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VOORWOORD

De groene 
sector draait 
dan ook op 
volle toeren.
Ons tweede nummer van dit jaar valt midden een superdruk voorjaar. 
Het aantal tuinaanlegbedrijven zit op een nooit geziene piek en het 
aantal werknemers in het groen was nooit zo talrijk. De groene sector 
draait dan ook op volle toeren. Het besef dat groen goed is voor de mens 
stijgt elke dag en het is belangrijk dat we als uitvoerders van groene 
opdrachten blijven kwalitatief te werk gaan. Blijvende bijscholing 
is ook in ons beroep belangrijk. Vooral plantenkennis en nieuwe 
planttechnieken zoals verticale tuinen en daktuinen, zal in de toekomst 
aan belang winnen. De samenwerking met het PCS-afdeling groen, 
is dan ook een bijzondere opportuniteit dat we voor jullie met twee 
handen grijpen.

Opnieuw gaan we gebukt onder een droog voorjaar. Water wordt 
een kostbaar goed. Op verschillende plaatsen is water geven al een 
normale zaak geworden, zelf in een maand als maart. Dus opgelet met 
aanplantingen, hou ze in de gaten en vermijd uitval door droogte. Een 
goed overleg met uw klant in verband met water geven kan veel ellende 
voorkomen.

Ook de gazons krijgen het hard te verduren. Onder meer door emelten 
(larven van de langpootmug), worden de gazons kaal gevreten. De 
droogte daar nog eens bovenop en menig gazon is een dorre woestijn. 
Als tuinaannemer kun je niet veel meer doen dan een behandeling met 
aaltjes, waar veel water voor nodig is. Groen Groeien gaat samen met de 
sector op zoek naar een oplossing.

Dit nummer staat weer boordevol nuttige tips en artikels, veel 
leesplezier!

Marc Galle, 
voorzitter Groen Groeien
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6
Bij de snoei van rozen 
worden nog heel wat 
fouten gemaakt, zowel 
bij liefhebbers als bij 
tuinvakmensen. Het is 
de reden waarom Rudy 
Velle van Lens Roses uit 
Oudenburg ieder voorjaar 
snoeidemonstraties 
organiseert.
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De verkoop van elektrisch tuingereedschap zit duidelijk in de 
lif t. Dit blijkt uit de verkoopcijfers van de machinedealers die 
aangesloten zijn bij Fedagrim. 

14
De tuinaanlegsector is een sector die het de 
laatste decennia erg goed doet. Het aantal 
werkgevers stijgt jaar na jaar. Het overgrote 
deel van die werkgevers telt een beperkt aantal 
werknemers, al is er een stijging in elke categorie.

21
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.

34
Groen Groeien vroeg me mijn hedendaagse kijk op omheiningen te 
geven. Ik dacht: waarom geen open deur intrappen en een titel kiezen 
die boeit, nieuwsgierig maakt en uitnodigt om verder te lezen.
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Basisregels bij 
snoeirozen

Bij de snoei van rozen worden nog heel wat fouten gemaakt, 
zowel bij liefhebbers als bij tuinvakmensen. Het is de reden 

waarom Rudy Velle van Lens Roses uit Oudenburg ieder 
voorjaar snoeidemonstraties organiseert. De grote variatie 

aan beschikbare rozen maakt deze snoeilessen zeker geen 
overbodige luxe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auteur: Willy De Geest
Foto’s: AVBS en Lens Roses

Een roos die niet gesnoeid wordt, kan 
buiten proporties van de beschikbare 
tuinoppervlakte groeien. Dus je kunt zelf 
bepalen of je wilt snoeien of niet. Maar snoei 
zal de planten levenskrachtiger maken. 
Het zorgt voor verjonging, wat leidt tot een 
langere levensduur en meer bloemen.

BASISREGELS
 Rudy hanteert een aantal basisregels bij het 
snoeien. Verwijder alle dode en verdorde 
takken en alle takken die naar binnen 
groeien zodat licht en lucht in het hart van 
de roos kunnen. Knip ook de scheuten die 
elkaar kruisen of tegen elkaar wrijven en de 
evenwijdige takken weg. Na snoei moet de 
plant er al heel wat beter uitzien en toch zijn 
vorm en structuur blijven bewaren.

Bij normale weersomstandigheden kan 
men het best snoeien in maart, net voor 
de knoppen of ogen beginnen te zwellen 
en wanneer de strengste winterkou 
voorbij is. Dit is enkel geldig voor alle 
her- of doorbloeiende soorten (trosrozen, 
theehybriden, David Austin-rozen, 
moschatahybriden, herbloeiende klimrozen, 
herbloeiende oude struikrozen...). Soorten die 
éénmaal bloeien (meestal oude heesterrozen 
en oude klimrozen) worden onmiddellijk na 
de bloei gesnoeid, dit is meestal juli. Deze 
rozen bloeien op meerjarig hout. Het snoeien 
gebeurt op drie tot vijf ogen boven de grond 
en boven een oog die naar buiten gericht 
is. Dit is nodig om vanaf de start een mooi 
vertakte plant te verkrijgen. Rozen plant men 
ook zodanig dat de entplaats 5 cm onder de 
grond zit. Een entplaats boven de grond geef t 
meer kans op wilde scheuten want er zijn veel 
slapende ogen rond de entplaats. 

“Naast vragen over het tijdstip van snoei 
hebben mensen meestal ook vragen bij wat 
een oog is en hoe deze op de stam terug te 
vinden”, zegt Rudy. Een oog is een jonge of 
beginnende groeiknop die zich in een bladoksel 
bevindt. In de winter is dit niet meer dan een 
speldenknopje op een stengel. Onder dit oog 
zien we in de winter steeds een fijn lijntje wat 
het litteken van het afgevallen blad is. 

Een veel voorkomende fout - ook bij 
professionelen - is dat zomerbloeiende rozen 
in het voorjaar te kort teruggesnoeid worden. 
Het gevolg is dat ze geen bloemen hebben, 
want deze rozen bloeien op eenjarig overjaars 
hout. Een andere voorkomende fout is dat 
men deze steeds hoger op de steel insnoeit 
zodat de rozen op termijn onderaan kaal 
worden. Men moet kort durven insnoeien 
zodat er onderaan nieuwe scheuten kunnen 
ontstaan. 

Rozen als 
grondgebonden 
gevelgroen 
Op het Proefcentrum Sierteelt in Destelbergen (PCS) zullen binnenkort rozen 
aangeplant worden aan de zuid-opstelling van het grondgebonden gevelgroen. Voor 
de proefopstelling werden volgende soorten gekozen. 

- Alister Stella Gray (syn. Golden Rambler) (Gray 1894) : Dubbele middelgrote geurende 
bloem. Bleek geel met warm geel midden. Een zeer gezonde en bloeirijke soort. 
Hoogte 3-3,5 m. 

- Guirlande d’Amour, Lens Roses, 1993) Klimroos met kleine dubbele bloemen in 
trossen, zuiver wit. De bloem opent zich platliggend en laat haar meeldraden mooi 
zien. Zeer geurend met doorbloeiend karakter. De bloemen plaatsen zich langs de 
takken en bloeien van boven naar onder al vermenigvuldigend. Heldergroen blad 
met gele schakering. Deze rozelaar kan als struik of als klimmer gebruikt worden en 
wordt tot 5 meter hoog. De bloeiperiode is van juni tot oktober. Guirlande d’Amour 
beantwoordt aan de vraag van klanten naar een speciale roos: kleine dubbele 
bloemen, geurend en doorbloeiend. Certificaat van verdienste Le Roeulx 1993 en 
prijs van de beste roos voor urbanisatie te Monza 1993. Gouden Medaille Madrid 
1994. Zilveren Medaille Kortrijk 1994. Certificaat Den Haag 1996. 

- Rosa ‘Illusion’ (R. Kordes D 1961) Is een sterk geurende  grootbloemige klimroos met 
rode dubbele bloemen. Bloeit éénmalig met nog een kleine nabloei. Tamelijk goed 
ziekteresistent. Hoogte tot vier meter.

De keuze werd gemaakt op basis van volgende parameters, waarop Lens Roses dan 
een voorstel gedaan heef t: 

- Oriëntatie: volle zon - zuid 
- Ziekte resistentie 
- Goed vorst resistent 
- Groeihoogte van minimum 3 m 
- Bloeiboog/bloeiperiode: allemaal soorten met lange bloeiperiode 
- Toepassing als gevelgroen 

Bron:  Sandy Adriaenssens, coördinator groen 
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Foto: klimroos Apple Blossom  (Burbank, 1932) in volle bloei. 
(bron: Lens Roses)

PLANTENKENNISPLANTENKENNIS
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Graszaad voor de tuinprofessional
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Is het gras altijd groener bij de buren? Niet als het aan u ligt! 
Als tuinprofessional heeft u de keuze uit een breed scala aan 
graszaadmengsels, maar wat is eigenlijk het beste gras? Om 
keuzestress te voorkomen kunt u ook kiezen voor een mengsel 
dat u voor elke klus kunt gebruiken. Een mengsel dat bestaat 
uit Engels raaigras, veldbeemdgras en roodzwenkgras is perfect 
te gebruiken voor zowel sier- als speelgazons, maar ook voor 
parken en plantsoenen. De combinatie van deze soorten zorgt 
voor een dichte en sterke grasmat in een korte tijd. 

Om het nog gemakkelijker voor u te maken is het allround 
graszaadmengsel RecreaMaster ProNitro van Masterline 
behandelt met een meststoffen coating, genaamd ProNitro. 
Hiermee kunt u als tuinaannemer 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 nog gemakkelijk een strak gazon 
aanleggen en krijgen onkruiden geen kans. Kortom, meer 
gemakt en lagere kosten voor u als tuinaannemer.

”4turf met ProNitro is de ideale combinatie”
“Sinds de introductie van 4turf en ProNitro door DLF, gebruik ik 
het graszaadmengsel RecreaMaster ProNitro. Als tuinaannemer 
heb ik voor mijn klanten een graszaadmengsel nodig dat snel 
zorgt voor een perfect gazon. De snelle beginontwikkeling zorgt 
voor een mooie egale opkomst. Het doel is om de onkruiden 
voor te zijn zodat deze geen kans krijgen. 4turf in het mengsel 
zorgt bij alle omstandigheden voor snel een mooie dichte mat. 

Meestal gebruik ik het graszaadmengsel met 4turf in combinatie 
met de ProNitro-coating, zowel bij het inzaaien van nieuwe 
gazons, als ook bij renovatie is het een perfect mengsel 
gebleken. Bij het doorzaaien van een bestaand gazon maken 
we vaak gebruik van een prikker met holle buizen, waarna 
we het graszaad en extra compost hierover strooien. Daarna 

verticuteren we het gazon om alles goed in te werken. Het 
zaad is wat zwaarder waardoor het goed zaait en zelfs bij wind 
een goed contact met de grond krijgt.” Tuinaannemer Danny 
Vansweevelt uit Retie

 

Tips van DLF: Een mooi gazon in 5 stappen 

Stap 1 - De grond omspitten
Begin met het onkruidvrij maken van de grond. Let bij het 

omspitten dat de grond voldoende los is, zodat de wortels er 
goed doorheen kunnen groeien en de bodem het water goed 

kan opnemen.

Stap 2 - Grond egaliseren
Egaliseer de grond met een hark. Zorg dat de grond niet te los 
ligt door het nog een keer goed aan te drukken met een wals. 

Hark dan voor het inzaaien de grond nog één keer licht na.

