik' (zilverlinde)

grote boom, goed bestand tegen hitte en droogte, gevoelig voor hoge waterstand, bijenplant met late bloei, oorsprong zuid-oost Europa

Ulmus 'Columelle' (olm, zuilvorm)

grote boom, zuilvormig, resistent tegen de olmenziekte,

Ulmus 'Lobel' (olm, zuilvorm)

grote boom met opgaande takken, goede resistentie

Zelkova serrata 'Green Vase' (Japanse schijniep)

middelgrote boom, goed bestand tegen hitte en tijdelijke droogte
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Groen Groeien in de bres
voor haar leden.
.................................................
Auteur: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele

Dagdagelijks is Groen Groeien actief ten
voordele van de leden. De ene keer dienen we
op te komen voor de belangen van de sector.
De andere keer zien we opportuniteiten om
mee te werken aan de realisatie van nieuwe
projecten. In dit artikel vind je een greep van
onze vele werven waar we actief zijn.
ZELF JE TOEKOMSTIGE
MEDEWERKER OPLEIDEN
Nieuw is dat de voltijdse land- en tuinbouwscholen duaal leren kunnen organiseren
in het BSO en TSO. Duaal leren wordt
beschouwd als voltijds secundair onderwijs.
School en werkvloer moeten er samen voor
zorgen dat de jongere op het einde van het
traject alle competenties verworven heeft.
Bedrijven die interesse hebben, kunnen een
erkenning aanvragen die vijf jaar geldig is.
Eens ze die hebben, kunnen jongeren die
zich aandienen vlot bij hen starten. Er wordt
een overeenkomst ‘alternerende opleiding’
afgesloten met drie partijen. Vervolgens
neemt het bedrijf de jongere in dienst, die
zich engageert om drie dagen per week te
werken en twee dagen naar school te gaan.
De jongere krijgt een leervergoeding. We
zien nu al dat het een uitstekende manier
van opleiding is voor jongeren voor wie het
niet evident is om voltijds op de schoolbanken te zitten. In het gewoon onderwijs hadden deze jongeren één dag stage per week.
Dankzij duaal leren hebben zij drie dagen
na elkaar opleiding op het bedrijf, wat hen
de gelegenheid geeft om de evolutie in
aanleg- en onderhoudsprojecten beter op te
volgen. Daardoor verwerven ze ook gemakkelijker extra competenties. Groen Groeien
nam hiervoor initiatief en werkte actief mee
om samen met de overheid duaal leren op
de rails te zetten.

INTRODUCEERT

NIEUW

JADIFIX

IEDEREEN TUINAANNEMER?
Omdat ‘tuinaannemer’ geen erkend beroep
is, kan iedereen zonder specifiek diploma
of opleiding zich deze titel toe-eigenen.
Vroeger bood een registratie garantie dat
een aannemer in orde was met fiscale en
sociale schulden. Dit werd in 2012 volledig
geschrapt. Hierdoor viel een soort kwaliteitslabel weg en verloren particulieren
een referentiepunt waarmee ze konden
af toetsen of een tuinaannemer betrouwbaar was of niet. Vanaf september 2018 is
ook een attest bedrijfsbeheer niet langer
meer nodig om zelfstandig te worden. Er is
dus een alternatief nodig, want slecht opgeleide, onervaren zelfstandigen zomaar
op de markt toelaten, zorgt voor oneerlijke
concurrentie. Om te vermijden dat de
kwaliteit en de professionaliteit van de
sector verwatert door de explosieve groei,
richtte Groen Groeien het ‘TuinExpert-kwaliteitslabel’ op. Dit label hamert op vakbekwaamheid, service en betrokkenheid
om een hoge kwaliteit te garanderen. Het
‘TuinExpert-kwaliteitslabel’ is een onafhankelijke certificering voor professionele
tuinaannemers. Hiermee kunnen zij zich
onderscheiden van de massa dienstverleners in de sector. Zowel eenmanszaken
als kleine of grote kmo’s kunnen dit label
behalen. Wel is minstens vijf jaar ervaring
als zelfstandige tuinaannemer nodig. Het
label garandeert dat de tuinaannemer
voldoet aan verschillende kwaliteitseisen en dit schept meer vertrouwen bij de
klant. Daarnaast krijgen de klanten via de
website ook de mogelijkheid om recensies
te schrijven. Op die manier garandeert
het label kwaliteitsvol werk en is de klant
zeker van een professionele uitvoering en
nazorg. Meer info: www.tuin-expert.be
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DE SPELREGELS MOETEN VOOR
IEDEREEN GELIJK ZIJN…
In het zomerakkoord besliste de federale
regering dat werknemers, gepensioneerden
en zelfs werklozen tot 6000 euro per jaar
(of 500 euro per maand) onbelast kunnen
bijklussen. Het gaat over diensten ‘met een
maatschappelijke meerwaarde’ waarbij de
regering naar eigen zeggen wil vermijden
dat ze in het vaarwater zouden komen van
zelfstandige activiteiten en dus oneerlijke
concurrentie zouden veroorzaken. Maar
garanties daarvoor zijn er niet. Op de lijst
staat bijvoorbeeld ‘kleine onderhoudswerken op of rondom de woning’. De vrees is
dat hier al snel concurrentie zal ontstaan
met onze professionele tuinaannemers.
Het is belangrijk dat de aard van die klusjes
duidelijk wordt afgebakend. Het mag niet
om activiteiten gaan die een professioneel
bedrijf ook zou kunnen uitvoeren. Mensen
die vier vijfde werken, en op hun vrije dag
in de week gaan bijklussen, moeten voor
die ene dag dan geen belastingen betalen.
Als men dat goed organiseert, dan wordt
dat een officiële bijverdienste, die wél
rechtstreekse concurrentie is voor tuinaannemers die sociale bijdragen betalen. Onze
bekommernis gaat ook uit naar de kwaliteit
van de dienstverlening. Ook op het vlak
van veiligheid en aansprakelijkheid maken
we ons zorgen. Tuinaannemers moeten
voldoen aan een hele rits van veiligheidsvoorschriften, bijvoorbeeld inzake het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen,
arbeidsmateriaal enzovoort. Wat met een
bijklusser? En wat met de aansprakelijkheid
als het misloopt? Allemaal vragen waarop
tot op vandaag geen antwoord is of geen
garantie kan geboden worden. Boerenbond
en AVBS-Groen Groeien vragen dan ook

is een nieuw en uniek blindbevestigingssysteem
voor gevelbekleding!
- Unieke exclusieve look
- Bespaar tijd bij de plaatsing
- Geen zichtbare nagels of schroeven meer
- Clip systeem met schroeven voor de beste
bevestiging
Een systeem met inox clips waarbij het
geschaafde hout perfect is afgestemd op de clip.

