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Activeer je lidmaatschap in

Alle leden van Groen Groeien hebben een brief ontvangen met de
vraag om hun lidmaatschap te hernieuwen. Zoals je weet staat Groen
Groeien dagelijks voor je klaar om de belangen van jezelf en jouw
sector te bewaken en te verdedigen. De democratische structuren van
onze organisatie (Groen Groeien, het Verbond van Tuinaannemers en
het AVBS-presidium) zorgen er voor dat ideeën en/of bezorgdheden
vanuit de basis kunnen doorstromen zodat deze op lokaal, nationaal of
internationaal niveau kunnen aangepakt worden.

Zo hebben we kunnen voorkomen dat het herbicidegebruik door
tuinaannemers in particuliere tuinen in Vlaanderen verboden werd.
We blijven ook bij de overheid aandringen om het wetsvoorstel over de
btw-verlaging voor planten in de tuinaanleg eindelijk goed te keuren.
Bij middel van het sectoraal sociaal overleg waken we constant over de
werkgeversbelangen van onze ondernemers. De bijkluswet leidt tot
oneerlijke concurrentie voor onze leden. Daarom hebben we beslist om
deze regelgeving aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof.
Onze sectorconsulent kan je steeds persoonlijk aanspreken
met je vragen of noden. Talloze vragen kwamen binnen over
verkeersaangelegenheden, fytolicentie, milieuvergunningen,
tewerkstelling, … We kunnen hierbij voor heel wat zaken een
beroep doen op de expertise van de studiedienst en het netwerk
van Boerenbond. Leden kunnen ook steeds aankloppen bij de
provinciale Boerenbonddiensten tijdens de zitdagen voor persoonlijke
bedrijfsaangelegenheden. We bieden je tevens een waaier van
informatie aan via informatieavonden, de vakbladen en de websites.
Contacteer ons voor advies, neem onze informatie op en neem deel aan
de activiteiten. Zo laat je jouw lidmaatschap optimaal renderen!

Marc Galle & Dirk Ingelaere
Groen Groeien

Draag zorg voor het milieu, gebruik biologisch
afbreekbare kettingzaagolie.
“Biologisch afbreekbare smeermiddelen” zijn producten die door hun samenstelling makkelijker door microorganismen in het milieu worden afgebroken. U kunt ze best gebruiken in toepassingen van verloren smering en in
toepassingen met een verhoogd risico voor het milieu. Kettingzaagolie kan bij gebruik in het milieu terechtkomen en
zo schade veroorzaken aan fauna en flora. Met biologisch afbreekbare kettingzaagolie kunt u de schade beperken
en draagt u extra zorg voor het milieu.

Een boodschap van
www.valorlub.be

Valorlub is een initiatief van het bedrijfsleven
met de steun van de drie regionale overheden.
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Kunstmatig aangelegde vijvers en
poelen zijn belangrijk voor inheemse
dieren en planten uit de natte
gebieden. Door industrialisering
en bebouwing zijn hun oorspronkelijke leefgebieden meer en meer
verdwenen of gefragmenteerd. Voor
de overleving van veel waterdieren
is het belangrijker dat er veel kleine
watertjes bestaan dan enkele grote.
De officiële natuurgebieden liggen
ver van elkaar zodat de populaties
er geïsoleerd zouden raken en door
inteelt verzwakken. Particuliere
vijvers en vijvertjes fungeren als
‘stapstenen’ waarlangs de populaties
met elkaar in verbinding blijven wat
in genetisch opzicht belangrijk is.
KIES DE JUISTE PLAATS VOOR DE
AMFIBIEËNVIJVER

Een amfibieënvijver leggen we liefst aan op
een plaats waar het wilde dierenleven zo
weinig mogelijk gestoord wordt. De vijver
ligt best beschut, zo wordt het microklimaat gunstig beïnvloed. Hagen, muren
of omheiningen zorgen ervoor dat de plas
uit de wind ligt en de temperatuur er wat
hoger wordt. Uit de wind zullen hoge oeverplanten minder makkelijk omknakken. De
hagen en heggen en grote planten die voor
beschutting zorgen liggen op voldoende afstand zodat hun schaduw niet teveel op de
poel valt. De aanwezigheid van deze hoger
groeiende planten is belangrijk voor veel
vogels, zoogdieren en ongewervelden.
We kiezen best een zonnig gelegen plaats
voor een dergelijke vijver. Het water warmt
dan snel op en veel soorten planten gedijen
er. Het dierlijk plankton en de amfibieën
houden van warmte. Een zonnig gelegen
poel is soortenrijker dan een beschaduwde.

De ideale vijver
voor amfibieën
.................................................
Auteur: Guido Lurquin
Foto’s: Guido Lurquin
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De langste zijde van de amfibieënvijver ligt
in het ideale geval west oost. Dan kunnen
de zonnestralen er langer bij en zorgen zo
voor de opwarming van het vijverwater.
Dit doet zowel de waterplanten als de koudbloedige diertjes goed. Men zorgt er om
dezelfde reden voor dat de open waterzone
aan de noordkant van de vijver ligt. Met
open waterzone bedoelen wij het gedeelte
van de vijver dat onbeplant blijft, dus waar
het wateroppervlak zichtbaar blijft en de
zonnestralen in de diepte kunnen dringen.
Moest men de open waterzone aan de
zuidkant plaatsen dan zouden, zeker in de
vroege lente, de randplanten er te grote
schaduwen op werpen.

Een vaak gestelde vraag: mogen er bomen
staan in de omgeving van een dergelijke
vijver ? Bomen hebben een wisselende invloed op de biotoopvijver. Door de schaduw
die ze in de zomer geven blijft de vijver
wat koeler, wat bij te warm weer gunstig is,
maar in de herfst kunnen de bladeren in de
vijver vallen en hem verontreinigen. Ideaal
is een boom die over de middag wat schaduw geeft. Maar, zoals reeds aangehaald,
het is gunstig wanneer zowel avondzon als
ochtendzon onbelemmerd in de plas kunnen schijnen.

DE MINIMUMAFMETINGEN VAN DE
KIKKERVIJVER

Een siervijver heeft in onze streken liefst
een diepe zone van minimum 70 cm diep.
Deze diepte geldt eigenlijk ook voor
amfibieënvijvers willen we deze dieren een
veilige overwinteringplaats bezorgen. Echt
ondiepe vijvers (20-45 cm) kunnen toch
nuttig zijn als paaiplaats voor amfibieën.
Ook zullen een aantal planten en heel wat
insecten het er naar hun zin in hebben.
Soms kiezen we voor deze ondiepe waterpartijtjes omwille van de veiligheid voor
spelende kinderen.
Het minimumoppervlak van een ‘echte
tuinvijver’ ligt ergens rond de vier vierkante
meter. Al wat kleiner is kan men beter
bestempelen als een ‘plasje’. Als amfibieënverblijven zijn plasjes wel geschikt,
als ‘vijver’ zullen ze niet echt voldoen. De
grootte van de waterplas heeft invloed op
het evenwicht. Hoe groter een vijver, hoe
makkelijker hij in evenwicht komt en blijft.

DE VORM VAN DE BIOTOOP VOOR
AMFIBIEËN

Vermits bij een amfibieënvijver de natuurlijke gang van zaken zoveel mogelijk wordt
nagestreefd geldt in principe: liefst een zo
lang mogelijke oever. Dit onderstelt dus
eigenlijk een onregelmatige vorm. Maar
denk erom: visueel kunnen onregelmatige
vormen in een doorsnee tuin nogal eens
misstaan, toch voor ons mensen. Een compromis is altijd mogelijk door aan de kant
van huis of pad een meer strakke vorm aan
te houden en de andere kanten onregelmatiger aan te leggen en in de omgeving te
laten vervloeien. Ook langgerekte vijvers
kunnen perfect voor amfibieën, want die
hebben ook lange oevers.
Amfibieënvijvers gaan we best komvormig
uitgegraven met zeer zwak hellende oevers.
Maar niet altijd is er voldoende ruimte om
op deze manier genoeg diepte te bereiken.
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We kunnen bij plaatsgebrek met horizontale trappen werken, bijvoorbeeld een niveau
van 20 cm diep, een trap van 50 cm diep en
een zone van 80 cm diep. Zo’n trappenvijver
heeft veel voordelen: men bereikt snel een
grote diepte, de vijver is makkelijk toegankelijk en laagjes bezinksel verdelen zich
mooi over gans het oppervlak. Ook kunnen
we er met plantmandjes werken, wat misschien niet erg natuurlijk overkomt maar
toch heel wat voordelen biedt op het gebied
van verzorgingsgemak. Een dergelijke in
horizontale trappen uitgegraven vijver zal,
wil hij fungeren als een goede amfibieënpoel, één of meerdere oevergedeelten
hebben, die langzaam dieper worden. De
land-water dieren voelen zich daar thuis.
In de ondiepe zones wordt het water in de
lente snel warm zodat allerlei larven er zich
optimaal kunnen ontwikkelen. De oever
die het langst door de zon beschenen wordt
legt men best zacht glooiend aan. Zacht
glooiende oevers zijn aantrekkelijk voor
amfibieën. Zij zonnen op de oevers en vangen er prooien. De afwisseling met meer
steile oevergedeelten laat een gevarieerde
plantengroei toe.

DE BIOTOOP WATERDICHT MAKEN

Het enige materiaal dat vroeger gebruikt
werd om vijvers waterdicht te maken was
klei die in een laag van 30 cm dik diende
aangebracht te worden. De ondergrond
diende stabiel te zijn, aangevoerde grond
geeft sowieso problemen. Maar de aanleg
van een waterpartij in klei is duur en nogal
bewerkelijk. De kleilaag moet voldoende
dik zijn (min 30 cm) en hij dient goed aangestampt. Beton wordt nauwelijks gebruikt
voor amfibieënpoelen. Het meest gebruikte
afdichtingsmateriaal is vijverfolie. Folie is
erg handig om een natuurgetrouwe vijver
te maken. We laten ons wel niet verleiden tot het gebruik van minderwaardige
goedkope folie. Het duurt een tijd eer zo’n
natuurreservaatje op dreef komt en het zou
zonde zijn dat al het zeldzame leven zou
teloorgaan door lekken in de folie. Daarom
kiezen natuurbeschermers meestal bewust
voor EPDM pond liner. Dit materiaal is sterk,
bestand tegen weersinvloeden en laat zich
door zijn souplesse makkelijk leggen in
allerlei vormen en afmetingen. Bovendien
wordt EPDM wereldwijd beschouwd als het
meest milieuvriendelijke product om een
vijver af te dichten. Indien gewenst kunnen
we bovenop de folie nog een laagje klei,
leem en of zand aanbrengen.
Wordt vervolgd.