Stap 3 - Graszaad inzaaien
Zaai altijd één keer in lengterichting en nog een keer in 

breedterichting. Zaai langs de rand van het gazon wat extra 
graszaad. Zo krijg je straks een mooie, stevige rand. Hark het 

graszaad lichtjes in de grond en rol of stamp het voorzichtig aan. 

Stap 4 - Gazon water geven
Voor een goede kieming is het van belang om voldoende en 

regelmatig water te geven. Let op: De bodem moet ook na 
de kieming van het zaad vochtig blijven tot het gras zich goed 

geworteld heeft. 

Stap 5 - Het gras maaien
Maai je gazon voor het eerst als het gras ongeveer 8 cm lang 

is. Maai in het begin op een hoogte van 5-7 cm en na  
1 a 2 maanden op de juiste hoogte van 3-4 cm. 

BRANDED CONTENT
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De ecologische 
aspecten van 
(zwem)vijvers

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Guido Lurquin
Foto’s: Guido Lurquin

Het is niet al te goed gesteld met de 
oorspronkelijke aan water gebon-
den natuur van ons land. Door 
industrialisering en bebouwing zijn 
vochtige leefgebieden meer en meer 
verdwenen of gefragmenteerd. Er 
worden nog steeds natte weiden 
drooggelegd en poelen volgestort. 
Deze van leven wemelende gebieden 
gaan zo onherroepelijk verloren. Niet 
alleen amfibieën maar ook ontelbare 

ongewervelde diertjes, vissen, rep-
tielen en planten die deze biotopen 
bewoonden vinden momenteel geen 
leefruimte meer en moeten tot de 
bedreigde soorten worden gerekend. 

MAAR GELUKKIG…
Vijvers in tuinen worden daarom steeds 
belangrijker en belangrijker. Gelukkig is 
er door de aanleg van talrijke particuliere 
watertjes en zwemvijvers ondertussen een 

‘alternatief vijverlandschap’ ontstaan dat 
groter is dan alle overblijvende natuurlijke 
vijvers en poelen tezamen. 

Maar de ene vijver is de andere niet
Wanneer men een vijver aanlegt in de 
tuin dan levert men een min of meer 
belangrijke bijdrage aan de bescherming 
van de natuur van de waterrijke gebieden. 
Een en ander hangt af van het type vijver 
waarvoor men kiest. Het is duidelijk dat 

De meest ecologische zwemvijver is 
eenvoudig uitgegraven met hellende wanden. 
De dragende vijverboord bestaat uit ecolat. 
Hij is waterdicht gemaakt met EPDM. De 
leidingen zijn kort en breed. Het moerasbed 
is rijkelijk beplant met een diversiteit aan 
inheemse gewassen. Een energiezuinige 
vijverpomp drijf t het systeem aan.

TECHNIEKTECHNIEK
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TECHNIEK

een bewust aangelegde biotoopvijver (ook 
amfibieënvijver genoemd) meer positieve 
bijdrage levert aan het milieu dan een 
koivijver vol grote vissen. Hoewel… in deze 
laatste ook zeldzame diertjes komen leven, 
vaker dan men denkt. 
Een lege spiegelvijver zonder planten is 
biologisch minder interessant maar de 
zangvogeltjes komen er wel van drinken. 
En zwaluwen nippen al vliegend van het 
natuurlijke water van de zwemvijver (ze 
drinken nooit van een klassiek zwembad). 
De ligging van de vijver heef t uiteraard een 
invloed. Een vijver op een terras gebouwd 
zal minder leven aantrekken dan eentje 
die achteraan de tuin tegen een bos ligt. 
Maar een vijver in een stadstuin brengt 
de mensen wel dichter bij de natuur. En 
hij brengt waterleven naar de stad, vaak 
zelfs zeldzame waterjuf fers en libellen, 
want die kunnen vliegen en worden niet 
tegengehouden door tuinmuren.

DE IMPACT VAN DE GEBRUIKTE 
MATERIALEN
Wanneer we begaan zijn met ecologie 
dan moeten we uiteraard ook aandacht 
schenken aan de bouwwijze van de vijvers. 
Werken met beton en betonsteen heef t 
uiteraard meer nadelige impact op het 
milieu dan het eenvoudig uitplooien van 
folie.  En wanneer de betonconstructie ooit 
moet afgebroken worden zal dat niet gaan 
zonder een drilhamer. 
Het meest gebruikte afdichtingsmateriaal 
voor vijvers is vijverfolie. De kwaliteit en 
de onschadelijkheid van de vijverfolie 
zijn van belang. EPDM-folie wordt 
wereldwijd beschouwd als het meest 
milieuvriendelijke product om een vijver af 
te dichten. De ecologische voetafdruk van 
EPDM is maar liefst vier maal lager dan die 
van ander synthetische waterdichtingen.
Vroeger werd er als drager van de folie 
langs de rand nogal eens tropisch hardhout 
gebruikt. Nu kiest men bewust voor 
ecolat als ecologisch alternatief. Deze 
afboordingslat en bijhorende paaltjes zijn 
voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde 
restplastic, zijn rotbestendig en kunnen 
indien nodig opnieuw gerecycleerd worden 
zonder problemen.

HET ENERGIEVERBRUIK
Ook het energieverbruik speelt een 
belangrijke rol, voor het milieu. Men kan 
tegenwoordig kiezen voor vijverpompen 
met een zeer laag energieverbruik. Het 
stroomverbruik ligt véél lager dan bij 
zwembadpompen. De meest ecologische 
‘eco-plus’ serie verbruikt nog minder energie. 
Maar er moet op gelet worden dat er geen 
hoogteverschillen zijn en dat de gebruikte 
leidingen kort zijn en van grote diameter om 
wrijvingsverliezen te vermijden.
Om het sfeervolle aspect van vijvers extra in 
de verf te zetten, kan men opteren voor vij-
ververlichting met LED-technologie. Hierbij 
blijf t de energiekost laag en  creëert men 
toch een extra dimensie. Maar uiteraard is 
er wel gebruik van energie. Dus enkel aan te 
zetten wanneer nodig/gewenst.
Actieve verwarming met warmtepomp 
vraagt behoorlijk wat energie en is 
dus minder ecologisch. Half passieve 
verwarming is beter en gebeurt door 
het water door panelen te laten lopen 
die de zonnewarmte vangen. In de 
zomer ligt de temperatuur van veel 
zwemvijver meestal vanzelf tussen de 
20 en 27°C. Dit heef t te maken met de 
kleur en de aard van de waterdichting. 
Bij zwemvijvers is dat meestal zwarte 
EPDM folie, die zonnewarmte aantrekt. De 
watertemperatuur wint daardoor al snel 4 
tot 6°C ten opzichte van licht gekleurde folie. 

SYNDICAAL
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Lager btw-tarief op de levering van planten 
wat is er veranderd?
Voor de levering van bomen, struiken en planten in het 
kader van tuinaanleg en -onderhoud geldt vanaf 1 april het 
verlaagde btw-tarief van 6%. Het planten, ondersteunen, 
snoeien, … ervan is een ‘dienstprestatie’. Daarvoor moet je 
21% btw aanrekenen.

PRINCIPE BTW-VERLAGING 6%
Er kan maar een 6% btw-tarief worden toegepast wanneer de btw-
wetgeving dit expliciet aanvaardt. In de andere gevallen dient er in 
principe het 21% tarief toegepast. De recente wetswijziging in verband 
met het btw-tarief voor tuinaanleg en -onderhoud aanvaard een 
verlaagd btw-tarief, zelfs in het kader van tuinaanleg en tuinonderhoud, 
voor de volgende producten: 
• Levende woudbomen, levende fruitbomen, -heesters en -struiken 

alsmede plantgoed daarvan, ook wanneer deze goederen bij de 
aanleg en het onderhoud van tuinen worden geleverd.

• Levende sierbomen, -heesters, -struiken en andere levende 
sierplanten, bollen, knollen, wortels en ander plantgoed voor de 
sierteelt, ook wanneer deze goederen bij de aanleg en het onderhoud 
van tuinen worden geleverd; verse snijbloemen en vers snijgroen.

GRASZODEN
In haar  administratieve aanschrijving preciseert de btw-administratie 
welke bloemen en planten voor het verlaagd btw-tarief van 6 % in 
aanmerking komen. Hierin staat vermeld dat: als ‘andere levende 
sierplanten’ kunnen worden genoemd: ‘kamerplanten, eenjarige 
planten, vaste planten, waterplanten, alsook gazon in de vorm van 
‘zoden of rollen’. Hieruit volgt dan ook duidelijk dat graszoden of 
grasrollen ook van het 6% tarief kunnen genieten zelfs in het kader van 
tuinaanleg en -onderhoud.

ZADEN
Maar, voor zaaigoed (zaden) werd er geen uitbreiding voorzien 
naar tuinaanleg en -onderhoud.  Vandaar dat hiervoor 21% btw van 
toepassing blijf t wanneer er gezaaid wordt bij tuinaanleg of -onderhoud. 
Op basis van de huidige wettekst blijf t dus het 21% btw-tarief van 
toepassing voor zaaigoed.

WAT VERANDERT ER VOOR UW BTW-ADMINISTRATIE?
De btw-verlaging is een opsteker voor de sector van tuinaanleg en 
-onderhoud, maar brengt wel enkele boekhoudkundige veranderingen 
met zich mee:
Hanteer je bij de opmaak van een of ferte prijzen inclusief btw? Neem 
dan de aanpassing idealiter vandaag al op in je prijsinschattingen.
Op je facturen vermeld je duidelijk apart de levering van planten, los van 
de werkuren. Voor wat betref t de planten mag je 6% btw aanrekenen, 
voor de werkuren en toebehoren 21%. Moet de factuur met ‘btw verlegd’ 
worden opgemaakt omdat je afnemer een btw-plichtige is, is het ook aan 
te raden de planten apart te vermelden. Je rekent weliswaar geen btw 
aan, maar voor je afnemer is het handig te weten op welk onderdeel van 
de factuur hij slechts 6% btw moet betalen. 
Niet alleen bestaande tuinen vallen onder de nieuwe regel, ook bij 
tuinaanleg en -onderhoud van nieuwe en beroepsmatige tuinen is de 
btw-verlaging van toepassing. Deze maatregel staat dus los van andere 
verlaagde btw-tarieven zoals de renovatie van privéwoningen. Een 
ondertekend attest van de afnemer zal dus niet nodig zijn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: SBB Accountants & Adviseurs
Auteur: Jan Vancayzeele, consulent AVBS-Groen Groeien
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Al dertig jaar lente voor  
de tuinaanlegsector
De tuinaanlegsector is een sector die het de laatste decen-
nia erg goed doet. Het aantal werkgevers stijgt jaar na jaar. 
Het overgrote deel van die werkgevers telt een beperkt 
aantal werknemers, al is er een stijging in elke categorie.

Recent verscheen een overzicht van de bedrijven uit de ‘Groene 
Sectoren’, opgesteld door het ‘Kenniscentrum Groene Sectoren (KCGS).  
Het overzicht geef t interessante data over de grootte van bedrijven in de 
sector en het profiel van de werknemers in de tuinaanleg. 

SECTOR TUINAANLEG KENT SPECTACULAIRE GROEI
De tuinaanlegsector kende gedurende de laatste decennia een 
spectaculaire groei. Het aantal werkgevers in de tuinaanlegsector is 
meer dan verdrievoudigd en bedroeg in het tweede kwartaal van 2018 
in totaal 2.803.  We kunnen hieruit afleiden dat de tuinaanlegsector 
nog steeds belangrijker wordt, wat blijkt uit de continu stijgende 
tewerkstellingscijfers.