NIEUW

JADIWOOD THERMO ESSEN

is essen hout dat bij een temperatuur van ongeveer 230°C
en bij een verlaagde zuurstofconcentratie behandeld
is, de belangrijke eigenschappen worden over de volle
doorsnede van het hout blijvend veranderd.
- Onze volledige productielijn onder eigen controle
- 100% Europees Essen met FSC-label
- Voorzien van KOMO-certificaat dankzij het Smartheat®
procedé
- Uniek op de Europese markt!
- Maatvoeringen 21 x 68 mm, 21 x 100 mm en 21 x 140 mm
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eerst sluitende garanties op het vlak van
eerlijke concurrentie vooraleer dit systeem
definitief van start gaat. Omdat de Kamer
van Volksvertegenwoordigers de wet op
het onbelast bijklussen heeft goedgekeurd,
zonder de voor ons essentiële wijzigingen,
zagen we ons verplicht deze regelgeving aan
te vechten bij het Grondwettelijk Hof.

KWALITATIEVE GROENE
AANBESTEDINGEN VANAF HET
ONTWERPSTADIUM
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Een doordacht groenbeleid begint bij de
planning van het gemeentelijk/stedelijk
gebied. Landschaps- en tuinarchitecten,
maar ook groenaannemers en -beheerders
dienen vanaf het begin betrokken te worden
bij bouw- en stadsinrichtingsprojecten. Zij
kunnen vanuit hun expertise de groene en
functionele inbedding van een project in
de omgeving versterken. Ook biodiversiteit
start op de tekentafel. De ontwikkeling van
de nieuwe Nike-site in Laakdaal is hier een
goed voorbeeld van en heeft aangetoond
dat dergelijke aanpak in de praktijk werkt.
Daarnaast is onze vakorganisatie voorstander van afzonderlijke aanbestedingen voor
de aanleg van groen bij openbare bouw- en
infrastructuurwerken en dit 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 het best in kleinere
pakketten opgesplitst, zodat meer lokale
bedrijven kunnen intekenen. De sector van
tuinaanleg- en groenvoorziening is nu eenmaal sterk lokaal georganiseerd en op de
lokale economie gericht. Bij aanbestedingen dient ook veel meer rekening gehouden
te worden met kwalitatieve criteria. De
strategie van de lage prijzen bij openbare
aanbestedingen moedigt zeker niet aan
om in te zetten op kwaliteit en intellectuele
input. Steden en gemeenten moeten bereid
zijn om de kennis en vaardigheden van
professionele tuinaannemers naar waarde
te schatten en te vergoeden.

les, wederzijds respect en coaching. Dit
charter houdt concreet in wat de rechten en
plichten zijn van de verschillende betrokken partijen. Sociale controles moeten ten
allen tijde beleefd, professioneel en met
respect voor inspecteurs, ondernemers
en werknemers verlopen. De inspecteurs
hebben naast een controlerende rol ook
een begeleidende en informerende rol
en worden aangespoord om coachend op
te treden. Ze moeten bonafide ondernemingen begeleiden en helpen om de vaak
complexe wetgeving toe te passen. De
sociale inspectiediensten hebben ook een
maatschappelijk belangrijke opdracht, niet
in het minst omdat ze bonafide bedrijven
beschermt tegen oneerlijke concurrenten.
De ondertekening van dit charter is al het
derde document dat meer rechtszekerheid
brengt op één jaar tijd. Vorig jaar werd midden februari het Plan ter bevordering van
de Eerlijke Concurrentie (PEC) in de groene
sectoren ondertekend. Ook dit PEC heeft
duidelijkere regels en meer rechtszekerheid voor de siertelers en groenvoorzieners
als doel. Enkele maanden later, in juni 2017
werd een samenwerkingsovereenkomst
tussen de SIOD en de sociale partners van
de land- en tuinbouw ondertekend. Recent
hebben de interprofessionele werkgevers,
de bevoegde ministers en de SIOD een
globaal charter ondertekend.

BTW-TARIEF VERKOOP PLANTGOED
DOOR TUINAANNEMERS
Groen Groeien blijft aandringen om het
btw-tarief bij de verkoop van plantgoed
door tuinaannemers te verlagen van 21 naar
6%. Dit is superbelangrijk voor de concurrentiekracht van onze tuinaanlegsector.
De situatie tot op vandaag is dat wanneer