GROEN GROEIEN

AGENDA

Ledencongres AVBS Zaterdag 15 december 2018 vanaf 15u30

Locatie: Domein Begonia, Pintestraat 29, 9840 De Pinte
Thema: ‘Ondernemen is topsport’ met Sven Nys
Meer info op: www.avbs.be

Groen Groeien Zwemvijverdag regio Antwerpen
Dinsdag 18 december 2018

Locatie: Domein Boekenberg Deurne (Antwerpen) met zwemvijverbezoeken in de regio Hove-Kontich
Meer info op: www.groengroeien.be

Opleiding fytolicentie P1/P2 tuinaanleg West-Vlaanderen
Donderdag 19 december 2018 om 19u00

Locatie: Plantenkwekerij Willy De Nolf, Drogenboomstraat 49, 8790 Waregem
Meer info op: www.groengroeien.be

Demo avond veilig werken op groendaken
Dinsdag 22 januari 2019 om 18u30

Locatie: Condor Safety, Krommebeekstraat 44, 8930 Menen
Meer info op: www.groengroeien.be

een tweede leven
voor uw groenafval

Cursus Sint-Fiacre: plantenkennis in de tuinarchitectuur
Maandag 14 januari om 19u00 - Sierheesters en de toepassingen in tuinarchitectuur
Maandag 21 januari om 19u00 - Speciale bomen, heesters en vaste planten
Maandag 28 januari om 19u00 - Planten voor drogere omstandigheden
Locatie: PTI-tuinbouwschool, Condédreef 10, 8500 Kortrijk.
Meer info op: www.sint-fiacre.be

Klepelmaaiers

Dag van de Openbare Ruimte Brussel Donderdag 7 februari 2019 van 10u00 tot 18u00
Beurs voor ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte.
Locatie: Brussels Expo | Paleis 1, Belgiëplein 1, 1020 Brussel
Meer info op: www.openbareruimte.be

Houtversnipperaars

Nieuwjaarsreceptie Groen Groeien Donderdag 7 februari 2019 om 19u00

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

Onkruidborstels

Ontmoetingsforum voor alle leden van Groen Groeien
Locatie: Blanc Fixe, Drongenstationstraat 2, 9031 Drongen
Meer info op: www.groengroeien.be

Zoutstrooiers

Groen Groeien Zwemvijverdag regio Vlaams-Brabant
Dinsdag 12 februari 2019
Locatie: regio Vlaams-Brabant (Groot-Bijgaarden/Ternat)
Meer info op: www.groengroeien.be

Demo avond ‘Zelf uittesten van machines en toebehoren’
Donderdag 28 februari 2019 tot 18u00
Locatie: Avant Machinery, Tiensesteenweg 240, 3800 Sint-Truiden
Meer info op: www.groengroeien.be

www.vandaele.biz
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HAP EPDM voor uw carports, poolhouse en tuinhuizen
Gekleurde pvc folie voor uw biozwembaden
HAP is in de vijverwereld al 10 jaar een vertrouwd begrip,
ook op het dak heeft HAP zijn sporen reeds verdient.
Voor de tuinaanleggers combineren we nu deze zaken in
1 pakket voor al jullie bijgebouwen.
Jullie kunnen namelijk zeer makkelijk uw dak nu ook
waterdicht maken met ons all-in 1 pakket.
Tuinaannemers hebben het druk en moeten van alles op de
hoogte zijn. Buiten de kennis van flora , fauna en tuinarchitectuur
is het vaak ook de kennis, zoals men in de volksmond zegt, van
gas water en elektriciteit nodig.
Het beroep tuinaannemer is een boeiende stiel, en elk
gerespecteerd bedrijf gaat mee in dit hedendaags verhaal.
Steeds meer bouwt de tuinaannemer naast zwemvijvers ook
poolhouses, outdoor kitchens, carports en woon-tuinhuizen.
Dit steeds projectmatig op maat en voor elk budget.
Aangezien het dak van deze bijgebouwen ook waterdicht
moeten zijn, heeft HAP de absolute zekere oplossing voor u en
uw projecten, namelijk EPDM uit één stuk op maat.
Details zoals koepels, L vormen of schouwen, alle openingen
kunnen kant en kaar in uw rubber voorzien worden.
Maak van uw project niet iets goedkoop, maar zorg voor
een goede koop door de opperhuid van uw gebouw
waterdicht te maken met een goede epdm.
Hoe werkt het systeem in drie stappen:
1) Op het dak nemen jullie de maten en reken er voldoende
overflap bij. De eerste malen kunnen we jullie helpen zodat
we de juiste maten doorkrijgen.
2) We maken een productie tekening en prefabriceren de
epdm pasklaar voor uw project.

3) De juiste hoeveelheid folie, lijm en regenwateraflopen
worden enkele dagen na de bestelling geleverd eventueel
op uw werf, samen met alle instructies op papier.
Op dit papier staan alle stappen netjes en duidelijk uitgelegd.
Stap per stap en met foto’s.
Zo kan je er 100% zeker van dat alles perfect verloopt.
Daarnaast kan je steeds op medewerking en uitleg rekenen
van de HAP man van jouw regio.
Uw bio zwembaden krijgen kleur
Ook bieden wij buiten de welgekende EPDM uitgevoerd in
3D maatwerk voor vijvers en zwemvijvers sinds begin 2018
een PVC folie met een kleurtje… dit speciaal voor die klanten
die een natuurlijke filtering niet voldoende vinden en zich
toeleggen op hybridefiltering.
Hier worden bepaalde zuren en chemicaliën aan het water
toegevoegd die het water helder houden. Uiteraard speelt de
natuur hier geen enkele rol meer in het filteren .
EPDM is hiervoor minder of zelfs niet geschikt.
Het materiaal dat wij gebruiken is een polyester versterkte PVC
van 1.5mm dikte, van een hoogstaand Duits fabricaat (Elbe) met
de hoogste Europese normen en met een garantie van 15 jaar.
De liners zijn in verschillende kleuren beschikbaar.
In tegenstelling tot een 3D uitvoering in EPDM wordt PVC ter
plaatse gelast in de kuip. Door een speciaal opgeleid team die deze
waterdichting volledig zal afwerken met alle details erin verwerkt.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website
www.hapwaterproof.be of naar Facebook: hapwaterproof.
Info nodig: info@hapwaterproof.be

HAP EPDM - Allée de la Marbrite 9 - 7090 Ronquières - T 067 22 17 15 - www.hapwaterproof.be - info@hapwaterproof.be

SYNDICAAL

Syndicale speerpunten van

Groen Groeien in 2019
.................................................
Auteur: Jan Vancayzeele

Dagdagelijks is Groen Groeien actief ten voordele van de
leden. In dit overzicht vind je een greep van de vele werven
waar we als vakorganisatie actief zijn.

Groen Groeien houdt een vinger aan de pols door regelmatig overleg met
de inspectiediensten.

KWALITATIEVE GROENE AANBESTEDINGEN VANAF HET
ONTWERPSTADIUM

Nieuw is dat de voltijdse land- en tuinbouwscholen duaal leren tuinaanleg en -beheer kunnen organiseren. 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. Groen
Groeien nam initiatief om duaal leren voor tuinaannemers op de rails te
zetten en blijft dit van nabij opvolgen.

Groen Groeien pleit voor 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.

ZELF JE TOEKOMSTIGE MEDEWERKER OPLEIDEN

VERLAGING BTW-TARIEF VERKOOP PLANTGOED DOOR
TUINAANNEMERS
Sinds meer dan 10 jaar legt CD&V-volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle (CD&V) voorstellen op tafel. Begin vorig jaar diende N-VA
hetzelfde voorstel tot BTW-verlaging in. Het is extra jammer dat de
aanpassing van het btw-tarief niet in het zogenaamde ‘zomerakkoord’
van de federale regering werd meegenomen. Groen Groeien blijft bij de
politiek aandringen zodat dit voorstel op de agenda blijft en het alsnog
kan goedgekeurd worden.
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AANPASSING BIJKLUSWET
Boerenbond en AVBS-Groen Groeien hebben vorig jaar een duidelijk
signaal aan de regering gegeven en sluitende garanties gevraagd op het
vlak van eerlijke concurrentie vooraleer het systeem op te starten. De
wet is ondertussen gepubliceerd. Aan het reglementair kader werd niets
gewijzigd. De regeling wordt nu door onze vakorganisatie aangevochten
bij het Grondwettelijk Hof.

INFO?

Innovatie ten dienste van groene ruimten

NIEUWE ZWEMVIJVERWETGEVING GEWENST
Zwemvijvers zijn geen nieuw verschijnsel, maar ze kennen de laatste
jaren een groeiend succes. Er bestaat in Vlaanderen echter nog geen regelgeving omtrent openbare zwemvijvers. Bijgevolg is het niet duidelijk
wat het begrip ‘zwemvijver’ precies inhoudt en wat op dit vlak al dan niet
is toegestaan. Daarom is er dringend nood aan een Vlaamse regelgeving
hieromtrent. Groen Groeien neemt hier initiatief.

DUIDELIJKE SPELREGELS VOOR SOCIALE CONTROLES
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
controles, wederzijds respect en coaching. Dit charter houdt concreet in
wat de rechten en plichten zijn van de verschillende betrokken partijen.
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Nu Eindejaarsacties
op alle etesia
professionele maaiers!

DEMO?
SERVICE? VERHUUR?
WINTERONDERHOUD?
CONTACTEER ONS!!