VEEL ‘KLEINERE’ EN EEN PAAR GROTE
We hebben in vorige publicaties een aantal keren een overzicht gegeven 
van het aantal werkgevers en werknemers tuinaanleg in de gewesten. 
Soms wordt de vraag gesteld naar het gemiddeld aantal werknemers 
per onderneming. Om deze reden heef t het ‘Kenniscentrum Groene 
Sectoren’ in overleg met de RSZ een beperkte studie uitgevoerd naar het 
aantal werkgevers en dit onderverdeeld volgens de omvangscode. We 
stellen vast dat in 2018 meer dan 80% van de tuinaanlegbedrijven (2.281 
van de 2.803) minder dan vijf werknemers in dienst had. Bijna 12% heef t 
5 tot 9 werknemers in dienst en  5% had 10 tot 19 werknemers in dienst. In 
2018 stelden 39 tuinaanlegbedrijven tussen de 20 en 49 mensen te werk. 
Tien tuinaanlegbedrijven telden zelfs meer dan 50 werknemers in dienst. 
We stellen ook vast dat voor elke omvangscode het aantal bedrijven de 
afgelopen drie jaar is gestegen.

FUNCTIECLASSIFICATIE
In elk van de deelsectoren van de groene sectoren, waaronder de 
deelsector ‘Parken & Tuinen’ hebben de sociale partners een afzonder-
lijke functieclassificatie afgesloten. Het is nuttig om te weten wat de 
verdeling is van de werknemers per functie die voorkomt in de functie-
classificatie. Deze informatie wordt niet aangegeven bij de RSZ in de 
kwartaalaangif te omdat dit een gegeven is dat losstaat van de bere-
kening van de sociale bijdragen. Aan de hand van de gegevens van een 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Jan Vancayzeele, consulent AVBS-Groen Groeien

aantal erkende sociale secretariaten heef t het ‘Kenniscentrum Groene 
Sectoren’ een steekproef kunnen uitvoeren die een goed beeld geef t van 
de situatie op het terrein. De resultaten hiervan vind je in figuur 3.

FUNCTIECLASSIFICATIE PARKEN & TUINEN
De indeling in functieclassificaties staat beschreven in de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 30 januari 2014 inzake de Functieclassificatie 
Parken & Tuinen. We beschrijven deze hier kort; voor gedetailleerde 
informatie verwijzen we naar deze cao.
Categorie 1 beschrijft werknemers die starten zonder ervaring en opleiding 
in de groensector. Zij kunnen niet zelfstandig werken. Zij bleken in 2018 
goed te zijn voor bijna een derde van alle werknemers (31%).
Onder categorie 2 vallen basiswerknemers met ervaring in de groensector. 
Zij beoefenen hun job onder de verantwoordelijkheid van een ander per-
soon. Zij zijn niet polyvalent inzetbaar maar een zekere zelfstandigheid voor 
het uitvoeren van het werk wordt verwacht. Het was in 2018 de grootste ca-
tegorie; goed voor exact een derde (33%) van alle werknemers. Dat betekent 

dat bijna twee op de drie werknemers in de sector in categorie 1 en 2 vallen.
Categorie 3 omvat werknemers die zelfstandig alle technische functies 
uitoefenen. Zij beschikken over een zekere polyvalentie voor taken in 
verband met tuinaanleg en –onderhoud. Zij zijn verantwoordelijk voor 
de kwaliteit en de resultaten van de eigen werkzaamheden. Het gaat hier 
om 15% van de werknemers.
In categorie 4 worden de werknemers beschreven die zelfstandig alle 
technische functies uitoefenen. Zij geven leiding aan één of meerdere 
medewerkers uit de lagere categorieën en hebben verantwoordelijkheid 
over de kwaliteit van de resultaten van het eigen werk en dat van de 
medewerkers. Eén op tien werknemers in de tuinaanleg kan onder die 
noemer geschaard worden.
Categorie 5 tot slot bevat de werknemers die leiding moeten geven 
aan werknemers van de categorie 4.  Zij hebben verantwoordelijkheid 
over de kwaliteit van de resultaten van het eigen werk en dat van de 
medewerkers. Ook deze categorie omvat toch één op tien werknemers in 
de tuinaanleg.
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Figuur 3: Verdeling (%) van de werknemers tuinaanleg volgens de functieclassificatie 2018
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Figuur 1: Evolutie van het aantal werkgevers in de tuinaanlegsector 1990-2018

Figuur 2: Evolutie van de omvang van de bedrijven in de tuinaanlegsector 2016-2018

BELANG VAN DE OMVANGSCODE
Het aantal werknemers dat in een onderneming 
tewerkgesteld is, heeft een impact op onder meer de 
sociale bijdragen die per kwartaal aan de RSZ dienen 
betaald te worden. Zo moeten ondernemingen die tien 
of meer werknemers tewerkstellen een aanvullende 
bijdrage betalen voor tijdelijke werkloosheid. Onder-
nemingen die 35 of meer werknemers tewerkstellen, 
kunnen er toe gehouden zijn om een syndicale afvaar-
diging te installeren. Bij de telling wordt dan rekening 
gehouden met de reguliere werknemers en wordt 
er verwezen naar de vier kwartalen die het kwartaal 
voorafgaan waarin de vraag naar de oprichting van een 
syndicale afvaardiging is gesteld. De omvangscode is 
ook belangrijk voor de installatie van een Comité voor 
Preventie en Bescherming of een Ondernemingsraad. 
De volgende sociale verkiezingen vinden plaats in het 
voorjaar 2020. Om na te gaan of een onderneming ten 
minste 50 of 100 werknemers tewerkstelt, dient gerefe-
reerd te worden naar het kalenderjaar 2019.
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ZAAIEN: Voor de aanleg van een nieuw gazon biedt de ELIET GZC 1000 
de totaaloplossing. Je kan ermee het terrein nivelleren, het zaadbed 
klaarleggen om er daarna mee in te zaaien en aan te walsen.

Dit levert maximale tijdswinst en een perfect resultaat.

Zaadpartner van ELIET zaai- en doorzaaimachines 

Vraag vandaag jouw DEMO 
aan op www.elietontour.eu

1 MACHINE
Alle bewerkingen voor gazonaanleg in 

1 MACHINE
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Kwaliteitsvol gazonaanleg

ELMA MULTIMEDIA - Generaal de Wittelaan 17A - 2800 Mechelen - T 015 55 88 88 - www.elma.be - info@elma.be

Na een aantal mindere jaren draait de bouwsector weer op 
volle toeren. De ambitieuze verkiezingsbeloften waarmee 
politici kwistig rondstrooien laten alvast vermoeden dat hier 
niet meteen een afkoeling komt. Vaak komt aan het eind van 
een nieuwbouw- of renovatieproject gelukkig ook de tuin aan 
de beurt. Dit zorgt dat ook de professionele tuinsector een 
graantje meepikt. Echter wegens de klassieke “onvoorziene 
omstandigheden” tijdens zo’n bouwproject wordt heel vaak 
een deel van het tuinbudget opgesoupeerd. Bij zo’n situatie 
loert het gevaar dat onder deze prijsdruk de kwaliteit die 
tuinaannemers kunnen leveren, daaronder lijdt en het imago van 
“de tuinaannemer” schade toebrengt. Zonde uiteraard, want dit 
staat haaks op de promotiecampagnes die worden gevoerd ten 
voordele van de tuinaannemers. Zo hoeft het echter niet te zijn!

Aangezien het gazon nog steeds de grootste oppervlakte opeist 
in een budgetvriendelijke tuin, blijft het voor de tuinaannemer 
zaak om gazonaanleg efficiënt maar toch kwalitatief uit te voeren. 
Wat bepaalt de kwaliteit van een nieuw aangelegd gazon? 
Het geheim van een gazon die jaren na de aanleg nog steeds 
goed eruitziet, ligt in de voorbereiding van de ondergrond. De 
bovenste 40 cm van de bodem is de zone waar het gras na aanleg 
zijn wortels ontwikkelt en waar het zijn voedingsstoffen ophaalt. 
Hoe dieper en uitgebreider het gras kan wortelen hoe beter het 
bestand is tegen droogte en andere stressfactoren. Daarom is 
het belangrijk om deze bodemlaag grondig los te maken door 
die stevig om te woelen. Afhankelijk van de samenstelling van de 
bodem kan men tijdens deze bewerking toevoegmateriaal zoals 
zand (bij zware grond) of organische stof (compost) in de grond 
vermengen. Na deze grove bodembewerking volgt daarna het 
fijnere werk om het zaadbed aan te leggen. Belangrijk is dat 
de losgemaakte ondergrond weer wordt aangedrukt zodat de 

draagkracht herstelt om zo insporing of verzakking van het gazon 
te voorkomen. Vervolgens dient het oppervlak effen worden 
gemaakt en bodemoneffenheden weggewerkt. Het zaadbed, 
de bovenste 5 cm, zal men heel kruimelig maken zodat het zaad 
dat erin wordt afgelegd meteen mooi wordt ingekapseld. Het 
is raadzaam dit zaadbed even aan te drukken. Het is immers 
essentieel dat de vochtige aarde de zaadjes mooi omsluit, zodat 
het kiemproces snel op gang kan komen. De capillaire werking 
van de aarde zal ervoor zorgen dat het vocht van regenwater of 
besproeiing naar de zaadjes wordt gevoerd. Zelfs bij het gebruik 
van graszoden is eenzelfde voorbereiding wenselijk.

Deze enige juiste manier van aanleggen vraagt een hele 
rits bewerkingen waardoor een belangrijk prijskaartje aan 
gazonaanleg kleeft. Om deze kost te beperken heeft ELIET 
een machine, nl. de GazonZaaiCombi. Zoals zijn naam reeds 
aangeeft combineert dit toestel zowat alle bewerkingen 
voor de correcte aanleg van het zaadbed in één machine. Zo 
loopt de machine op verkruimelwalsen met daar tussenin een 
aangedreven, in diepte verstelbare schudeg. Met de schudeg 
kan men de bovenste 7 cm intens losmaken, aarde verplaatsen 
om oneffenheden weg te werken, het zaad ingraven en 
gelijkmatig verdelen. De walsen zorgen dat de bodem 
steeds mooi wordt aangewalst, dit met een lage bodemdruk 
zodat deze niet wordt verdicht. De walsen zijn hydrostatisch 
aangedreven wat de machine uiterst wendbaar maakt. Zo 
kan de GZC zowel op grote als kleine perceeltjes worden 
ingezet. Het model is verkrijgbaar in twee breedte uitvoeringen 
(75 cm en 1 m). Zo’n ELIET GZC biedt tuinaannemers de kans 
om sneller, met minder machines en mensen een gazon aan 
te leggen. Hierdoor kunnen ze budgetvriendelijk inspelen op 
renovatieprojecten en toch de beste kwaliteit afleveren.