DUIDELIJKE SPELREGELS VOOR
SOCIALE CONTROLES
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De federale regering, de inspectiediensten
die deel uitmaken van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de
werkgevers- en zelfstandigenorganisaties,
waaronder Boerenbond-AVBS-Groen
Groeien, hebben een charter ondertekend
voor een betere communicatie bij contro-
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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%. Het wetsvoorstel om deze
scheve situatie te corrigeren werd vorig jaar
ingediend. En niet enkel om oneerlijke concurrentie te vermijden zou een tariefverlaging van 21% naar 6% positief zijn, ook zou
de toepassing van het verlaagd BTW-tarief
een stimulans betekenen voor de werkgelegenheid en de tewerkstelling in tuinaanleg
en -onderhoud. Daarenboven is de aanleg
en het onderhoud van parken, tuinen en
plantsoenen vrij arbeidsintensief waarbij
ook veel laaggeschoolde werknemers aan
de slag kunnen. Sinds meer dan 10 jaar legt
CD&V-volksvertegenwoordiger Nathalie
Muylle (CD&V) voorstellen op tafel. Begin
vorig jaar diende N-VA een wetsvoorstel in
met hetzelfde voorstel tot BTW-verlaging.
Volksvertegenwoordiger Rita Gantois (NVA) kreeg hierbij ook de steun van MR en
van Open Vld. De vier meerderheidspartijen
zaten dus op dezelfde lijn. Minder blij waren
we eind juni vorig jaar met het bericht
dat dit voorstel niet door de Commissie
Financiën van het parlement mocht worden
goedgekeurd omdat het budgettaire gevolgen heeft. Dit terwijl het voorstel de steun
heeft van alle meerderheidspartijen ... en
ondanks gunstig advies van het Rekenhof en
de steun van de minister van Financiën. Het
is daarom extra jammer dat de aanpassing
van het btw-tarief niet in het zogenaamde
‘zomerakkoord’ van de federale regering
werd meegenomen. We blijven bij de
politiek aandringen zodat dit voorstel op
de agenda blijft en het alsnog kan goedgekeurd worden.

PLANTMATERIAAL

PLANTMATERIAAL

Hoe door

buxusrups

aangetaste Buxus
correct afvoeren
.................................................
Bron en foto’s: PCS

Mits een intensieve opvolging in combinatie met een correct toegepaste beheersing
is schade van de buxusmot onder controle
te houden. Meer info voor particulieren is
te vinden op www.sosbuxusmot.be. Soms
is de schade echter reeds te ver gevorderd
en dient de aangetaste struik te worden
afgevoerd. Deze buxus- en snoeiresten
vormen een belangrijke bron van nieuwe
infectie van de buxusmot aangezien de
eitjes, rupsen en poppen er nog een tijdje
op kunnen overleven en de buxusmot
zelf ettelijke kilometers vliegend kan
afleggen. Advies voor correcte afvoer van
buxusafval kan u lezen in dit artikel.

ZO SNEL MOGELIJK AFVOEREN
Het is van groot belang dat het buxusafval
zo snel mogelijk wordt verwerkt in een
professionele composteringsinstallatie.
De hoge temperaturen die tijdens het
composteringsproces ontstaan, bieden
garantie voor het afdoden van de verschillende stadia van de buxusmot.
Buxus is groenafval en kan dus afgevoerd
worden naar het recyclagepark. Op het
recyclagepark worden vaak verschillende
fracties tuinafval apart ingezameld:
• Snoeihout
• Boomwortels, boomstronken
• Gemengd groenafval
Het is belangrijk dat het buxusmateriaal
bij een fractie terechtkomt die zeker
gecomposteerd wordt, meestal is dit het
gemengd groenafval. Snoeihout of boomwortels worden in sommige gevallen verhakseld en als mulchmateriaal gebruikt.
Zo is er risico tot verdere verspreiding,
want er is geen afdoding van de mot, ei,
rups of pop.

IN GESLOTEN PLASTIC ZAK OF
AFGEDEKT
VERVOEREN

de garage mogen blijven liggen, maar ook
dat ze zo snel mogelijk dienen afgevoerd
te worden van het recyclagepark naar de
compostering.
Volgens het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval
bedraagt de opslagtermijn op het recyclagepark voor fijn tuinafval maximum 1
week in de periode april-oktober. Ook op
de compostering wordt de opslagtermijn
best zo kort mogelijk gehouden. Volgens
het lastenboek is de maximale opslagtermijn 2 weken.

ADVIES ALTERNATIEVEN
•

•

Deze informatie is eveneens te vinden op
http://www.vlaco.be/nieuws/hoe-doorbuxusrups-aangetaste-buxus-correctafvoeren.
Voor vragen rond de buxusmot kunnen particulieren terecht op www.sosbuxusmot.be.

Liesbet Van Remoortere, Jesse Tavernier, Joachim
Audenaert (PCS)

Dit artikel werd gemaakt in het kader van het
project ‘Sensibilisering rond het monitoren en
beheersen van de buxusmot (Cydalima perspectalis)
in Vlaanderen’ gefinancierd door het Vlaams Fonds
voor Landbouw en Visserij van het Departement
Landbouw & Visserij van de Vlaamse overheid
en het project ‘Beheersing van de exotische plaag
buxusmot’ gefinancierd door de Provincie OostVlaanderen.

Het aangetaste buxusmateriaal wordt
best in gesloten plastic zak of afgedekt
afgevoerd. Dit om onderweg verspreiding
te vermijden. Het is echter belangrijk dat
het afdekzeil en de plastic zak niet bij het
groenafval terechtkomen.

MAXIMALE OPSLAGTERMIJN VAN 1
WEEK IN PERIODE APRIL-OKTOBER
Het materiaal moet zo snel mogelijk
gecomposteerd worden. Dit betekent dat
buxusresten geen weken in de tuin of in
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Thuis of zelf composteren van buxusmateriaal is af te raden. De afdoding
kan hier zeker niet worden gegarandeerd.
Wie een groen- of gft-container heeft,
kan hierin ook kleinere hoeveelheden
materiaal kwijt.
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TERUGBLIK

Tuinreis
Groen Groeien
Normandië
.................................................
Auteur: Dirk Ingelaere - Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele

De doelstelling van deze tuinreis is veelzijdig
zoals onder andere er eens samen op uit
trekken met collega’s, te ontstressen en
te genieten van onze job, meesterlijke
toptuinen te kunnen ontdekken en te
beleven, kennis en ideeën met collega’s te
kunnen uitwisselen en om onze (planten)
kennis te verruimen en onze passie voor het
vak met collega’s te delen.

