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VOORWOORD

Groen Groeien 
syndicaal op 
de bres voor 
haar leden 

Vorig jaar begon ik nog met te zeggen dat we de btw van 6% op planten 
in de tuinaanleg nog niet gerealiseerd hadden. Dit jaar hebben we 
ons doel bereikt met de goedkeuring ervan in Kamer van het Federale 
Parlement. Het is nog even wachten op de publicatie ervan in het 
Staatsblad, maar dat is een kwestie van tijd. Dank zij de gezamenlijke 
inspanningen van de ganse groene sector mogen we dus binnenkort 
6% btw aanrekenen op onze planten. De oneerlijke concurrentie is 
bijna voorbij. We houden je op de hoogte via onze nieuwsbrieven.

In het ‘Zomerakkoord’ besliste de Federale Regering dat werknemers, 
gepensioneerden en zelfs werklozen onbelast kunnen bijklussen. Dit 
is regelrechte en oneerlijke concurrentie voor onze tuinaannemers. 
We hebben daarop een duidelijk signaal aan de regering gegeven en 
sluitende garanties gevraagd op het vlak van eerlijke concurrentie 
vooraleer het systeem op te starten. Ondanks ons aandringen werd 
het wetsontwerp zonder er één letter aan te wijzigen, goedgekeurd. 
Via een gezamenlijk verzoekschrif t hebben we nu een zeer belangrijke 
stap gezet tot vernietiging van de zogenaamde ‘bijkluswet’ bij het 
Grondwettelijk Hof.

Zwemvijvers kennen de laatste jaren een groeiend succes. Er bestaat 
blijkbaar in Vlaanderen echter nog geen regelgeving omtrent openbare 
zwemvijvers. Bijgevolg is het niet duidelijk wat het begrip ‘openbare 
zwemvijver’ precies inhoudt en wat op dit vlak al dan niet is toegestaan. 
Daarom is er dringend nood aan een Vlaamse regelgeving hieromtrent. 
We namen met de Groen Groeien Zwemvijverbouwers hiervoor 
initiatief en klopten aan bij de overheid om het probleem te situeren en 
een oplossing voor te stellen.

Marc Galle, 
voorzitter Groen Groeien
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De ideale vijver 
voor amfibieën

deel 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Guido Lurquin
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In een vorig artikel bespraken wij het 
nut van de aanleg van een plas voor 
amfibieën en ander waterleven. We 
leerden dat een dergelijke vijver best 
in de zon ligt, liefst onregelmatig 
van vorm is, veel ondiepe water-
zones heef t maar ook een diepe 
overwinteringplaats. Wat betref t 
de waterdichting leerden wij dat 
de beste keuze in ieder geval 1 mm 
dikke rubberfolie is. De biotoop moet 
immers lang meegaan.. Nu bekijken 
we de fauna en flora die het meest 

aangewezen zijn voor een dergelijke 
waterpartij.

HET AANBEVOLEN TYPE WATER 
De ideale amfibieënpoel bevat eerder 
voedselarm, ietwat zuur maar helder water. 
Hoe armer het water, hoe groter het aantal 
soorten (de biodiversiteit) en dat moet toch 
de bedoeling zijn. Arm aan voedingsstof fen 
betekent ook meer kans op helder water. 
Doorzichtig water is van belang voor oog-
jagers zoals salamanders die onder water 
moeten zien om ef ficiënt prooien te kunnen 

vangen. We krijgen een milieu dat in de loop 
der tijd rijker en rijker wordt. 

PLANTEN EN DIEREN IN DE KIKKER-
PLAS
Het is mogelijk te beginnen zonder planten 
of dieren te introduceren in de nieuw aan-
gelegde kikkervijver. Het is dan afwachten 
welke dieren en welke planten de plas zullen 
komen bevolken. Men zal in dat geval echter 
vrij veel geduld moeten uitoefenen en de 
waarschijnlijkheid dat er veel interessante 
plantensoorten zomaar spontaan in gaan 
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groeien is laag in gebieden ver verwijderd van natuurgebieden. Wan-
neer we zelf een aantal planten toevoegen aan de plas dan zal het 
watertje veel sneller evolueren. Een amfibieënvijver wordt normaal 
gezien uitsluitend beplant met inheemse gewassen. 
Er zijn nog veel meer inheemse moerasplanten die in aanmerking ko-
men maar een aantal ervan groeit erg snel: bittere veldkers (Cardamine 
amara), pinksterbloem (Cardamine pratensis), wederik (Lysimachia vulga-
ris), watermunt (Mentha aquatica), watertorkruid (Oenanthe aquatica), 
pijptorkruid (Oenanthe fistulosa), wateraardbei (Potentilla palustris), 

grote boterbloem (Ranunculus lingua), bitterzoet (Solanum dulcamara), 
kleine egelskop (Sparganium emersum), grote egelskop (Sparganium 
erectum), kleinste egelskop (Sparganium minimum), moerasandoorn 
(Stachys palustris) en beekpunge (Veronica beccabunga). Ook al introdu-
ceren wij deze planten niet moedwillig, dan nog is het waarschijnlijk 
dat enkele ervan “meekomen” met andere planten. Ook via zaden 
en (water)vogels gebeurt de verspreiding van veel planten. Dat mag 
gerust, wij willen in onze poel immers een grote variatie aan inheemse 
planten.

AANDACHT VOOR DE OMGEVING ROND DE AMFIBIEËNVIJVER
Amfibieën houden van schuilplaatsen buiten de vijver. We leggen wat 
sprokkelhout in de buurt van de vijver en daarop loof, grasmaaisel en 
compost. Padden en salamanders zullen er dankbaar voor zijn en ook egels 
zullen het waarderen. Een hoop stenen en/of rottend hout in een hoekje 
zal ook een geliefde pleisterplaats worden voor veel nuttige dieren.
En komen er ondanks al onze inspanningen geen amfibieën naar de 
plas, dan zij het zo. We halen ze in geen geval ergens weg. Zij zijn 
bij wet beschermd en men mag ze niet vervoeren. En zitten er geen 
amfibieën in het waterplasje dan moet men niet treuren. Des te meer 
insecten zullen er zich ontwikkelen en het oppervlak zal weldra weme-
len van schaatsenrijders, terwijl waterjuf fers en libellen door de lucht 
zullen suizen.

VISJES VOOR HET RESERVAATJE
In een amfibieënplas worden meestal geen vissen geplaatst. Wanneer 
men het toch doet moet men zich beperken tot erg klein blijvende 
soorten. Driedoornige stekelbaarsjes (Gasterosteus aculeatus) worden 
best niet geïntroduceerd in de amfibieënvijver. Ze zijn erg agressief, 
vallen eieren en dikkopjes aan en zij zijn zo productief dat er na een 
paar jaar duizenden in de waterplas kunnen huizen. Het tiendoornige 
stekelbaarsje (Pungitus pungitus) is wat minder gevaarlijk dan zijn 
neefje voor de eieren en larven van amfibieën en is ook minder agres-
sief maar is spijtig genoeg (te) zeldzaam geworden.

ENKELE AANBEVOLEN INHEEMSE PLANTEN VOOR 
DIEPERE WATERZONES:
aarvederkruid (Myriophyllum spicatum)
bronmos  (Fontinalis antipyretica) 
gedoornd hoornblad (Ceratophyllum demersum)
krabbescheer (Stratiotes aloides)
noordelijke waterlelie (Nymphaea candida)
puntkroos (Lemna trisulca)
watergentiaan (Nymphoides peltata)

ENKELE AANBEVOLEN INHEEMSE PLANTEN VOOR 
MOERAS EN ONDIEP WATER: 
dotterbloem (Caltha palustris)
genadekruid (Gratiola of ficinalis)
kattenstaart (Lythrum salicaria)
kleinste egelskop (Sparganium minimum)
pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) 
slangewortel (Calla palustris)
waterdrieblad (Menyanthes trifoliata)
zwanebloem (Butomus umbellatus)

KLEIN BLIJVENDE VISSEN GESCHIKT VOOR EEN 
AMFIBIEËNVIJVER:
Gobio gobio (grondel) is een 14 cm groot wordende vreedzame 
scholenvis maar een bodembewoner die men eens in de vijver 
gezet misschien nooit meer zal zien.
Leucaspius delineatus (vetje) wordt 12 cm lang. Een scholenvis 
die houdt van rijke begroeiing en in de natuur in de oeverzones 
leef t. Voedt zich met insecten(larven), raderdiertjes en algen.
Phoxinus phoxinus (elrits). Een uit het water springend, 10 cm 
klein, oppervlaktevisje. 
Vangt vliegende insecten zoals muggen, insectenlarven, kleine 
kreef tachtigen. Deze soort is beschermd in Vlaanderen.
Rhodeus sericeus amarus (bittervoorn) is 6 cm lang en met 
zijn fraai gekleurde flanken een gewild visje maar ... 
beschermd én heef t vijvermosselen nodig om zich voort 
te planten. De recente ontdekking dat de bittervoorn 
eigenlijk een ingeburgerde exoot uit Azië is, plaatst deze 
beschermingsmaatregelen in een ander licht. De bittervoorn 
kan dan ook beschouwd worden als een schadelijke parasiet, 
die geen bescherming verdient 

Al deze vissoorten zijn scholenvissen, dit wil zeggen dat men 
ze altijd met minstens zeven soortgenoten samen houdt. 
Men dient ze te kopen in de aquarium- of vijverhandel. 
Het weghalen van vissen uit de natuur is niet alleen 
natuuronvriendelijk maar ook gebonden aan vergunningen. 
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VERZORGING VAN DE BIOTOOP
Er wordt nu en dat wat bijgestuurd. Wanneer een aantal planten te 
sterk gaan groeien en andere interessante soorten gaan overwoekeren 
wordt een deel van de sterke groeiers verwijderd. Tijdens periodes van 
droogte kan het soms nodig zijn wat water bij te vullen. We doen dat 
als het kan met regenwater. We gaan het in het water vallen van grote 
hoeveelheden boombladeren tegen. Daarom spannen we tijdens de 
periode van de grote bladval (meestal half oktober tot beging novem-
ber) een fijnmazig net over de vijver. Dat zijn zowat de belangrijkste 
‘werkzaamheden in het jaar’ voor wat betref t de amfibieënpoel. Het 
is dus in ieder geval een type vijver dat na zijn aanleg uiterst weinig 
inspanningen vraagt en er veel voor teruggeef t.

EEN POMPJE ZORGT VOOR MEER DIVERSITEIT
Het is echt een misvatting dat het water in een biotoopvijver moet stil 
staan. Veel inheemse waterdiertjes hebben een grote behoef te aan 
zuurstof. Het toevoegen van luchtuitstroomsteentjes, verbonden aan 
een luchtpomp zorgt voor meer zuurstof en dus voor geschikt leefge-
bied voor deze soorten. De amfibieënvijver kan ook uitgebreid worden 
met en beekloopje, naar keuze eerder vlak aangelegd of met waterval-
letjes. Het stromende water zorgt voor weer andere biotoopniches, 
voor nog andere interessante en bedreigde soorten. En… in de omge-
ving van bewegend water gaan zangvogeltjes harder zingen. Leuk!

Als in onze natuur voorkomend waterlelies komen de witte 
waterlelie (Nymphaea alba) en nog meer de noordelijke 
waterlelie (Nymphaea candida) in aanmerking. Deze laatste 
blijf t immers aanmerkelijk kleiner en is dan ook goed geëigend 
voor kleine en middelgrote natuurvijvers.

DCM GAZON PUR®

G U A R A NTE
E

D
 •  G

U
A

R
A

N
T

E
ED • GUARANTEED  

VAN TOEPASSING OP VOLGENDE PRODUCTEN*:

12 + 1 zak GRATIS *ACTIE 

NPK 8-4-20 + 3 MgO – MINIGRAN® TECHNOLOGY 

■ 2-in-1: gazonmeststof met indirecte werking tegen mos

■ Lange en uniforme werking voor een mooi, diepgroen gazon,  
zonder extra maaibeurten

■ Rijk aan kalium om de grasmat te versterken tegen droogte, 
vorst en betreding

■ Maakt geen vlekken op tegels of kleding

* Acties enkel geldig per referentie, vraag de voorwaarden aan uw handelaar. Actieperiode: tot uitputting voorraad, uiterlijk 15/04/2019

De Ceuster Meststoffen • Bannerlaan 79 • 2280 Grobbendonk • tel: +32 (0) 14 861 661 • dcm@dcm-info.com • www.dcm-info.com

2180001102_1_ADV_7199.indd   1 4/02/19   08:21



uw pa r tne r  i n  p ro f ess i one l e  gazonzaden  en  ve l db l oemen

www.advantaseeds.be
info@limagrain.be

Speel- / sportgazon

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

Pres to
HEADSTART

Oneindig veel mogelijkheden

✔ Uitgebreid gamma aan een- en 
meerjarige veldbloemenmengsels

✔ Een aangepast mengsel voor elk 
terrein

Herstelgazon

✔ Het mengsel voor de renovatie van 
beschadigde en/of uitgedunde gazons

✔ Ook ideaal voor gebruik in doorzaai-
machines

✔ Advance coating zorgt voor zeer snel 
herstel

✔ Uitstekend mengsel voor verjonging 
van de grasmat

Ve ldb l oemenRenova
HEADSTART

Na enkele wekenVóór herstel

CABRIO is nr. 1  

in Engelse grasgids  2018 !

Bij aankoop van 100 kg AQM gazonmengsel
Ravot | Extenso | Versailles | Presto | Supersporta | Renova 
+ bewijs van aankoop : 
GRATIS  SNOEISCHAAR P90 van FISKARS
Alle praktische informatie en actievoorwaarden zijn terug te vinden op www.advantaseeds.be.

GRATIS
Snoeischaar P90

2180000478_2_ADV_7199.indd   1 4/02/19   07:48

Advanta wapent je gazon tegen extremen

Limagrain Belgium – Advanta - Kaaistraat 5 - 8581 Avelgem – Kerkhove - Erik.truyers@limagrain.be - 0496/59 80 89 - www.advantaseeds.be

®

De aanleg of renovatie van een gazon of sportveld vraagt om 
betrouwbare graszaden, bestand tegen weersextremen en 
nieuwe ziektes. Daarvoor kan je vertrouwen op de hoogwaar-
dige grassengenetica en expertise van Advanta. Een goede 
start, maar nog geen garantie op het succes beseft grasspe-
cialist Erik Truyens. Groenprofessionals kunnen daarom steeds 
bij hem terecht voor gespecialiseerd advies. Waarbij maximaal 
rekening gehouden wordt met specifieke factoren zoals weers-
omstandigheden en bodemgesteldheid. Want elk veld is an-
ders, en vereist dus een aangepaste, geïntegreerde aanpak.” 

Gecoate graszaden 
“Door de klimaatsverandering worden onze seizoenen grilliger 
en worden we geconfronteerd met extremen. De hoeveelheid 
zonlicht, vocht en temperatuurschommelingen kunnen we niet 
voorspellen of veranderen. Maar we kunnen de bodem en het 
gras wel wapenen tegen deze extremen en de ziekten en pla-
gen die ze met zich meebrengen”, legt Erik Truyens uit.

“Onder ons kwaliteitsmerk bieden we groenprofessionals een 
uitgebalanceerde reeks graszaadmengsels aan voor de meest 
uiteenlopende projecten. Met internationaal hoog aangeschre-
ven graszaadvariëteiten en innoverende zaadtechnologie. Elk 
graszaadje in het mengsel kreeg de 100 % natuurlijke hightech 
coating Headstart Advance. Zo ben je zeker van een snellere 
kieming, een nog betere beworteling, een vitalere groei en be-
tere weerstand tegen droogte en fysieke belasting.”

Kenniscentrum
“Maar het beste graszaad alleen biedt geen garantie op succes. 

Het moet op de juiste manier worden ingezet. En daar is vak-
manschap voor nodig. En deskundige begeleiding. Want voor 
de aanleg, renovatie en onderhoud van een mooi ogende, fris-
groene en onkruidvrije grasmat is er geen kant-en-klaar recept. 
Maar moet je aan de slag met een samenspel van op elkaar 
afgestemde handelingen.” 