BRANDED CONTENT
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Controle bij
arbeidsongeschiktheid

via Certimed
– Ledenvoordeel AVBS - groen groeien –

Een goed absenteïsmebeleid is één van de pijlers van een goed 
personeelsbeleid. Een belangrijk onderdeel hiervan is de controle van 
arbeidsongeschiktheden. Leden AVBS - groengroeien kunnen op een 
eenvoudige manier beroep doen op Certimed voor het uitvoeren van 
een medische controle in het geval een werknemer arbeidsongeschikt is.  
Auteur: Chris Botterman, Hoofd Sociale Zaken Boerenbond

Je hebt als werkgever steeds de mogelijkheid om een afwezige, arbeids-
ongeschikte werknemer te laten controleren door een controlearts. Dit 
kan zowel binnen als buiten de periode van gewaarborgd loon. Voor 2019 
hebben AVBS - groengroeien een samenwerkingsovereenkomst met 

Certimed afgesloten. Leden kunnen gebruik maken van de Certimed-
dienstverlening aan een vaste prijs opgenomen in een raamcontract.

TARIEVEN
Bij de controlebezoeken wordt rekening gehouden met de clausules 
die voorkomen in het arbeidsreglement van de betrokken onderne-
ming en waarbij bepaald kan zijn dat de arbeidsongeschikte werkne-
mers op bepaalde tijdstippen zich ter beschikking van een eventuele 
controle moeten houden. De bedrijven die lid zijn van AVBS - groen-
groeien kunnen voor deze controles terecht bij Certimed. 
Volgende prijzen werden met Certimed afgesproken voor 2019: 

Attestduur Geadviseerde controledag (van het attest of melding)

1 dag Dag 1 

2 - 3 dagen Dag 1 of 2 

4 - 7 dagen Dag 2, 3 of 4 

8 - 14 dagen Dag 5, 6, 7, 8 of 9 

15 - 30 dagen Dag 15, 16, 17, 18 of 19 

> 30 dagen Dag 15, 20, 25 

HOE EEN CONTROLE BIJ CERTIMED AANVRAGEN?
 Aanvragen via de website
Een controle wordt bij voorkeur via de klantenzone van Certimed (www.
certimed.be) aangevraagd. De eerste keer zal je een gebruikersnaam en 
wachtwoord moeten aanvragen. Eén contactpersoon van je bedrijf (de 
‘lokale beheerder’) krijgt een beheerdersaccount en wachtwoord. Deze 
lokale beheerder staat in voor aanmaak en beheer van gebruikersac-
counts en wachtwoorden voor andere medewerkers (eindgebruikers), 
die hen toegang verschaf fen tot de klantenzone. Indien de lokale be-
heerder ook als eindgebruiker de klantenzone wil raadplegen, moet hij/
zij ook voor zichzelf een gebruikersaccount en paswoord aanmaken.
Indien je voor meerdere firma’s of vestigingen controles wil aanvra-
gen, heb je als eindgebruiker slechts één gebruikersaccount en wacht-
woord nodig. Eenmaal in het systeem kan je de vestiging selecteren 
waarvan je gegevens wil raadplegen. Belangrijk: op het aanmeldfor-
mulier laat je de naam van jouw bedrijf volgen door AVBS - groen-
groeien. Zo weet Certimed dat je van het ledenvoordeel kan genieten.
Het ingevulde formulier stuur je naar info@certimed.be. Certimed 

streef t ernaar om je binnen de twee werkdagen de aanmeldgegevens 
per mail te bezorgen.

Aanvragen via e-mail
De aanvraag kan ook via e-mail (controle@certimed.be) doorgestuurd 
worden. Wij raden aan om in de beginperiode via deze weg een medische 
controle aan te vragen. Het aanvraagformulier vind je op www.avbs.be. 
Grotere ondernemingen kunnen Certimed via de klantenzone contacteren. 

RESULTAAT VAN DE CONTROLE
Resultaten van de uitgevoerde controle worden verstuurd de eerstvol-
gende werkdag vanaf 7.30 uur, maar ten laatste om 12 uur. Zij kunnen 
ook steeds geconsulteerd worden via de klantenzone. 

TIPS BIJ HET UITVOEREN VAN CONTROLES
Certimed biedt graag zijn expertise aan om controles zo ef ficiënt en 
ef fectief mogelijk uit te voeren. Het grootste deel van de ziektege-
vallen is terug te vinden in kort verzuim: van 1 tot en met 14 dagen. 

Prestatie aan huis met onderzoek 57,94 €

Prestatie aan huis betrokkene is afwezig 50,91 €

Prestatie in kabinet 54,13 €

Prestaties tijdens weekenddagen, feestdagen en in het buitenland (25 km)

Prestatie aan huis met onderzoek 90,42 €

Prestatie aan huis betrokkene is afwezig 82,34 €

Prestatie in kabinet 54,13 €

Certimed zal rechtstreeks aan de onderneming, die de medische controle gevraagd heef t, factureren.

Afhankelijk van de frequentie schommelt dit tussen 40 à 80 % van de 
ziektegevallen. Vandaar dat Certimed de medische controle toespitst 
op de medewerkers die frequent en kort verzuimen. 

HOEVEEL CONTROLEREN?
De frequentie is het gemiddeld aantal keren dat het totale personeel 
ziek is op jaarbasis. Een gemiddelde frequentie van 1 betekent dat elk 
personeelslid 1x/jaar ziek is. Om de verzuimdrempel hoog genoeg te 
zetten doet Certimed de volgende aanbevelingen. Is de gemiddelde 
frequentie onder 0,8? Controleer dan tussen 10 % en 15 % van de ziek-
tegevallen; de bedoeling is de frequentie onder controle te houden. 
Is de gemiddelde frequentie tussen 0,8 en 2,4? Controleer dan tussen 
30 % en 40 % van de ziektegevallen; de bedoeling is de frequentie te 

doen dalen. Is de gemiddelde frequentie 2,5 of meer? Controleer dan 
systematisch alle ziektegevallen tot de frequentie daalt onder de 2,5.

VERZUIMINDEX
Om te bepalen welke groep van arbeidsongeschikte medewerkers aan 
controle onderworpen wordt, gebruikt Certimed de verzuimindex.  
Deze index meet per medewerker het verzuim over een periode van 
12 maanden. Op deze manier kan u de ‘probleemverzuimers’ detec-
teren: diegenen die kort en  frequent verzuimen.  De indicatoren om 
de verzuimindex te berekenen zijn de verzuimduur (totale duur over 
een periode van 12 maanden), de verzuimfrequentie (aantal keren ziek 
over een periode van 12 maanden) en de gemiddelde duur van afwe-
zigheid (totale duur gedeeld door het aantal keren ziek).

MOMENT VAN CONTROLE
In functie van de duur van ongeschiktheid die vermeld staat op het 
attest, vindt de controle best plaats op een bepaalde dag. Zo verhoog 
je de ef fectiviteit van de controles. je vindt hieronder het Certimed-
advies voor het uitvoeren van de controle op de juiste dag. Voor een at-
test met een periode van 14 dagen heef t het immers weinig zin om al 
op dag 2 te controleren. Voor een attest met een periode van 5 dagen 
heef t het dan weer weinig zin om op dag 5 te controleren. 

CONTROLE AANVRAGEN TIJDENS WEEKEND OF 
FEESTDAGEN?
Ook tijdens het weekend of op feestdagen kan je tussen 9 uur en 
17.30 uur een controle aanvragen. Dat kan online via de klanten-
zone of via mail (weekend@certimed.be). Ook via telefoon is een 
optie (0475/64.04.28), waarna er echter een bevestiging via mail zal 
gevraagd worden. Enkel op 25 december en 1 januari is Certimed 
gesloten. 

VERDERE ONDERSTEUNING VIA CERTIMED
Je kan als werkgever ook gebruik maken van de juridische expertise 
van Certimed. Deze vragen kan je rechtstreeks richten aan annelies.
feytons@certimed.be. Naast medische controles kan Certimed je ook 
bijstaan in attestbeheer, rapportering en analyse. Ook geef t Certimed 
opleidingen en workshops over omgaan met ziekteverzuim. Meer info 
op www.certimed.be.
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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 afgelopen 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. 

Tuinreis Groen Groeien Toscane

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:
1. Het reisprogramma wordt momenteel 

in detail uitgewerkt door onze contacten 
ter plaatse.

2. Totale geraamde prijs (overnachtingen, 
gids en bus inbegrepen) is ongeveer € 
700.

3. In deze prijs zijn de kosten voor het spijs, 
drank en de vluchten niet inbegrepen.

4. Boomkwekerij Willaert biedt een 
kortingsbon aan van €150.

5. 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.
Voor snelle beslissers: schrijf je in voor 20 
juni 2019. 
Het aantal beschikbare plaatsen is 
beperkt.een tweede leven

voor uw groenafval

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

De verkoop van elektrisch tuingereedschap zit duidelijk in 
de lif t. Dit blijkt uit de verkoopcijfers van de machinedea-
lers die aangesloten zijn bij Fedagrim. 

Batterij-aangedreven tuinmachines winnen snel terrein. De laatste vier 
à vijf jaar is de verkoop ervan fors gestegen. Bladblazers, hegscharen, 
bosmaaiers en kettingzagen voor kleine bomen zijn lichter én stiller. 
Er kan rustiger gewerkt worden omdat het geluidsniveau tot 13 decibel 
lager ligt. Bovendien hebben de gebruiker en de omgeving geen 
last meer van de schadelijke uitlaatgassen. Hoelang je ermee kunt 
werken, hangt af van de batterij. Met een krachtig exemplaar kan men 
bijvoorbeeld tot elf uur snoeien. 

ELEKTRISCHE DUWMAAIER
Het marktaandeel van robotmaaiers evolueerde van bijna één op 
tien naar bijna één op vier van de markt in 2018, zegt Fedagrim. Ook 
de verkoop van de (duw)maaier op batterijen neemt spectaculair toe, 
met een marktaandeel dat momenteel op 11 procent staat. Vooral de 
elektrische duwmaaier met snoer, maar ook de zelf trekkende benzi-
nemaaier verliezen marktaandeel door deze nieuwe technologische 
ontwikkelingen. 

40% VAN DE HEGSCHAREN
Fedagrim verwacht dat elektrische apparaten op termijn het grootste 
deel van de markt voor tuingereedschap gaan uitmaken. Bepaalde 
machines zullen nog door benzine aangedreven blijven, zoals ket-
tingzagen waarbij benzineaandrijving het overgrote deel van de markt 
uitmaakt. Hegscharen vragen minder vermogen en daar stelt men vast 
dat ondertussen 40 procent van de nieuw verkochte toestellen aange-
dreven wordt door een batterij.

BLADBLAZERS BOOMEN
“Bij batterij-aangedreven tuingereedschap heb je geen omslachtig 
onderhoud zoals aan een toestel met benzinemotor. In plaats van te 
tanken, plug je de batterij in en kan je starten”, stelt Gert Van Thillo 
van Fedagrim. Niet alleen de markt voor hegscharen groeit, ook die 
van bladblazers. De batterij-aangedreven toestellen evolueerden van 
3 naar 30 procent marktaandeel in acht jaar tijd. Tegelijk groeide de 
totale markt. Een bladblazer behoort nu tot de standaarduitrusting van 
de professionele tuinaannemers, zegt Gert Van Thillo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: Fedagrim
Bewerking tekst en foto’s: Jan Vancayzeele, consulent AVBS-Groen Groeien

MACHINESMACHINES
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Belgische tuinarchitecten 
en hun tuin
In dit inspirerend fotoboek van tuinfotografe Veronique De Walsche 
vind je 15 diverse tuinen van modern en strak tot romantisch en 
landelijk, van uitgestrekt domein tot piepkleine stadoase, verspreid 
over heel Vlaanderen. Met in de spotlights: de tuinarchitect en zijn/
haar tuin.