WWW.LUYCKXJOSE.BE
W
E BE

Machines voor Landbouw, Park, Tuin, Reiniging en Industrie

Roeselarestraat 4A - 8880 Rollegem-Kapelle - T. 056 50 94 10 - info@luyckxjose.be
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VLAIO VIS-traject ‘Groen Bouwen’

Studietrip ‘Natuur inclusief bouwen’ deel 1
.................................................
Auteur: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele

Het project ‘Groen Bouwen’ waarvan Groen Groeien partner is en het project ‘Groen in de Bouw’ van VCB organiseerden van
10 tot 13 oktober een studiereis met als insteek kwaliteitsvol groen als onderdeel van gebouwen. Via dit artikel zetten we de
hoogtepunten van deze leerrijke studiereis in de kijker. In de komende nummers van het ‘Groen Groeien magazine’ gaan we
ieder project in detail toelichten.
PROJECT ‘GROEN BOUWEN’ ORGANISEERDE DRIEDAAGSE
STUDIEREIS
Het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en Groen Groeien zijn partners van
het VLAIO VIS-traject ‘Groen Bouwen’. Met dit project beogen de partners
niet alleen kennisopbouw rond dit thema, maar ook een betere implementatie van groene gevels in Vlaanderen. De doelstelling van het project is een
betere kennis te krijgen van de bestaande groene wandsystemen en hun
voor- en nadelen. In een tweede fase wordt er bekeken hoe deze systemen
geoptimaliseerd kunnen worden. Ten slotte wordt er aandacht besteed
aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten. Recent werd
in het kader van dit project een driedaagse studiereis georganiseerd met
als hoogtepunten een bezoek aan het MFO-park te Zürich en het Bosco
Verticale in Milaan.
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GRONDGEBONDEN GEVELGROEN NAAR EEN HOGER NIVEAU: MFO-PARK TE ZÜRICH
Groene gevels worden vaak snel geassocieerd met relatief complexe en
dure ‘living wall systems’ opgebouwd met niet-grondgebonden groen. Via
grondgebonden groensystemen kunnen planten ook succesvol ingezet
worden op en rond gebouwen. Het MFO-park in Zürich is wereldwijd
bekend en wordt vaak geciteerd als een voorbeeld van een geslaagd project
waar grondgebonden gevelgroen naar een hoger niveau gebracht wordt.
Dit park is opgebouwd uit een afwisseling van zeer grote groene zalen en
kleinere kamers waarbij klimplanten op inox netten groeien bevestigd
aan een stalen draagstructuur. Dit parkgebouw is ondertussen 16 jaar in
gebruik en heeft ondertussen zijn degelijkheid bewezen en wordt vooral
ingezet als concerthal, filmstudio, park, … Tijdens ons bezoek ging onze
aandacht vooral uit naar de plantenkeuze en de interactie met de bouwkundige structuur. Architect Markus Fierz die van de firma Jakob AG lichtte

alle aspecten van het MFO-park toe zoals: de draagstructuur, windweerstand, plantenkeuze, irrigatie, onderhoud en bouw- en onderhoudskosten.
Meer detail hierover vind je in het volgende nummer van het Groen Groeien
magazine.

INTEGRATIE VAN GROEN IN WOONTORENS: BOSCO VERTICALE TE MILAAN
In de wijk Porta Nuova in Milaan schieten de hypermoderne wolkenkrabbers uit de grond, waaronder het meest opvallende Unicredit-bankgebouw.
Claudio Saibene, managing director van project ontwikkelaar COIMA
lichtte de ontwikkeling van de site Porta Nuova uitgebreid toe waarbij de
integratie van groen in de omgeving onder de vorm van parken en tuinen
een belangrijk aspect is. Intensieve daktuinen boven parkeergarages en
een park van bijna 1 ha vormen de basis van de groenvoorziening. We
bezochten er één van de meest bekende en spectaculaire voorbeelden van
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de integratie van groen in de bouwschil, namelijk het Bosco Verticale
ontworpen door het architectenbureau Stefano Boeri Architetti die ons
een rondleiding gaf en de nodige technische inzichten verschafte. De
twee torens van het Bosco Verticale zijn respectievelijk 110 meter en 76
meter hoog. De torens bieden ruimte aan ruim 20.000 bomen en planten (90 soorten) waarbij de balkons berekend zijn op de last van volwassen bomen. Op de terrassen met een totale oppervlakte van bijna 9.000
vierkante meter werden meer dan 500 hoge en middelhoge bomen, 300
kleine bomen, 5.000 heesters en 11.000 vaste planten en bodembedekkers aangeplant. Met landbouwkundig ingenieur, Laura Gatti bespraken
we de technische details van de beplanting. De plantenkeuze was geen
eenvoudige klus. Voor dergelijke groeiomstandigheden is een juiste
plantenkeuze zeer essentieel. Hierbij werd zelfs de windweerstand van
de planten getest in een windtunnel. Twee jaar van voorbereiding waren
nodig voor de opkweek, die diende te gebeuren in zogenaamde ‘airpots’
om extra wortelgroei te stimuleren. De bomen en planten absorberen
koolzuurgas en fijnstof en verbeteren de luchtvochtigheid. De vegetatie
zou de dezelfde ecologische footprint hebben als één hectare bos. Door
hun bijdrage aan het thermisch comfort in de zomer (zonwerend effect)
en de winter (afscherming wind) kan er bespaard wordt op energie voor
het verwarmings- en verkoelingssysteem. Het regenwater wordt opgevangen en dient voor de irrigatie van de vegetatie. De geïntegreerde
zonnepanelen leveren de nodige stroom hiervoor. Daarnaast houden de
bomen het lawaai van de stad tegen.

BIËNNALE ARCHITECTUUR – ÉÉN GROTE ARCHITECTUURBELEVENIS
We sloten onze driedaagse af met een bezoek aan de ‘16e Biënnale
Architecture Exhibition’ van Venetië waar we vooral aandacht hadden
voor de inzendingen rond groen en kwaliteitsvolle verdichting. Dit is
dé belangrijkste tweejaarlijkse architectuurmanifestatie in de wereld.
Het is een Biënnale die gericht is op het maken van gebouwen en het
verfijnen en de maatschappelijke relevantie. De zestiende editie van
de Biënnale voor architectuur is een megaproject met maar liefst 63
nationale bijdragen en een centrale expositie in de Giardini en het
Arsenale complex met 71 geïnviteerde ontwerpers. De titel van deze
editie is ‘FREESPACE’ en toont aan het grote publiek ideeën, gebouwen
en concepten met essentiële kwaliteiten voor het leven. We lieten ons
inspireren door nieuwe technieken, moduleringen, materialen en de
schoonheid van architectuur in dit prachtige kader.
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+15 cm

MEGA PROF & SUPER PROF max

13 cm

In de herfst loopt het groeiseizoen van planten naar hun einde en is het tijd voor de najaarssnoei. Hagen, heesters, struiken en ook bomen
hebben een zomer lang kunnen doorgroeien. Dit levert vrij snel weer een enorm volume aan snoeiafval op. Twee topversnipperaars uit het ELIETassortiment helpen de professionele aannemer dit snel en efficiënt te recycleren.

<750
kilogram

Met zijn nieuwste MEGA PROF introduceert ELIET
een absolute allesversnipperaar in de markt,
die heel wat tuinaannemers en gemeenten zal
bekoren.
Het unieke ELIET versnipperprincipe in
combinatie met een krachtige 33 pk Turbo
Diesel of een zuinige 37 pk benzinemotor
staat garant voor een verbluffend rendement
met een capaciteit tot dik 15 cm. Om dit
versnippervermogen ten volle te kunnen
benutten werd bijzonder veel aandacht besteed
aan het comfort en de ergonomie van de invoer.
Dit niet alleen voor breed uitgegroeide takken
maar vooral voor grote volumes aan divers
snoeimateriaal.

De ELIET SUPER PROF is al meer dan 20 jaar
een referentie in de markt van
versnipperaars. De machine staat bekend
als echte allesvreter. In zijn compacte
zelfrijdende uitvoering komt de Super Prof
met zijn capaciteit tot 13 cm werkelijk op elke
werkplek.
MEER VERMOGEN: met de 23 pk Vanguard
tweecilinder krijgt de nieuwe MAX uitvoering
van de Super Prof een slordige 25% méér
vermogen. Gewoonweg indrukwekkend!

MEER ZORG VOOR HET MILIEU: de SUPER PROF MAX & DE MEGA PROF zijn standaard uitgerust met het intelligente ECO EYETM systeem van ELIET. Deze technologie
detecteert wanneer de machine niet aan het versnipperen is. Op zo’n niet-productief moment schakelt het systeem automatisch de motor van volgas naar leegloop.
Als eerste fabrikant in Europa voorziet ELIET zijn gamma professionele versnipperaars van benzinemotoren met de allernieuwste EFI technologie. EFI staat voor Electronic
Fuel Injection. De hoeveelheid ingespoten benzine die wordt ingespoten, wordt permanent elektronisch bijgestuurd naar gelang het vermogen die van de machine vraagt.
Dit levert onder elke omstandigheid steeds maximale prestatie bij 25% lager verbruik. Dankzij EcoEyeTM en EFI motoren gaan ecologie en economie hand in hand.

on tour
ELIET staat voor Belgische betrouwbare kwaliteit en
duurzaamheid. Hoewel je daar niet aan twijfelt, wens je,
voor de aankoop van een professionele ELIET machine,
toch graag bevestiging dat deze geschikt is voor jouw
toepassing.

volume

versnipperaar

DIT KAN!
Dagelijks is een enthousiast ELIET demo team op weg
met een uitgebreide vloot machines. Graag komen zij
vrijblijvend naar jou toe, om met een praktijktest in
jouw werkomgeving te bewijzen dat de ELIET machine
voldoet aan jouw wensen.

Vraag snel jouw demo aan op

WWW.ELIETONTOUR.EU

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

MEGA PROF

Ik streef naar perfectie!
Met een brede glimlach op zijn gezicht trekt Geert Willems
de deur van Masschelein tuin & Park machines achter zich
dicht. Hij tekende net de aankoop van een ELIET Super Prof
Max groenafval versnipperaar. Geert is zelfverzekerd over
zijn beslissing, want met 26 jaar ervaring als zelfstandig
tuinaannemer weet hij intussen wat het beste is.
Als zoon van een schrijnwerker was Geert Willems eigenlijk
voorbestemd om timmerman te worden. Echter reeds op jonge
leeftijd werd hij aangetrokken door de schoonheid en het
leven met de natuur. Heel eigenwijs koos hij voor een opleiding
aan de tuinbouwschool in Melle. Na zijn studies scherpte hij
één jaar zijn kennis aan in loondienst bij een hoveniersbedrijf.
Maar op 20 jarige leeftijd verkoos Geert om toch voor eigen
rekening te gaan werken. In regio Oudenaarde bouwde Geert,
jaar na jaar zijn klantenbestand verder uit. In aanvang was dit
algemeen tuinonderhoud. Echter met de jaren ontwikkelde
hij een voorliefde voor het snoeien en scheren van hagen.
Als tuinaannemer ging hij zich hierop gaan specialiseren en
werd dit zijn handelsmerk. “Op jaarbasis ben ik 4 à 5 maand
uitsluitend bezig met scheren van hagen, struiken en heesters.”
Deze passie mondde al snel uit in perfectionisme. Hij neemt
tot 6 verschillende haagscharen mee voor elke opdracht. “In
functie van het soort haag kies ik de aangepaste schaar”. Geert
haalt enkel voldoening als een haag onberispelijk strak en
recht geschoren zijn. “Mijn exclusieve klanten zijn veeleisend
en weten mijn streven naar perfectie op prijs te stellen.” In de
wintermaanden ligt de focus dan iets meer op het aanplanten
en bijsnoeien van bomen.
Tijdens zijn scheer en snoeiwerken verzamelt Geert vrij grote
volumes gemengd snoeiafval. “Vermits ik alleen werk, en