“Als trouwe partner van de groenprofessional, bundelden we 
daarom de uitgebreide kennis en jarenlange praktijkervaring 
van onze grasspecialisten in een Kenniscentrum. Via events, le-
zingen, website, een bezoek aan ons demo- en proefgazon of 
gespecialiseerd advies ter plaatse van onze experts informeren 
en adviseren we je graag over de beste oplossingen en meest 
geschikte alternatieven voor elk specifiek project.”

De kracht van veldbloemenmengsels
In het kader van biodiversiteit en duurzaam groenbeleid zet 
Advanta ook fel in op het gebruik van veldbloemen voor gras-
bermen en bloemenweiden. Eenjarige en langbloeiende veld-
bloemenmengsels die niet alleen een uitbundige bloemenex-
plosie creëren gedurende de hele zomer tot de eerste vorst, 
maar meteen een belangrijke bron van pollen en nectar vor-
men voor bijen, vlinders en andere nuttige insecten.

“Onze mengsels bevatten daarvoor uitsluitend bloemzaden en 
sterke, stressresistente planten die relatief lang tegen droogte 
kunnen en de concurrentie met onkruid makkelijk aangaan. Ze 
zijn verder ook onderhoudsvriendelijk en dus kostenefficiënt”, 
aldus Erik Truyens.

BRANDED CONTENT

2180000478_3_ADV_7199.indd   1 19/02/19   07:49
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Btw-verlaging verkoop plantgoed tuinaanleg 
Kamer keurt 
btw-verlaging goed
In de Kamer van het Federaal Parlement werd de verlaging 
van het btw-tarief op de levering van planten door een 
tuinaannemer goedgekeurd. Groen Groeien heef t samen 
met AVBS en Boerenbond jarenlang aangedrongen om het 
btw-tarief bij de verkoop van plantgoed door tuinaanne-
mers te verlagen van 21 naar 6 procent. Deze goedkeuring 
is zeer belangrijk voor de concurrentiekracht van onze 
tuinaanlegsector. 

De situatie tot op vandaag is dat wanneer een tuinaannemer plantgoed 
aankoopt, hij daarop 6% btw betaalt, maar hij moet wel 21% btw aan 
zijn klant aanrekenen. Als die klant de planten zelf gaat kopen, betaalt 
hij slechts 6%. Het wetsvoorstel om deze scheve situatie te corrigeren, 
werd eind januari in de Commissie Financiën van het Federaal Parlement 
goedgekeurd. Op 14 februari werd dit wetsvoorstel tijdens de plenaire 
zitting van het Federaal Parlement goedgekeurd. 

“Opgepast: ten vroegste 
10 dagen na publicatie in 
het Staatsblad wordt deze 
gewijzigde regeling van 
kracht. Afwachten dus. We 
houden je als lid van onze 
vakorganisatie hiervan 
op de hoogte via onze 
nieuwsbrieven.”
Niet enkel om oneerlijke concurrentie te vermijden zal een tariefver-
laging van 21% naar 6% positief zijn. Ook zal de toepassing van het 
verlaagd btw-tarief een stimulans betekenen voor de werkgelegenheid 
en de tewerkstelling in tuinaanleg en -onderhoud. In de sector zijn er 
ongeveer 16.000 mensen actief. Er zijn 7.800 tuinaannemers actief waar-
van 2/3 eenmanszaken en 1/3 met personeel in de sector actief. Zij stellen 
iets meer dan 9.000 werknemers tewerk. Daarenboven is de aanleg en 
het onderhoud van parken, tuinen en plantsoenen vrij arbeidsintensief 
waardoor ook veel laaggeschoolde werknemers aan de slag kunnen.
Het wetsvoorstel werd ingediend door Kamerleden van CD&V.  

Zij maakten een werk van lange adem af want een eerste poging om 
deze scheefgetrokken situatie op te lossen, dateert al van 2003. Toen 
namen de inmiddels overleden Paul Tant en de voormalige politici Yves 
Leterme en Inge Vervotte het initiatief. CD&V-Kamerleden Nathalie 
Muylle en Roel Deseyn dienden samen met hun partijgenoten Jef Van 
den Bergh en Leen Dierick reeds in het begin van de legislatuur een 
wetsvoorstel in om het tarief gelijk te stellen op 6 procent. Zij stellen dat 
ze tevreden zijn dat het draagvlak bij de coalitiepartners voldoende is 
gegroeid. Zij verwachten een gunstig ef fect op de omzet en tewerkstel-
ling in de tuinaanlegsector. 

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

Vind onze producten ook in uw AVEVE-tuinaanlegdepot

ALLES VOOR DE TUINAANNEMER

Ontdek de MAANDELIJKSE ACTIES  
in onze webshop
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Nieuwjaarsreceptie
Groeien Groen
Groen Groeien zette 2019 op een feestelijke manier in. De bestuursleden hadden het genoegen om op donderdag 7 februari 
alle leden en sympathisanten uit te nodigen op hun negende nieuwjaarsreceptie, ditmaal op een nieuwe locatie in Drongen. 
Na de verwelkoming en het jaaroverzicht van voorzitter Marc Galle gaf filmmaker Jan Verheyen een unieke kijk op de uitda-
gingen van een filmregisseur.

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

Voorzitter Marc Galle  verwelkomde iedereen als het ware in filmstijl 
op de nieuwe locatie in Drongen. Het is eens een andere setting, stelde 
Marc die meteen van wal stak om een review te maken van 2018 en 
uit te kijken naar de scoops van 2019. Te beginnen met een kaskraker. 
Vorig jaar begon Marc nog met te zeggen dat we de 6% op planten in 
de tuinaanleg nog niet gerealiseerd hadden. Dit jaar zijn we al een hele 
stap vooruit met de goedkeuring ervan in de Commissie Financiën van 
het Federale Parlement. Het is nog even wachten op de stemming in de 
plenaire vergadering van het Federale Parlement en de publicatie in het 
Staatsblad. Dank zij de gezamenlijke inspanningen van de ganse sector 
mogen we dus binnenkort 6% btw aanrekenen op onze planten. De 
oneerlijke concurrentie is bijna voorbij, stelde Marc.

Ook het gezamenlijk verzoekschrif t tot vernietiging van de zogenaamde 
‘bijkluswet’ bij het Grondwettelijk Hof is een zeer belangrijke stap omdat 
de bijkluswet de deur open zet voor het beconcurreren van reguliere on-
dernemers, zonder dat daarbij dezelfde lasten moeten worden betaald 
en aan dezelfde verplichtingen moet worden voldaan.

Sinds januari 2018 ontvangt het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) finan-
ciële steun voor de uitbouw van de Afdeling Groen die vooral de profes-
sionele groenvoorzieners ondersteunt. Binnen deze afdeling wordt rond 
functionaliteit, innovatie, aanleg en onderhoud van groen gewerkt. Via 
het Technisch Comité Groen kan Groen Groeien mee richting geven aan 
dit project.

2018 zal de geschiedenisboeken ingaan als één van de droogste jaren 
ooit. We kregen veel vragen van wie nu op draait voor het vervangen 
voor de afgestorven planten. Dit verschilt van bedrijf tot bedrijf, wat 
heb je beloofd, wat staat er in de overeenkomst en is het een privé 
of openbaar werk, stelde Marc. Zelfs de vereniging van wegenbou-
wers belde mij op. Hun leden krijgen als hoofdaannemer de factuur 
en aansprakelijkheid gepresenteerd. Het antwoord van Marc was 
duidelijk, besteed het groen rechtstreeks uit aan de groenaannemer, 
één ontwerp, maar meerdere aanbestedingen waarbij het groen een 
apart dossier is. Zo kan de kwaliteit omhoog en wordt de onderaan-
nemer niet uitgeknepen. Een feit is ook dat we steeds zuiniger moeten 
omgaan met ons water, onze beplanting moeten aanpassen en het 
regenwater beter buf feren zodat we dit regenwater kunnen herge-
bruiken wanneer dit nodig is.

De nicheplatforms van Groen Groeien zijn goed op dreef. Onze 
zwemvijverbouwers zijn druk bezig met hun vraag voor een wetgeving 
die openbare zwemvijvers mogelijk moet maken. Het dossier is reeds 
voorgelegd en besproken met de bevoegde instanties. Het platform 
voor zwemvijverbouwers staat voor natuurlijk zwemwater zonder 
chemicaliën. Jaarlijks worden er heel wat activiteiten gepland, zoals de 
ondertussen gekende zwemvijverdagen. En in september 2019 gaan 
we met de zwemvijverbouwers naar Warschau voor het internationale 
IOB congres, zegt Marc. Dit werkjaar is ook het platform voor tuinar-

chitecten van start gegaan met een eigen bestuur en werking die men-
sen samenbrengt en inspireert. Hun eerste uitstap is al achter de rug 
en het smaakt naar meer. Ook het platform voor dak- en gevelgroen is 
volop bezig met de voorbereidingen. 

In september staat er een heuse vierdaagse Groen Groeien tuinreis naar 
Italië gepland. Uiteraard enkel voor leden. Na de zeer gesmaakte tuin-
reis naar Normandië kunnen we enkel maar verlangen naar september.

Marc dankte het bestuur en het secretariaat voor de vele inspanningen 
van het afgelopen jaren en voor het neerzetten van een geslaagde 
editie van deze nieuwjaarsreceptie. Het doet deugd om op zoveel 
mensen te kunnen rekenen, zei Marc.

Dit jaar was filmmaker Jan Verheyen te gast bij Groen Groeien met 
‘The making of ... een film is een hele onderneming’. Jan Verheyen 
stond stil bij het boeiende samenspel dat op de filmset ontstaat en de 
uitdagingen die om de hoek komen te kijken om hier leiding aan te 
geven. Voor zijn films doet Jan Verheyen soms beroep op een cast en 
crew die wel uit 20 verschillende nationaliteiten bestaat. Men kreeg 
een unieke kijk op tegenslagen en triomfen waar een filmploeg ... en 
zijn regisseur mee te maken hebben. 

Afsluiten deden we naar goede gewoonte met een walking dinner.
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Studietrip Groen Groeien Tuin- en Landschapsarchitecten 
Venco Campus: hoe natuur en 
ondernemen perfect kunnen samengaan

De tuin- en landschapsarchitecten van Groen Groeien brachten op 9 november een bezoek aan de Venco Campus, het meest 
duurzame en energiezuinige bedrijfsgebouw van Europa. Dit multifunctioneel bedrijfspand dat perfect geïntegreerd is in het 
landschap doet tevens dienst als internationaal kenniscentrum voor pluimvee. Cor van de Ven, eigenaar van de Vencomatic 
Group ontving voor dit toekomstgericht gebouw het eerste oplevercertificaat ‘BREEAM-NL Outstanding’.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Stijn Verhalle en Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele

BEDRIJFSGEBOUW GEÏNTEGREERD IN HET LANDSCHAP
De Venco Campus is een uniek in ontwerp. De houten afwerking, de 
ovaalronde vorm en de groene inrichting van de omgeving zorgen ervoor 
dat het gebouw integraal in het landschap opgaat. Omdat buitenactivi-
teiten te veel lawaaihinder veroorzaken en visueel onaantrekkelijk zijn 
voor de omgeving, werd dit alles indoor georganiseerd. Een energie-
neutrale bouw stond voorop. Door de toepassing van diverse slimme 
technieken werd een flexibele en aangename werksfeer gecreëerd. Het 
gebouw is ook beschikbaar voor derden die gebruik willen maken van de 
presentatieruimtes, het auditorium en de showroom.

DUURZAME EN SLIMME AANPAK
Een duurzame aanpak met betrekking tot milieu, mens en dier diende 
als basis en daarom werd gebruik gemaakt van de ‘BREEAM-methodiek’, 
teneinde duurzaam te bouwen en het duurzaamheidsniveau via een in-
ternationaal label kenbaar te maken. Bovendien werd de ‘Smart-benade-
ring’ toegepast, waarbij duurzaam bouwen is gebaseerd op een econo-
mische visie waarin ‘FRED’ centraal staat. ‘FRED’ staat voor Flexibiliteit, 
Reductie van massa en gewicht, Ef ficiëntie en Duurzaamheid. ‘BREEAM’ 
is ontwikkeld door het Britse ‘Building Research Establishment’ en is in 
Nederland geïntroduceerd door de ‘Dutch Green Building Council’.

IMPACT OP DE OMGEVING
Niet alleen de duurzaamheid van het bedrijfsgebouw op zich is belang-
rijk maar ook de omgeving en de impact daarop. Het was dus een hele 
opdracht voor de architect, landschapsarchitect en de opdrachtgever 
om een drie ha grote bedrijfshal in te passen en te ontwerpen op een 
terrein van 17 ha dat voor bijna de helf t uit water bestond. De beschik-
bare ruimte was eerder beperkt, daardoor kwam het gebouw deels ‘in’ 

Het stijlvolle interieur
voor buiten.

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

Wie de stijl en klasse van zijn woning wil vertalen naar de buitenom-
geving, 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 !

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

A4 NL kleiklinkers particulier.indd   1 20/10/17   10:39
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de bestaande visvijver te liggen en werden de ecologische kwaliteiten 
van de omgeving in beeld gebracht. Deze hebben een belangrijke 
rol gespeeld bij de inrichting van de omgeving. Zo kreeg de hengel-
sportvereniging een eigen clubhuis, werden biodiversiteitseilanden 
gecreëerd en een grote retentievijver aangelegd voor opvang van het 
regenwater dat via een halofyten-kanaal gezuiverd kan wegstromen 
naar de visvijver. Samen met een ecoloog bekeek landschapsarchi-
tect Jeroen Klerks welke delen van het terrein extra geschikt konden 
gemaakt worden voor de al aanwezige beplanting en belangrijke 
soorten voor de regio voor nieuwe streekeigen aanplant. Ook werden 
voorzieningen (o.a. houtwallen) gemaakt voor nuttige dieren die 
dusdanig dienst doen als fourage-gebied en nestplaats. Op die manier 
kunnen fauna en flora zich sterker en beter ontwikkelen en aansluiten 
binnen het bestaande biotoop. Maar ontwerper Cor van de Ven wilde 
ook dat de mensen uit de regio konden genieten van deze omgeving 
wat resulteerde in ruim 70% publiek toegankelijke buitenruimte. Een 
mooi voorbeeld van hoe natuur en ondernemen perfect samen kun-
nen gaan, zolang er maar een visie is en de wil om het te doen.

ENKELE CIJFERS  :
• Terreinoppervlakte : 17 ha
• Bebouwde oppervlakte : 28.293 m2 
• Wateroppervlakte : 72.833 m2

• Inhoud van het gebouw : 327.192 m3

• Bruto vloeroppervlakte : 36.432 m2 waarvan 7251 m2 kantoren.
• Gebouw is 164 m breed en 243 m lang en heef t een omtrek 

van 860 m
• Zonnepanelen : 5712 stuks = 11.400 m2 met 119 omvormers > 

goed voor een productie van 1.300.000 kWh/j
• Elektriciteit verbruik : 740.000 kWh /j
• Warmte : 500.000 kWh/j
• Energieverbruik/m2 : Vencocampus zit op amper 33 kw/m2/

jaar, een traditioneel bedrijfsgebouw zit op ca 150 à  
200 kw/m2/jaar 

• 12 autolaadpalen

www.haifa-group.com

Pioneering the Future

• Exclusief voor de professionele tuinaanlegger
• Uniek met gecoate kaliumnitraat
• Eén bemesting met werkingsduur van 4-5 maanden
• Zeer geschikt bij aanleg van graszoden, direct onder de zode!
•  Voor aanleg en onderhoud van gazon, bodembedekkers, 

heesters, hagen, bloeiende planten en massieve vormen...

Het gras is niet altijd groener aan de overkant

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

Multigreen® Magic
Gecontroleerd vrijkomende meststoff en

www.haifa-group.comwww.haifa-group.comwww.haifa-group.comwww.haifa-group.comwww.haifa-group.com

2180000870_1_ADV_7199.indd   1 4/02/19   08:01



20  - GROENGROEIEN magazine

EROP UIT EROP UIT

21  -  GROENGROEIEN magazine

Studietrip ‘Natuur inclusief bouwen’- deel 4 
Integratie van groen in woontorens: 
Bosco Verticale te Milaan

Het project ‘Groen Bouwen’ waarvan Groen Groeien partner is en het project ‘Groen in de Bouw’ van Vlaamse 
Confederatie Bouw (VCB) 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 vierde en laatste deel komt het Bosco Verticale uitgebreid aan bod.