De tuinarchitecten geselecteerd voor dit boek zijn Joris Suda, Linea 
Hortus, Geert Merlevede, Stijn Cornilly, Filip Van Damme, Atelier Gras, 
Vitalis, Jacques Desauw, Ludo Dierckx, Otium, Inge Vanoverbeke, 
Jeroen Dewulf, Annelies De Jonghe, Rosas en Ons Tuinarchitectuur.  
Verder ook enkele experten aan het woord over de evoluties en de 
trends in de tuinwereld: Bartel Van Riet, Nik Spruyt, Extremis, Wim 
Lybaert, Willy Janssens (Atelier Vierkant), Ann Boudolf (Lens Rozen)

De mens is een nieuwsgierig wezen. We kijken graag mee achter de 
schermen, gluren door openstaande deuren en ramen, kijken binnen 
in interieurs, huizen en tuinen via sociale media. ‘Belgische tuinarchi-
tecten en hun tuin’ vervult die nieuwsgierigheid met een rondleiding 
door de tuinen van 15 Belgische tuinarchitecten. Aan de hand van een 
uitgebreide reportage over de tuinarchitect en zijn of haar tuin kom je 
meer te weten over de visie op tuinarchitectuur, tuinaanleg en groen-
decoratie, aangevuld met heel wat bruikbare tips.

Een eindeloze plattelandstuin of een fijn stadstuintje, een gerenom-
meerde tuinarchitect of een jonge starter, alles en iedereen komt aan 
bod in deze bijzondere publicatie over Belgische tuinarchitectuur.
Dit boek is verkrijgbaar voor € 29,99 bij de geselecteerde tuinarchitec-
ten en de boekhandel.

inspired
by

Exterior Living: creëer ruimte voor uw vrije tijd...
Droomt u al jaren van een overkapping om het ganse jaar door te kunnen genieten van uw tuin samen met vrienden 
en familie? Of bent u op zoek naar een duurzame carport met of zonder berging die past bij de stijl van uw woning?  
De Maluwi, de nieuwe modulaire aluminium structuur van Exterior Living, laat zijn functionaliteit volledig door u  
bepalen. Door de unieke combinatie van hout en aluminium vormt dit systeem een mooi geheel met zowel moderne,  
hedendaagse als klassieke woningen. Kies zelf uit de verschillende types wanden en panelen en bekom zo een volledig  
gepersonaliseerde constructie naar eigen smaak. Bekijk de verschillende mogelijkheden op www.exteriorliving.be

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

Advertentie Groen Groeien 210x297.indd   1 29/04/2019   14:20:192180000908_2_ADV_7200.indd   1 30-04-19   13:55
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Uitgebreide meldingsplicht voor   
transport 
bodemmaterialen

Vanaf 1 april 2019 is de nieuwe meldingsplicht (Vlarebo) van 
kracht voor het transport van bodemmaterialen. Eén van de 
belangrijkste wijzigingen aan de grondverzetsregeling is de 
veralgemeende meldingsplicht voor elk transport van bodem-
materialen waarvoor er geen grondverzettoelating/ bodembe-
heerrapport moet worden aangevraagd.

ALGEMEEN GELDENDE TRACEERBAARHEIDSPROCEDURE
De algemene principes voor het gebruik en de traceerbaarheid van 
bodemmaterialen staan beschreven in de grondverzetregeling. Voor 
uitgravingen van meer dan 250 m³ of voor verdachte grond moet er een 
technisch verslag worden opgemaakt door een bodemsaneringdeskundige. 
Deze bepaalt de kwaliteit van de grond.

Dit technisch verslag of bodemonderzoek wordt opgestuurd naar de erkende 
bodembeheerorganisatie om het conform te verklaren. In Vlaanderen zijn twee 
bodembeheerorganisaties erkend, namelijk Grondbank vzw en Grondwijzer 
vzw. De opdrachtgever geef t door aan de bodembeheerorganisatie hoeveel 
grond er zal verplaatst worden en naar waar. De bodembeheerorganisatie 
levert een grondverzettoelating af waarna de werken kunnen starten. 
De afvoer van de grond gebeurt met vrachtbrieven. Na uitvoering van de 
werken vraagt de initiatiefnemer een bodembeheerrapport aan bij de 
bodembeheerorganisatie.

UITZONDERING WERD MISBRUIKT
Tot 1 april 2019 was er een vrijstelling van deze procedure voor uitgravingen van 
onverdachte grond met volumes kleiner dan 250 m³. De uitzonderingbepaling 
werd soms misbruikt door zowel bouwheren als grondwerkers om hun 
verplichtingen te ontwijken. Deze situatie werkte de valse concurrentie in 
de hand en maakte het voor de grondwerkers die de regels wel respecteren 
uiterst moeilijk. De uitzondering bemoeilijkte bovendien de handhaving 
doordat de vervoerders bij een wegcontrole eenvoudigweg antwoordden 
dat de grond die ze vervoerden van een kleine uitgraving (kleiner dan 250 m³) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur en foto’s: Jan Vancayzeele, consulent AVBS-Groen Groeien
Naar: Boerenbond, Grondbank vzw en Grondwijzer vzw 
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afkomstig was. Het was dan ook voor de politiediensten en de bevoegde 
toezichthoudende ambtenaren quasi onmogelijk om dit ten gronde te 
verifiëren.

KLEINE WERVEN
De meldingsplicht is vanaf 1 april 2019 dus ook van toepassing voor 
het transport van bodemmaterialen (waaronder uitgegraven bodem) 
waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is (kleinere 
uitgravingen dan 250 m³). Per bestemming moet de aannemer het 
transport vooraf melden aan een bodembeheerorganisatie. Na afloop 
van het transport bevestigt hij het geleverde volume. De aannemer dient 
te beschikken over een verklaring van de bouwheer dat het over een werk 
gaat met een totaal volume kleiner dan 250 m³ en dat het terrein niet 
verdacht is voor bodemverontreiniging. 

VRIJSTELLING VOOR VOERTUIGCOMBINATIES  
< 3,5 TON MTM 
Niet alle vervoerders zijn onderworpen aan de meldingsplicht. De 
uitzonderingen beperken zich evenwel tot de transporten (door 

particulieren, zelfstandigen en kleine ondernemers) die niet over ‘grote’ 
voertuigcombinaties beschikken. Als grens worden voertuigcombinaties 
genomen met een maximale toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 
ton. 
Er kan ook met grondwerkers of aannemers gewerkt worden. Zij kunnen 
de melding voor het bodemtransport via hun normale werking zelf 
melden. Dan hoef je als tuinaannemer zelf niets extra meer te doen.

AANSLUITING
Er kan aangesloten worden bij één van de twee erkende 
bodembeheerorganisaties (eBBO): Grondwijzer vzw of Grondbank 
vzw. Hiervoor rekent de eBBO wel een jaarlijkse kost aan. Indien je als 
aannemer enkel kleine werken uitvoert - waarvoor de opmaak van een 
technisch verslag niet vereist is - volstaat een aansluiting als ‘aannemer 
kleine werven.’ Hiervoor geldt een jaarlijks aansluitingstarief van 95 tot 
100 euro. 

Botanica Wood Roeselare                                         
iepersestraat 459  
 8800 Roeselare

info@botanica-wood.be
T 0032 (0)51 24 69 47
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VOEGMORTEL 
1C FLEX

VOORKOM ONKRUIDGROEI EN ONGEDIERTE!
Deze gebruiksklare voegmortel vloeit soepel in de 
voegen, is blijvend flexibel en geeft bij de juiste 
verwerking geen filmlaag. Te verwerken vanaf 0 °C, ook 
bij lichte regen. Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex is 
speciaal ontwikkeld voor het voegen van keramische 
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voegen van alle andere typen bestrating.
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PCS – Boomkwekerij en Groen 
Impact van droogte op het huidig en nieuw sortiment 
van grondgebonden boomkwekerij en groenvoorziening

Groen kan bijdragen tot klimaatadaptatie en zorgen voor verkoeling 
en stormwaterretentie. Klimaatverandering stelt echter ook andere 
eisen aan het toegepast sortiment: planten moeten bestand zijn tegen 
extreme droogte, wateroverlast en hitte. Naar aanleiding van de lange 
droogteperiodes tijdens de zomers van 2017 en 2018 werd door het 
PCS een bevraging georganiseerd bij de sectoren van grondgebonden 
boomkwekerij, openbare en private groenvoorziening naar de 
droogtegevoeligheid van het aanwezige sortiment. Daarnaast werden 
de 145 cultivars van het enthoutpark op het einde van de zomer 
geëvalueerd op droogtesymptomen, waarbij uiteindelijk 13 cultivars 
zeer goed scoorden qua droogtetolerantie. Deze resultaten dienen 
als insteek voor het toekomstig praktijkgericht onderzoek m.b.t. 
klimaatadaptatie.

RESULTATEN VAN DE BEVRAGING OMTRENT HET 
HUIDIG SORTIMENT
In de sectorbevraging werd gepeild naar de meest in het oog 
springende waarnemingen van soorten die volledig verdroogden, 
soorten die slechts gedeeltelijk verdroogden en soorten die opvallend 
weinig schade hadden. De bevraging werd door 69 personen ingevuld, 
waarvan de private groenvoorziening, tuinaanleg en -onderhoud 
57% vertegenwoordigden, de openbare groenvoorziening 28% en de 
boomkwekerij vollegrond 15%. In totaal werden 314 plantensoorten 

doorgegeven door de respondenten, waarvan sommige soorten 
meerdere keren werden vermeld. Voor 97,5% van deze meldingen 
duurde de droogteperiode meer dan 8 weken, voor 2,3% tussen 6 en 8 
weken en voor slechts 1 melding bedroeg de droogteperiode 6 weken.

In de boomkwekerij vollegrond betrof 41% van de meldingen planten 
die aangeplant werden in het voorjaar van 2018, 17% aanplantingen 
van het najaar 2017 en de overige 42% planten die 2 of meer 
seizoenen geleden aangeplant werden. Voor de openbare en private 
groenvoorziening was het aandeel recente aanplantingen minder 
groot, en vooral voor de private groenvoorziening werden vooral 
planten gemeld die meer dan 2 seizoenen geleden aangeplant werden 
(Figuur 1). Het is niet zo dat de soorten die vermeld werden als volledig 
verdroogd, recenter werden aangeplant. In de categorie ’geen schade‘ 
was het aandeel aanplantingen van voorjaar 2018 (14%) wel iets lager 
dan in de categorieën ’volledig verdroogd‘ (22%) en ’deels verdroogd‘ 
(25%), maar 41-49% van de meldingen in alle categorieën betrof 
planten die meer dan 2 seizoenen geleden werden aangeplant. Dit 
toont aan dat de tijd tussen de aanplant en de droogteperiode maar 
een gering ef fect had op de kans tot verdrogen en dat de resultaten 
vooral soortgebonden waren. Een uitzondering hierop waren Carex, 
Cornus, Osmanthus, Tilia en Prunus waarbij de meldingen van ’volledig 
verdroogd‘ planten betrof fen die in het voorjaar van 2018 werd 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Sandy Adriaenssens (Afdeling Groen, Sandy.Adriaenssens@pcsierteelt.be), 
Filip Rys (Afdeling Boomkwekerij, Filip.Rys@pcsierteelt.be), 
Pieter Goossens (Afdeling Groen, Pieter.Goossens@pcsierteelt.be)
Foto’s: PCS

aangeplant en deze in de categorie ’geen schade‘ planten die meer dan 
twee seizoenen geleden werden aangeplant.
60-73% van alle planten stonden op een zonnige standplaats, 35-36% 
in halfschaduw en slechts 3-7% van de planten op een schaduwrijke 
plaats. Deze verdeling was hetzelfde voor volledig of deels 
verdroogde planten en planten die geen schade ondervonden. Ook 
de irrigatiefrequentie en het type bodem toonden geen opvallende 
verschillen tussen de drie categorieën, waaruit we voorzichtig kunnen  
concluderen dat standplaats en irrigatiefrequentie geen ef fect 
hadden op de gemelde soorten in deze bevraging. 