perfect weggestopte jacuzzi werd toch
ontdekt, maar we durfden dan toch net niet
… Daarna trokken we richting Rouen voor
een bezoek aan de tuin van het Musée Pierre
Corneille, gekend voor zijn ‘potager’ met zijn
assortiment groenten en aromatische planten
reeds gecultiveerd in de 17e eeuw. De eerste
dag werd afgerond met een welverdiend en
zeer geslaagd bezoek aan de historische stad
Rouen dankzij het lichtfestival en last but not
least het zeer aangename terrasjesweer…
Op zaterdag 30 juni werden twee tuinen
bezocht : Le Vasterival ontworpen door
Prinses Sturdza en Le Parc des Moutiers, de
meest engelse tuin van Frankrijk getekend
door Gertrude Jekyll. Opvallend voor beide
tuinen is de maturiteit en meesterlijke
snoeiwijze van de bomen en heesters wat
de maturiteit nog versterkt en wat leidt tot
prachtige verzichten en perspectieven in
beide tuinen. Kortom, twee meesterlijke
toptuinen, pure klasse. Deze tuinen moet
je beleven. Nota bene : Le Vasterival is
enkel toegankelijk op afspraak voor groepen
met deskundige begeleiding van hun
tuinarchitect.

We vertrokken op vrijdagochtend 29 juni
en werden al meteen getrakteerd door
Groen Groeien met een heerlijk ontbijt.
We trokken richting Amiens om er ook wat
culturele kennis op te doen en bezochten
er de kathedraal Notre-Dame, opgenomen
in de werelderfgoedlijst van de Unesco.
Ook werd er de innerlijke mens nog wat
versterkt, klaar voor het eerste tuinbezoek
aan Jardin Agapanthe. Al meteen zat de
sfeer er goed in en kwamen we tot rust. De

Op zondag 1 juli werden drie privé-tuinen
bezocht : Jardins des Valerianes, Jardins
Angelique en Jardin Plume. Iedere tuin werd
ons toegelicht door de trotse tuineigenaars,
telkens met hun eigen verhaal, passie en
duidelijke visie. Alweer waren we steeds
onder de indruk van de uitzonderlijke
variatie aan planten en de rust die deze
tuinen uitstraalt. Jardin Plume werd dan ook
blootvoets bezocht; het was puur genieten
van de schoonheid en éénvoud, de rust, …

De eerste Groen Groeien tuinreis werd
een feit. Vorige winter werd de reis
zorgvuldig uitgestippeld samen met onze
gids en groenjournalist Marc Verachtert.
We opteerden voor een tuinreis richting
Normandië. Moeilijkste punt voor ons was
om een geschikte datum te vinden want zoals
algemeen bekend heeft een tuinaannemer
het steeds druk. Uiteindelijk werd de keuze
gemaakt voor eind juni – begin juli. Het
drukste seizoen ligt dan achter de rug en
de grote verlofperiode moet nog beginnen.
Bovendien staan de tuinen en planten er dan
op hun mooist en frist bij, althans buiten de
toen reeds aanhoudende droogte en warmte
gerekend.

48 - GROENGROEIEN magazine

Maandag 2 juli, de laatste dag reeds. We
bezochten het bloemendorp Gerberoy,
geklasseerd als één der mooiste dorpen
van Frankrijk. We ontdekten er Jardin d’ifs
gekend om zijn eeuwenoude taxus topiary.
Daarna vertrokken we richting Jardins de
Séricourt waar we konden genieten van een
lunchbuffet in de tuin. Ook hier kregen we
een uitgebreide rondleiding. En om deze
vierdaagse tuinreis af te sluiten stopten we
nog bij Les Jardins de Valloires, gelegen bij
een achttiende eeuwse Cisterciënzer abdij.
In beide tuinen konden we alweer genieten
van de enorme rijkdom aan diverse zeldzame
struiken zoals bvb de Holodiscus discolor (ref.
St & Chr), rozen en vaste planten, dit alles
onder een stralende zon.

TERUGBLIK

DAG 1
LES JARDINS AGAPANTHE

Impasse Agapanthe 1
76850 Grigneuseville

Deze bijzondere Normandische tuin van
architect Alexandre Thomas is een wonderlijke
creatie. De twee tuinen zijn een opeenvolging
van intieme plekjes, afgescheiden door heggen,
stenen muren en tal van niveauverschillen. De
variëteit aan planten is enorm. Liefhebbers
van mediterane planten, rozen, hydrangea’s,
grassoorten, verbena’s e.a. komen hier zeker aan
hun trekken. Aan de tuin is ook een kleine mooi
verzorgde kwekerij verbonden.

Toch wel opmerkelijk bij deze tuinbezoeken
is de bezorgdheid van de tuineigenaars over
de jaarlijks weerkerende en aanhoudende
droogte en warmte, waar vele plantensoorten
onder lijden. Toch wel om even bij stil te
staan en ‘stof’ om over na te denken.
Wie erbij was, kan terugblikken op
een prachtige tuinreis met vele mooie
herinneringen boordevol ideeën. De sfeer zat
er goed in, we ontdekten veel nieuwigheden,
onze plantenkennis werd opgefrist en de
innerlijke mens had niks tekort. Enkele
sfeerfoto’s genomen door de deelnemers met
wat tekst en uitleg door Jan getuigen hiervan.
Wordt vervolgd …

MAISON DES CHAMPS PIERRE
CORNEILLE

Rue Pierre Corneille 502
76650 Petit-Couronne

Deze tuin bevindt zich nabij de woonplaats
van de Franse schrijver Pierre Corneille nabij
Rouen. In de woning met een 13de eeuws
interieur is er nog steeds de ‘Pierre Corneille
bibliotheek’. De schrijver kwam hier wonen

Dirk Ingelaere
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LE BOIS DES MOUTIERS

Route de l’Eglise
76119 Varengeville sur Mer

Wereldberoemde tuin van
de familie Mallet in Engelse
Arts & Craft stijl, met als
ontwerpers het befaamde duo
Edwin Lutyens en Gertrude
Jekyll. Deze wellicht meest
Engelse tuin van Frankrijk is
12 ha groot. De woning werd
door E. Lutyens in harmonie
met de tuin ontworpen. Het
geheel ligt prachtig ingebed in
een glooiende vallei die naar
de zee toeloopt. Lutyens koos
bewust materialen, steen,
tegels en pleisterwerk die zowel
in het huis als in de tuinmuren
toegepast werden. Vanaf een
prachtig terras heb je een
schitterend zicht op de Engelse
landschapstuin met woodlands.
Dankzij een speling van de
natuur is de ondergrond vrij
zuur (ondanks de krijtrotsen
op 100 m afstand), waardoor
rhododenrons, azalea’s en
hydrangea’s het er bijzonder
naar hun zin hebben.

voor de rust en fraaie omgeving aan de Seine. De moesen kruidentuin zijn kenmerkend voor deze tuin. Hier kan
je oude en vergeten groenten en (medicinale) kruiden
ontdekken.