reeds 6 dagen op 7 in de weer ben om de vraag bij te blijven,
moet ik heel efficiënt werken.” Voor het verwerken van zijn
snoeiafval koos Geert bewust voor de ELIET Super Prof. “Ik
heb er in de afgelopen 18 jaar reeds 4 gehad en nu neem
ik de allernieuwste generatie Super Prof Max met 23pk EFI
(Electronic Fuel Injection) motor. Dit is een echte allesvreter met
een onvoorstelbare capaciteit. Heel vaak helpen mijn klanten
bij het versnipperen, en steeds weer worden ze geïmponeerd
door de machine.”
“Met zijn compacte bouw en zijn wielaandrijving, kan ik hem
alleen laden, lossen en kom ik er in elke tuin mee binnen.” De
snippers kan Geert bijna altijd in de tuin verwerken. “Veel van
mijn klanten die zelf composteren zijn verzot op de snippers
van mijn ELIET”. Proper werk en zorg voor de natuur en het
milieu vindt Geert Willems belangrijk. “Mijn nieuwe Super
Prof Max heeft een EcoEyeTM systeem”. Dit zorgt ervoor dat de
motor automatisch naar leegloop wordt geschakeld zodra de
machine niet meer versnippert. “Dit betekent minder lawaai,
minder uitstoot en volgens mijn verkoper Masschelein zou dit
op jaarbasis tot 200L benzine kunnen besparen. Dat is toch
fantastisch!”
Voor het beperkte onderhoud doet Geert beroep op de service
van zijn verdeler uit Zwevegem, maar het slijpen van de messen
doet hij zelf. “Het slijpen gaat snel en is eenvoudig. Bovendien
zijn scherpe messen het lang leven; met één messenset doe ik
4 jaar”. Het is duidelijk dat Geert Willems zijn bedrijf ook heel
strak en met passie leidt. “Ik kijk reeds uit naar het voorjaar tot
wanneer ik mijn haagschaar terug kan opnemen en met mijn
allernieuwste Super Prof Max aan de slag kan.”

SYNDICAAL

Exposeer
of bezoek

Bijkluswet federale regering

Meldt oneerlijke concurrentie
ingevolge deze wet aan
Groen Groeien
Dé vakbeurs voor
de groenprofessional
10.000 m2 expo& demoruimte

In het Zomerakkoord besliste de federale regering dat
werknemers, gepensioneerden en zelfs werklozen tot
6.000 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 die in het vaarwater zouden
komen van zelfstandige activiteiten en dus oneerlijke concurrentie zouden veroorzaken. Maar garanties daarvoor
zijn er niet.

Demodag op maandag
voor gemeentebestuur
& tuinaannemers

WARMTE
VAN
BINNENUIT

www.landentuinbouwsalon.be
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Adverteren is
kansen zien en
er voor gaan!

Wasbaar op 60 graden
Neemt geen vieze geurtjes op
Topkwaliteit uit Zweden

.................................................
Auteur: Jan Vancayzeele

Op de lijst staat bvb. ‘kleine onderhoudswerken op of rondom de woning’. Onze vrees is dat hier al snel concurrentie zal ontstaan met onze
professionele tuinaannemers. Onze bekommernis gaat ook uit naar de
kwaliteit van de dienstverlening. Ook op het vlak van veiligheid en aansprakelijkheid maken we ons zorgen. Tuinaannemers moeten voldoen
aan een hele reeks veiligheidsvoorschriften bv. inzake het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, arbeidsmateriaal … Wat met een bijklusser? En wat met de aansprakelijkheid als het misloopt? Allemaal vragen
waarop geen antwoord is of geen garantie geboden kan worden.
Boerenbond en AVBS - Groen Groeien hebben daarom vorig jaar een duidelijk signaal aan de regering gegeven en sluitende garanties gevraagd
op het vlak van eerlijke concurrentie vooraleer het systeem op te starten.
Ook vanuit Unizo was er dezelfde vraag en bekommernis. Ondanks dit
aandringen heeft het parlement het wetsontwerp zonder er één letter
aan te wijzigen, goedgekeurd. Onbegrijpelijk. Er is dus geen enkele
garantie dat de ‘occasionele diensten’, waarvan sprake, effectief beperkt
worden tot échte vriendendiensten. Ook de activiteiten die duidelijk concurrentie zijn met die van gewone zelfstandigen, zoals bv. onderhoudswerken aan of rondom de woning zijn gewoon behouden.
“Dit is regelrechte en oneerlijke concurrentie voor onze leden-groenvoorzieners
en -tuinaannemers. Daarom heeft Boerenbond ook beslist om samen met
Unizo deze regelgeving aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof. Een gelijk
speelveld voor iedereen, ook in dit dossier.”

De wet is ondertussen gepubliceerd. Aan het reglementair kader werd niets gewijzigd. We doen een oproep aan onze leden indien ze op het terrein geconfronteerd
worden met een oneerlijke concurrentie ingevolge deze wet, ze dit dienen te melden aan Groen Groeien.
Contacteer AVBS-consulent Jan Vancayzeele via jan.vancayzeele@avbs.be

+32 (0)56 22 50 22
www.condorsafety.be
www.elma.be
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BOMEN

BOMEN

inheemse bomen
.................................................
Auteur: Lucien Verschoren, voorzitter vakgroep boomtelers AVBS
Foto’s: Lucien Verschoren, voorzitter vakgroep boomtelers AVBS

Er is een voortdurende vraag naar inheemse planten, die van nature hier voorkomen en zich kunnen voortplanten. Vooral
openbare besturen willen hiermee de noden voor meer biodiversiteit invullen. Voor natuurreservaten en in het landelijke gebied is dit een goede keuze voor tuinen en het stedelijk gebied is het assortiment beperkt. Ecologische ontwerpers en tuinaannemers met passie voor natuur en design geven grotere inheemse bomen een hedendaags karakter in tuinen, parken, straten
en pleinen.
WAT BETEKENT: INHEEMS, AUTOCHTOON EN ERKENDE
HERKOMST?
Een plantensoort is inheems in Vlaanderen, als Vlaanderen in het natuurlijk
verspreidingsgebied van de soort ligt. Een plant is autochtoon als hij afkomstig is van planten die zich na de laatste ijstijd spontaan hebben gevestigd in een bepaalde streek. Het INBO (Instituut natuur en Bosbouwkundig
Onderzoek) werkt met erkende en aanbevolen herkomsten van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en levert de nodige certificaten af voor het in
de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal. In eerste instantie
zijn deze zaailingen bedoeld voor bos- en landschapsaanplant, maar ook
grotere exemplaren worden door onze boomkwekers opgekweekt.
Het aanbod aan soorten van bij ons is vooral door de laatste IJstijden erg
verkleind. Omstreeks 10.000 jaar geleden waren hier door de koude bijna
alle bomen verdwenen, er bleef alleen een ijsvlakte over. Daarna zijn
door de stijgende temperaturen, enkele boomsoorten geleidelijk vanuit
het zuiden naar onze streken gemigreerd. In West-Europa waren vooral
de bergketens van de Alpen en de Pyreneeën hiervoor een belangrijke
barrière. Sinds de Romeinse tijd (2000 jaar geleden) zijn planten bij ons
ingevoerd uit het Mediterrane gebied. Gezien overeenkomstige typische
bodem- en vochtvereisten en het microklimaat in onze steden kunnen deze
als “Archaeofieten” bij de inheemse soorten gerekend worden, een mooi
voorbeeld is de tamme kastanje (Castanea sativa) die bij ons is ingevoerd
als voedsel. Ook na de kruisvaarten zijn heel wat planten bij ons terecht
gekomen en hebben zich aangepast en zo spontaan verder ontwikkeld, bv.
Sneeuwklokje en andere die we “stinzenplanten” noemen. Het vademecum
“Plant van Hier” omschrijft streekeigen soorten als de typische soorten
voor een bepaalde streek voornamelijk omdat ze er van nature voorkomen
(inheems streekeigen soorten) maar soms omdat ze er traditioneel door
de mens zijn aangeplant (uitheems streekeigen soorten en cultuurvariëteiten). Een voorbeeld hiervan is het krentenboompje (Amelanchier lamarckii)
dat goed ingeburgerd is in tuinen en houtkanten, maar niet inheems is.
Een groot aantal boomsoorten kwamen hier vroeger spontaan voor, maar
zijn na de IJstijden verdwenen, vooral door klimaatswijzigingen. Bewijzen
hiervan vindt men o.a. via stuifmeelkorrels in de bruinkoollagen. Voorbeelden hiervan zijn; Japanse notenboom (Ginkgo biloba), mammoetboom
(Metasequoia glyptostroboides) watercypres (Taxodium distichum), beverboom (Magnolia), tulpenboom (Liriodendron), wilde kastanje (Aesculus
hippocastum), vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia), hartjesboom (Cercis
siliquastrum), laurier (Laurus nobilis) enz…

Beukenfamilie (Fagaceae);
- beuk (Fagus sylvatica), grote boom, voor humusrijke luchtige goed
doorlatende grond, mooie haagplant en snoeivormen
- zomereik (Quercus robur), grote boom, ook voor waterhoudende
gronden
- wintereik (Quercus petraea), grote boom, drogere en kalkrijke gronden
Berkenfamilie (Betulaceae)
- zwarte els (Alnus glutinosa), grote boom, voor natte gronden
- ruwe berk (Betula pendula), grote boom, snelle groeier
- zachte berk (Betula pubescens), grote boom, ook voor nattere gronden
- haagbeuk (Carpinus betulus), middelgrote boom, straatboom, hagen,
lei- en snoeivormen, verdraagt droge en natte grond
Olmenfamilie (Ulmaceae)
- fladderiep (Ulmus laevis), grote boom, minder gevoelig voor iepenziekte
- gladde iep (Ulmus minor), grote boom, gevoelig voor iepenziekte
Wilgenfamilie (Salicaceae)
- zwarte populier (Populus nigra), grote boom, past heel goed op waterhoudende grond