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

PROJECT ‘GROEN BOUWEN’ ORGANISEERDE  
DRIEDAAGSE STUDIEREIS
Het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en AVBS-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 ken-
nis 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. Eind vorig jaar 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.

VERNIEUWEND STADSONTWIKKELINGSPROJECT IN 
MILAAN
In de wijk Porta Nuova in Milaan schieten de hypermoderne 
wolkenkrabbers uit de grond, waaronder het meest opvallende 
Unicredit-bankgebouw. Voorheen was dit een verloederde stads-
wijk, gedomineerd door autoverkeer, die niet goed aangesloten 
was op het centrum van Milaan. Het vernieuwende stadsontwik-
kelingsproject zorgde voor nieuwe publieke ruimte: hoogbouw 
met kantoor- en woonfunctie, villazones, restaurants, shopping-
centra geflankeerd door groen- en parkzones. 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 zeer belangrijk aspect is. Intensieve daktuinen boven 
parkeergarages met een totale oppervlakte van 5.000 m² en een 
park van 90.000 m² vormen de basis van de groenvoorziening. 

BOSCO VERTICALE ALS KERS OP DE TAART
Binnen dit stadsontwikkelingsproject bezochten we één van de 
meest bekende en spectaculaire voorbeelden van de integra-
tie van groen in de bouwschil, namelijk het Bosco Verticale 
ontworpen door het architectenbureau Stefano Boeri Architetti. 
Architecte Anastasia Kucherova gaf ons een rondleiding en de 
lichtte ons de technische details toe. De twee woontorens van het 
Bosco Verticale zijn respectievelijk 110 meter en 76 meter hoog. 
De woontorens bieden plaats voor 112 appartementen voor zo’n 
500 inwoners. De bouwwerkzaamheden verliepen tussen 2008 
en 2014 waarbij in 2012, dus nog tijdens de constructiefase, de 
beplanting werd opgestart.  De torens bieden ruimte aan ruim 
20.000 bomen en planten (90 soorten). 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 aange-
plant.

STABILITEIT VAN DE BALKONS EN PLANTENSUBSTRAAT
De kleine appartementen hebben een terras met een opper-
vlakte van 16 m². De grote appartementen beschikken maximaal 
over drie balkons. Er werd bij het ontwerp veel aandacht besteed 
de stabiliteit van de balkons. Deze bestaan uit gewapend beton 
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en zijn verankerd aan draagstructuur gebouw om de uitbouw tot 3,5 
m toe te laten. Deze balkons zijn berekend om zowel een statische 
belasting als een dynamische belasting van de planten en substraat 
toe te laten van 1800 kg/m². Er werd gezocht naar een zo licht mogelijk 
substraat dat nog voldoende houvast biedt aan de planten in de bak-
ken. Het substraat werd speciaal ontwikkeld voor Bosco Verticale.

WINDBELASTING EN VERANKERING VAN DE PLANTEN
Men voorzag heel wat veiligheidsmaatregelen om de windbelasting 
van de planten op te vangen. Zo werden de bomen en de struiken 
geplant in zware stalen bakken en voorzien van een kleine veranke-
ring op een hoogte van ongeveer één meter. De kluit van elke plant 
zit vervat in een stalen kooi in de bak om de stabiliteit te verzekeren. 
Daarbij is elke boom met leren riemen bevestigd aan verticale stalen 
kabels die verticaal van balkon naar balkon lopen. Door de beperking 
van het wortelvolume in de bakken wordt de bovengrondse ontwikke-
ling van de planten geremd. Zo voorkomt men dat de vegetatie te snel 
te groot wordt. Indien nodig kunnen bomen vervangen worden via 
telescopische kranen op de top van de gebouwen. Dit is reeds vier keer 
moeten gebeuren.

KEUZE EN OPKWEEK VAN DE PLANTEN
Met landbouwkundig ingenieur Laura Gatti, verantwoordelijk voor 
het beplantingssysteem van het Bosco Verticale, bespraken we de 
technische details van de beplanting. De plantenkeuze was geen 
eenvoudige klus. Voor dergelijke groeiomstandigheden is een juiste 
plantenkeuze zeer essentieel. Mediterrane vegetatie bijvoorbeeld 
groeit relatief dicht bij de grond heef t geen grote diepte nodig voor 
wortelgroei. Belangrijk is dat voorkweken in functie van de beoogde 
situatie (beperkte wortelruimte en hoge druk van de wind) een nood-
zaak is. 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. 
Laura Gatti werkt in de meeste gevallen met lokale planten en bomen 
die voldoende kwalitatief zijn. Het vervangingspercentage bedraagt 
ongeveer 1% per jaar. Een vaststelling is dat er op de hoogste ver-
diepingen eerder hogere temperaturen voorkomen. Dit werd onder 
andere vastgesteld dat de bloei bovenaan het gebouw eerder verloopt 
dan onderaan. De plantensoorten werden gedif ferentieerd in functie 
van oriëntatie en windbelasting. Elke eigenaar appartement heef t 
gemiddeld twee bomen op z’n balkon. De planten mogen niet vrucht-
dragend zijn wegens het risico op vallende vruchten. Volgende planten 
werden aangelegd: Gleditsia triacantos ‘Sunburst’, Quercus ilex, Cory-
lus colurna, Prunus subhirtella soorten, Malus ‘Profusion’, Malus ‘Van 
Eseltine’, Olijven en Fagus sylvatica (enkel aan de noordzijde). 

WATERVOORZIENING EN IRRIGATIESYSTEEM
De bomen krijgen relatief weinig water via neerslag omdat er weinig 
regen valt op balkons. Dus irrigatie is noodzakelijk. De volautomati-
sche irrigatie van de planten verloopt in een gesloten circuit. Sensoren 
in de plantenbakken sturen de irrigatie unit aan. Een doseerpomp 
voegt voedingsstof fen toe aan het irrigatiewater en kan bijgestuurd 
worden naargelang de groeitoestand van de planten. Maar tot op 
heden werd er amper meststof gedoseerd om de groei van de planten 
in de hand te houden. De watervoorraad wordt opgeslagen in onder-
grondse buf fertanks waarbij regenwater van het dak en de balkons 
hoofdzakelijk als bron gebruikt wordt. Dit wordt aangevuld met 
grondwater dat voldoende beschikbaar is in dit relatief moerassig ge-
bied. Het waterverbruik loop op jaarbasis op tot maximaal 50.000 m³.

ONDERHOUDSBEURTEN
Het onderhoud van de planten verloopt in vijf beurten. Vier maal per 
jaar is er basisonderhoud via de appartementen. Jaarlijks voeren drie 

Op de site Porta Nuova in Milaan werd veel aandacht geschonken aan de integratie van 
groen in de omgeving.

Groen Groeien is een van de partners van het VLAIO VIS-traject ‘Groen Bouwen’. Met 
dit project beogen we niet alleen kennisopbouw rond dit thema, maar ook een betere 
implementatie van groene gevels in Vlaanderen.

De twee woontorens van het Bosco Verticale zijn respectievelijk 110 meter en 76 meter 
hoog en bieden ruimte aan ruim 20.000 bomen en planten.

DUO – het lichtgewicht bekistingssysteem 
NIEUW: actiepakket 30 m² voor de groensector!

DUO is de ideale partner bij uw project in tuin- en landbouw. Het veelzijdige 
systeem leent zich perfect voor het realiseren van keerwanden en tuinmuren, 
zwemvijvers, zwembaden, trappen en funderingen.

DUO maakt het verschil:
■	Duurzaam en slijtvast, in tegenstelling tot de traditionele, houten bekisting
■	Compacte systeembekisting die zeer eenvoudig te (de)monteren is
■	Geen kraan of andere hijs- en transporthulpmiddelen nodig, omdat geen enkel

element meer dan 25 kg weegt

Ontdek alle voordelen, acties en referenties op onze vernieuwde website!
www.duo.peri.be

DUO – het lichtgewicht bekistingssysteem
voor land-, tuin- en zwembadbouw!

Bekistingen
Steigers
Engineering

www.duo.peri.be
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SNELLER EN BETER 
VERTICUTEREN MET DE NIEUWE C550 ZR 

COLLECTOR
een nieuwe standaard op de markt

Vraag vandaag jouw DEMO 
aan op www.elietontour.eu

De bijzonder fijne messen beschikken immers over de Permanent 
Puntige messenTM technologie en zorgen voor een minimale schade 
aan de grasmat. Bovendien loopt de machine achteraan op een 
berubberde wals die zorgt voor een esthetisch lijnenpatroon in 
het gazon. Zo kan de tuinaannemer niet alleen grondiger en sneller 
verticuteren, het optisch resultaat zal elke gazoneigenaar gunstig 
stemmen. En dit is uiteindelijk waar het allemaal om draait. 

De C550ZR zal beschikbaar zijn vanaf eind maart.

De “C” in de benaming van de machine staat voor “Collector” wat 
verwijst naar “verzamelen”. Hier schuilt de innovatie van deze 
C550. Het uitgelichte materiaal wordt namelijk door de messen 
in een afvoerkanaal geprojecteerd. Hierin draait een Archimedes 
schroef die het naar de zijkant van de machine afvoert. Het mos 
wordt zo op een smalle berm verzameld. Bij de volgende werkstrook 
kan deze berm door de machine terug worden opgenomen en samen 
met het uitgeharkte materiaal van deze tweede werkstrook in één 
berm worden afgelegd op de eerste werkstrook. Zo kan de C550ZR 
het mos en vilt van 1 m werkbreedte op één bermpje verzamelen. 
Het hoeft geen betoog dat dit voor de tuinaannemer een enorme 
tijdswinst bij het opruimen oplevert.  

Bijzonder aan deze C550 is dat hij zelfrijdend is. De nieuwkomer 
heeft met 55 cm een bovengemiddelde werkbreedte die ten gunste 
komt aan de werksnelheid. Dankzij de aandrijving kan men met een 
vaste rijsnelheid van 2,5 km/u een constant werkritme aanhouden. 
Het rendement is hierdoor reeds verzekerd. Deze tractie liet ELIET 
bovendien toe, zonder verlies aan werkcomfort, de messen in 
tegengestelde richting ten opzichte van de rijrichting te laten 
draaien. Hierdoor grijpen de messen de viltlaag nog beter vast 
en werpen die overtop. De efficiëntie van het verticuteren wordt 
hierdoor tot 30% verhoogd.

De verkoop van robotmaaiers scheert elk jaar 
hogere toppen. Gazoneigenaars menen zich met de 
aanschaf van zo’n automaat wat extra vrije tijd te 

verwerven. Echter, de groene vingers onder ons weten 
wel beter. Gras maaien is niet enkel dat uurtje achter die 
grasmaaier lopen; het is de wekelijkse afspraak met je 
gazon. Een moment waarin je opmerkzaam wordt voor 
de noden en behoeften van je gazon. Deze aandacht 
dreigt verloren te gaan met de intrede van robots. Hier 
ontstaat een reuzenkans voor tuinaannemers om dit 
verwaarloosd gazon te renoveren. 

Op nummer één van de gazonverzorging staat nog steeds 
het verticuteren. Meer nog, met de opkomst van robot- 
& mulchmaaiers groeit de noodzaak aan verticuteren. 
Robotmaaiers zorgen voor een aanhoudende instroom 
van moeilijk afbreekbaar organisch materiaal op de 
gazonbodem. Na verloop van tijd hoopt dit zich op tot een 
laag die schadelijke effecten heeft op de ontwikkeling 
van het gazon. Verticuteermachines halen deze laag vilt 
inclusief alle andere ongewenste invasieve uit het gazon 
weg.

Verticuteren is echter een heus karwei. Een 
tuinaannemer wil uiteraard zoveel mogelijk van 
het mos en vilt uit het gazon verwijderen, echter 

ironisch genoeg zorgt dit voor meer opkuiswerk wat 
uiteindelijk de minder aangename kant is van dit werk. 

Hiervoor is nu een oplossing. ELIET, dé Belgische 
fabrikant van verticuteermachines met meer dan 35 jaar 
ervaring, brengt dit voorjaar zijn C550ZR Collector op de 

markt. Dit is een bijzondere verticuteermachine 
waarmee de marktleider een nieuwe 
standaard voor de markt creëert. Op vlak van 
uitharkrendement en totale doorlooptijd 
van een verticuteerbehandeling kan de 

tuinaannemer met deze nieuwe C550 een 
groot voordeel boeken. 

Het uitgeharkte mos wordt aan de zijkant van de machine uitgevoerd.

TIJDSBESPARING! De C550ZR verzamelt het mos op een smalle berm.

De rubber looprol laat een esthetisch strepenpatroon na.

De C550ZR Collector zorgt voor een 
snellere opruiming van mos 

na het verticuteren.
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zogenaamde ‘Flying Gardeners’ gedurende twee weken snoeiwerk uit 
tijdens de late herfst. Het onderhoud wordt gemonitord en bijge-
stuurd door Laura Gatti die dit minstens twee keer per jaar opvolgt 
(voor en na het groeiseizoen). De planten zijn geen particuliere eigen-
dom van de eigenaars van de appartementen. Zij hebben dan ook 
geen toelating om deze zelf te onderhouden of te snoeien. Voor een 
eigenaar van een appartement van 100 m² is er een jaarlijkse kost van 
€700 voor onderhoud en eventueel vervangen van de vegetatie.

EFFECTEN OP HET MILIEU
De bomen en planten absorberen koolzuurgas en fijnstof en verbe-
teren de luchtvochtigheid. Er zou een reductie van koolzuurgas bere-
kend zijn van ongeveer 20.000 ton per jaar. De vegetatie zou dezelfde 
ecologische footprint hebben als twee hectare bos en dit gerealiseerd 
op 1.040 m², zegt architecte Anastasia Kucherova. Door hun bijdrage 
aan het thermisch comfort in de zomer (zonwerend ef fect) en de 
winter (afscherming wind) wordt er bespaard wordt op energie voor 
het verwarmings- en verkoelingssysteem. Het regenwater wordt op-
gevangen en dient voor de irrigatie van de vegetatie. De geïntegreerde 
zonnepanelen leveren de nodige stroom hiervoor. Daarnaast houden 
de bomen ook het lawaai van de stad tegen.

BIODIVERSITEIT
Er was onmiddellijk na ingebruikname een relatief grote toename 
van de biodiversiteit. Twee maanden na de aanplant werden er al 
vogelnesten aangetrof fen. Een veertigtal vogelsoorten werden on-
dertussen gespot waaronder enkele vogelsoorten die eerder niet meer 
in Milaan voorkwamen zoals zwaluwen. Bosco Verticale blijkt veel 
gebruikt te worden door trekvogels als een soort tussenhalte waar ze 
zich kunnen voeden met insecten. Men neemt zelfs vlinders waar op 
de hoogste verdiepingen.

De kluit van elke plant zit vervat in een stalen kooi in de bak om de stabiliteit te verzekeren. Daarbij is elke boom bevestigd aan verticale stalen kabels die verticaal van balkon naar balkon lopen.

Claudio Saibene, managing director van project ontwikkelaar COIMA lichtte de 
ontwikkeling van de site Porta Nuova in Milaan uitgebreid toe.

Intensieve daktuinen boven parkeergarages met een totale oppervlakte van 5.000 m² en een park van 90.000 m² vormen de basis van de groenvoorziening. 

FERAWAY 
mosbestrijding
FERAWAY 
mosbestrijding

- 5%  
BIJ AANKOOP 

 VANAF 20L VIA 
ONZE WEBSHOP

Vind onze producten ook in uw AVEVE-tuinaanlegdepot

ALLES VOOR DE TUINAANNEMER

webshoptuinaanleg.sanac.be
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VAKINFORMATIE

Roest voor 
generaties lang 
tuinkwaliteit!

Het duurde lang voordat Cortenstaal -noem het eigenlijk weervast staal, 
Cor-Ten is een merknaam- een echte tuinenbouwer werd. In moderne, 
strakke tuinen gaat het voor een accent meer, in de landelijke tuin voor 
perfecte groenintegratie!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Marc Verachtert
Foto’s: Marc Verachtert

Voor het ‘ontstaan’ van Cortenstaal moeten we terug in de tijd. 
Naar 1932. Toen patenteerde de Amerikaan Byramji D. Saklat-
walla de metaallegering van ijzer met koper, fosfor, silicium, 
nikkel en chroom. De naam Cor-Ten was niet zomaar gekozen. 
COR verwijst naar corrosion resistent (corrosiebestendig) en TEN 
naar tensile strength (treksterkte). Voor tuingebruik is vooral het 

‘Cor-aspect’ belangrijk. Het staal beschermt zichzelf tegen een 
voortdurend roestproces en vraagt geen verder onderhoud!