DAG 2
LE JARDIN DU VASTERIVAL

Allée Albert Roussel 346 (Route du Phare d’Ailly)
76119 Sainte-Marguerite-sur-Mer
Deze bijzondere tuin van 12 ha was het levenswerk van wijlen
Prinses Greta Sturdza, die op 30 november 2009 op de gezegende
leeftijd van 94 jaar overleed. Deze bijzondere plantenvrouw
zorgde meer dan 50 jaar voor deze unieke tuin, die ze in 1957
begon aan te leggen. Deze tuin bevat een enorme uitgelezen
collectie bijzondere en zeldzame planten ( > 10.000 soorten),
maar is absoluut meer dan een collectietuin, volgens velen is
dé fraaiste particuliere tuin in heel Frankrijk. De tuin heeft
bovendien in ieder seizoen iets te bieden, zelfs in de winter
(favoriete seizoen van wijlen Princess Sturdza). Je vindt er
mooie collecties hydrangea, magnolia, rozen, astilbes, hosta’s,
primula’s, varens, rhododendrons...

DAG 3
JARDIN DES VALERIANES

Route d’ Ennecuit
76750 Bosc-Roger-sur-Buchy

Genesteld in het hart van het platteland bevat
deze 1,2 ha grote tuin een subtiele samenstelling
van vaste planten, rozen, inclusief een prachtige
verzameling bomen, struiken en hortensia’s.
De tuin benadrukt de creatieve fantasie van
de eigenaars: gemengde borders, met gras
begroeide paden, stenen bestrating en een
pad rond het water met een “zen”-sfeer. In de
wat kleinere privé-tuin van een kleine halve
hectare is te zien dat er met veel zorg een
cottagetuin is aangelegd met een uitgebreide
plantencollectie. Aan de keuze van de planten
en het strak geschoren gazon ziet men dat
de eigenaar Michel Tissait en zijn vrouw
professioneel werk afleveren.
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Multifunctionele

JARDINS D’ANGELIQUE

the
perfect
match

Route de Lyons
76520 Montmain

Deze tuin werd aangelegd ter nagedachtenis van de dochter van tuineigenaars. Angelique’s
favoriete kleur was wit. Deze tuin draagt haar naam en staat vol witte bloemen. Na het
overlijden van haar vader onderhouden haar moeder en zus deze tuin. De dominante kleur is wit
met een weelderigheid en een grote verscheidenheid aan bloeiwijzen. Taxus- en buxushagen
omringen de bloemenbedden. Een tuinfontein in het midden maakt het plaatje compleet.
Achter een smeedijzeren hek vullen honderden rozen, struiken en vaste planten de ruimte.
Het beekje dat door de tuin slingert is een creatie van eigenaars. Het natuurlijke effect ervan is
opvallend.

werktuigendrager
City Ranger 2250

+ Stille en zuinige 4 cil.
dieselmotor 34 pk
+ Laag eigengewicht, geschikt
voor trottoirs en gazons
+ Enkele aan- en afkoppelhendel
voor werktuigen
+ Complete lijn aan werktuigen:
veeg-/zuigunit, onkruidborstel,
kantensnijder, heggensnoeier,
klepelmaaier, mulchmaaier,
cirkelmaaier, zoutstrooier,
rolbezem
+ Cabine met airco optioneel

Vind uw dealer op
www.packogreen.be
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JARDIN PLUME

We zijn altijd dichtbij :
Productielocaties te Deinze,
Maaseik en nu ook te
Sint Gillis Waas !

76116 Azouville sur Ry
De beroemde ‘’Le Jardin Plume’’ was
oorspronkelijk een eenvoudige boomgaard van
1,5 ha. Dankzij Sylvie en Patrick Quibel is deze
tuin sinds 1996, een eigentijdse tuin met een
heel natuurlijke sfeer. De tuinen liggen rondom
een prachtige oude Normandische boerderij.
We liepen door een reeks tuinen zoals: een
zomer-, herfst- en wintertuin, een slapende
tuin, een spiegelvijver, een moestuin vol met
kleurrijke bloemen en natuurlijk een grote
boomgaard. Het is een reeks van prachtige
landschappen, de ene nog mooier dan de
andere met verschillende perspectieven.

Boomplantsubstraten
Grastegelmengsel
Grindgazon
Bodemverbeteraars
Boomschors
Lava
ontvangst groenafval

Find your dealer at
www.iforwilliams.net

los gestort, kraanwagen
geblazen met Express Blower

BODEMBEDENKERS
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DAG 4
GERBEROY

LES JARDINS DE SÉRICOURT

60380 Gerberoy

Rue du Bois 2
62270 SERICOURT

Het dorp Gerberoy, geklasseerd als één van de mooiste dorpen
van Frankrijk, is een droombestemming voor de liefhebbers van
bloemen en rozen. Je ontdekt er 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.

Deze vier hectare grote tuin, aangelegd door Yves Gosse de Gorre, kreeg meerdere keren een erkenning en behoort
tot de club van ‘’Jardin Remarquable’’. Dit is een poëtische en inspirerende tuin met veel afwisseling van licht,
kleuren en schaduw geïntegreerd in het omliggende bos. We kunnen hier rondwandelen door verschillende paden
en vallen van de ene na de andere verbazing. Opmerkelijk zijn hier de gesnoeide taxussen die doen denken aan de
bekende beelden op de Paaseilanden.