INHEEMS ASSORTIMENT
Vraagt de klant/openbaar bestuur of het bestek een strak inheemse
keuze, probeer deze dan zo breed mogelijk te houden, deze lijst biedt
hiertoe een aantal mogelijkheden
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- ratelpopulier (Populus tremula), grote boom, voor waterhoudende
gronden
- schietwilg (Salix alba), grote boom, voor natte en droge gronden, ook
als knotboom, bijenplant
- boswilg (Salix caprea), kleine boom voor natte gronden, houtkanten,
bijenplant
- kraakwilg (Salix fragilis), middelgrote boom, bijenplant
Lindefamilie (Tiliaceae)
- winterlinde (Tilia cordata), grote boom, voor brede straten, pleinen en
grote tuinen, bijenplant
Rozenfamilie (Rosaceae)
- eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), dichte hagen, bijenplant
- wilde appel (Malus sylvestris), kleine boom, bijenplant
- mispel (Mespilus germanica), kleine boom breed uitgroeiend, vruchtdragend, bijenplant
- wilde kers (Prunus padus), bijenplant
- vogelkers (Prunus avium), kleine boom met witte bloemtuilen, bijenplant
- sleedoorn (Prunus spinosa), stevige doornen, vroeg bloeiend, draagt
vruchten, bijenplant
- lijsterbes (Sorbus aucuparia), middelgrote boom, oranje bessen
Hulstfamilie (Aquifoliaceae)
- hulst (Ilex aquifolium), kleine boom, bladhoudend
Esdoornfamilie (Aceraceae)
- veldesdoorn (Acer campestre), kleine boom voor hagen en ook als
meerstammige en als leivorm
- gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), zaden zijn giftig voor paarden
Kornoeljefamilie (Cornaceae)
- gele kornoelje (Cornus mas), kleine boom, mooie gele bloemen, bijenplant
- rode kornoelje (Cornus sanguinea), veel gebruikt in hagen en houtkanten, roomwitte bloemen, voor bloesemheg, vlinders
Essenfamilie (Oleaceae)
- es (Fraxinus excelsior), grote boom, enkele selecties zijn minder gevoelig voor chalara-ziekte
- liguster (Ligustrum vulgare) kleine struik, bloeiend en besdragend
Muskuskruidfamilie (Adoxaceae)
- gewone vlier (Sambucus nigra), kleine boom,
- Gelderse roos (Viburnum opulus), kleine boom, voor bloeiende hagen
Naaldhoutgewassen
- den (Pinus sylvestris), grote boom, diepwortelend
- venijnboom (Taxus baccata), kleine boom, wintergroen, hagen, vormbomen enz…
- jeneverbes (Juniperus communis) smalle kleine boom, wintergroen,
heideplant
Door onze bomen in te delen in families zien we de verbanden. Gemengde beplantingen genieten de voorkeur; ze worden minder makkelijk
aangetast door ziekten en plagen en bieden meer mogelijkheden voor
het verhogen van de biodiversiteit. Een grote tuin, een park of zelfs een
straat met meerdere bomen uit verschillende geslachten en uit verschillende families herbergt meer insecten en levert een grotere biodiversiteit, waardoor ziekten en plagen minder voorkomen(*). Vooral bij de
grotere bomen is ons assortiment dan zeer beperkt. Komt daar nog bij

dat vele van onze soorten makkelijk getroffen worden door ziekten en
plagen; eikenprocessierupsen, chalara-ziekte bij essen, schorsziekten bij
iepen, enz… Verscheidene soorten verdragen moeilijk droogte en hitte
bv. beuk, els, wilg en es. Vooral in tuinen en in de stedelijke omgeving is
een ruimere keuze wenselijk, de temperatuur is door de hitte-eilanden op
zomeravonden soms tot 6°C hoger dan in het buitengebied. Een evolutie
naar meer hittebestendige planten, aangepast aan langere droogteperiodes en aan diepe grondwaterstanden is noodzakelijk (zie lijst klimaatbomen via flyer beschikbaar bij de auteur). Ons beperkt inheems assortiment is meestal niet aangepast aan onze smalle straten en groeivormen
vereist voor onze kleine tuinen. De cultivars van de inheemse soorten geselecteerd voor de smalle/piramidale groei (bv. Carpinus betulus ‘Lucas’)
en de bolvormen in cultuur hebben grotendeels dezelfde eigenschappen
en bieden een gelijke biodiversiteit als de soort. Er zijn ook selecties en
kruisingen van; olm, eik en es die veel minder ziektegevoelig zijn.

MOGELIJKHEDEN MET INHEEMSE BOOMSOORTEN
In de teelt van bosgoed zijn de herkomsten en inheemse boomsoorten al
goed gekend en bijna alle soorten zijn makkelijk verkrijgbaar. De laatste
jaren is er ook een stijgende vraag naar grotere landschapsplanten. Ze zijn
verplant en dan nog enkele jaren opgekweekt tot grotere struiken, het zijn
de kleine landschapselementen, de houtkant en de grotere hagen, ze geven
direct effect (meerwaarde voor natuur en architectuur). Van eiken, essen
en wilgen zijn knotbomen te verkrijgen. Enkele boomkwekerijen hebben
zich de laatste jaren gespecialiseerd in de teelt van grotere meerstammige
exemplaren, ze zijn door hun vorm en grootte vaak de solitaire planten
waarrond een tuin opgebouwd is. Leibomen en schermen zijn van vele
bomen te verkrijgen bij onze boomtelers; bv. lei-haagbeuk, lei-veldesdoorn
enz … . Ook snoeivormen van inheemse bomen zijn beschikbaar, bollen,
wolken enz… met ongekende architecturale mogelijkheden. Een boom in
een grote maat, meerdere keren verplante boom met grote kluit, geeft
direct een meerwaarde en draagt sneller bij aan een hogere biodiversiteit.
(*) bron, “functionele biodiversiteit als basis voor de geïntegreerde gewasbescherming bij
laanbomen”, onderzoek van 2010 tot 2014 Hogeschool Gent, campus Melle
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www.MORTIER-AGRI.be
Goldoni 10S+ ongebruikt, 6.4kw
Prijs € 1.500,00 ( excl BTW )

BRANDED CONTENT

40 jaar Mortier-Agri NV
Yanmar Vio 80, ongebruikt, 2018,
Sorteergrijperleidingen, airco
Prijs € 60.000,00 ( excl BTW )

Mortier – Agri NV is al meer dan 40 jaar een gevestigde waarde
in de verkoop, onderhoud en herstel van landbouwmachines.
Sinds een 15-tal jaar zijn daar ook graafmachines en toebehoren
zoals bakken, sorteergrijpers en crushers bijgekomen.
We zijn bewust geen merkverdeler om onze klanten de beste
machines van verschillende merken te kunnen aanbieden aan
correcte prijzen, vaak uit overstock.

Yanmar Vio 17, ongebruikt, 2018,
Verbreedbaar onderstel, hamerleidingen
Prijs: € 20.000,00 ( excl BTW )

Alsook kunnen we na overleg met de klant kijken welke types
het best aan hun behoeftes voldoen.
Tevens beschikken we over een grote werkplaats voor herstellingen en montages van extra uitrustingen, uitgevoerd door bekwame mensen en dienst na verkoop.
Op graafmachines, van alle tonnages, monteren we onder andere
centrale smeringsystemen, rotatieleidingen, snelwisselleidingen,
slangbreukventielen en dit in samenspraak met de klant.

Ook bij de tuinbouwtractoren en motoculteurs worden vaak
extra uitrustingen mee aangeboden.
Momenteel hebben we een 20-tal ongebruikte Yanmar
graafmachines op voorraad.
Waaronder: Vio80, SV60, Vio57, Vio 50, Vio 27, Vio26, SV26,
Vio17, SV16, SV08.
Alsook hebben we momenteel een groot aanbod van ongebruikte
Goldoni tuinbouwtractoren en uitrustingen op voorraad.
Engergy 80, Cluster 70, Maxter 60, Ronin 50, Euro 45, Euro 40,
Euro 30, Transcar 40, 60, 70.
Motoculteurs Joker 10S+, 10S, 11DS, Twist 8 …
Volg ons zeker ook op Facebook en via onze website
www.mortier-agri.be om onze laatste aanwinsten te
aanschouwen.
U kunt ons vlot bereiken aan de afrit 5 Gistel van de E40 tijdens
de kantooruren of na afspraak.

Goldoni Maxter 60SN, ongebruikt, 2018,
2DW kleppen, 36KW
Prijs: € 14.000,00 ( excl BTW )

MORTIER AGRI NV – Oostendsebaan 121 – 8470 Gistel – 059/27.50.12 – info@mortier-agri.be
MORTIER AGRI NV - Oostendsebaan 121 - 8470 Gistel - T 059 27 50 12 - info@mortier-agri.be - www.mortier-agri.be
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Winnaars 1.2.Tree Awards
op ‘Green 2018’ bekend gemaakt
.................................................
Auteur: Jan Vancayzeele
Foto’s laureaten: Jan Vancayzeele - Foto’s tuinen: Green

De 1.2.Tree Awards werden voor de tweede keer uitgereikt. De wedstrijd bekroont projecten waarbij bomen een centrale rol
spelen in het ontwerp en de uitvoering. De achtkoppige vakjury koos telkens een winnaar in drie categorieën. “De winnende
projecten zijn stuk voor stuk een toonbeeld van vakmanschap en een uitstekende samenwerking tussen tuinaannemer, tuinarchitect en boomkweker”, aldus juryvoorzitter Marc Galle.

WINNAAR CATEGORIE PUBLIEKE PROJECTEN
Voor de publieke projecten was De Munt in Roeselare de winnaar. Een bestaand publiek plein dat dringend nood had aan meer groen. Voor dit project sloegen
Boomkwekerij Ebben en Vereecke Lieven tuinarchitectuur de handen in elkaar om het plein een stuk groener én aantrekkelijker te maken.

WEDSTRIJDCONCEPT
Elke tuinaannemer, tuinarchitect of boomkwekerij kon zich met een bestaand én gerealiseerd project waarbij het gebruik van bomen beeldbepalend is, inschrijven voor de 1.2. Tree Award. Bomen vormen hierbij dus de basis van het ontwerp of project.

WINNAAR CATEGORIE PRIVATE PROJECTEN
In de categorie private projecten werd de realisatie van Tuinen Stefan Haerinck bvba uit Zulte & Solitair NV uit Wuustwezel bekroond. Architect Koen
Heijse wou in zijn tuin een boom die vanuit alle woongedeeltes zichtbaar is en deel uitmaakt van het geheel. De zeven meter hoge magnolia werd hiervoor
uitgekozen en is een echte eye-catcher.