PREFAB OF MAATWERK?
Met cortenstaal kan zowat alles. Zelfs meer dan met hout. 
Getuige de keuzemogelijkheid bij de webwinkels die zorgen dat 

Houtopslag kan stijlvol onder staal (RB73.nl)
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tuindecoratie en -constructiematerialen binnen enkele dagen inpasbaar 
thuis worden geleverd. Vuurschalen, tuinhaarden en bloembakken zijn 
bij hen toppers. Brievenbussen en watertafels volgen op de voet, terwijl 
afboordingsmateriaal voor gazons en plantenborders maar ook stijlvolle 
afsluitingen en droge, stijlvolle opslag van brandhout volop trending 
is. Echt maatwerk, lees volwaardige integratie en opwaardering van de 
kwaliteiten van een tuin vraagt maatwerk. Ook hier gazon- en border-
boorden maar ook tuintrappen, tuinpaden, tuinschermen, waterelemen-
ten en heuse tuinkunst. Dit beter tuinwerk ontstaat vaak op de tekenta-
fel/ontwerpcomputer van de tuinarchitect, architect of kunstenaar en 
wordt geconcretiseerd in ateliers van vakbekwame ambachtslui. 

GENERATIES TUINPLEZIER
Vertrekmateriaal is natuurlijk cortenstaalplaat. Kenners hebben het dan 
dadelijk over A- en B-kwaliteit. Voor een tuin maakt het niet veel uit. A is 
vooral bedoeld voor architecturale toepassingen, B- voor constructies die 
zwaar belast worden. En om compleet te zijn, maar ook weer zonder veel 
impact op tuingebruik: A-platen hebben een hogere corrosiebestendig-
heid. Terwijl B-platen gaan voor 75 tot 100 micron materiaalverlies per 
tien jaar, klokt A-plaat af op 30 tot 75 micron. Omdat gewerkt wordt met 
een plaatdikte van 2, soms zelfs 3 mm en 1 mm gelijk is aan 1000 micron, 
zal elk product jou, je kinderen, je kleinkinderen en zelfs achterkleinkin-
deren gemakkelijk overleven. Er is één voorwaarde! Het staal mag niet 
in constant contact met water blijven of blootgesteld zijn aan schurende 
werking van zeewind, strooizout of emissie van zware industrie; dan 
stopt het oxidatieproces namelijk niet. 
De eigen beschermlaag van cortenstaal ontstaat bij een voortdurende 
afwisseling van nat en droog. Een vijver ermee afboorden is dus geen 
goed idee, net zomin als het volledig horizontaal afwerken van een gro-
ter oppervlak. Het verklaart waarom tuinarchitecten steeds gaan voor 
een lichte helling van tegels en platen. Watertafels in cortenstaal lijken 
daarmee zelfs onmogelijk te zijn. Toch worden ze veel aangeboden en 
gekocht. Het trucje dat constructeurs toepassen is het aan de binnen-

Tuindecoratie en constructiematerialen
Import, groot-en kleinhandel
40.000m² ruimte aan keuze van:
natuursteen  in graniet  - basalt - blauwe steen - zandsteen - tandur
gebakken klinkers nieuw en herbruik
borduurs - kasseien nieuw en herbruik

Tegels - borduurs - traptreden - pallisades
zwemvijver - vijvermaterialen - zwembadboorden
steennet - steenkorf - maatwerk steenkorf
decoratie - bollen - zuilen - tafels - brievenbussendecoratie - bollen - zuilen - tafels - brievenbussen
drinkbakken - troggen - waterelementen
rotsen - keien - grind -  flagstones - stapstenen
grindstabalisatiematten - gravelblock
boomschors - compost  - teelaarde

Maatwerk in natuursteen op aanvraag
uitgebreid toonpark

Openingsuren : ma - vrij : 7.00 - 17.00 uur         za : 8.00 - 16.00 uur
                               Gesloten zon- en feestdagen

Molsebaan 36 - 2450 Meerhout - Tel.:  014 - 30 82 01   Fax: 014 30 34 97
E-mail: info@tuinmaterialenbvba.be   -  www.tuinmaterialenbvba.be

Bezoek onze

webshop

Registreer u via de webshop voor aannemersprijzen

Functioneel en mooi tegelijk, 
verbindend element in de tuin

Cortenstaal vormt zijn eigen 
beschermende corrosielaag
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zijde afwerken of instrijken met teer of een andere waterwerende laag. 
Ook bij betere tuinhaarden is er een handigheidje dat lang leven garan-
deert. De haard krijgt een bodemplaat in roestvrijstaal, zodat (natte) 
houtas en ander afval ongehinderd en dagenlang mag blijven liggen. 

ROEST GROEIT!
De mooie roestkleur is een absolute meenemer in de tuin. Je hebt die 
echter niet van dag één. Roest moet groeien. In het atelier is cortenstaal 
nog maagdelijk blank. Het kleurt pas bruin, lees begint zijn bescher-
mende oxidatielaag pas te vormen bij blootstelling aan regen, wind en 
lucht/ zuurstof. Kijk dus niet verrast op dat het basismateriaal waarmee 
je als tuinaannemer aan de slag gaat als gewoon blank staal op je bedrijf 
aankomt. 
De eerste dagen en weken laat de roestlaag nog gemakkelijk los en 
blijf t ze aan langsstrelende/testende vingers hangen of erger nog aan 
kleding en/of stroomt ze mee met regenwater. Op gazons en in borders 
is dat niet erg, op terrassen en andere verhardingen, maar ook indien 
geïntegreerd in muren of constructies laat het echter zijn sporen na: 
roestvlekken die zich onherroepelijk vastzetten in betonproducten en 
poreuze natuurstenen. Voor verticale elementen wordt daarom wel eens 
een tijdelijk gootje gemonteerd tot die ‘pubertijd’ voorbij is. Volwassen 
en dus met gefixeerde corrosie- of roestlaag is cortenstaal pas na één tot 
twee jaar.
Niet zo veel geduld? Waag je dan eventueel aan de huis-tuin- en keuken-
tip die op het internet circuleert: het staal benevelen met water waarin 
zout of natuurazijn is opgelost. Producenten gebruiken meer gedegen 
roestversnellers. Wat en hoe wilden ze ons niet doorgeven. Hun beroeps-
geheim, zo zegden ze. 

KIES KLEUR
Kies je voor een standaard of in reeksen geproduceerd product, dan kan 
je wellicht kiezen uit zowel jonge als oude fabricage en dus ineens op 
kleur. Cortenstaal verkleurt namelijk niet standaardbruin, maar wel in 

een tweede leven
voor uw groenafval
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In de waterbassins moet steeds een beschermende 
binnenbekleding

Gedegen bloembakken, zelfs voor het kleinste terras en balkon 
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Groensoft, de nummer één administratieve 
software voor groenprofessionals. 

Use it Group bvba - Molenweg 9 - 8377 Meetkerke - t 050 45 40 80 - www.groensoft.be - info@groensoft.be

Vele tuinaannemers doen op vandaag nog steeds hun 
administratie in Excel of met administratieve software die zich 
niet specifiek richt op de tuinsector. Gegevens moeten er vaak 
meerdere malen opnieuw ingegeven worden. Daarbij gaat 
vaak veel tijd verloren. 

Het meest simpele voorbeeld is het invoeren van gegevens 
op een klantenfiche, die daarna te moeten overtypen op 
een offerte om ze van daaruit nog eens te kopiëren naar een 
factuur. Die handelingen alleen al vergen onnodig veel tijd en 
bieden marge om fouten te maken. Nog maar gezwegen over 
de onprofessionele, niet uniforme lay-out van documenten. 

Het is vanuit de ambitie om dit anders te doen dat Groensoft 
in 2002 in ontwikkeling ging. Centralisatie van de gegevens 
is hierbij het uitgangspunt. Alle repetitieve gegevens moeten 
slechts één maal ingegeven worden en keren terug in alle 
aspecten van het pakket. Alle gemaakte offertes en facturen, 
verstuurde brieven of e-mails, foto’s en plannen,… worden ten 
allen tijde automatisch gelinkt op klant- en projectniveau. 

Groensoft werd speciaal ontwikkeld om aan ALLE 
administratieve noden van de groensector te voldoen. Er 
is bijvoorbeeld een zeer uitgebreide plantenlijst voorzien 
met prijzen en correcte benamingen van meer dan 16000 
planten. Groensoft zorgt er ook voor dat je een gerichte 
voor- en nacalculatie kan uitvoeren om te zien hoe rendabel je 
projecten echt zijn. Dit kan door de registratie van de gebruikte 
machines, verbruikte materialen en gepresteerde uren in de 
mobiele time App. 

Andere elementen die voor vele Groensofters dagelijks een 
grote meerwaarde betekenen zijn de modules projectopvolging, 
vorderingsstaten en betalingscontrole. Daarnaast is er ook de 
module ‘onderhoud’ waar alle periodieke onderhoudswerken 
automatisch bijgehouden worden.

Men kan stellen dat de software uitblinkt in zijn compleetheid en 
gebruiksvriendelijkheid. Een groot stuk van het klantenbestand 
bestaat uit kleine ondernemingen. Groeit je bedrijf? Dan groeit 
Groensoft met je mee. Je kan op elk moment snel en makkelijk 
extra gebruikers en modules toevoegen.

De software werkt volledig in de Cloud waardoor gegevens 
altijd en overal beschikbaar zijn, zowel op Windows als Mac. Bij 
Groensoft zijn ze er fier op dat hun gebruikers gemiddeld 33% tijd 
besparen. Dit werd bewezen op basis van een klantenbevraging 
bij de meer dan 9000 clients. “Groensoft organiseert ook steeds 
gratis groepsdemo’s doorheen heel Vlaanderen. Data en locaties 
vind je steeds terug op hun website.

Testimonial Julien Hautekeete
“ik ben zelfstandig geworden om te kunnen doen wat ik 
het liefst doe. Al snel merkte ik dat er veel tijd verloren ging 
aan mijn administratie. Door de eenvoud van werken met 
Groensoft heb ik nu een beter overzicht over mijn projecten. 
Eén van de grote voordelen is de snelle manier waarop ik op 
vandaag mijn offertes opmaak. Ook het registreren van mijn 
uren en gebruikte planten in de nacalculatie, en het van daaruit 
rechtstreeks factureren, bespaart mij veel dubbelwerk. Dankzij 
Groensoft heb ik terug tijd voor mijn passie”

BRANDED CONTENT
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een verscheidenheid van bruintinten en -patronen. Vooral het aflopen 
van regenwater creëert bijzondere tekeningen op het oppervlak. Ga je 
voor oud, dan heb je ineens ook zicht op hoe de lasnaden mee ver-
kleurden. Hun kleur wordt voornamelijk bepaald door het gebruikte 
lasmateriaal. Betere constructeurs en ateliers zweren bij het gebruik van 
een halfautomaat en cortenstaallasdraad. Mindere ateliers hanteren wel 
eens de heel wat goedkopere gewone lasdraad, met andere verkleuring 
en mindere duurzaamheid tot gevolg. Firma’s en verwerkers die kwaliteit 
vooropstellen letten er bovendien op dat alle delen van de constructie uit 
eenzelfde lot staalplaten komt. Andere loten, andere kleuren, zo weten 
ze. Zij letten er ook op dat op het zichtbare oppervlak nooit stickers of 
aanduidingen met alcoholstif t worden aangebracht en/ mijden dat er 
vet op terecht komt, want ook dat heef t weer impact op oxidatie en dus 
kleur. 

STAALHARD BEHANG
Cortenstaal leent zich als geen ander materiaal voor het uitlaseren van 
patronen. Bij tuinhaarden resulteert dit in heus letter- en vormenspel 
dat van binnenuit door vlammen en gloeiende kooltjes wordt verlicht. 
Deze warme verlichting wordt best wel op korte afstand gehouden van 
de openingen door een binnenkorf zodat gelijke gloed ontstaat. Mooi 
letter- en vormenspel is ook mogelijk bij tuinwanden en -schermen. 
Bloem- en bladmotieven scoren hoog, maar ook teksten en/of kijkgaten 
die zicht geven op een volgend tuindeel zijn tegenwoordig standaard te 
koop. Wie een gepersonifieerd ontwerp wil kan dat hebben, maar dan 
wel tegen een prijs die laat zien dat het ef fectief over een ontwerp op 
maat gaat. 
Tweedehandsmarkt?
Ooit uitgekeken op het cortenstaal? Als zuiver product, vrij van verf en 
andere nabehandeling laat het zich perfect opnieuw opnemen in de 
materialenkringloop. Meer kans echter dat het gerijpt door de tijd en 
bijgevolg mooi van patinne en perfect geoxideerd, meer waard is dan je 
er zelf voor neertelde. 

Exterior Living : creëer ruimte voor je vrije tijd

Exterior Living - Bruggesteenweg 245 - 8830 Gits - t. 051 21 13 48 - www.exteriorliving.be- info@exteriorliving.be

De tuin is een belangrijk onderdeel geworden van de woning. 
Niet enkel op warme zomerdagen, maar het ganse jaar door 
willen we zo veel mogelijk buiten zijn om te genieten van die 
eerste zonnestralen in de lente, de gezellige familiemomenten 
in de herfst en die zalige winterbarbecue met vrienden. Daarom 
maakt Exterior Living met veel liefde kwalitatieve aluminium 
overkappingen, tuinconstructies, eiken bijgebouwen, zwemba-
den, poorten en afsluitingen om ruimte te creëren voor uw 
vrije tijd. Van ontwerp tot eindproduct, klaar voor transport: 
alles gebeurt binnenshuis. Zo garanderen we een hoogstaande 
afwerking en zeer ruime mogelijkheden in maatwerk.  

Maluwi 
Een gezellige poolhouse of een stevige carport? Een hippe gin-
bar of toch een functionele berging? Met Maluwi biedt Exterior 
Living flexibele oplossingen aan voor tijdloze buitenconstruc-
ties. Je stelt je gebouw zelf samen met diverse elementen en 
bekleding. Dat het resultaat stijlvol en duurzaam is? Dat staat 
als een huis. De derde generatie van het Belgisch familiebedrijf 
produceert en verdeelt een ruim gamma aan outdoor produc-
ten. Met oog voor duurzaam bosbeheer en via een uitgebreid 
netwerk van professionele dealers creëert het bedrijf construc-
ties voor elke stijl, afmeting en buitentoepassing. Kies voor Bel-
gische kwaliteit.

Multifunctioneel en modulair systeem
Exterior Living trekt de filosofie van stijlvol en duurzaam buiten-
comfort op maat verder open. De combinatie van aluminium 
en hout ontpopt zich tot een modern geheel met warme ac-
centen. Een moderne woning, klassiek of hedendaags? Maluwi 
integreert zich perfect in elke tuin en voelt zich thuis in elke rol. 
Er zijn vier basislengtes beschikbaar, die je naar eigen wens kan 

combineren. Met de bijbehorende panelen en wanden werk je 
je gepersonaliseerde constructie af. Maluwi kan zowel aange-
bouwd als vrijstaand geplaatst worden. Als carport, overdekte 
loungeruimte en zoveel meer. Graag ook een afgesloten deel 
waar de spullen gestockeerd moeten worden? Dat kan. Jij be-
slist.

Kwalitatieve materialen & hoogwaardige afwerking
Door de duurzame materiaalkeuze geniet je jarenlang van zor-
geloos buitengenot. Het aluminium wordt gelakt voor een ster-
ke weerstand tegen ruwe buitenmilieus. Het thermowood is 
bestand tegen vocht, schimmels en weersinvloeden. Het hard-
hout padoek is dan weer uitzonderlijk sterk en vergrijst mooi.
In het eigen atelier werkte het R&D team van Exterior Living de 
profielen nauwgezet uit met oog voor detail. Zo zijn de beves-
tigingsonderdelen van de aluminium elementen zoals de voet-
verankering en waterafvoer na montage niet meer zichtbaar. 
Schroeven, vijsjes en de afvoeren zijn weggeborgen. Voor een 
esthetisch en functioneel resultaat.