ABBAY DE VALLOIRES

80120 Argoules

JARDIN D’IFS

60380 Gerberoy

Deze eeuwenoude tuin is waarschijnlijk een
voorloper van het huidige huis uit de vroege
achttiende eeuw. Deze tuin verrast met zijn
reusachtige taxusdecoratie, met eigenzinnige
en indrukwekkende vormen en volumes.
Ze vormen het symmetrisch gerangschikte
meubilair van een “woonkamer van groen”.
De grote taxusbomen zijn minstens 150 jaar
oud. Het oudste exemplaar in de vorm van
een iglo zou 300-400 jaar oud zijn. Dit is een
zeer zeldzaam historisch groen monument,
uniek in Frankrijk. Er zijn veel rozenstruiken
wat bijdraagt aan de charme van het geheel.
De kleine moestuin in permacultuur biedt
een aantal groenten en bloemen die in het
restaurant worden gebruikt.
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Het bezoek begint in de tuin van het groene klooster. In kolom gesnoeide
taxussen roepen de sfeer op van de kloostergang. Strak geschikte
plantbedden met een veelheid aan kleuren en geuren leggen de relatie met
de traditionele paradijstuin. Blauw, wit, geel en rood –elk gevat in een eigen
compartiment- voeren de hoofdtoon. Op de helling naast de kloostertuin vind
je een aaneenschakeling van planteneilanden. Dit is het arboretum met de
plantencollectie waarbij bijna 5000 planten aangelegd werden op een voor
plantentuin absoluut ongebruikelijke manier. De plantcombinaties werden op
basis van uitzicht en voorkomen opgesteld in zestien eilanden.
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Tuinarchitect en –aannemer uit het
Oostvlaamse Kalken volgt de Groen
Groeien activiteiten nauwgezet op. Vanuit
zijn passie en gedrevenheid voor het
vak is Hendrik dan ook regelmatig eens
aanwezig op een Groen Groeien activiteit.
Benieuwd naar zijn visie ? Alvast ‘stof’
genoeg tot nadenken.

Van waaruit de keuze combinatie
tuinarchitect- tuinaannemer ?

Hendrik

Baeten
.................................................
Auteurs: Hendrik Baeten, Dirk Ingelaere
Foto’s: Hendrik Baeten

Ik doe het allebei en zelfs het onderhoud
doe ik er graag bij. Niets is mij te min.
Maar in alles wat ik doe ben ik in de eerste
plaats tuinarchitect. Ik heb teveel respect
voor het creatieve om het zowel in de
uitvoering als in het onderhoud verloren te
laten gaan.
De sleutels voor het welslagen van een project , hoe groot of hoe klein het ook is, liggen
in de handen van deze drie partijen . Iedereen moet ernstig genomen worden maar
iedereen moet ook zelf de ernst van zijn taak
beseffen. We zijn allemaal ambassadeurs
van onze eigen sector en hebben ook de
plicht om dit uit te dragen. De strijd om het
ultieme te bereiken mag je nooit opgeven
maar moet de drijfveer zijn van iedereen.
Professionaliteit is het sleutelwoord. We willen toch allemaal “Groot” zijn in iets ?
In ons beroep kan je nog “groot” zijn in
“kleine” dingen. Een mooie bloem zijn
die vertederd, een mooi blad, een mooi
silhouet van een plant, we hebben zoveel
waarmee we de mensen kunnen vertederen. Geen enkel ander beroep kan putten
uit zo’n mooi aanbod, we hebben het
mooiste kleurenpallet, de weligste vormen,
de lekkerste geuren, de beste smaken.
Soms overweldigend en dan weer subtiel .
Er is veel frustratie , dat weet ik, maar laat
ons ook de positieve kanten niet vergeten.
Laat ons de schoonheid van dit beroep uitdragen en mensen warm maken om mee
te stappen in dit verhaal .

Wat is uw strategie of visie voor het
welslagen van een project ?
Het antwoord zit voor een stuk vervat in
de vorige vraag natuurlijk. In de eerste
plaats is veel vakkennis verreist en ook veel
mensenkennis. Het leren omgaan met
mensen, zowel opdrachtgevers, aannemers
en medewerkers is een niet te onderschatten factor. Studies hebben aangetoond
dat 85% van het succes van een bedrijf
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afhangt van zijn bekwaamheid tot omgaan
met anderen : van zijn persoonlijkheid tot
bekwaamheid tot het leiding geven van
mensen ( dale carnegie “ zo maakt u vrienden en goede relaties”) . Hier is nog veel
werk aan de winkel om duurzame samenwerkingsverbanden te smeden, iets waar
ik altijd voor gepleit heb. Samenwerken
en specialiseren. Ik denk dat dit op termijn
de enige oplossing zal zijn om projecten
te realiseren (kennis en ervaringen delen,
investeringen beperken, de seizoensdruk
opvangen) het zijn maar enkele van de vele
voordelen. Het is teveel ieder voor zich
en dat werkt verstikkend. We werken ons
allemaal kapot en raken vroegtijdig uitgeblust en er zijn ook enorm veel lichamelijke
klachten. We moeten daar echt eens bij stil
staan want niemand wordt daar gelukkig
van. Het verdelen van taken kan je meer
zuurstof en energie geven en horizonten
verleggen. Er is een enorme bereidheid om
elkaar bij te staan in nood, waarom zou het
anders dan niet kunnen ?
De vergrijzing van de bevolking en het
gebrek aan ervaren arbeidskrachten zal
ons in die richting dwingen. Ik denk dat we
de voordelen nog te weinig beseffen . Op
terrein zijn er natuurlijk wel al vormen van
samenwerking en dat is denk ik een goede
evolutie . Ook hier zou het delen van ervaringen de zaken zeker kunnen versnellen.
Een taak voor de vakvereniging misschien ?