WINNAAR CATEGORIE SEMI-PRIVATE PROJECTEN
In de categorie semi-privaat project won de realisatie in het appartementencomplex van Matexi. De bomen op de eerste woonlaag zorgen voor een groen
zicht én fungeren als natuurlijke zonneweringen en afscheidingen.

WINNAAR PUBLIEKSPRIJS
De publieksprijs ging overtuigend naar het project van Dijk 3 Landschap & Stedenbouw en Guido Spruyt boomkwekerij. In de patio van de meersgezinswoning en kantoren in Kallo werd een unieke en karaktervolle boom gekozen die snel een beeldbepalend effect gaf aan het gebouw.
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VLAIO VIS-traject ‘Groen Bouwen’

Studietrip ‘Natuur inclusief bouwen’ deel 2

gevelgroen op kantoorgebouw te Zürich
.................................................
Auteur: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele

De zuidwest gerichte groene gevel dient als scherm voor het kantoorgebouw en vormt als het
ware een extra gevel.

Het project ‘Groen Bouwen’ en ‘Groen in de Bouw’ organiseerden van 10 tot 13 oktober een studiereis met als insteek kwaliteitsvol groen als onderdeel van gebouwen. Via een artikelenreeks zetten we de hoogtepunten van deze leerrijke studiereis in
de kijker. In dit tweede artikel lichten we het grondgebonden gevelgroenproject toe op een kantoorgebouw in Zürich.
Het moderne kubusvormige kantoorgebouw van ‘Alpine Finanz Immobilien AG’ in Glattbrug (Zürich) biedt plaats aan 1.500 mensen en is van ver
te zien dankzij het opvallende gevelgroen. De groene gevel zorgt voor
schaduw en dus verkoeling in de zomer en schermt het gebouw tijdens de
winter af tegen de impact van de koude wind. Tijdens de winter komt er
door bladval meer licht door de groene wand tot in het gebouw. Volgens
dhr. Marty, verantwoordelijk voor het onderhoud van deze groene wand
zou er tijdens de zomer ongeveer 35% op elektriciteitskosten bespaard
worden voor de koeling van het gebouw.

DRAAGSTRUCTUUR: GEGALVANISEERD STAAL
De zuidwest gerichte groene gevel dient als scherm voor het kantoorgebouw en vormt als het ware een extra gevel. De schaduw en de natuurlijke
luchtstroom (ventilatie) tussen de groene wand en het glazen gebouw
zorgen voor een verkoelend effect op de glazen wand. De groene gevel
is 25 meter hoog en 65 m breed en is opgebouwd uit gegalvaniseerde
standaard stalen I-profielen profielen met gegalvaniseerd inox kabels die
een netstructuur vormen om de planten te laten klimmen. Deze structuur
is verbonden aan het gebouw door middel van gegalvaniseerde stalen buizen, zegt Rudolf Lehmann van de Firma Jacob, fabrikant van de inox kabels,
vaak gebruikt voor groene gevelconstructies.

stabiliteit van de aanplanting. Er is ook bewust gekozen voor bladverliezende soorten om de kantoren tijdens winterperiode van voldoende natuurlijk
licht te voorzien. Er wordt vooral gewerkt met wilde wingerd (Parthenocissus), boomwurger (Celastrus orbiculatus) met groot blad, blauweregen
(Wisteria), bruidsluier (polygonum aubertii) en bosrank (Clematis fargesii).
Met de Clematis Montana wordt niet gewerkt omdat deze plant niet functioneert in Zwitserse omstandigheden. Bij grote oppervlakken zou er tot 100%
uitval vastgesteld zijn bij proefprojecten. Rond de ingang van het gebouw
werden rozen aangeplant namelijk Rosa Philippa (ook bekend als Rosa ‘Julia
Renaissance’ in Engeland). Deze roos groeit tot 35 m hoog en is de favoriet
van de landschapsarchitect Dhr. Marks Fierzele. Daarnaast zorgt de Japanse
wijnstok of sierdruif (Vitis coignetiae) voor de mooie herfstkleuren.

OPSTELLING EN AANPLANTING
De tussenruimte tussen de glazen en de groene gevel bedraagt vier meter.
Deze levert heel wat voordelen op: de planten ontvangen voldoende licht
aan de binnenkant van de groene wand en deze tussenruimte blijft fris
door de natuurlijke ventilatie. Het onderhoud verloopt hierdoor ook aan
de binnenkant vrij gemakkelijk. De aanplant gebeurde in 2003. We konden
dus het resultaat zien van 15 jaar groei en ontwikkeling. Er werd voldoende
wortelruimte voorzien voor de klimplanten. Deze buffer zorgt er voor dat
de planten op een natuurlijke manier voldoende vocht kunnen opnemen uit
de bodem die samengesteld is uit een mineraal substraat. Landschapsarchitect Dhr. Marks Fierzele stelde dat het zeer belangrijk is om de planten
in het begin niet te veel te verwennen met watergift waardoor ze maximaal
tot wortelgroei gestimuleerd worden.

ONDERHOUD ZOWEL AAN BINNEN- EN BUITENZIJDE
Er zou tijdens de zomer ongeveer 35% op elektriciteitskosten bespaard worden op
koelingskosten zegt dhr. Marty, verantwoordelijk voor onderhoud groene wand.

SPECIFIEKE PLANTENKEUZE
Er dient gewerkt met soorten die zeer hoog kunnen groeien (tot 35 meter). Er
is bewust gekozen om met veel soorten te werken omwille van de biodiversiteit. Men heeft er zo’n 50 vogelsoorten waargenomen die zich vooral voeden
met insecten en vruchten van de wand. De klimplanten werden bewust gemengd om bij uitval gaten in de wand te minimaliseren. Bij uitval neemt dan
een andere soort de plaats in van de uitgevallen soort wat zorgt voor meer

Het moderne kubusvormige kantoorgebouw van ‘Alpine Finanz Immobilien AG’ in Glattbrug (Zürich) is van ver te zien dankzij het opvallende gevelgroen.
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Er werd voldoende wortelruimte voorzien zodat de planten vlot kunnen ontwikkelen met een
beperkte irrigatie.

Qua onderhoud komt er relatief veel snoeiwerk aan te pas: de buitenzijde
wordt 1 x per jaar met haagschaar bijgesnoeid op een hoogwerker wat
ongeveer 8 uur werk in beslag neemt. De binnenzijde dient twee maal per
jaar bijgesnoeid met een handshaar waarvoor men ongeveer 2 à 3 dagen
voorziet.

WATERVERBRUIK EN BEMESTING
De irrigatie verloopt in wekelijkse gietbeurten met neveldoppen op de
grond aan de voet van de klimplanten. Het waterverbruik van deze gevel
tijdens jaren met een gangbaar klimaat is ongeveer 110.000 liter per jaar.
De uitzonderlijke droge en warme zomer van 2018 deed het waterverbruik
stijgen met 50%. Tijdens hitteperiodes diende men de watergift op te
drijven zodat er op piekmomenten bijna dagelijks werd geïrrigeerd. Qua
bemesting wordt er tweemaal per jaar (april/oktober) een vaste samengestelde meststof toegediend aan het substraat (wortelzone)

De tussenruimte tussen de glazen en de groene gevel van 4 meter levert heel wat voordelen op:
de planten ontvangen voldoende licht aan de binnenkant en ventilatie tussen gebouw en wand
zorgt voor extra verkoeling.
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Kennis omtrent luchtzuiverend effect van planten
verzameld na 2 jaar operationele groep Green-Air
.................................................
Auteur: Emmy Dhooghe, ILVO
Foto’s: PCS

Op 18 september 2018, hield de operationele groep
Green-Air zijn afsluitende studiedag ‘Functioneel
Groen’ op het PCS. Deze operationele groep is twee
jaar geleden tot stand gekomen. Siertelers merkten op dat de positieve bijdrage van planten tot
luchtkwaliteit algemeen aanvaard was, maar dat de
kennis over wat specifieke species precies bijdroegen,
minder gekend was. Technopool Sierteelt besloot
toen om deze operationele groep op te starten met
als doel bestaande wetenschappelijke kennis i.v.m.
het luchtzuiverend effect van sierplanten te bundelen
en dit zowel voor binnenskamers als buitentoepassingen. De leden van Technopool Sierteelt kregen
daarvoor medewerking van Universiteit Antwerpen
en de Vlaamse Milieumaatschappij, naast telers en
sectorvertegenwoordiging door VVOG, AVBS/GroenGroeien en VMS. Tijdens de afsluitende studiedag
werd de rol van groen opengetrokken van luchtkwaliteit naar andere functionaliteiten die geleverd
kunnen worden.

Ook met de steun van:
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In eerste instantie werd door de Universiteit Antwerpen toegelicht wat het effect van groen
op het stedelijk buitenklimaat kan zijn. De verstedelijking in Vlaanderen is sterk toegenomen
en de meeste stedelijke ontwerpen zijn vrij vegetatieloos. Nochtans heeft vegetatie zijn rol
reeds aangetoond in urbane gebieden. Bij vergelijking van een stad en een bos is er 50% meer
rechtstreekse afvoer van water in de stad, wat vaak voor wateroverlast zorgt. Naast de waterbufferende capaciteit die groene vegetatie heeft, zorgt beplanting ook voor een verkoelend
effect. Dit kan vooral een impact hebben op de luchttemperatuur gedurende warme zomernachten, die in steden veel hoger kan liggen dan het groenere platteland. Tot slot heeft groen
ook een luchtzuiverend effect. Dit komt doordat de bladeren huidmondjes bezitten waardoor
ze gasvormige componenten kunnen opnemen, maar voornamelijk werken ze zuiverend door
afzetting van fijn stof partikels op het blad. Haartjes of minuscule groeven in het blad kunnen
fijne stofdeeltjes capteren en zo de lucht zuiveren.
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Daarnaast werden op deze studiedag ook nog enkele onderzoeken uit Nederland voorgesteld.
Tia Hermans van Wageningen Universiteit stelde haar praktijkgericht onderzoek voor omtrent
groen op de bedrijfsvloer. Dit toonde tot dusver aan dat groen op kantoor kan zorgen voor een
hogere productiviteit, een lager ziekteverzuim en zelfs energiebesparing door een grotere
acceptatierange voor temperatuur. Het positief effect van groen werd daarnaast beaamd door
Yannick Joye, docent aan de Rijksuniversiteit van Groningen, die aantoonde met zijn onderzoeksresultaten dat groen zelfs psychosociale effecten als stressreductie konden veroorzaken.