Vier seizoenen lang
Tijdens de zomer breng je meer tijd buiten door. Logisch, of 
niet? Iedereen wil uiteraard liever het ganse jaar van zijn tuin 
genieten. Met deze aluminium overkappingen kunnen uw 
klanten vier seizoenen lang van de sfeer buiten genieten. De 
gesloten dakstructuur en wanden zijn volledig waterdicht. De 
wagen of tuinmeubelen zijn dus perfect beschermd voor het 
winterweer. 
Kom gerust eens langs in onze showtuin van meer dan 1200 m². 
Hier kan u al onze nieuwe producten ontdekken, de verschillende 
materialen en constructiesystemen bekijken en ideeën opdoen 
voor uw eigen tuinproject.

BRANDED CONTENT
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Architecturaal sterk aanwezig, maar niet opdringerig en 
bovendien transparant

Beter ‘vuurwerk’ in cortenstaal (RB73.nl)
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Groen Groeien vecht via 
Boerenbond bijkluswet aan 
bij Grondwettelijk Hof

In het Zomerakkoord’ van vorig jaar besliste de federale 
regering dat werknemers, gepensioneerden en zelfs 
werklozen tot 6.000 euro per jaar (of 500 euro per maand) 
onbelast kunnen bijklussen. Dit is regelrechte en oneerlijke 
concurrentie voor onze tuinaannemers. Daarom vechten 
we deze regelgeving aan bij het Grondwettelijk Hof.

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 concurren-
tie zouden veroorzaken. Maar garanties daarvoor zijn er niet. Op de lijst 
staat bijvoorbeeld ‘kleine onderhoudswerken op of rondom de woning’. 
Onze vrees is dat hier al snel concurrentie zal ontstaan met onze profes-
sionele tuinaannemers. 
Onze bekommernis gaat ook uit naar de kwaliteit van de dienstverle-
ning. Ook op het vlak van veiligheid en aansprakelijkheid maken we ons 
zorgen. Tuinaannemers moeten voldoen aan een hele reeks veiligheids-
voorschrif ten zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen (fytolicentie) en arbeidsmateriaal (indienstellingen, 
veiligheidsinstructies, keuringen, …). Wat met een bijklusser? En wat met 
de aansprakelijkheid als het misloopt? Allemaal vragen waarop geen 
antwoord is of geen garantie kan geboden worden.

“We willen dat er in de wet 
verder gespecifieerd wordt dat 
de ‘occasionele diensten’ effectief 
beperkt worden tot ‘échte 
vriendendiensten’. Voorts willen 
we niet dat werknemers na hun 
werkuren hetzelfde werk zouden 
blijven uitvoeren, maar dan als 
onbelaste bijverdienste.”

Boerenbond en AVBS - Groen Groeien hebben daarom vorig jaar een dui-
delijk 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 heef t 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, ef fectief beperkt 
worden tot échte vriendendiensten. Ook de activiteiten die duidelijk 
concurrentie zijn met die van gewone zelfstandigen, zoals bijvoorbeeld 
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.”

Boerenbond (AVBS-Groen Groeien) heef t in 
januari, samen met ondernemersorganisatie 
Unizo en acht sectororganisaties die bij 
Unizo zijn aangesloten, een verzoekschrif t 
ingediend bij het Grondwettelijk Hof om 
de bijkluswet te laten vernietigen. We zet-
ten deze stap omdat de bijkluswet 
de deur open zet voor het 
beconcurreren van re-
guliere ondernemers, 
zonder dat daarbij 
dezelfde lasten 
moeten worden 
betaald en aan 
dezelfde verplich-
tingen moet 
worden vol-
daan. Reguliere 
ondernemers 
en zelfstandi-
gen worden 
dus gediscrimi-
neerd.

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

stone.be

STONE Olsene
Showroom, Binnendienst, Productie, Stock 
Grote Steenweg 13, 9870 Olsene Zulte  

Openingsuren 
Ma – vrij: 08u00 tot 12u00 – 13u00 tot 17u00  
Za: 09u00 tot 12u00

+32 (0)9 388 91 11       info@stone.be

Terrazzo 
Natural 
Ceramics

since 
1923

STONE Londerzeel
Showroom, Stock 
Autostrade 30, 1840 Londerzeel 
 
Openingsuren 
Ma – vrij: 13u00 tot 17u00  voormiddag op afspraak
Za: 09u00 tot 12u00

+32 (0)52 31 76 03       info@stone.be

Villa Brasschaat - Architect Evelyn Staessens- foto van Kaatje Verschoren 
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Een mooi gazon in 
komende (droge) zomers? 
Het kan met onze bodem-

verbeteraars!

Stimuleert extra kluitvorming (en 
vormt dus poriën waarin water kan 
worden opgeslaan)

Stimuleert diepere en betere 
beworteling

Voor meer informatie, contacteer:
Technical Advisor België
 Jo Verschueren
+32(0)497/ 58 89 31
jo.verschueren@compo-expert.com

WWW.COMPO-EXPERT.COM

Hogere benuttingsgraad van 
water.

Betere verdeling van water.

Opheffen van droogteplekken

2180001006_1_ADV_7199.indd   1 18-01-19   09:50

Uw gazon overleefde deze zomer niet of nauwelijks? 
Bodemverbeteraars kunnen een herhaling van dit 
rampscenario helpen voorkomen!

De hete, maar vooral droge zomers van 2017 en 2018 hebben 

verschroeiend huis gehouden op onze gazons! Het gras stond 

er de afgelopen 2 jaren in de meeste tuintjes maar fletsgroen 

tot compleet dorbruin bij, bespikkeld met de gele bloemen van 

biggenkruid of melkdistels en met hier en daar paarse reigers-

bekken of wat witte klaver. Want die planten deden het dan wél 

goed! We hadden ons het gazon in de voorafgaande lentes wel 

anders voorgesteld! Anderzijds is bijna iedereen vergeten dat het 

voorjaar en de zomer van 2016 dan weer kletsnat waren!

We kunnen er stilaan niet meer om heen. De weersomstandig-

heden worden steeds extremer.  Willen wij blijven genieten van 

een gazon in een optimale conditie, dan zal ook meer aandacht 

moeten besteed worden aan de nodige bodemverbetering. En 

in dat geval wordt vrijwel altijd gedacht aan het gebruik een 

organische bodemverbetering, vooral met het oog op een ver-

hoogde microbiële bodemactiviteit en op extra humusvorming. 

Maar wat als het humusgetal van een bodem al in orde is en 

er zich toch waterproblemen voordoen? Wel, dan zijn er nog 

andere bodemverbeteraars op de markt, met totaal andere ef-

fecten: de fysisch bodemverbeterende middelen. 

Een eerste groep van dergelijke bodemverbeterende middelen 

zijn de wetting agents. In de tuinaanleg zijn ze – ten onrechte !! 

– nog vrijwel onbekend, bij sportveldbeheerders (golfterreinen, 

voetbalvelden) des te beter. Wetting agents  beïnvloeden de 

oppervlaktespanning van waterdruppels die beter openvloei-

en en van de behandelde bodems die hierdoor vlotter water 

opnemen. Het gebruik van een wetting agent biedt hierdoor 

onverwacht veel voordelen. Tijdens droge perioden zal een be-

regening duidelijk veel efficiënter zijn en de benuttingsgraad 

van het gegeven water veel hoger. Want een wetting agent 

(bijvoorbeeld Kick® van de firma COMPO EXPERT) doorbreekt 

het waterafstotende effect van een droge bodem en verdeelt 

het water veel uniformer en dieper in de bodem. Droogteplek-

ken heffen zich op en de grasgroei wordt veel gelijkmatiger. 

En het klinkt tegenstrijdig, maar ook in erg regenrijke perioden 

kunnen wetting agents helpen. Want dankzij het waterindrin-

gende effect van wetting agents zal het overtollige water ook 

gemakkelijker naar diepere lagen afgevoerd worden, waardoor 

minder kansen op wateroverlast of plasvorming op het gazon!

Een tweede groep van bodemverbeteraars bestaat eigenlijk 

maar uit één en dus uniek product dat op de markt is: Agrosil® 

LR (COMPO EXPERT). Agrosil® LR bevat silicaten. Toegepast in/op 

een bodem zal een deel van deze silicaten neerslaan en zich bin-

den met allerlei minerale en organische bodemdeeltjes. Op die 

manier worden kruimels en kluiten (en dus ook poriën) gevormd. 

En dat leidt er toe dat een structuurarme bodem geleidelijk aan 

een gewenste kruimelstructuur krijgt. De gevormde poriën kun-

nen water opslaan (en het geleidelijk aan de planten afstaan) of 

afvoeren, waardoor het gazon andermaal beter bestand is tegen 

extreem droge of natte perioden. Een merkwaardig neveneffect 

van de (nog) niet neergeslagen silicaten is bovendien dat zij een 

deel van de niet voor planten beschikbare fosfaatvoorraad in 

de bodem toch vrijstellen voor plantopname en bovendien ook 

homogener verdelen in de bodem. Fosfaten zijn uitermate be-

langrijk voor de wortelvorming. Een goede beschikbaarheid van 

fosfaten, ook dieper in een bodem leidt tot een uitgebreider en 

diepgaander wortelstelsel. Het is duidelijk dat dergelijke grassen 

dan ook weer beter bestand zijn tegen droogte.

(Jo Verschueren, commercieel en technisch adviseur groene 

ruimten, COMPO EXPERT, jo.verschueren@compo-expert.com ).

BRANDED CONTENT
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Word lid

Groen Groeien, dé 

vereniging voor Vlaamse 

tuinaannemers, is 

aangesloten bij de sierteelt- 

en groenfederatie AVBS. 

Geruggesteund door 

Boerenbond verdedigen 

wij jouw belangen op 

alle mogelijke niveaus bij 

overheden. Zo worden 

beslissingen genomen die 

ook rekening houden met 

onze sector en dus met 

jouw bedrijf.

Voordelen 
lidmaatschap

• Advies & begeleiding

• Opleiding & informatie

• Netwerking

• Kortingen

• Belangenverdediging

Voor € 290 per jaar ben je lid van 

Groen Groeien tot eind 2019

Voor € 390 per jaar ben je 

zowel lid van Groen Groeien 

én het platform voor de 

zwemvijverbouwers tot eind 2019

Overschrijven kan via  

IBAN BE11 7380 3134 3348 - 

BIC KREDBEBB 

Na ontvangst van de betaling, 

bezorgen wij je jouw lidkaart en 

jouw onkostennota.
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Groen groeien is de vereniging  
voor Vlaamse tuinaannemers

Ze verdedigt hun belangen,  
verenigt haar leden en zorgt  

voor commerciële en 
praktische voordelen.

 “Groen groeien 
groeit gestaag. 

Maar om écht groot 
te worden én te blijven 

hebben we U nodig.”

43  - GROENGROEIEN magazine



GROEN GROEIEN AGENDA
Florall  12 maart en 20 augustus 2019
Vakbeurs voor sierplanten en boomkwekerijproducten
Locatie: Waregem Expo, Zuiderlaan 20 - 8790 Waregem
Meer info op:  www.florall.be

RHS Chelsea Flower Show   21-25 mei 2019
Bekendste en best bezochte tuin- , bloemen en landschapsshow ter wereld
Locatie: Royal Hospital Chelsea, London
Meer info op:  www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-chelsea-flower-show

IOB zwemvijvercongres Polen   9 en 10 september 2019
Organisatie: Internationale Organisation für naturnahe Badegewässer (IOB)
Locatie: Warschau, Polen
Meer info op:  www.iob-kongress.com

Groen Techniek Holland    10, 11 en 12 september 2019
Totaalevent aanleg en onderhoud voor de professionele groensector
Locatie: Spijkweg 30, 8256 RJ Biddinghuizen, Nederland
Meer info op:  www.groentechniekholland.nl 

Internationale werktuigendagen  21 en 22 september 2019
Demonstraties van machines groenbeheer, houthakselen en –recyclage, professionele zitmaaiers, …
Locatie: Axelwalle 14, Heurne, naast N60 Gent-Oudenaarde
Meer info op:  www.werktuigendagen.be

Groot Groen Plus  2, 3 en 4 oktober 2018
Internationale vakbeurs voor akkerbouw, veeteelt, tuin en groene zones
Locatie: Brussels Expo, Belgiëplein 1, 1020 Brussel
Meer info op:  www.agribex.be 

Vierdaagse tuinreis Groen Groeien Italië   20-23 september 2019
Bezoeken aan diverse exclusieve boomkwekerijen en tuinen in Noord-Italië
Exclusief voor de leden van Groen Groeien
Meer info en inschrijven op:  www.groengroeien.be 

Open Tuinen   29 en 30 juni 2019
175 tuinen zetten dit jaar hun deuren open voor het grote publiek.
Leden krijgen 50% korting op de eventueel gevraagde toegangsprijs (op vertoon lidkaart 2019).
Meer info op:  www.landelijkegilden.be 

Nationale Grasdag   4 en 5 september 2019 van 9u00 tot 18u00
Deze praktijkdag gaat “on tour” en doet dan elke twee jaar een nieuwe provincie aan.
Locatie: Graszoden Lannoo, Hoogrokersstraat 6, 8740 Pittem
De toegang is gratis, registratie is verplicht via :  www.nationalegrasdag.be

AGENDA
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Antwerpen

GentGentGen

BERG 26, 9860 OOSTERZELE - BALEGEM - info@boomkwekerij-bogaert.be - www.boomkwekerij-bogaert.be - tel. +32(0)9 362 6361

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.

Boomkwekerij Bogaert is een familiebedrijf 
met een lange traditie in het kweken 

van planten, bomen en struiken

BRUSSEL

HASSELT

BRUGGE

GENT

Bogaert Bvba

FRUITBOMEN • KLEINFRUIT • BOS-EN SIERBOMEN • LEIBOMEN • SIERHEESTERS
CONIFEREN • BOS-EN HAAGPLANTEN • BAMBOES • BLOEMBOLLEN
KRUIDENPLANTEN • WATER- EN MOERASPLANTEN
SIERGRASSEN • VARENS •VASTE PLANTEN
KLIMPLANTEN • ROZEN 

2180000781_2_ADV_7199.indd   1 8/02/19   09:08

Hovenierstechniek

FOR THE SMART

PROFESSIONAL

voorbehandelen - opbouwen - lijmen - voegen - repareren - reinigen - onderhouden

Hovenierstechniek
voorbehandelen - opbouwen - lijmen - voegen - repareren - reinigen - onderhouden

www.bostik.be info.be@bostik.com
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PCS – Afdeling Groen 
Een divers aanbod van groenblijvende 
heesters geven vorm aan de tuin

Groenblijvende heesters bepalen vaak jaarrond de structuur en indeling van hedendaagse tuinen. Met gerichte snoei zijn veel 
verschillende vormen mogelijk, die de tuin een extra beleving en esthetische meerwaarde bijbrengen. Er zijn heel wat soorten 
die kunnen gebruikt worden als groenblijvende vormheesters, deze kunnen divers toegepast worden in functie van stand-
plaats en gebruikswaarde. In dit artikel zullen verschillende soorten toegelicht worden.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Pieter Goossens, Surrender Roelands, Sandy Adriaenssens
Foto’s: Proefcentrum voor Sierteelt

DEMONSTRATIEVE TUIN PCS
Sedert de opstart van de Afdeling Groen, waar praktijkgericht onder-
zoek wordt uitgevoerd ter ondersteuning van de private en publieke 
groenvoorzieners, wordt op het Proefcentrum voor Sierteelt aandacht 
geschonken aan groenblijvende vormheesters door de uitwerking van 
een demotuin. In deze demotuin werden verscheidene soorten aange-
plant met verschillende vormsnoei (bol, wolk, lage haag, hoge haag), 
welke op objectieve wijze opgevolgd worden op vlak van gebruikswaar-
de, klimaatbestendigheid (tolerantie tegen extreme droogte, hitte en 
wateroverlast), ziekte- en plaaggevoeligheid.