Hendrik, deze strategie werpt duidelijk zijn vruchten af waarvoor u dan
ook steevast werd beloond. U behaalde zilver bij de Vlaamse Tuinaannemer editie 2005-2006 , als winnaar
Tuinarchitectuur Munster Bilzen 1988
en met een prachtig artikel in 2010 in
het Nieuwsblad met als uitgangspunt
“Oude hagen brengen structuur”.
Resulteerde dit in een meerwaarde
voor uw bedrijf ?
Het krijgen van een erkenning is natuurlijk
heel plezant. Een schouderklopje doet
altijd deugd, maar voor mij was het ook
niet meer dan dat. Het is slechts een momentopname. Het geeft je nieuwe energie
maar ik had het wellicht veel meer kunnen
uitspelen, maar dat heb ik nagelaten . De
aard van het beestje zeker ? Ik heb nooit de
ambitie gehad om heel groot te worden, ik
ken mijn grenzen en dat is ook belangrijk.
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BEST-select is een coöperatieve vereniging van twintig Vlaamse
sierboomkwekerijen. De missie van BEST- select 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 (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en
Voedingsonderzoek).
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.

www.bestselect.be

Een overzicht van de BEST-select leden en van de winkelpunten vindt u op de website.
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Heeft u een bepaalde voorkeur wat
uw stijl en plantenkeuze betreft ?
Welke zijn uw favorieten ?

Ervaart u met uw jarenlange ervaring
in het vak een bepaalde evolutie of
trend en hoe ziet u de toekomst ?

Er zijn veel zaken die de richting van een
ontwerp kunnen sturen. Het is onze taak
deze zo goed mogelijk waar te nemen.
Van hieruit kan je zoeken naar het verhaal
waarbij het hoort, de essentie , en vertalen
in een ontwerp. Het ontwerpen is dikwijls
een moeilijke zoektocht maar als het plaatje
klopt is de voldoening enorm. Ik hou van
eenvoudige dingen, veel van onze tuinen
zijn te druk zowel naar materialen als naar
vormgeving toe. De eenvoud kan zo veel
meer beroeren, zoveel meer rust bieden.
We moeten ballast over boord gooien en
behouden wat er echt toe doet. Is dat ook
niet de essentie van het leven ? Een tuin
heeft structuur nodig. Het vaste kader zeg
maar van een tuin. Eens dat goed staat, kan
je over de invulling gaan nadenken. Ik heb
geen bepaalde voorkeuren van planten .
Volgens mij is er voor elke plant een toepassing, maar je moet ze gebruiken in de juiste
context . Het is ook soms experimenteren
en vaak krijgen we daartoe niet altijd de
kans. Er zou altijd een zekere marge moeten
kunnen blijven binnen dewelke we een
zekere aanpassing kunnen doen.

Groen moet in de eerste plaats rustgevend
zijn. Ik zie teveel vormen, paadjes en constructies. Dit maakt niet alleen de tuinen
maar ook het straatbeeld zeer onrustig.
We moeten terug naar de basis. Zoals
ik al zei, ballast over boord gooien en de
essentie behouden. Groen kan in deze
drukke wereld zoveel rust brengen. Ik heb
er alle vertrouwen in dat het belang van
een groene omgeving zal toenemen om
die rust te vinden. Maar het moet dan ook
die rust uitstralen. Er zijn tal van mooie
voorbeelden en die bewustwording groeit .
Spijtig genoeg worden veel aanplantingen
nog slecht uitgevoerd waardoor ze nooit
de kans krijgen om uit te groeien tot welig
groen . Laanbomen langs wegen worden
dikwijls zo slecht aangeplant of onderhouden waardoor ze nooit de kans krijgen om
uit te groeien tot een mooie laan of dreef.
Ik kan mij daar enorm aan ergeren. We
moeten allen het goede voorbeeld geven
om respect voor onze sector af te dwingen
.en dit zowel in de particuliere tuinen als
in het openbaar groen. De rest zal dan wel
volgen . Liever wat minder groen maar
goed aangeplant en onderhouden met

kans op slagen dan teveel en te druk waar
niets van terecht komt.

Welke is uw motivatie om u aan te
sluiten aan een vakvereniging zoals
Groen Groeien ?
Vakverenigingen weten wat er leeft bij
hun leden en kunnen zaken gaan bepleiten
om de sector vooruit te helpen. Ze kunnen
collectieve of individuele belangen gaan
behartigen bij instanties of bedrijven. Als
groep kan je veel meer in beweging brengen dan als individu.
Op vergaderingen komen belangrijke thema’s aan bod . Ideeën worden er uitgewisseld en oplossingen komen er vaak vanuit
de buik van zo’n verenigingen. Ik vind het
jammer dat niet meer leden de weg naar
deze vergaderingen vinden. Wij zijn zelf
verantwoordelijk voor de toekomst van
onze sector. Ik doe een warme oproep aan
de collega(s om toch eens een vergadering
bij te wonen.
Hendrik,
Alvast hartelijk dank om uw visie uiteen te zetten en dat nog vele collega’s uw warme oproep
mogen volgen.
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De beste
hulp in uw
tuin!
Vanaf

€ 10.999

excl. BTW

Informeer bij uw dealer

BEURS
DEMO GROEN

9 > 11/09/18
Park van Laken, Brussel

BX231: Maakt van elke tuin een plaatje
De NIEUWE BX231 is een multifunctionele sub-compact trekker, zeer gebruiksvriendelijk
tijdens nauwkeurige werkzaamheden met een resultaat waar u trots op kunt zijn!
Prestaties: 23 pk Kubota-dieselmotor met bewezen
kwaliteit, hydrostatische transmissie

Gebruiksgemak: het ‘‘Easy-over mower deck’’ kan worden
aangekoppeld zonder dat u van de trekker af hoeft te stappen

Zeer veelzijdig en multifunctioneel: uitermate geschikt
voor het gebruik van vele soorten werktuigen