F
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Binnen het Green-Air project werd ook informatie verzameld rond het
effect van planten op het binnenklimaat. Luchtverontreiniging kan binnenshuis namelijk aardig
oplopen, met als gevolg een verlies aan concentratie, een dalende productiviteit en een negatief
effect op de gezondheid van de inzittenden. Dit is het zogenaamde “sick building effect”. De
belangrijkste contaminanten werden geïdentificeerd als enerzijds ‘volatiel organische stoffen’
of VOSs en anderzijds anorganische gassen. De VOSs omvatten vluchtige organische koolwaterstoffen zoals benzeen, tolueen, xyleen en formaldehyde afkomstig van continue ‘off gassing’ van
bouwmaterialen zoals isolatie, muur- en vloerbedekkingen en verven, lijmen of lakken waarmee de materialen behandeld zijn. Anorganische gassen zoals CO, CO2, NOx en SO2 zijn vooral
afkomstig van verbrandingsprocessen in een weinig geventileerde ruimte. Planten bezitten het
potentieel om deze polluenten te verwijderen. In de jaren ‘80 onderzocht NASA het potentieel van
12 populaire kamerplanten voor het verbeteren van de luchtkwaliteit binnenshuis. Hieruit bleek
dat praktisch alle onderzochte planten in staat waren om een groot deel van de verontreiniging te
verwijderen. Het potentieel van de plant om deze stoffen te verwijderen was afhankelijk van de
soort en de initiële VOS concentratie. De meest beschreven en effectiefste planten voor het
verwijderen van organische polluenten uit de lucht zijn: Chlorophytum spp.,
Dracaena spp., Epipremnum spp., Hedera helix en Spathiphyllum spp. Dit onderzoek werd later aangevuld vanuit verschillende onderzoeksgroepen en de geteste kamerplanten bleken eveneens bij te
dragen tot het wegfilteren van VOS concentraties. Natuurlijk zijn er nog zeer veel plantensoorten
niet getest op hun capterend vermogen en is deze lijst niet limitatief. Ook zijn weinig tot geen studies rond dimensionering (aantal planten in een ruimte representatief voor huiskamer of kantoor)
uitgevoerd.
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Als afsluiting van de studiedag werd er nog een bezoek gebracht aan enkele demonstraties op
het PCS zoals de bijenvriendelijke tuin en grondgebonden gevelgroen en werden er andere
mogelijkheden van groen besproken, zoals zorggroen (HoGent) en gevelgroen als waterzuivering (UGent).
Alle informatie zal ter beschikking komen voor de sector op de website van het PCS (www.pcsierteelt.be).
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www.packogreen.be
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INTERVIEW
delijk creëerde ik in Oostnieuwkerke een museaal kader voor de plaatsing
van een tweeledig kunstwerk van de hand van Maen Florin. Voor het thema
van het kunstwerk liet ik mij inspireren op de filosofie van Sartre die in zijn
boek ‘L’être et le néant’ de blik van de ander bepaalt. Het is een schitterend
voorbeeld geworden van hoe hedendaagse kunst in de publieke ruimte
geïntegreerd kan worden. Het park kan als het ware niet meer zonder het
kunstwerk en het kunstwerk niet meer zonder het park.
Na Oostnieuwkerke volgden opdrachten voor het opmaken van masterplannen voor de dorpskernen van Oostrozebeke, Geluwe, Zillebeke, Zandvoorde en het prachtige Deurle. Het gemeentebestuur van Sint-MartensLatem heeft in Deurle een stuk grond kunnen kopen dat de mogelijkheid
biedt om het dorp groen te kunnen uitbreiden en visueel te verbinden met
de Leievallei, terwijl dit nu volledig afgesloten is. Een uniek project!
Ook de gemeenteparken van Geluwe en Wevelgem werden gerenoveerd.
Het gemeentepark van Beernem zit in ontwerpfase. Overige projecten
zoals de masterplanning voor het 64 hectare grote domein van het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus in Beernem, de omgeving van 3 scholen,
alsook een kampeerwagenterrein in Veurne.
Onlangs werd ik gevraagd om in Gent te spreken voor Archipel, een vooraanstaande vereniging van architecten, wat voor mij een hele eer was. Het
thema ‘Meesterschap’ moest de rode draad zijn van de lezing. Een meesterschap dat zich uit van bij de masterplanning tot aan de realisatie van de
kleinste details en de opvolging van de werven.

Tuin- en landschapsarchitect

Andy Malengier

.................................................
Auteur: Andy Malengier, Dirk Ingelaere en Stijn Verhalle
Foto’s: Andy Malengier

Andy Malengier, een gepassioneerd tuin- en landschapsarchitect uit het West-Vlaamse Ieper, gekend omwille van zijn
schitterende begraafplaatsen en zijn uitgesproken visie op de
herinrichting van onze dorpskernen, staat ons graag te woord
in zijn gloednieuw kantoor te Zonnebeke.
ANDY, JE HAD DE PASSIE VOOR HET TEKENEN REEDS OP
ZEER JONGE LEEFTIJD TE PAKKEN …
Inderdaad, eigenlijk vrij vroeg toen ik zo’n 10 jaar was, tekende ik reeds de
straat waarin we woonden tot in het kleinste detail. Ik herinner mij nog
toen de dokter op huisbezoek kwam, mijn tekeningen zag en opmerkte:
“Amai zeg, zo mooi getekend. Jij wordt later architect zeker?” Ook op de begraafplaats was ik gefascineerd door de grafzerken en tekende deze na op
papier. Het zat er toen al in. Ik was steeds aan het tekenen, tekenen en nog
eens tekenen. Op jonge leeftijd werkte ik al heel graag in de tuin. Tekenen
en tuinen waren toen reeds mijn favorieten. Toen ik slechts 15 jaar was
trok ik naar Gent en volgde er de Artistieke Humaniora aan het Sint-Lucas
instituut. 3 jaar lang mocht ik er artistiek onderwijs volgen van het hoogste

niveau met dhr. Gilbert Decouvreur als mijn titularis. Hij gaf er een unieke
opleiding die zeer bepalend was voor mijn verdere opleiding tuin- en landschapsarchitectuur te Melle en mijn latere carrière. Na mijn studie werkte
ik drie jaar bij tuinaanlegbedrijven om praktische ervaring op te doen en
combineerde dit werk in het laatste jaar met een opleiding Postgraduaat
Monumenten- en Landschapszorg aan de Academie te Antwerpen. Tot ik
net voor de examens het aanbod kreeg om te werken voor de stad Wervik
als plaatsvervangend hoofd van de stedelijke groendienst. Meteen een
full-time job, weliswaar tijdelijk, maar met een grote verantwoordelijkheid
voor de planning en coördinatie van 35 werknemers. Niet te combineren
met mijn studies die ik toen moest opgeven. Een eerste grote uitdaging
tijdens deze job was het ontwerp van een nieuwe begraafplaats voor de
stad Wervik. Mede dankzij het geloof in mijn kunnen door de toenmalige
burgemeester Rosa Lernout-Martens kon ik deze uitdaging waar maken.
De samenwerking met Bart Lannoy, de architect van de afscheidsruimte,
resulteerde in een vernieuwende architectuur en landschapsarchitectuur.
In de wandelgangen van het stadhuis was het project in die tijd toen het
enige gespreksonderwerp van voor- en tegenstanders. Het project werd

WERK JE ENKEL OF HOOFDZAKELIJK IN WEST-VLAANDEREN
EN WERK JE ENKEL VOOR OPENBARE PROJECTEN?

door de stad Wervik ook ingediend bij de ‘International Funeral Award’
organisatie. Er werd een maquette gemaakt, we werden genomineerd en
trokken vervolgens naar de Handelsbeurs in Antwerpen waar we in 1999
de finale wonnen van de stad Kortrijk met hun nieuwe begraafplaats.
Een ontwerp van de beroemde Italiaanse architect Bernardo Secchi. Trots
namen we de Award mee naar Wervik, waarna de werkzaamheden voor de
realisatie spoedig volgden. Daarna startte ik mijn zelfstandige praktijk met
in het prille begin een tijdelijke freelance samenwerking met de beroemde
tuinarchitect Paul Deroose. Daarna kreeg ik de opdracht van de gemeente
Zonnebeke voor de uitbreiding en herinrichting van 4 begraafplaatsen.
Ik won met deze ontwerpen nogmaals de Funeral Award. Veel later werd
ik met de begraafplaats van Vleteren laureaat uit 100 geselecteerde
West-Vlaamse projecten van de afgelopen 15 jaar. Ook de West-Vlaamse
begraafplaatsen van De Panne, Poperinge, Watou, Wulvergem, Zillebeke,
Staden, Oedelem, enz. … werden ontworpen. Net zoals de renovatie van de
Duitse militaire begraafplaatsen van Vladslo en Langemark en het ontwerp
van het ‘Brothers In Arms Memorial’ in Zonnebeke.

Ik werk over heel Vlaanderen. Zoals ik daarnet een project citeerde in
Deurle, heb ik ook opdrachten lopen voor begraafplaatsen in Sint-PietersLeeuw, Antwerpen, Wachtebeke, Zemst, Kapellen, de omgeving voor het
administratief centrum in Erpe Mere, enz. … Ik werk ook heel graag in de
private sector. Omgeving van bedrijven en private tuinen. Ik ervaar ook een
tendens naar ontwerpopdrachten voor grote woonprojecten.