Omdat niet door alle respondenten een volledige soortnaam werd 
opgegeven, werden de resultaten gegroepeerd op genusniveau. 
Uiteraard kunnen binnen een bepaald genus belangrijke verschillen 
aanwezig zijn. Zo werden 9 meldingen gemaakt van Buxus sempervirens 
die volledig of deels verdroogden en werd daarnaast 15 keer 
gewoon Buxus vermeld. In geen enkel geval werd echter specifiek B. 
microphylla vermeld, die ook bekend staat als droogtetoleranter dan 
B. sempervirens, waardoor we ervan uit kunnen gaan dat de meeste 
meldingen van Buxus sp. waarschijnlijk ook B. sempervirens betref fen.

Wat opvalt in Tabel 1 in de categorieën ’volledig verdroogd‘ en ’deels 
verdroogd‘ is het overwicht van (semi)groenblijvende planten 
(Rhododendron, Buxus, Taxus, Thuja, Waldsteinia, Pachysandra) die 
heel het jaar door kunnen verdampen en daardoor minder bestand 
lijken tegen de droogte. Daarnaast wordt ook de gevoeligheid van 
bepaalde soorten zoals Hydrangea sp. en Fagus sp. bevestigd, maar 

zijn er toch ook enkele verrassingen bij de meldingen van ’volledig‘ 
en ’deels verdroogd‘ zoals een eenmalige melding van Liquidambar 
styraciflua die toch zeer regelmatig als klimaat- en toekomstboom naar 
voor wordt geschoven. Bij het genus Taxus sp., dat in alle categorieën 
voorkomt, lijkt planttijdstip en irrigatiefrequentie wel de kans op 
overleving te bevorderen. Bij de meldingen van ’geen schade‘, wordt 
de droogtetolerantie van een aantal soorten zoals Quercus, Rosa, 
Osmanthus, Lonicera, en Lavandula bevestigd, al wordt hier in veel 
gevallen ook een groeistilstand waargenomen.

SCREENING OP DROOGTETOLERANTIE IN HET NIEUW 
SORTIMENT LAANBOMEN
In 2009 werd op initiatief van het PCS een Enthoutpark opgestart 
met nadruk op de opbouw van een collectie ‘bijzondere en nieuwe’ 
sierbomencultivars. Door de aanplant van een beperkt aantal bomen 
wordt een beperkte hoeveelheid van vermeerderingsmateriaal 
voorzien voor verspreiding naar de sector. De inbreng van de sector 
wordt verzekerd door overleg binnen een werkgroep van telers. De 
focus bij de selectie van de sierbomen in het Enthoutpark lag vooral 
op de vernieuwing van het sortiment inzake velerlei aspecten zoals bv. 
opvallende groeiwijze, esthetiek, ziektegevoeligheid en weerstand 
tegen diverse extreme omstandigheden zoals droogte, hitte, 
wateroverlast, hevige wind,…

Na de lange periode van aanhoudende droogte en hitte vanaf begin 
juni tot ca. half augustus 2018, werd een eerste beoordeling van het 
aangeplante sortiment naar droogteresistentie uitgevoerd tussen 

FIGUUR 1: VERDELING VAN HET PLANTTIJDSTIP PER SECTOR TABEL 1: OVERZICHT VAN DE 10 MEEST VERMELDE PLANTENGENERA PER CATEGORIE ’VOLLEDIG VERDROOGD‘,
 ’DEELS VERDROOGD‘ EN ’GEEN SCHADE‘. TUSSEN HAAKJES WORDT TELKENS EEN AANTAL MELDINGEN WEERGEGEVEN.

Openbare groenvoorziening

  onbekend                 Meer dan 2 seizoenen geleden                 2 seizoenen geleden                 Najaar 2017                 Voorjaar 2017

Boomkwekerij vollegrond

0% 13% 8%

67%

3%
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15%
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27%

22%20%

22%

17%

41%

Private groenvoorziening - tuinaanleg 
en -onderhoud

Volledig verdroogd Deels verdroogd Geen schade

Rhododendron sp. (23) Rhododendron sp. (8) Prunus sp. (8)

Buxus sp.(19) Taxus sp. (7) Quercus sp. (6)

Hydrangea sp. (14) Buxus sp.(5) Taxus sp. (4)

Taxus sp. (12) Prunus sp. (4) Rosa sp. (3)

Fagus sp. (10) Pennisetum sp. (4) Osmanthus sp. (3)

Thuja sp. (9) Thuja sp. (3) Lonicera sp.(3)

Prunus sp. (8) Ribes sp. (3) Ligustrum sp. (3)

Quercus sp. (5) Magnolia sp. (3) Lavandula sp. (3)

Waldsteinia sp. (4) Fagus sp. (3) Hedera sp. (3)

Pachysandra sp. (4) Tilia sp. (2) Ulmus sp. (2)
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23/08/19 en 12/09/19. Alle bomen werden grondig beoordeeld op 
symptomen van bladval en bladvlekken (%), een afwijkende bladkleur, 
bladglans, ziektebeelden en andere opvallende zaken die kunnen 
optreden als gevolg van droogte en/of hitte. Daarnaast werd ook een 
algemene waardering gegeven op basis van de vorige parameters.
Een aantal variëteiten heef t de zware droogteperiode in 2018 zeer 
goed doorstaan. Bepaalde selecties die momenteel al interessant 

lijken, worden voor verdere opvolging al vermeerderd op kleine schaal; 
dit vormt de basis voor verder proefondervindelijk onderzoek. Slechts 
13 gewassen kregen uiteindelijk een algemene waarderingsscore met 
3 sterren (Tabel 2 en Figuur 2), 14 cultivars hadden een score van 2 
sterren, 17 ontvingen 1 ster en 101 cultivars hadden een ontoereikende 
score. In onderstaande tabel wordt de gedetailleerde beoordeling van 
de 13 best scorende cultivars weergegeven.

Genus Species Cultivar bladval% kleur bladglans bladvlek% Algemene score
Acer campestre Eko-Ef fen 6-15% ++ -- 1-5% ***

Betula pendula Zwitsers Glorie 6-15% +++ + 6-15% ***

Cercis canadensis Oklahoma 0% +++ +++ 1-5% ***

Koelreuteria paniculata September Gold 0% + + 0% ***

Liquidambar styraciflua Simone © 0% +++ + 1-5% ***

Prunus serrulata Royal Burgundy 0% +++ ++ 0% ***

Quercus cerris Wodan 0% +++ + 1-5% ***

Quercus palustris Green Pillar 1-5% +++ ++ 6-15% ***

Quercus palustris Swamp Pygmy 0% +++ ++ 1-5% ***

Quercus x hispanica Fulhamensis 0% +++ +++ 1-5% ***

Rhamnus frangula Minaret 6-15% +++ + 0% ***

Tilia henryana Arnold Select 0% ++ ++ 1-5% ***

TABEL 2: SCORES VOOR DE VERSCHILLENDE PLANTKARAKTERISTIEKEN BIJ DE GEWASSEN MET ALGEMENE SCORE ***

Bij de resultaten moet opgemerkt worden dat de geregistreerde 
scores voor bladval % en bladvlek % de grootste impact hebben op 
de algemene score. Het resultaat voor bladvlek % is vrij belangrijk 
bij de beoordeling van droogtetolerantie. Hierbij werden heel 
uiteenlopende symptomen vastgesteld, gaande van bladrandnecrose 
tot vlekken verspreid over het bladoppervlak. Bladvlekken ingevolge 
ziektes zoals bv. Cercospora bij Tilia sp. zijn in de registratie niet direct 
beoordeeld als droogteschade.

Uiteraard is de lijst uit Tabel 1 het resultaat van slechts 1 
waarneming en afhankelijk van heersende groeiplaats- en de 
weersomstandigheden. Op andere locaties en onder andere 
weersomstandigheden zullen mogelijks andere ef fecten 
waargenomen worden. Daarnaast is het mogelijk dat ook op het 
PCS bij een volgende waarneming eventueel andere soorten meer 
droogtetolerant blijken te zijn.

TOEKOMSTGERICHT ONDERZOEK
De beoordelingen inzake droogtetolerantie verdienen bijzondere 
aandacht voor de toekomst, zodat de boomkwekerij hierop kan 
inspelen met aangepast sortiment en groenvoorzieners voldoende 
info hebben om klimaatadaptief groen aan te leggen. Het constant 
evoluerende sortiment van het Enthoutpark van de Afdeling 
Boomkwekerij zal de volgende jaren verder worden beoordeeld 
naar resistentie tegen extreme droogte, wateroverlast en ziekten 
en plagen. Dit wordt ook uitgevoerd op het sortiment van de 
demonstratietuinen van Afdeling Groen voor groenblijvende 
vormheesters, bodembedekkers, en grondgebonden gevelgroen, 

de rozen van Excellence Roses en de Spiraea sp. van Eurotrials. Alle 
data hiervan worden zorgvuldig bijgehouden en dienen als basis 
voor de plantenlijst van de website Openbaar Groen met specifieke 
karakteristieken per cultivar; dit wordt een dankbaar hulpmiddel voor 
zowel openbare als private groenvoorzieners voor de keuze van het 
best geschikte gewas voor een bepaalde standplaats.

OPROEP TOT HET MELDEN VAN SCHADEGEVALLEN
Aangezien voor veel houtachtige gewassen de gevolgen misschien pas 
duidelijk zullen zijn in 2019, zal de bevraging naar de gevolgen van de 
droogteperiode herhaald worden in het najaar van 2019. Daarnaast 
willen we vanuit de Afdeling Boomkwekerij en Afdeling Groen een 
oproep doen naar het melden van schadegevallen door droogte. In 
veel gevallen sneuvelen planten immers door een combinatie van 
aanhoudende droogte met de aanwezigheid van een zwakteparasiet. 
Bij een beoordeling van de plant in kwestie kan hier meer inzicht 
over verkregen worden. Twijfel dus niet om contact op te nemen met 
onderstaande personen.

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

Acer Campestre Eko-Ef fen

Tilia x Harold Hillier Liquidambar styraciflua Simone

Prunus serrulata Royal BurgundyQuercus palustris Green Pillar

Quercus palustris Swamp Pygmy Rhamnus frangula Minaret Tilia henryana Arnold select 

Koelreuteria paniculata September Gold

Betula pendula Zwitsers Glorie Cercis canadensis Oklahoma



Mag een omheining nog een 
afrastering zijn anno 2020?

Groen Groeien vroeg me mijn hedendaagse kijk op omheiningen te geven. Ik dacht: waarom geen open deur intrappen en een titel 
kiezen die boeit, nieuwsgierig maakt en uitnodigt om verder te lezen. Ik ben ervan overtuigd dat de manier van omheinen – zoals bij 
zoveel andere zaken - een levensloop kent met aan de basis de tijdsgeest en de beschikbare materialen. 