In de demotuin werden hoge en lage haagvormen gebruikt om de tuin 
op een open manier in te delen in verschillende tuinkamers. Deze tuinka-
mers worden gebruikt om een bepaalde soort/geslacht te demonstreren 
(bv. Lonicera sp.) of een specifieke vergelijking tussen verschillende 
soorten in functie van een bepaalde toepassing (bv. bolvorm) te demon-
streren. Verder werden de haagvormen vaak toegepast in een open- en 
dichtgaande trechtervorm om optisch de tuinkamers breder of langer 
te doen lijken. Op deze wijze wordt de rechthoekige vorm van de tuin 
optisch gebroken en wordt er een extra belevingswaarde gecreëerd.
In de brede tuinpaden werden mulchings toegepast in natuurlijke 
kleuren (grijsbruin, rood en wit) en texturen (fijn en grof), die de groene 
vormen goed tot hun recht laten komen. De vormgeving van de borders 
wordt geaccentueerd door een cortenstaal (roestkleurige) afboording. 
Dit zorgt samen met de planten voor een boeiend schouwspel van 
diverse vormen en natuurlijke kleuren. 

De actuele soortensamensteling van de demotuin is als volgt (en zal nog 
verder aangevuld worden in de toekomst):
- Buxus sempervirens, B. sempervirens ‘Dark sky’, B. microphylla ‘Faulkner’ 

& B. microphylla ‘Rococo’
- Ilex crenata ‘Blondie’, ‘Dark Green’, ‘Green hedge’ & ‘Green lustre’
- Ilex x meservea ‘Blue Angel’, ‘Heckenblua’
- Ilex maximowicziana ‘Kanehirae’
- Lonicera nitida ‘Maigrun’ & ‘Elegant’
- Osmanthus burkwooddii & O. heterophyllus
- Taxus baccata & T. ‘Eleganza’
- Phillyrea angustifolia
- Euonymus japonicus ‘Microphyllus’
- Sarcococca hookeriana ‘Winter gem’
Daarnaast werd een selectie bomencultivars van Quercus aangeplant, 
die bepaalde zones van schaduw voorzien. Dit heef t als doel om de 
toepasbaarheid van de verschillende vormheesters onder schaduw te 
evalueren:
- Quercus palustris ‘Green Pillar’: zuilvorm met gele herfstverkleuring
- Quercus x warei ‘Regal Prince’: zuilvorm met rode herfstverkleuring
- Quercus x hispanica ‘Fulhamensis’ : wintergroen & breed uitgroeiend

BUXUSFAMILIE OF BUXACEAE
Buxus sp. werd vanwege zijn brede toepasbaarheid op grote schaal 
toegepast in onze tuinen. Door dit grootschalig gebruik is de soort 
de laatste jaren echter vatbaar gebleken voor de snelle verspreiding 
van ziektes (Calonectria of Cylindrocladium [oude benaming]) en plagen 
(Buxusmot). Op het PCS vond reeds heel wat onderzoek plaats om 
deze gevoeligheden op een duurzame manier aan te pakken. Zo 
blijkt uit sortimentsproeven dat Buxus microphylla, in tegenstelling 
tot de standaard toegepaste Buxus sempervirens, heel wat toleranter is 
voor Calonectria. Ook kan de buxusmot mits een goede opvolging en 
bestrijdingsstrategie onder controle gehouden worden. Hierbij biedt het 
PCS ondersteuning via het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem 
en de website www.sosbuxusmot.be . Voor Buxus microphylla 
zijn er verschillende cultivars op de markt met een verschillende 
toepassingswaarde: 
- ‘Rococo’ voor lage vormen of wolken
- ‘Faulkner’ voor bolvormen en middelhoge hagen
- ‘National’ voor hogere hagen of zuilen

Een aandachtspunt bij Buxus microphylla is om de voedingstoestand van 
de bodem in het najaar op peil te houden, eventueel met najaarsbemes-
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ting of voldoende organisch materiaal, om herfstverkleuring van het 
blad die kan optreden bij deze soort tegen te gaan. 

Een ander geslacht van de Buxusfamilie is Sarcococca sp. wat heel wat 
minder gekende, maar interessante soorten heef t. De bekendste soort is 
Sarcococca hookeriana, die toepasbaar is voor lage, lossere vormen in (half)
schaduw. Deze soort is vooral geliefd voor zijn geurende, subtiele bloe-
men in de winter. Voor hogere toepassingen zijn S. orientalis of S. ruscifolia 
zeer geschikt. Tot slot zijn er ook enkele cultivars met extra sierwaarde 
op de markt, zoals S. ‘Winter gem’ met roze knoppen voorafgaand aan de 
witte bloei. 

HULSTFAMILIE OF AQUIFOLIACEAE
De vraag naar hulst of Ilex sp., in het bijzonder Ilex crenata, kent de laatste 
jaren een sterke groei in functie van de toepasbaarheid als groenblij-
vende vormheester. Het sortiment Ilex crenata kan grofweg opgedeeld 
worden in de oudere en de recentere cultivars. Het oud sortiment omvat 
nog enkele veel toegepaste en zeer bruikbare soorten:
- ‘Stokes’ voor lage vormen of wolken
- ‘Glory gem’ voor bolvormen en middelhoge hagen
- ‘Convexa’ voor bolvormen en middelhoge hagen, gekenmerkt door 

bolvormig blad

Daarnaast zijn er recent onder impuls van kwekerij Oprins Plants n.v. 
enkele zeer interessante cultivars bijgekomen. Deze cultivars worden 
gekenmerkt door een goede groei en vertakkingsgraad, en vragen daar-
door meer snoeibeurten:
- ‘Blondie’: langwerpig blad en lichtgroen uitlopend, zeer groeikrachtig
-      ‘Dark Green’: blad zeer gelijkaardig aan Buxus sp., goed wintergroen 
en groeikrachtig

Ook de cultivar ‘Caroline upright’ (vroeger ‘Dark star’), die niet be-
schermd werd door een mindere vertakkingsgraad, is een waardevolle, 
sterke soort. 

Nog recenter zijn de cultivars van Nederlandse veredeling (André van 
Nijnaten en zonen v.o.f.), met name Ilex ‘Luxus globe’ voor lage toepas-
singen en Ilex ‘Spire’ voor meer opgaande vormen. 
Ilex crenata heef t wel nood aan een meer specifieke standplaats, name-
lijk een humeuze, lichtzure grond.

Naast Ilex crenata worden ook Ilex x meservea (Amerikaanse kruising tus-
sen I. aquafolium en I. rugosa) en de vele cultivars toegepast. De oudere 
cultivars kunnen we bundelen in de ‘Blue’-series, gekenmerkt door hun 
blauwgroene bladeren. Deze soorten kunnen toegepast worden voor 
middelhoge tot hoge grove vormen. Uit Duits onderzoek kwamen de 
cultivars ‘Blue Prince’ (mannelijke vorm) en ‘Blue Princess’ (vrouwelijke 
vorm) als de betere naar voren betref fende toepasbaarheid. Uit deze 
soorten werden er vanuit Duitsland meer recent cultivars veredeld. 
Hieruit is een interessante lage vorm voortgekomen, namelijk Ilex ‘Little 
Rascal’ en een reeks met een meer opgaande groeiwijze voor toepassing 
als hoge hagen: ‘Heckenblua’ (blauwgroene bladeren), ‘Heckenfee’ (vrou-
welijke vorm), Heckenstar’ & ‘Heckenpracht’ (mannelijke vormen). Deze 
soort is iets flexibeler qua zuurtegraad van de standplaats, maar is door 
zijn grovere bladstructuur moeilijker in strakke vormen te houden. Hulst 
of Ilex sp. zijn algemeen gevoelig voor schimmels bij langdurige natte, 
waaronder ook voor Phytophthora ilicis, een ziekte die snel kan uitbreiden 
en uiteindelijk taksterf te teweeg kan brengen. Ook pulvinale dopluis 
dient opgevolgd te worden en volgens een goede bestrijdingstactiek 
aangepakt te worden (tijdstip en sparen nuttigen).

OLIJFFAMILIE OF OLEACEAE
Deze brede familie heef t enkele goed toepasbare soorten als groenblij-
vende vormheesters. De bekendste zijn natuurlijk Osmanthus sp. of de 
schijnhulsten. Hiervan kunnen voornamelijk Osmanthus x burkwooddii 
(kruising tussen O. decorus en O. delavayi) en Osmanthus heterophyllus op 
de markt teruggevonden worden. Het grootste verschil is dat de laatste 
soort een stekelige bladrand heef t. Qua toepasbaarheid kan vermeld 
worden dat O. heterophyllus beter zijn blad houdt, hoewel dit voorna-
melijk lager of dieper in de plant is. Anderzijds zou deze soort wel iets 
gevoeliger zijn voor schimmelziektes bij langdurige natte. Er bestaan 
ook selecties met een minder stekelige bladrand, zoals O. heterophyllus 
‘Rotundifolius’ (ronde bladeren) of ‘Myrtifolia’ (langwerpig en volledig 
gaaf gerand). Deze selecties zijn echter nog niet ruim beschikbaar op 
de markt. Algemeen worden deze schijnhulsten gekenmerkt door een 
goede tolerantie tegen plagen en ziektes, maar kunnen wel lichte bladval 
vertonen bij hogere vriestemperaturen. Osmanthus sp. vragen een zon-
nige standplaats en een drogere bodem. 

In deze familie zijn er nog heel wat andere soorten die mogelijkheden 
bieden:
- Phylleria angustifolia (langwerpig blad) of P. latifolia (bredere bladeren):
 Deze soort kan goed in verschillende vormen gesnoeid worden en is 

goed droogteresistent (wel gevoelig voor langdurige natte), maar wel 
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Althans, als u gebruik maakt van een graszaadmengsel 
met de meststofcoating ProNitro. Want op die 
manier heeft u een product wat graszaad en meststof 
combineert. U kunt hiermee zaaien en bemesten in één 
werkgang. De stikstofcoating zorgt voor een snellere en 
egalere opkomst van het graszaad, wat resulteert in 30% 
meer grasplanten. Hierdoor kunt u gemakkelijk een strak 
gazon aanleggen en krijgen onkruiden vrijwel geen kans.

Het graszaadmengsel RecreaMaster ProNitro van Masterline 
bevat deze stikstofcoating genaamd ProNitro. Wanneer u 
dit mengsel zaait hoeft u geen startbemesting te geven. De 
coating geeft voldoende voeding voor de eerste 6 weken. Het 
zaaien en bemesten in één werkgang zorgt zowel voor tijd- als 
kostenbesparing.

Robuust en sterk graszaad
De coating op het graszaad zorgt voor een snellere 
beginontwikkeling en sterkere vestiging, maar de echte kracht 
van het gras zit hem in het juiste graszaad, dit zorgt voor het 
robuuste gazon. Voor het graszaadmengsel RecreaMaster 
ProNitro worden alleen de allerbeste en sterkste Shockproof! 
grasrassen gekozen. Samen met de nieuwe grassoort 4turf®: 
een Engels raaigras tetraploïd met extra sterke eigenschappen, 
zoals een snelle kieming en hoge stresstolerantie. Dit zorgt het 
gehele jaar voor een mooi gesloten gazon. Het graszaadmengsel 
is hierdoor ook sterker in verschillende klimaattypen en kan 
beter tegen droogte en vorst. Alles bij elkaar opgeteld zorgt 
4turf® graszaad ervoor dat het groeiseizoen van het gras 
verlengd wordt en het gazon langer mooier blijft.

Shockproof! gras voor extreme weersomstandigheden 
Shockproof! is het keurmerk voor graszaadmengsels, waarbij de 
samenstelling voor tenminste 75% bestaat uit robuuste rassen. 
Deze rassen zijn bestand tegen alle extreme in het klimaat en 
hierdoor goed bestand zijn tegen extreme afwisseling van het 
weer. Zo kan het gras goed tegen extreme droogte en hitte, 
maar ook tegen hevige regenval of vorst.

Het graszaadmengsel RecreaMaster ProNitro is Shockproof! en 
geeft de garantie dat de rassen die erin zitten bestand zijn tegen 
mogelijk extreme weersomstandigheden in de verschillende 
seizoenen van het jaar.

Graszaad voor een professioneel gazon
Kies als tuinprofessional voor het beste graszaad en neem geen 
risico. Met RecreaMaster ProNitro bent u verzekerd van een 
snelle vestiging en een extra dichte grasmat. Geen keuzestress, 
want het graszaadmengsel is breed inzetbaar. U heeft dan ook 
maar één graszaadmengsel nodig voor tal van toepassingen. 
Het mengsel bestaat uit Engels raaigras, roodzwenkgras 
en veldbeemdgras. Het is ideaal geschikt voor sport- en 
speelgazons, parken en plantsoenen maar ook voor trapveldjes 
en campings. Het mengsel zorgt voor een dichte en sterke mat 
in een korte tijd en is tevens een mengsel dat weinig onderhoud 
met zich meebrengt. Meer gemakt en lagere kosten voor u als 
tuinaannemer.
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wat vorstgevoelig.
- Ligustrum ‘Green century’ of L. japonicum ‘Rotundifolium’:
Deze selecties van liguster zijn iets beter wintergroen.

KAMPERFOELIEFAMILIE OF CAPRIFOLIACEAE
Hier wordt enkel de soort Lonicera nitida besproken, een breed toe-
pasbare soort die vooral geschikt is voor lage toepassingen. Dit zijn de 
voornaamste selecties op de markt:
- ‘Maigrun’: groeit veel compacter dan de soort met een veel betere 

vertakkingsgraad
- ‘Elegant’: groeit meer opgaand en gaat minder snel verhouten

KARDINAALSMUTSFAMILIE OF CELASTRACEAE
Van deze ruime familie worden vooral Euonymus sp. aangeboden als 
groenblijvende vormheester. 
Naast de basissoort Euonymus japonicus, die vooral geschikt is voor hogere 
toepassingen, zijn er enkele cultivars op de markt met kleinere bladeren 
die meer geschikt zijn voor strakke vormen:
- ‘Microphyllus’: Compacte groeiwijze en vooral geschikt voor lagere 

vormen
- ‘Green spire’: Opgaand groeiend tot middelhoge hagen of zuilen
Deze soort vraagt een eerder zonnige standplaats bij een voldoende 
vochtige bodem. Bij voorkeur is de standplaats ook beschut omdat mo-
gelijke schade kan optreden bij langdurige vorstperiodes.
Algemeen dient men op te letten voor schimmels, zoals witziekte of 
bladvlekken, en plagen, voornamelijk schildluis en taxuskever. Regelma-
tige controle is bij deze soort wel aan te raden.

CONIFEREN TOEPASBAAR ALS GROENBLIJVENDE VORM-
HEESTERS
Coniferen worden in de tuin vaak als haag gebruikt (Thuja, Cupressocypa-
ris, Taxus,…). Er zijn echter ook soorten of cultivars die als andere vormen 
ook hun toepassing kennen.

De bekendste soort die hiervoor gebruikt wordt is de eerder vermelde Taxus 
baccata. Een goede selectie hiervan is Taxus baccata ‘Eleganza’ die een fijner blad 
en een fijnere vertakking heeft en dus strakker in vorm te houden is. Taxus sp. of 
venijnboom zijn breed toepasbaar, maar echter wel gevoelig voor schimmels 
(Phytophthora ramorum) bij langdurige natte en vragen dus een goed doorla-
tende groeibodem. Ook zijn ze gevoelig aan Taxuskever (wortelvraat door de 
larven) en dopluis. Hier is eveneens een goede opvolging en bestrijdingstech-
niek onontbeerlijk. Andere coniferen die toepasbaar zijn als vormheester:
- Thuja occidentalis ‘Gluaca’ of ‘Mecki’
- Cryptomeria japonica ‘Vilmoriana’ of ‘Globosa nana’
- Podocarpus nivalis

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN FUNCTIE VAN DE AFZET ALS 
GROENBLIJVENDE VORMHEESTERS
Door de grote afzetmarkt en de marktverschuivingen van de laatste jaren 
zijn er heel wat ontwikkelingen op vlak van sortiment voor toepassing als 
groenblijvende vormheesters. Deze ontwikkelingen bieden extra keuze-
mogelijkheden en geven op sommige vlakken een extra sierwaarde. Zo 
waren er op de IPM-beurs in Essen twee nieuwe ontwikkelingen aanwezig:
- Rhododendron ‘Bloombux’, een op Buxus gelijkende plant die een 

interessante bloei kent
- Vaccinium ‘Berrybux’, een op Buxus gelijkende plant die eetbare bes-

sen vormt
Toch dient hier wel enige voorzichtigheid in acht gehouden te worden. 
De ef fectieve gebruikswaarde en de eisen qua standplaats moeten 
kritisch bekeken worden. 