MOGEN WE STELLEN DAT JE HOOFDZAKELIJK BEGRAAFPLAATSEN TEKENT?
Neen, zeker niet. Ik ben geen begraafplaatsarchitect zoals men soms stelt. Ik
ontwerp evenveel openbare ruimtes alsook kleine en grote private tuinen.
Een private landschapstuin zal opgenomen worden in een boek van het
Amerikaanse Timber Press met als titel ‘Private Gardens of Europe’.
Een ander mooi voorbeeld is de vernieuwing van de dorpskern in Oostnieuwkerke. Ook met deze realisatie won ik een prijs. In Oostnieuwkerke
was er geen opdracht om de dorpskern her in te richten. Ik kreeg er enkel
de vraag om een plaats te zoeken voor een kunstwerk. Toen ik naar het
Schepencollege trok stelde ik er echter voor om de rijweg over een lengte
van 100 meter volledig uit te breken en te vervangen door een park. Ik liet
mij daarvoor inspireren door mijn studiereizen naar Engeland waar de middeleeuwse stedenbouw met zijn steeds bij de kerk gelegen ‘Village Green’
de bevolking er een plaats biedt voor ontmoeting en ontspanning. Uitein32 - GROENGROEIEN magazine
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Bogaert Bvba
Boomkwekerij Bogaert is een familiebedrijf
met een lange traditie in het kweken
van planten, bomen en struiken
Boomkwekerij Bogaert is gesticht in 1967
door Bogaert José met een oppervlakte van ±15 ha.
Hij werd in 1994 opgevolgd door zijn zoon Koen Bogaert
die het bedrijf heeft uitgebreid
tot een bedrijfsoppervlakte van ±70 ha.
In 2016 vervoegt zoon Laurens Bogaert het bedrijf.

noden. Plaatsen waar iets fundamenteel menselijks te beleven valt.
Plaatsen met een optimale beleving waar ontmoeting en betrokkenheid
centraal staan. Plaatsen waar een evenwicht tussen openheid en geborgenheid de mens steeds een comfortabel gevoel heeft.
Beste Andy, het was en blijft een boeiend verhaal om naar te luisteren, een verhaal met een duidelijke visie wat zich zeker en vast vertaalt in uw realisaties.
Alvast dank voor uw tijd en ontvangst en wie weet ontmoeten we mekaar nog
wel eens op één van uw volgende lezingen.

WAAR PUT JE JE INSPIRATIE: IS DIT DOOR HET LEZEN VAN
TUINBOEKEN, REIZEN, KUNST, FILOSOFIE, ENZ. … ?
Veel reizen. Het ontdekken van tuinen, landschappen, architectuur,
stedenbouw en de schone kunsten in het algemeen. Oude plaatsen. Allen
gegroeid vanuit de traditie. Zo belangrijk! De meesten onder ons zijn opgeleid in een onderwijs dat veel te modernistisch gericht is. Daardoor gaan
we ons teveel loswrikken van ons traditioneel landschap, waardoor we er
te ver van te komen staan en we het leven eigenlijk niet voldoende meer
kunnen begrijpen. En als het leven in zijn oorsprong niet meer begrepen
wordt, vertaalt zich dat in zielloze en op zichzelf staande architectuur,
parken en stedenbouw waarop toekomstige generaties met afschuw zullen op neerkijken. Drie keer per jaar reis ik naar de Britse eilanden om me
te verdiepen in die oude landschappen, om er de leegte te ervaren en te
wandelen in hun fantastische nationale parken zoals deze van de Yorkshire
Dales, Dartmoor, Lake District, Brecon Beacons en de Highlands van
Schotland. Ik bezoek ook graag oude dorpen in Engeland en Italië waar de
huizen met hun tuinen verankerd zitten in hun omgeving. Met tuinmuurtjes omheen terrassen, moestuinen en bloementuinen. Waar de tuinen
overlopen in de ‘Village Green’ van het dorp en zo verder in het landschap.
Complete verankering. Zo belangrijk. Het belang van oude prachtige
plaatsen waar we zouden willen wonen. Waarom zijn ze er nog? Omdat ze
zo goed zijn, omdat het plaatje gewoonweg klopt.
Deze studiereizen voeden mede mijn ontwerpen die in harmonie met de
natuurlijke, traditionele en culturele context prachtige nieuwe buitenplaatsen moeten opleveren. Plaatsen met aandacht voor de hedendaagse
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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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DEELNAME EN JURERING
Iedereen in Vlaanderen, die in hoofdberoep tuinaannemer is en beschikt
over een ondernemings-nummer kon zich inschrijven voor de wedstrijd
met één project in de oppervlaktecategorie kleiner dan 250 m², tussen 250
en 1000 m², groter dan 1000 m² en in de categorie “Jong Talent” indien hij
niet ouder is dan 30. De ingezonden realisaties van de kandidaten werden
in de loop van de maand juni allereerst beoordeeld op stielkennis en vakmanschap door een preselectiecommissie. De leden van deze commissie
weerhielden 15 projecten. Daarna werden deze projecten beoordeeld door
een zeskoppige jury, bestaande uit een tuin- en landschapsarchitect, twee
tuinaannemers, een plantendeskundige, een groenjournalist en een boomkweker. Zij taxeerden elk vanuit hun eigen invalshoek aanleg en onderhoud
en bepaalden de groene toppers die in de aparte categorie “Groen kleurt”
het goud, zilver en brons verdeelden.

NIEUW OF OPVALLEND IN DEZE EDITIE…

De Vlaamse Tuinaannemer kent alsmaar een breder draagvlak
Ook dit jaar schreven heel wat “onbekende” tuinaannemers in voor deze
promotionele wedstrijd en quasi de helft van de winnaars zijn nieuwe namen in onze wedstrijd. Deze tendens juichen we uiteraard toe. Hoe breder
het draagvlak, hoe verder de boodschap kan reiken.

PUBLIEKSPRIJS…
Voor de vierde keer kreeg naast de vakjury ook het brede publiek een
stem in het kapittel. Aan hen werd gevraagd om op een website uit de 15
geselecteerde tuinen hun favoriet aan te duiden. Ze kregen hiervoor ruim
een maand de tijd en konden zo in aanmerking komen voor een cheque
van 1000 euro, te spenderen aan een tuinaannemer. Ook de eigenaar van
de tuin sleepte meteen zo’n cheque in de wacht. De tuin met het grootste
aantal stemmen, de favoriet van het publiek, was dit jaar van de hand van
Wim Beliën (Tuinwerken Wim Beliën BVBA) (brons in de middencategorie).

WAAROM DIT PROJECT?
Omdat het beroep van tuinaannemer in Vlaanderen geen enkele vorm van
bescherming geniet. Iedereen kan zich met een minimum aan investering tuinaannemer noemen. Dit ondermijnt al veel te lang het imago van
deze sector. Gaandeweg hopen wij dan ook met dit project de particulier
alsmaar meer vertrouwen te geven in de sector. Het toekennen van de titel
‘winnaar van de Vlaamse Tuinaannemer’ betekent in deze zin ook zoveel als
het toekennen van een kwaliteitslabel door de sector zelf.
Omdat we weerwerk willen bieden aan de groene verpaupering die zich
voelbaar is in onze tuincultuur. De categorie “Groen kleurt…” onder impuls
van de Vlaamse boomkwekerijsector speelt hierin een ware ambassadeursrol en zet de volle spotlights op het groen: het gebruik van exclusief
groen, bijzondere combinaties, landschappelijke aanplantingen, bijzonder
behoud van groen, een fijne aandacht voor wintersilhouetten, bloei, herfstverkleuring… Deze categorie biedt de laureaat naast de erkenning van zijn
uitmuntend algemene vakmanschap een extra label, dat zijn specialisatie
in het groen in de verf zet.

Deelname aan de wedstrijd kent een mooie spreiding over de provincies
West-Vlaanderen neemt qua aantal deelnemers naar aloude gewoonte
weer de kopplaats in, op de voet gevolgd door Antwerpen. Maar daar waar
sommige provincies in het verleden amper of soms zelfs niet vertegenwoordigd waren, kregen we dit jaar een mooi aantal inschrijvingen binnen
vanuit elke provincie.
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A.D.S. GARDENS

TUINWERKEN
WIM BELIËN

TUINEN
DENDAUW H. bvba

’T GROENE PLAN

PHILIPPE HASELDONCKX
TUINARCHITECTUUR

TUINAANLEG EN
-ONDERHOUD JENS
DEFLOO

TUINEN MD

TUINEN DEBIE

TUINAANLEG
FESTJENS JOHAN

TUINAANNEMING
OLIVIER SCHREURS

EMTC TUINWERKEN bvba

TUINPROJECTEN < 250 M²
TUINPROJECTEN VAN 250 – 1000 M²

DOELSTELLING…
De werkgroep achter dit project bestaat uit afgevaardigden van de twee
overkoepelende beroepsorganisaties tuinaanleg en boomkwekerij en
coördinator Rit Vangeel. Aan de hand van de winnende realisaties wordt er
vanaf nu maandenlang promotie gemaakt voor het beroep van tuinaannemer via TV, radio, geschreven pers en een weersbestendige fotoreportage,
die opgezet zal worden op allerhande tuinevenementen en -beurzen. We
willen het brede publiek duidelijk maken dat de kennis en het vakmanschap van een tuinaannemer niet zo vanzelfsprekend zijn en dat het
inschakelen van een echte vakman resulteert in mooie en vooral duurzame
tuinen.

De categorie ‘Groen Kleurt…’ herbergt absolute toppers!
We merken al een aantal jaren het positieve effect van deze categorie, waar
de Vlaamse boomkwekerijsector de impuls toe gaf, maar dit jaar is de oogst
wel van bijzondere kwaliteit! En laat ons vooral niet vergeten dat deze
tuinaannemers allereerst moeten scoren als vakman-tuinman vooraleer ze
kunnen denken aan het extra label van letterlijk groen-professional!

TUINEN OOST FREDERIK

TUINPROJECTEN > 1000 M²

Al 22 jaar wordt met de steun van VLAM de wedstrijd ‘De
Vlaamse Tuinaannemer’ georganiseerd. Een professionele
vakjury van tuinexperten bepaalde wie de laureaten zijn. Op
27 oktober werden de laureaten voorgesteld en gehuldigd in
Kasterlee.

CONCEPT
GARDENS bvba

JONG TALENT

.................................................
Auteur en foto’s laureatenhuldiging: Jan Vancayzeele
Bron en foto’s tuinen en laureaten: VTA

TUINEN STIJN NAEYAERT

GROEN KLEURT …”

Winnaars wedstrijd ‘De Vlaamse
Tuinaannemer 2018’ gehuldigd

GUY JANSSENS
TUIN- EN LANDSCHAPS
ARCHITECTUUR
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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 tuinaannemers zoals ù nodig !

Om écht
groot te
worden
hebben
wij ook U
nodig.

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

Opleiding

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

Informatie

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

Netwerking

De nieuwjaarsreceptie, de familiedag, diverse bedrijfsbezoeken
en studieavonden zorgen voor fijne professionele contacten met collega’s en 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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ZUIDSTRAAT 25
B-8800 ROESELARE
TEL. 051 24 58 84
INFO@PCLT.BE

Voor de bewuste tuinprofessional
100% organische bemesting en bodemverbeteraars voor de gehele tuin

Ontdek de ECOstyle seizoensacties 2019.
Meer info?

www.ecostyle.be/professioneel

Jeroen Costermans
j.costermans@ecostyle.nl
0473/809899