DE GESCHIEDENIS VAN HET AFRASTEREN
Samen met de materialen wijzigen de behoef ten doorheen de tijd. Destijds was er op de boerderijen vooral een praktische nood. Om 
het vee op een zo goedkoop mogelijke manier samen te houden, werden palen en liggers uit snoeihout gemaakt.  Herstel van deze 
omheiningen was een steeds wederkerend winterwerk.
Iets later komen de betonen palen met prik- en/of schrikdraad rond de weides te staan. 
Samen met de lint- en dichtbebouwing groeit in de jaren ’80 ook de vraag naar meer privacy. Hoge omheiningen van geplastificeerd 
materiaal, verkrijgbaar in een ruim kleurenpallet, veroveren de markt.
In de jaren ’90 wordt dan weer vooral gekozen voor de zware Texas-omheining, waarbij eigendommen duidelijk in het landschap 
afgerasterd worden. De geïmprimeerde palen en dito poorten zijn ondertussen samen met de Dallassterren helemaal van het doek 
verdwenen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur en foto’s: Jonas Buckens, omheiningenbouveloo.be
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Vandaag de dag zien we een terugkeer naar het platteland, naar de open, 
weidse natuur, ‘den buiten’. Hiervoor worden hoeves en landhuizen 
gekocht door bewoners die het huis en de percelen recreatief willen 
gebruiken in plaats van productief.
Ook de klassieke indeling – oprit, huis, terras, gazon, weide – evolueert 
naar een speelse totaal-integratie, waarbij de weides in het tuinconcept 
betrokken worden. De weides worden ‘vertuind’.

“DE BEHEERSING VAN RUIMTE, LICHT EN LUCHT IN 
DE OMGEVING”
Als aannemer geef t dit tal van creatieve uitdagingen. Plaatsen van 
omheiningen gaat over van een stiel naar de kunst van het vervagen van 
grenzen. 

“DE EIGENDOM GAAT OP IN DE STREEK, DE STREEK 
VLOEIT SAMEN MET DE EIGENDOM”
Deze visie kan worden ingevuld met onze klassieke draadgaasomheining 
“Wire Fence”, maar daarnaast bieden we een totaal gamma aan eigen 
producten aan onder de noemer “Cortûre”: omheiningen, poorten en 
veeroosters in duurzaam en subtiel weervast staal.  
Recent werd ons aanbod uitgebreid met een techniek om glooiende Ha-
Ha constructies te maken in cortenstaal.
Dit brengt ons terug op onze titel: omheinen anno 2020 is niet meer 
afrasteren, maar wel een samenspel van subtiele omheiningsvormen in 
duurzame materialen. 
 
Het omarmen van de natuurlijke omgeving, ‘embracing natural spaces’, 
betekent niet noodzakelijk het afrasteren ervan.

“ONBEZORGDE TUIN- EN DIERBELEVING”
De uitgestrekte weides rondom landhuizen moeten begraasd worden. 

Zelf ben ik van ‘den boer’ en is gras-, maai- en bemestingsbeheer me 
met de paplepel ingegeven, maar eigenaars hebben vaak weinig of geen 
ervaring met grazers. Daarom sluiten we graasovereenkomsten af met 
schapen- en veehouders. Op die manier geniet men in de zomer van de 
dieren, terwijl in de winter de dieren terug op stal gaan bij de veehouder.
Een mooi voorbeeld zien we bij de familie DC uit Heule. Zo’n 10 jaar 
geleden werd hier een prachtige landschapstuin ontworpen en 
aangelegd. Natuurlijke vijvers, grachten, bloemenweides en bosgoed 
vormen een droom van een tuin. De weides werden begraasd door 
paarden en samen met de kinderen werd het onderhoud van de 
tuin verzorgd. Zij hielpen daarbij vooral met het maaien van de 
grachtpartijen en het kap- en scheeronderhoud van het bosgoed.
Toen de kinderen het huis uit waren, werd het tuinconcept met bijhorend 
systematisch onderhoud in vraag gesteld. “Kunnen we niet werken met 
grazers, net zoals in natuurparken?” 

Bij het overwegen van de pro’s en contra’s, kwam al snel het punt van de 
omheiningen op de proppen: deze mochten in geen geval het uitzicht en 
de openheid belemmeren. Anderzijds moesten ze een veilige omgeving 
creëren voor de grazers, maar toch ook vrije doorgang bieden aan klein wild. 
In samenspraak met de eigenaars, werd gekozen voor een de “Wire 
fence” met ronde Accacia palen als contour omheining. Een glooiende 
lijn met de “Cortûre field fence” zorgt ervoor dat tuin-weide één geheel 
vormen met de bestaande bosgoedzones.

De grazers zorgen niet alleen voor een groot stuk van het onderhoud, 
maar ze zijn tevens dé bezienswaardigheid in de tuin.

De specialist voor alle tuin, park- en bosbouwmachines.
Sint-Truidensesteenweg 252 | 3300 Tienen | Tel.: +32 (0)16 80 54 39
Fax.: +32 (0)16 80 54 38 | info@eurogarden.be | www.eurogarden.be

RM1000

Cramer GreenGuide app

RM1500
1.000 m2

+

+
+

+

+
+
+

Gsm-communicatiemodule voor gps-positionering
en app-verbinding.
Vorst- en regensensoren beschermen uw gazon.
Afstandsbediening via app: 
antidiefstal, apparaatstatus & aangepaste instellingen.
Demonteerbare behuizing en gemakkelijk te
reinigen met een tuinslang (IPX5 sproeidicht).

Beheer uw robotmaaier en check zijn status
Bepaal de positie van uw Cramer RM
Installeer de updates van de software

1.500 m2

Beheer uw robotmaaier en check zijn status

www.cramer-machines.com
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P E R S O N A L I S E D  S E R V I C E

P E R F O R M A N T  M A C H I N E R Y

P O W E R E D  B Y  T R U S T

Yanmar • MultiOne • Cormidi

M I N I G R A V E R S  •  K N I K W I E L L A D E R S  •  R U P S D U M P E R S  •  H O O G W E R K E R S  •  S C H A A R L I F T E N

visit our new website www.cebeko.be, info@cebeko.be, 050 21 49 35, Bruggestraat 193-197 8820 Torhout
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Open tuinen België, 150.000 
euro steun aan goede doelen
Vzw Open Tuinen van België bestaat 25 jaar. Doorheen 
die periode verzamelde zich een trouwe groep 
tuineigenaars die er aan houden hun tuinpassie te 
delen met bezoekers en tegelijk inkomsten af te staan 
aan diverse goede doelen. Voor 2018 ging het over een 
bedrag van bijna 150.000 euro!

De vzw Open Tuinen van België / Jardins Ouverts de Belgique werd 
in 1994 opgericht door barones Jelena De Belder, grondlegger van 
het arboretum Kalmthout, samen met een groep gepassioneerde 
tuineigenaars. Het doel: bezoek mogelijk maken aan mooie 
en bijzondere tuinen, gekoppeld aan een sociale dimensie: het 
verzamelen van financiële middelen voor sociale projecten. De idee 
sloot aan bij wat in Engeland, al bestond. Het National Garden Scheme 
groepeert en promoot er Gardens open for charity.

QUALITY GARDENS
Sinds het begin groepeert vzw Open Tuinen van België / Jardins 
Ouverts de Belgique ongeveer 200 tuinen. Daarbij meer intieme 
stadstuinen, tuinen in landelijke omgeving tot heuse domeinen 
en (privé-) parken. Kwaliteit in ontwerp, plantencollectie of andere 
kenmerken staat voorop. Ze worden slechts toegevoegd aan de lijst 
na selectie door provinciale afgevaardigden. Bij deze vereniging niet 
zomaar één enkel opentuinenweekend, maar opentuindagen die net 
laten kennismaken met de belangrijkste bijzonderheden van de tuin. 
De data worden door de eigenaars zelf bepaald. Sommigen houden 
er zelfs aan, de tuin alleen open te stellen na het maken van een 
(telefonische) afspraak. Op die manier zorgen de tuineigenaars

 ervoor dat ze zelf beschikbaar zijn voor het verlenen van passende 
gastvrijheid en het gidsen van de bezoekers door de tuin.

FOR CHARITY
In 2018 was bezoek gratis welkom in 25 van de 184 deelnemende 
tuinen. In de 159 anderen werd een kleine vergoeding gevraagd. 
Conform de initiële gedachte van de vereniging schenken de meeste 
tuinen deze inkomsten of een gedeelte ervan aan een goed doel. 
Dat goed doel kiezen ze zelf. Het gaat zowel over gezondheidszorg, 
kinderwelzijn, ontwikkelingswerk, dierenbelangen, … 
Om zicht te krijgen op de hoegrootheid van de steun gegeven aan 
deze sociale doelen, lanceerde het secretariaat van de vereniging 
een bescheiden mailenquête. Bleek dat de tuineigenaars die een 
inkom vragen bedragen van 75 euro tot 1775 euro overmaakten. Het 
gemiddelde bedrag voor 2018 was 922,40 euro of voor de 160 tuinen 
samen 146.661,60 euro. 
De vereniging zelf legde daar via de verkoop van haar agenda 2018 
– een bewijs van lidmaatschap en met tegelijk een lijst van alle 
deelnemende tuinen met bezoekersinformatie- nog eens 2.800 euro 
bovenop, zodat het totaal voor het voorbije jaar uitkomt op bijna 
150.000 euro. Zou ook de voorbije 24 jaar dit cijfer gehaald zijn, dan 
scoort de vereniging tot vandaag op 3.600.000 euro!!!

TUINBEZOEKEN 2019
Het caritatieve aspect van de vereniging wordt voor 2019 en de 
volgende jaren extra in de kijker gezet. De agenda vermeld trots de 
baseline ‘Gardens of Quality for Charity’ en open tuinen worden verder 
aangemoedigd projecten financieel te steunen. Tegelijk stimuleert 
de vereniging meer tuinbezoek. Het zet het daarom het lidmaatschap 
van de vereniging in de kijker. Het lidmaatschap wordt namelijk 
geconcretiseerd door het thuissturen van de agenda met informatie 
over alle tuinen -zowel locatie, data als achtergrondinformatie-. 
Lid worden kan door storting van 20 euro (28 euro voor adressen 
buiten België en 50 euro voor Steunende leden) op rekening BE16 3200 
7019 9374 of contact via info@open-tuinen.be en info@jardinsouverts.
be. Via deze zelfde mailadressen kunnen tuinen die vanaf 2020 willen 
toegevoegd worden aan de lijst van Open Tuinen vzw informatie 
sturen of vragen. 

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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Nijverheidsstraat 34
8760  Meulebeke
T. (32) 51/709 704 

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

TW280TFTR TW160PH

2180000930_2_ADV_7200.indd   1 13-05-19   09:37

38  - GROENGROEIEN magazine



GROEN GROEIEN AGENDA

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 

Demo Forest   30 en 31 juli 2019 van 9u00 tot 18u30
Bosbouwdemonstraties in het bos van Bertrix (120 ha en 4,5 km parcours)
Locatie: Bos en arboretum van Bertrix, Libramont
Meer info op:  www.demoforest.be

Florall  20 augustus 2019
Vakbeurs voor sierplanten en boomkwekerijproducten
Locatie: Waregem Expo, Zuiderlaan 20 - 8790 Waregem
Meer info op:  www.florall.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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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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info@boomkwekerij-debruyn.com 
Vennestraat 6a - 3130 Begijnendijk  +32 16 56 14 27

Groot assortiment bomenin pot beschikbaar

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.