Uitermate comfortabel: ruim bestuurdersplatform,
ergonomische en intuïtieve bediening, cruise control etc.

www.kubota-eu.com
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Proefcentrum voor sierteelt (PCS)

opent nieuwe
infrastructuur
.................................................
Auteur: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele

Op vrijdag 22 juni opende het Proefcentrum
voor Sierteelt (PCS) in Destelbergen zijn
nieuwe onderzoeksinfrastructuur. Het is voor
onze Vlaamse siertelers en groenvoorzieners
van het allergrootste belang dat er blijvend
geïnvesteerd wordt in onderzoek en ontwikkeling en de infrastructuur die daarvoor
nodig is. Het is geen geheim dat Boerenbond
en AVBS-Groen Groeien daarom al jaren mee
investeren in dit proefcentrum. Het resultaat
is een intense en duurzame samenwerking
tussen onderzoek en de sierteelt- en groenvoorzieningssector.

De sierteeltsector realiseert met 6500
hectare productie een jaarlijkse productiewaarde van 560 miljoen euro, waarvan 90%
in Vlaanderen. Het is dan ook belangrijk om
een praktijkgericht onderzoekscentrum te
hebben hier in Vlaanderen. Sinds enkele jaren
wordt ook onderzoek gedaan op het vlak van
groenvoorziening en -aanleg. Het juiste groen
op de juiste plaats. Vorig jaar nog werd daarvoor een aparte afdeling groen op het PCS
opgericht. Dit biedt heel wat opportuniteiten
en kansen voor zowel telers, groenvoorzieners maar ook voor openbare besturen.
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Het nieuwe kantoorgebouw van 700 m²
is een voorbeeld voor het integreren van
groen in kantoorcomplexen en dichtbebouwde gebieden in Vlaanderen. “Die aanwezigheid van meer groen zal een positieve
impact hebben op onze gezondheid en het
leefmilieu”, zegt directeur Bruno Gobin.
Het nieuwe gebouw heeft zowel binnen als
buiten een groenwand waarmee een mooi
groeneffect wordt gecreëerd op een zeer
kleine oppervlakte. “Ook de daktuin en de
aankleding van de ruimtes met planten
tonen aan hoe groenvoorzieners grijze

ruimtes kunnen omvormen in een groene
en prettige werkomgeving”, legt de PCSdirecteur uit.
Volgens voorzitter Alexander Vercamer
moet het PCS meer dan ooit de ontmoetingsplaats worden voor alle betrokkenen
uit de sierteelt- en groensector in Vlaanderen. “Door demonstratie van deze vooruitstrevende nieuwe infrastructuur zullen de
Vlaamse siertelers en groenvoorzieners
gestimuleerd worden om deze innovaties te
implementeren in de praktijk.

We mogen fier zijn op het onderzoek dat op
het PCS gebeurt. Het PCS houdt de vinger
aan de pols, kijkt samen met de sector
vooruit en loopt ook net dat beetje vooruit.
Dat is ook wat wij verwachten van een praktijkcentrum: de sector en onze bedrijven
via onderzoek en innovatie vooruithelpen.
De nieuwe onderzoeksinfrastructuur die
in gebruik genomen werd, is een garantie
voor de verdere uitbouw van het specifieke
onderzoek voor onze sector in de toekomst.
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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 tuinaan
nemers zoals ù nodig !

WERKEN MET STERKE MERKEN: SUCCES GEGARANDEERD!

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 290 euro ben je tot eind 2019 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

�

Opleiding Specifieke vakopleidingen en studiebezoeken en workshops over praktijk-

TLE3400
Trekker TLE3400 met hydrostatische aandrijving (40PK)
Basismachine met gazonbanden vanaf € 14.900 excl. BTW

SPECIALE

ACTIES*
T.E.M. 31/10/2018

TXG237
Trekker TXG237 met
hydrostatische
aandrijving (27 PK)
Basismachine met
gazonbanden vanaf
€ 12.150 incl. BTW

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

Bezoek onze stand op Demo Groen 2018 (Stand nr. 19)

VOOR JE HET WEET IS HET HAKSELSEIZOEN
DAAR WEER, DUS PROFITEER NU REEDS
VAN ONZE ACTIES!

SPECIALE
ACTIES *

 WS 12 – 19 P, 19 pk benzine motor,
hakselt tot 12 cm voor € 13.500 excl. BTW
Ook de 16 cm’s staan in actie:

T.E.M. 31
/10/2018

 WS 16 – 35 D met 35 pk dieselmotor voor
€ 19.995 excl. BTW en de 38 pk benzine
variant, WS 16 – 38 P voor
€ 16.500 excl. BTW

jouw bedrijf of tewerkstelling personeel tot juridische problemen met klanten en leveranciers.

gerichte onderwerpen tillen jouw bedrijf op een hoger niveau.

* VIND UW AGENT OP

/GROEN

WWW.HH-GARDEN.BE

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 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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WWW.HH-GARDEN.BE/GROEN
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.
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Samengestelde organisch-minerale meststof
NPK (mg) 8-4-15 (3) met ijzer Fe

DCM AUTUMN

NPK 8-4-15 + 3 MgO + Fe – MINIGRAN® TECHNOLOGY – 25 KG

GUA

RA

■

Ideale formule voor een diepgroen en sterk gazon, de hele winter lang

■

MINIGRAN® TECHNOLOGY: homogene samenstelling en uniforme verdeling

■

Professionele meststof voor de groene vakman
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www.dcm-info.com

W

Diepgroen en sterk gazon

12 + 1 zak GRATIS

*

1 pallet + 3 zakken GRATIS*
* Actieperiode: 1 augustus 2018 tot uitputting voorraad, uiterlijk 31 oktober 2018

Paul Christiaenstraat 2 - 9960 Assenede
T +32 (0)9 344 89 60

Steenweg op Diest 112 - 2300 Turnhout
+32 (0)14 85 26 51

www.luc-pauwels.be - info@luc-pauwels.be