LAAT JE HOREN!
Voor de verdere uitbouw en demonstratie van de demotuin staat de Afde-
ling Groen zeker open voor feedback vanuit de sector. Heb je andere erva-
ringen met de soorten zoals in dit artikel besproken? Denk je als private of 
publieke groenvoorziener aan bijkomende soorten? Zijn er nog bepaalde 
criteria die dienen meegenomen te worden in de selectie en opvolging van 
mogelijke soorten? Ken je vooruitstrevende telers, die mogelijk een spe-
cifiek sortiment kweken met een potentiële meerwaarde? Twijfel niet om 
contact op te nemen met onderstaande personen van de Afdeling Groen.
Pieter Goossens (Pieter.Goossens@pcsierteelt.be), 
Sandy Adriaenssens (Sandy.Adriaenssens@pcsierteelt.be) & 
Surrender Roelands (Surrender.Roelands@pcsierteelt.be)

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

Botanica Wood Roeselare                                         
iepersestraat 459  
 8800 Roeselare

info@botanica-wood.be
T 0032 (0)51 24 69 47
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Karakteristieke bomen: kleur- en vormrijkdom 
Aandacht voor innovatie in kleur, vorm en toepassingen vormt een belangrijk uitgangspunt in onze 
boomkwekerij. Daarbij zijn we steeds meer gaan kweken op de identiteit en eigenheid van bomen 
die van nature een mooi groeikarakter hebben. Ze geven een unieke sfeer en natuurlijke beleving 
door het karakteristieke uiterlijk en de grote diversiteit aan verschijningsvormen.

De juiste solitairen en karakteristieke bomen voor uw project selecteren? 
Stel uw eigen project-moodboards samen op www.treeebb.nl.

TreeEbb.nl

Boomkwekerij Ebben  |  Beerseweg 45  |  5431 LB Cuijk 
T +31 485 312021  |  info@ebben.nl  |  www.ebben.nl  |  www.treeebb.nl
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Snel online moodboards maken voor  
beplantingsplannen op treeebb.nl

Boomkwekerij Ebben B.V. - Beerseweg 45 - 5431 LB  Cuijk - T +31 (0)485 31 20 21 - www.ebben.nl - info@ebben.nl

Als het gaat om vormgeving en presentatie zijn we in deze 
tijd – waarin we met z’n allen vol enthousiasme swipen 
op Pinterest en Instagram – behoorlijk verwend. Voor de 
consument zijn kleurrijke collages van inspirerende foto’s 
en voorbeelden inmiddels niet meer weg te denken. En 
dus willen ook groenprofessionals in de ontwerpfase 
steeds vaker een realistische weergave van de 
beplantingsideeën presenteren aan hun opdrachtgevers. 
Bomentool TreeEbb geeft die mogelijkheid. In de TreeEbb 
maakt u in een handomdraai professionele moodboards 
uit een collectie van duizenden foto’s van beplanting. 

In de TreeEbb op www.treeebb.nl vindt u een enorme collectie 
meerstammige bomen, laan- en parkbomen, vormbomen, 
klimbomen, karakteristieke bomen en heesters. Van al die 
soorten zijn in de bomenbibliotheek foto’s van de habitus, 
detailfoto’s van vorm en groeiwijze, en close-ups van kleur, 
blad of vruchten verzameld. Met een paar klikken plaatst u 
een inspirerende selectie op uw project-moodboard om de 
opdrachtgever te overtuigen van uw groenideeën.

Hoe werkt het?
Selecteer de gewenste beplanting via de uitgebreide 
filtermogelijkheden of op naam via ‘zoek’. U zoekt eenvoudig 
op toepassing, formaat, kleur, vorm, standplaats en andere 
plantkenmerken. In het overzicht van de geselecteerde 
soorten klikt u vervolgens op het sterretje bij een soort om 
die toe te voegen aan een moodboard. Alle gewenste soorten 
aangevinkt? Bekijk uw moodboard!

Vormgeven van moodboards
Om moodboards naar eigen wens vorm te geven, zijn er 
verschillende mogelijkheden om de collage van gekozen 
soorten aan te passen:
•	 Liever	een	andere	foto	of	een	mooi	detail	van	een	gekozen	

beplantingssoort tonen? Via een pop-upvenster kiest u 
eenvoudig een andere foto uit het foto-overzicht. Ook kunt 
u ervoor kiezen om een overzichtje van de seizoenskleuren 
van de betreffende soort aan het moodboard toe te voegen.

•	 Overigens	kunt	u	er	ook	 voor	kiezen	om	meerder	 foto’s	 van	
één soort op het moodboard te zetten. Bijvoorbeeld om zowel 
de boom, het blad als de bast te tonen. Of maak zelfs een 
moodboard voor één soort. Kopieer de foto van de soort en 
vervang de foto simpelweg voor een andere foto van die soort.

•	 Om	de	collage	uw	eigen	hand	te	zetten,	sleept	u	een	foto	
eenvoudig naar een andere plek. 

•	 Foto’s	uitvergroot	bekijken	>	Swipe	door	alle	foto’s	op	een	
moodboard in een vergrote versie.

•	 Om	soorten	aan	een	moodboard	toe	te	voegen	klik	je	op	de	
knop < Terug naar overzicht en voeg je extra soorten uit de 
TreeEbb via het sterretje toe.

Beplantingsplannen presenteren en delen
U heeft een prachtig moodboard voor het ontwerp van een 
privétuin samengesteld, en dan? Om moodboards op te slaan 
en te delen, kunt u een account aanmaken. Vanaf dat moment 
kunt u met uw e-mailadres en wachtwoord inloggen en heeft 
u eindeloze mogelijkheden om moodboards te creëren en 
terug te zien. Verder kunt u uw moodboard delen met de 
opdrachtgever. Succes verzekerd.

BRANDED CONTENT
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Studietrip ‘Natuur inclusief bouwen’- deel 3

Het MFO-park in Zürich
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 derde artikel lichten we het grondgebonden gevelgroenproject toe in het 
wereldberoemde MFO-park in Zürich.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Ellen Dams en Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele

INNOVATIEF STADSONTWIKKELINGSPROJECT
Het MFO-park te Zurich werd in 2002 gebouwd op de voormalige site van de ‘MaschinenFabrik Oerlikon’, 
vandaar de naam “MFO-Park”. Dit project maakt deel van uit van een groot stadsontwikkelingsproject 
waarbij op 15 jaar tijd 5.000 woningen en nieuwe parkruimtes, waaronder MFO-park werden 
gerealiseerd. MFO-park is veeleer een parkhuis dan een park, door de structuur die men 
over het terrein heef t doorgetrokken. De structuur vormt de drager voor verschil-
lende soorten groen, die zowel openheid als bescherming verschaf fen. In dit 
‘verticale park’ bieden stille tuinkamers een zicht op de centrale hal. 
Door een ijle vorm van beschutting te voorzien, vormt het MFO-
park een decor voor uiteenlopende activiteiten: openlucht-
cinema, theater, concerten,… Terrassen en balkons op 
verschillende hoogtes bieden heel wat pleister-
plaatsen voor de bewoners en bezoekers. 
Vooral het dakterras met een uniek 
uitzicht op de stad is een zeer 
populaire plek bij de 
jeugd. 
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STAALSTRUCTUUR
Landschapsarchitect Markus Fierz van Raderschall Landschaf tsarchi-
tekten AG en fabrikant van inox klimhulp Rudolf Lehmann van Jakob AG 
gaven ons een toelichting rond de opbouw, aanplant en onderhoud van 
het park. Het MFO-park werd in 2002 gerealiseerd na een bouwperiode 
van acht maanden. Met een lengte van 100 m, breedte van 35 meter en 
een hoogte 17 meter is de constructie indrukwekkend te noemen. Er was 
330.000 kilogram staal nodig om dit project te realiseren. De primaire 
draagstructuur bestaat uit standaard gegalvaniseerde stalen I-profielen. 
De gevelopbouw bestaat uit stalen rasters van 4,2 meter. Er is een strikte 
scheiding tussen de draagstructuur en de klimhulp voor de planten. 
M.a.w. de planten mogen niet rechtstreeks in contact komen met de 
draagconstructie. De klimhulpsystemen bestaan uit een raster van sta-
len inox kabels. De maaswijdte wordt groter van onder naar boven toe. 
Onderaan is dit 50x50 cm, in het midden 50x100 cm en bovenaan 50x200 
cm. Horizontaal zijn de kabeldiameters 12 mm, verticaal 5 mm. 

WINDBELASTING
De constructie dient te beschikken over voldoende draagkracht gezien 
het gewicht van de klimplanten en invloed van wind erop. Het gewicht 
kan afhankelijk van de soort klimplanten oplopen tot zo’n 30 kg/m², 
zonder rekening te houden met wind- en sneeuwbelasting. Het geheel is 
dus specifiek ontworpen om de windbelasting op de constructie zo goed 
mogelijk op te vangen. Wanneer een grote windkracht de constructie te 
sterk belast, zullen eerst de onderste staaldraden breken. De kabels zijn 
namelijk zo ontworpen dat ze bij het overschrijden van de draagkracht 
bezwijken aan de onderzijde in plaats van aan de bovenzijde. Hierdoor 
kan vermeden worden dat er vegetatie naar beneden valt door breuk 
op andere plaatsen dan onderaan. Zo wordt de constructie beschermd 
tegen verdere schade door stormwind. Tot op heden heef t het MFO park 
nog niet te maken gehad met dergelijke kritische situaties. Dit komt 
omdat de vegetatie relatief weinig windkracht blijkt op te vangen, omdat 
de bladeren zich draaien in functie van de windrichting en zo de wind 
enigszins afremmen maar toch voldoende doorlaten.

CONCEPT BEPLANTING
Belangrijk is dat de planten voldoende licht krijgen om vlot te kunnen 
ontwikkelen. Het dak van het MFO-park is uiteindelijk minder begroeid 
dan oorspronkelijk voorzien. Dit is positief voor lichttoetreding in bin-
nenruimte. Dit is zowel goed voor het gebruik van de binnenruimte als 
voor de planten zelf die meer licht langs de binnenzijde ontvangen. Om 

snel grote hoogtes te overbruggen met vegetatie heef t men een extra 
‘vertrekniveau’ op intermediaire hoogte voorzien. Er groeien niet alleen 
planten vanaf het maaiveld, maar ook vanaf een tweede niveau, vanuit 
bakken met irrigatie. Het voordeel is dat sneller de volledige hoogte be-
groeid kan worden. De planten zijn opgedeeld in drie hoogtezones van 
maximaal 5 m, tussen 5 en 10 m tot meer dan 10 m. De planten werden 
lijnvormig uitgeplant in de volle grond. Elke plant heef t z’n eigen rank-
hulp van onder naar boven. De eerste jaren werd strikt gesnoeid zodat 
planten afzonderlijk naar boven konden groeien. Onderaan worden de 

De specialist voor alle tuin, park- en bosbouwmachines.
Sint-Truidensesteenweg 252 | 3300 Tienen | Tel.: +32 (0)16 80 54 39
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planten nog steeds strikt uit elkaar gehouden, boven wordt nu het door 
elkaar groeien van planten toegelaten. 

WORTELRUIMTE, IRRIGATIE EN VOEDING
Het is belangrijk voldoende wortelruimte te voorzien zodat de bo-
vengrondse biomassa in evenwicht kan zijn met het ondergrondse 
plantgedeelte. Toch is de beschikbaarheid van voldoende irrigatiewater 
een must. In projecten zoals het MFO park is de beperkte wortelruimte 
vaak een struikelblok. Via de verharde gedeelten collecteert men het 
regenwater dat men nadien kan gebruiken voor irrigatie. Het overtollig 
irrigatie- en hemelwater wordt vanuit de grindbakken via ondergrondse 
leidingen naar een ondergrondse regenwatertank geleid. Deze dient 
ook als buf fer voor de afvoer van hemelwater naar de riolering. Tijdens 
de droge zomer van 2018 raakte de regenwatertank nooit volledig vol 
waardoor men bij occasionele tekorten aan regenwater diende over 
te schakelen naar het gebruik van stadswater. Om de beworteling op 
diepere plaatsen te stimuleren worden de planten van meststof fen 
voorzien via gaten in de grond. 

ONDERHOUD
De eerste twee jaar werd het onderhoud intensief begeleid door de land-
schapsarchitect. Daarna werd een algemeen snoeiconcept uitgeschreven 
dat als leidraad voor de groenvoorzieners dient. Het geheel van het 
onderhoud werd op basis van een lange termijn visie in nauwe samen-
werking met eigenaar van het MFO park en administratieve verantwoor-
delijke uitgewerkt.

PLANTENKEUZE
Bij de plantkeuze werd rekening gehouden met de oriëntatie maar ook 
met de lichttoetreding binnen de constructie. Zo’n 1300 planten waarvan 
100 verschillende soorten werden uitgeselecteerd, voorgekweekt en 
daarna aangeplant. Het groene omhulsel van het park is opgebouwd uit 
tal van verschillende klimplanten. Er is een  buiten- en binnenwand. De 

juiste plantkeuze is hierbij zeer belangrijk gezien het verschil in lichtinval 
tussen de binnen- en buitenwand, ook de oriëntatie van het park speelt 
een rol. Aan de noordkant van het gebouw heef t men bijvoorbeeld ver-
schillende klimopcultivars aangeplant. Verder heef t men in het midden 
van het park vier pilaren met de schaduw minnende klimplant Aristolo-
chia macrophylla (Duitse Pijp) geplaatst. Door het woekerende karakter 
van deze plant zijn deze apart aangeplant en worden ze niet gebruikt bij 
de waaiervormige opstellingen.
Ook de maximale groeihoogte is belangrijk, men wil namelijk een vol-
ledig groene schil. Vandaar dat een combinatie van klimplanten gebruikt 
wordt met verschillende groeisterktes. De hoog groeiende klimplanten 
zullen na enkele jaren onderaan verhouten, laag groeiende klimplanten 
blijven onderaan blad behouden waardoor men een volledig gesloten 
bladerdek creëert. Hieronder vind je een voorbeeld van enkele klimplan-
tencultivars die in het MFO-park gecombineerd worden. Ze zijn geschikt 
om samen te groeien. Bij de plantenkeuze werd gestreefd naar een mix 
van soorten zodat het eindbeeld in de loop van de seizoenen steeds 
wijzigt. De meeste van de gebruikte klimplanten zijn niet wintergroen, 
hierdoor krijgt het park een volledig ander vertoon tijdens de winter-
maanden. 
• Lage klimplanten: Clematis ‘Lady Betty Balfour’, Rosa ‘Bobby James’, 

Rosa Blush Rambler’ Rosa ‘Albertine’, Actinidia arguta, Clematis ‘Lady 
Betty Balfour’, Passiflora caerulea, 

• Halfhoge klimplanten: Campsis radicans, Celastrus orbiculatus, 
Clematis montana ‘Elizabeth’, Clematis temiflora ‘Robusta’ 

• Hoge klimplanten: Wisteria sinensis ‘Prolific’,  Rosa filipes ‘Kif tsgate’, 
Vitis aestivalis, Fallopia aubertii

PROJECT OP HET PCS
In het laatste jaar van het project ‘Groen Bouwen’ zal ook op het PCS 
meer aandacht geschonken worden aan grondgebonden gevelgroen. 
Om het aanbod op de markt te demonstreren is er een noordopstelling 
geplaatst met verschillende Hedera cultivars. Deze worden onderzocht 

op ziektegevoeligheid, vorstgevoeligheid en groeisnelheid. Om ook 
adviezen te geven naar andere klimplanten wordt binnenkort een zuid-
opstelling met klimplanten aangeplant. Hier willen we geïnteresseerden 
op de hoogte brengen van plantkeuze in functie van standplaats en de 
voor- en nadelen bijhorend bij elke plantensoort.  

KLIMWIJZE
Voor de zuidopstelling hebben we een selectie gemaakt waar we in de 
eerste plaats rekening gehouden hebben met de klimwijze. Voor de 
hechters is er geen klimhulp nodig. Ze kunnen zich rechtstreeks met 
zuignapjes of hechtwortels vasthechten aan de muur. De slingerplanten 
kunnen zich rondom kabels (of stammen) slingeren en klimmen zo naar 
boven. Verder zijn er nog de rankers, deze klimplanten kunnen hun bla-
deren, bladstelen of bloemen omvormen tot ranken die zich vasthechten 
aan de klimhulp. In dit geval is het belangrijk dat de klimhulp bestaat uit 
een traliewerk, zodat de ranken zich kunnen vestigen op de kruisingen. 
Tot slot zijn er de steunklimmers, deze haken zich vast aan klimhulpen of 
andere planten met doornen of stekels.   

BLOEIBOOG
Er werd bij de selectie ook rekening gehouden met de bloeiboog. Zo 
werden er vijf Clematis cultivars (Clematis montana ‘Fragrant Spring’, 
Clematis atragene ‘Blue Eclips’, Clematis texensis ‘Gravety Beauty’, 
Clematis viticella ‘Kaiu’, Clematis campanella ‘Rhederiana’) gekozen die 
tezamen een bloeiboog hebben die loopt van april tot oktober. 

ANDERE PARAMETERS
Er werd ook gekeken naar de vorstgevoeligheid van de planten, zo heb-
ben we bijvoorbeeld Clematis armandii die wintergroen is uit de selectie 
gelaten omdat deze plant temperaturen onder -5°C niet kan verdragen. 
De kleur van de bloem is ook opgenomen als selectiecriteria, evenals 
andere esthetische kenmerken zoals de schoonheid van het blad. Schizo-
phragma hydrangeoides ‘Moonlight’ heef t bijvoorbeeld een decoratief 
blad. Schizophragma, de schijnklimhortensia, is een minder bekende 

klimplant ondanks de vele goede eigenschappen ervan. Een andere 
minder bekende klimplant, Akebia, werd geselecteerd omdat het een 
wintergroene klimplant is en ook decoratieve bladeren heef t. 
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Uw sterke partner in Vlaanderen:
Techniek Center Wintmolders
Lichtenberglaan 2038
3800 SINT TRUIDEN
T 011 707007

Martens Traktor nv
Kipdorpstraat 52 
3960 BREE
T 089 460520

The Ponderosa bvba
Steenweg op Deinze 106a
9810 NAZARETH
T 09 3861989

Verstraeten Agritechnieken bvba
Provinciale Weg 21c
2890 SINT AMANDS 
T 052 343937

WVT Agri
Aarschotsebaan 299
2590 BERLAAR
T  0496 784752

Agri Sweertvaegher
Diksmuidseweg 506
8904 BOEZINGE
T 0473 282714

Allebosch bvba
Hondsbergstraat 15
1540 HERNE
T 054 566025

Maes NV
Turnhoutsebaan 212
2460 KASTERLEE
T 014 850162

Key-Tec BVBA
Papdijk 16a
9180 MOERBEKE
T 09 3260099

Meyns bvba
Brugsesteenweg 247
8460 OUDENBURG
T 050 816624

Peeters Essen bvba
Horendonk 303a
2910 ESSEN
T 03 6672472

Tavernier Trading Company nv
Bruisbeke 49a
9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM
T 053 622134

Merckx Machines nv
Leuvensesteenweg 149
3390 TIELT-WINGE
T 016 634325

www.weidemann.be

De dagelijkse hulp voor de groenbranche.
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Serenti

We tonen onze liefde voor staal via unieke creaties

Exclusive Outdoor Design

Al onze creaties zijn vervaardigd uit 
cortenstaal, al dan niet gecombineerd met 

steigerhout, inox,... 
U kan bij Serenti terecht voor BBQ’s, 

bloembakken, vuurkorven en -schalen maar 
tevens ook voor kunstwerken en maatwerk. 

www.serenti.be          info@serenti.be 
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Tuinreis Groen Groeien Toscane
Je leest het goed, exclusief voor de leden organiseert Groen Groeien 
i.s.m. Boomkwekerij Willaert een tuinreis naar Italië. Na de schitterende 
tuinreis naar Normandië van vorige zomer staat een volgende tuinreis 
met Groen Groeien naar Toscane reeds in de steigers.

Naast heel wat interessante tuin- en stadsbezoeken in het Italiaanse  
Toscane gaan we ook op bezoek bij een aantal boomkwekerijen 
waaronder de grootste Italiaanse boomkwekerij uit Pistoia die afgelo-
pen jaar haar tachtigste verjaardag vierde. Boomkwekerij Vannucci is 
ondertussen gegroeid naar 535 ha boomkwekerij verdeeld over 240 ha 
vollegrondsteelt en 295 ha containerteelt (inclusief 50 ha bedekt) en 
bedient nu met 3.000 verschillende soorten en variëteiten afnemers in 
60 landen. 

PROGRAMMA:
vrijdag 20 september
Vliegreis naar Pisa.
Ontvangst en bezoek boomkwekerij Vannucci 
Aankomst hotel en avondmaal

Zaterdag 21 september
Bezoek diverse tuinen en stadsbezoek Pistoia

Zondag 22 september
Bezoek boomkwekerij, diverse tuinen en stadsbezoek Firenze (Florence)

Maandag 23 september
Stadsbezoek Pisa en vliegreis naar België

PRAKTISCH:
• Het reisprogramma wordt momenteel in detail uitgewerkt door onze 

contacten ter plaatse.
• Totale geraamde prijs (overnachtingen, gids en bus inbegrepen) is 

ongeveer € 500.
• In deze prijs zijn de kosten voor spijs, drank en de vluchten niet inbe-

grepen.
• We houden je op de hoogte via onze website (www.groengroeien.be) 

en e-nieuwsbrieven.

BEGELEIDING: 
Deskundige uitleg en begeleiding wordt verzorgd door Steven De  
Bruycker, vertegenwoordiger en adviseur Boomkwekerij Willaert.
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Berkenbos Museum Boijmans – Rotterdam
Project in uitvoering waarbij het dak van het museum wordt 
voorzien van terrassen en wandelpaden in een spectaculaire 
groene omgeving mèt compleet berkenbos

Jungle Palma Aquarium – Mallorca
Groendak met watervallen, vijvers en rotspartijen.  
De vochtigheidsgraad wordt kunstmatig aangepast om  
een ideaal micro-klimaat voor de subtropische beplanting  
te creëren

Plaats eens een bos op een dak, of nog beter,
een subtropische jungle!
Youth for Climate, ZinCo for Greenroofs
Dankzij de inzet van Anuna De Wever en Kyra Gantois èn de duizenden “Bosbrossers” staat de klimaatproblematiek  
eindelijk volop in de belangstelling. Wat echter nog steeds te weinig geweten is, is het feit dat groendaken ook een positieve 
impact hebben op de verbetering van het klimaat met als bijkomend voordeel de verfraaiing van het stadsbeeld. En waarom 
saaie, weinig doeltreffende sedumdaken als het met een beetje creativiteit en zin voor avontuur ietsjes spectaculairder kan.  
Uit de duizenden ZinCo referenties kozen we, speciaal voor de “Bosbrossers”, twee voorbeelden:

Over ZinCo:
• Studie- en adviesbureau
• Fabrikant en leverancier van complete daktuinsystemen
• 1.500.000 m² ZinCo groendaken per jaar
• Wereldwijd aanwezig in 42 landen

Meer referenties: www.zinco-greenroofs.com
ZinCo Belux: info@zinco.be – Eric Waterlot
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Op 14 december 2019 treedt de nieuwe fytosanitaire regel-
geving in werking. Doorheen de hele productie- en handels-
keten van bloemen en planten zullen er naar fytosanitaire 
opvolging enkele veranderingen aankomen, met de intrede 
van nieuwe plantenpaspoorten als voornaamste. In dit artikel 
een duiding wat het gebruik van plantenpaspoorten bete-
kent voor een tuinaannemer. 

Europa herziet haar fytosanitaire wetgeving grondig en mikt daarbij 
op een beleid dat proactief inzet om de insleep van ziekten en plagen te 
minimaliseren. Vanaf 14 december 2019 zal de fytosanitaire opvolging 
doorheen de keten deels anders verlopen dan vandaag. Traceerbaarheid, 
transparantie en verantwoordelijkheid komen hoog op de agenda. 

PLANTENPASPOORTEN VOOR ALLE PLANTEN
De nieuwe regelgeving verplicht dat alle planten bestemd voor opplant 
een paspoort dragen bij verkoop tussen twee professionele marktdeel-
nemers. Planten die verkocht worden aan een eindconsument (= een 
niet-professionele eindgebruiker) moeten niet voorzien zijn van een 
paspoort. Een eindconsument is elke persoon die planten verwerf t voor 
persoonlijk gebruik. Een openbare bestuur of bedrijf wordt dus niet 
gezien als een eindconsument maar als een professionele eindgebruiker. 
Bij verkoop van planten aan professionele eindgebruikers zal dus wel 
een paspoort voorzien moeten zijn. Het paspoort moet fysiek aanwezig 
zijn op de kleinste handelseenheid, dus niet enkel op de leverbon of fac-
tuur zoals op vandaag het geval is.

‘Met de nieuwe regelgeving wordt 
een paspoort verplicht voor alle 
planten bestemd voor opplant.’

MOET IK ZELF OOK EEN PASPOORT AFLEVEREN? 
Iedere marktdeelnemer die plantenpaspoorten wil afleveren, moet 
hier een erkenning voor aanvragen bij het FAVV. Een tuinaannemer die 
planten koopt moet dus een paspoort ontvangen bij aankoop maar geen 
paspoorten afleveren als die aan een eindconsument worden geleverd. 
Indien een tuinaannemer planten verkoopt aan een professionele eind-
gebruiker moeten die wél voorzien zijn van een plantenpaspoort. In dat 
geval moet de tuinaannemer de planten mét plantenpaspoort verkopen 
en kan hij best de handelseenheden met paspoorten behouden zoals hij 
die ontvangen heef t. Indien dit niet het geval is moet de tuinaannemer 
zelf een nieuw paspoort afleveren en dus over een erkenning beschik-
ken.
 

TRACEERBAARHEID GARANDEREN
Het doel van een paspoort is in eerste mate de traceerbaarheid te garan-
deren en bijkomend ook transparante informatie over de partij planten 
te weergeven. Als professionele tuinaannemer moet je de gegevens van 
de aangekochte planten minimum drie jaar na aankoop bewaren zodat 
tot drie jaar na aankoop de traceerbaarheid van deze planten gegaran-
deerd blijf t.
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Nieuwe plantenpaspoorten komen er aan: 
wat is je plicht als tuinaannemer? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Miet Poppe, consulent boomkwekerij AVBS 
Foto’s: Miet Poppe, consulent boomkwekerij AVBS 

Het plantenpaspoort kan bijvoorbeeld in combinatie met een 
sleutel etiket toegepast worden.

Als een partij één fysiek geheel vormt door verpakking kan ook één 
paspoort voor de hele partij afgeleverd worden..
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Bezoek aan eerste 
openbaar zwemvijver-
project van België

De ‘Groen Groeien Zwemvijverbouwers’ organiseerden op 19 december 2018 hun vijfde zwemvijverdag, ditmaal in de regio 
Antwerpen met een bezoek aan het unieke ecologische zwemvijverproject Boekenberg. 

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

Gastspreker Peter Seynaeve van ‘Omgeving’ gaf een toelichting over 
het ontwerp en de realisatie van het ecologische zwemvijverproject 
Boekenberg. ‘Omgeving’ is een onafhankelijk ontwerpbureau voor de 
inrichting van publieke ruimten, architectuur en ruimtelijke planning 
en ontwikkeling. Peter legde ons uit hoe het project in 2006-2007 tot 
stand kwam. Het was destijds immers de bedoeling om het verou-
derde openluchtzwembad in het Boekenbergpark een volledig nieuwe 
identiteit te geven. Omdat het oude bad heel wat overlast bezorgde 
aan de buurtbewoners, was het heropenen van een openluchtzwem-
bad in eerste instantie fel gecontesteerd. Daar kwam bij dat het oude 
openluchtzwembad vaak met vandalisme te maken kreeg, wat de 
aantrekkelijkheid van het park fel verzwakte. Stad Antwerpen en de 
erfgoedcommissie namen de beslissing om het historische Boeken-

info@boomkwekerij-debruyn.com 
Vennestraat 6a - 3130 Begijnendijk  +32 16 56 14 27

Maak kennis met onsuitgebreid assortiment

De Bruyn bvba
www.boomkwekerij-debruyn.com

Meer dan 100ha kwekerij met een grote diversiteit 
en een mooi assortiment laanbomen, coniferen, 
struiken en meerstammige solitairen.
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Acterra nv • Stationsstraat 1A • 9810 Eke  T +32 (0)9 220 60 84 • E info@terraviva.be

bodembedenkers©

Alle grondsubstraten voor de 
betere hovenier : 

Boomaanplantingen
TerraViva® bomenzand

TerraViva® lavasubstraat 0/32
TerraViva® bomengrond

revivA® boomplantsubstraat 0/40

Berijdbaar gazon 
TerraViva® grastegelmengsel

TerraViva® legbedsubstraat
revivA® grindgazon

Bodemverbeteraars
TerraViva® Geel

TerraViva® Groen
TerraViva® Rood 

Vele leveringsmogelijkheden
Afhalen in Deinze, Maaseik en 

Sint Gillis Waas ! 
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Ninoofsesteenweg 671 
1500 Halle

T  02 361 77 61
www.ecoflora.be

Ninoofsesteenweg 671 

ecologische kwekerij,
tuinwinkel & webshop
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www.stone-style.com

Architecturale harmonie in je tuin
Totaalconcepten
Klinkers, tegels, tuinmeubilair, waterinfiltrerende bestrating: het kan allemaal in 

beton. Niveauverschillen? Die werk je vlot weg met betonnen trappen, muurtjes of 

palissades. Zo sluiten je inrit, tuinpad, zwembad, vijver … altijd naadloos aan op je 

terras. Pure architecturale harmonie en ideaal voor totaalprojecten! Je kiest uit een 

breed gamma van stijlen, texturen én kleuren. Bestaat het niet, dan vinden we het 

uit. Of schakelen we over op maatwerk. Dat alles samen: is de kracht van beton.

Inspiratie

Megapalissadeboordsteen,  
Klinker, & Boordsteen 

Rockstone Diamond

Megategel, Megatrap & Planter 
Smooth Grey Velvet

Megategel & Boordsteen 
Carreau Carbon Intense

 
Eco Solutions Aviena Square 

Carbon Intense

voor tuin, terras en inrit
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bergpark in Deurne te rehabiliteren. In het kader van een publiek-private 
samenwerking werd het bureau ‘Omgeving’ aangesteld om vorm te 
geven aan de nieuwe ambities van de stad. 

Vandaag heef t het park met de centrale ecologische zwemvijver zich 
duidelijk binnen haar stedelijke omgeving geprofileerd. Dat gebeurde 
onder meer door de drie parkpaviljoenen bekleed met cortenstaal, die 
zich duidelijk onderscheiden van de bestaande bebouwing rondom, 
zowel qua materiaalgebruik als qua vormgeving. Het vandalismebesten-
dig cortenstaal leent zich uitermate voor de toepassing van vrije vormen 
en sluit zowel qua kleur als qua veroudering aan bij het mooie parkland-

schap. De hellende daken zijn als vijfde gevel bovendien voorzien van 
een sedumdak. Twee paviljoenen zijn uitgerust met sanitair, douches, 
kleedcabines en lockers. De toegang tot de eigenlijke zwemvijver wordt 
verzorgd door een derde gebouw: het poortgebouw. Door de vormge-
ving van dit toegangsgebouw is de controle op het aantal zwemmers 
relatief eenvoudig. 

De ecologische openluchtvijver in het Boekenbergpark in Deurne heef t 
een lengte van 73 meter en is uniek in Antwerpen omdat de zuivering van 
het water puur biologisch, zonder chemische middelen gebeurt. Deze 
was in 2007 de eerste ecologische zwemvijver van België en meteen ook 

de grootste van Europa. Er zijn twee baden aanwezig, het groot bad 
(diepte 1,80 m – 1,50 m) en het klein speelbad (diepte 50 cm). Speciaal 
bodemmateriaal (zandfilter) en een helofytenfilter met meer dan 
22.000 planten zuiveren het water op een natuurlijke manier. In de zo-
mer is de zwemvijver enorm populair bij de Antwerpenaren. Op drukke 
momenten wordt het zogenaamde ‘blokzwemmen’ ingevoerd. Elk 
kwartier kunnen er dan 150 bezoekers in het water. Na 15 minuten moe-
ten alle bezoekers het water verlaten en mogen 150 nieuwe bezoekers 
binnen. Naast de zwemvijver is er een ligweide aanwezig. Deze dient 
als een soort wachtplaats om je zwembeurt af te wachten.
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