Bezoek onze nieuwe website

www.boomkwekerij-debruyn.com
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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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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 € 295 per jaar ben je lid van Groen 

Groeien tot eind 2019

Voor € 395 per jaar ben je zowel lid van 

Groen Groeien én het platform voor de 

zwemvijverbouwers tot eind 2019

Actie vanaf 1 juli 2019: 

promotielidmaatschap voor nieuwe leden*

Voor € 202 ben je lid tot eind 2020 (1,5 jaar 

lidmaatschap)

Ontdek ons ledenaanbod op 

www.groengroeien.be  

*minstens vijf jaar geen lid van Groen Groeien

PROMOTIE
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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.”

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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Er is al een Farmtrac

HYDROSTAAT
(FT26HST - 24,5 PK) vanaf

€ 10.000,-
ex BTW

Cruise control 3 groepen
Hydrostatisch gebalanceerd sturen

Zwaailicht en werklamp
LED- zijverlichting 

Projector koplampen
2 frontgewichten

Dubbelwerkend ventielDubbelwerkend ventiel
Hefvermogen 750 kg
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FULL
METAL

BRASS
CONNECTOR
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Ecosysteemdiensten hebben een 
maatschappelijk en economisch nut.

Binnen het beleidsdomein van het ‘Departement 
Omgeving’ is er een informeel overlegforum voor 
uitwisseling van kennis over en ervaring met de 
toepassing van het ecosysteemdienstenconcept. 
Op 4 februari 2019 werd er een symposium rond 
ecosysteemdiensten in Vlaanderen georganiseerd. We 
brengen aan de hand van dit artikel een impressie en 
antwoorden vanuit de praktijk.

ECOSYSTEEMDIENSTEN IN VLAANDEREN
Vlaanderen is een kleine, verstedelijkte regio waar de natuur 
en dus de levering van ecosysteemdiensten onder druk staat. 
Ecosysteemdiensten zijn de voordelen die de maatschappij van 
de natuur – van ecosystemen – ontvangt zoals voedselproductie, 
klimaatregulatie, bestuiving door insecten, bescherming tegen 
overstromingen, luchtzuivering of groene ruimte voor recreatie. 
Ecosysteemdiensten hebben dus een maatschappelijk en economisch 
nut. Tastbare productiediensten zoals hout en voedsel zijn makkelijker 
in geld uit te drukken dan regulerende diensten zoals waterzuivering 
door een moeras, of culturele diensten zoals recreatie. Door 
maatschappelijke uitdagingen door een ecosysteemdienstenbril te 
bekijken, merk je hoe natuur en economie niet elkaars tegenpolen 

moeten zijn, maar net elkaar kunnen versterken. Als samenleving 
kunnen we dan ook heel wat voordeel halen uit het behoud en herstel 
van die ecosysteemdiensten. Dit was één van de stellingen waarmee 
de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck dit symposium opende.

EEN VISIE OP HET ECOSYSTEEMDIENSTENCONCEPT
Ruimtelijke visievorming houdt momenteel weinig rekening met de 
capaciteit van landschappen om ecosysteemdiensten te leveren. Het 
ecosysteemdienstenconcept dient als ondersteuning van bovenlokale 
visievorming voor het beheer en beleid op vlak van landgebruik, 
stadsontwikkeling, natuuroplossingen voor maatschappelijke 
problemen. Dit vertaalt zich in een verhoging van welzijn en welvaart 
door een ef fectief en ef ficiënt beleid te voeren en duurzame 
ontwikkeling te realiseren. Dit kan door de publieke ruimte duurzaam 
te beheren, in te richten en te ontwikkelen.

ECOLOGISCH GROEN OP BEDRIJFSTERREINEN
Een goed voorbeeld is het aanleggen van een aantrekkelijk en groen 
bedrijventerrein dat verschillende ecosysteemdiensten kan bieden. 
Een groene infrastructuur is in een sterk verstedelijkte context 
zoals Vlaanderen, een netwerk van hoogwaardige natuurlijke en 
half-natuurlijke landschapselementen. Die groene infrastructuur 
levert een brede waaier aan diensten aan de maatschappij en 
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draagt tegelijk bij tot het stoppen van de achteruitgang van 
de biodiversiteit. Het kan zowel gaan over blauwe als groene 
landschapselementen op verschillende ruimtelijke schaalniveaus: van 
individuele bomenrijen tot volledige valleisystemen. Voorbeelden 
van groene landschapselementen zijn hagen, heggen, struiken, 
boomgaarden, natuurlijke graslanden of ecologische parken. Blauwe 
landschapselementen hebben te maken met water. Het kunnen 
poelen, vijvers en vijversystemen, wadi’s, kunstmatige buf ferbekkens 
of waterlopen zijn.

GREEN DEAL VOOR MEER BIODIVERSITEIT
De overheid stimuleert ecologisch groen op bedrijventerreinen via de 
zogenaamde ‘Green Deals’. Dit zijn vrijwillige overeenkomsten tussen 
(privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project 
te starten. Daarbij worden milieudoelen nagestreefd die hand in hand 
gaan met een verhoogde competitiviteit en een goede bedrijfsvoering. 

De meerwaarde van groen op gezondheid, productiviteit, prestatie en welbevinden samengevat

Groen: meer dan mooi en gezond

WAT GROEN DOET
• Een (klein) deel van de door groen 

opgevangen neerslag wordt 
vastgehouden (interceptie) en verdampt 
weer vanaf het oppervlak van dat groen. 
Hierdoor is het deel van de neerslag dat 
moet worden afgevoerd iets lager.

• Een deel van de neerslag wordt 
opgenomen in de bodem van het groen 
(infiltratie) en komt niet tot afspoeling. 
Dit leidt tot ontlasting van de riolering en 
helpt bij het handhaven van een goede 
kwaliteit van het oppervlaktewater 
(minder overstorten) en het 
drooghouden van de huizen.

• Slim aangelegd groen (groene daken, 
verlaagd aangelegde tuinen en parken, 
wadi’s) biedt nog eens extra bergend 
vermogen.

• Groen in de directe omgeving van een 
woning verhoogt de vastgoedwaarde 
ervan.

• Goed ingericht groen is heel erg 
belangrijk voor de biodiversiteit in het 
stedelijk gebied.

• Groen kan bijdragen aan vermindering 
van de door bewoners ervaren 
geluidsoverlast.

Groen heeft meer positieve effecten op onze leefomgeving dan op gezondheid en welbevinden alleen. Groen 
kan ook een goede rol vervullen voor de waterhuishouding en biodiversiteit in de bebouwde omgeving. En 

het kan helpen de effecten van geluidsoverlast te beperken. Voorts kan groen een positief effect hebben op 
de vastgoedwaarde van woningen en kantoren. Dit document biedt meer inzicht in de algemene voordelen 

van groen en is daarmee een aanvulling op de factsheets die specifiek ingaan op de meerwaarde van groen in 
relatie tot gezondheid en welbevinden bij Wonen, Werken, Leren en Herstellen.

TOEPASSINGEN
• Groene daken en wanden.
• Binnentuinen en daktuinen.
• Kamerplanten in de woonomgeving.
• Interieurbeplanting in de werk- en 

leeromgeving en in zorginstellingen.
• Planten, heesters en bomen rondom 

gebouwen en in het openbaar groen.
• Toepassing van plantenbakken.
• Wadi’s en verlaagd aangelegd groen in 

tuinen en parken.
• Bloem- en plukweides, insectenhotels.

BEWEZEN VOORBEELDEN
• De aanwezigheid van groen in de 

directe omgeving verhoogt de waarde 
van huizen met 4-15% afhankelijk van 
de lokale omstandigheden. 1

• Tien procent gevarieerd groen maakt de 
stad een prima leefgebied voor vlinders 
en bijen. 2

Er zijn nog veel meer feiten en 
praktijkvoorbeelden over de meerwaarde 
van groen. Sla de gerichte documenten over 
Wonen, Werken, Leren en Herstellen hierop 
na of benader de in dit document vermelde 
informatiebronnen.

Bronnen:
1. Bervaes, J.C.A.M., Vreke, J., 2004. De invloed van groen 

en water op de transactieprijzen van woningen. Alterra 
rapport 959. WUR-Alterra, Wageningen. 

2. Hoffman, M., 2010. Biodiversiteit in tuin en plantsoen. 
Uitgave PPH, Boskoop.



46  - GROENGROEIEN magazine

VERENIGINGSLEVEN 

WWW.PCLT.BE
ZUIDSTRAAT 25

B-8800 ROESELARE
TEL. 051 24 58 84

INFO@PCLT.BE

2180000406_2_ADV_7200.indd   1 13-05-19   09:39

De Green Deal ‘Bedrijven en biodiversiteit’ moet de biodiversiteit op 
bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak hiervoor versterken. 
Aandacht voor biodiversiteit kan namelijk heel wat voordelen 
opleveren voor het bedrijf, de werknemers, de klanten en de buren. 
De deelnemers hebben elk bepaald welke maatregelen zij nemen 
om de natuurwaarde van hun terreinen te verhogen. Dat kan op 
verschillende manieren, vaak met vrij eenvoudige maatregelen. Denk 
bijvoorbeeld aan streekeigen bomen en planten, nestgelegenheid, 
waterpartijen, bloemenweiden voor bijen en vlinders, groene- 
en bosparkings, ... 

MODERNISEREN VAN GROENNORMEN
Bij het voorgestelde ontwerp van een actieplan voor de 
ecosysteemdiensten is onder andere het moderniseren 
van groennormen één van de belangrijke actiepunten met 
streefdoelen voor woonomgevingen zoals woon, buurt-, 
wijk- en stadsgroen. Onze groensector is voorstander van 
meer groen in de stad en bepleit daarom een ‘groennorm’, 
een minimum aan groen dat door het ruimtelijk beleid 
voorgeschreven wordt. De groennorm is wenselijk op twee 
niveaus, ten eerste als onderdeel van het planningsproces 
zodat bij de aanleg van een verkaveling of industrieterrein 
meer ruimte ingepland wordt voor groen. In fase 
twee is de groennorm ook van toepassing op de 
individuele vergunningsaanvrager. Zoals men 
vandaag rekent met 1,5 tot 1,8 parkeerplaatsen 
per woning in een verkaveling, zo kan men ook 
cijfers kleven op de wenselijke verharde en vooral 
niet-verharde (groene) oppervlakte binnen een 
verkaveling. Een groennorm kan dus een kader 
scheppen om de publieke ruimte aantrekkelijk 
te maken met groen. In dorpen gaat dit over de 
inrichting van wegen, kleine parken of grotere 
aaneengesloten groengebieden. 

FACT SHEETS OVER ECOSYSTEEM-
DIENSTEN IN DE STAND
Stedelijk groen heef t veel positieve ef fecten op 
de gezondheid en het welzijn van mensen. In het 
project ‘Ecosysteemdiensten in de stad’ is in drie 
jaar tijd veel kennis verzameld en gebundeld. 
Kennis over de baten van het groen is gebundeld 
in vier factsheets en een soortentabel. In 
opdracht van de Gemeente Den Haag, Stichting 
De Groene Stad en Royal FloraHolland is in een 
publiek-privaat samenwerkingsproject (PPS) door 
Wageningen University & Research beschikbare 
wetenschappelijke en praktijkkennis samengevat 
en vertaald in praktische handvatten. In de 
soortentabel is de positieve bijdrage van ruim 100 
boomsoorten beschreven. Het gaat om het ef fect 
op klimaat, waterhuishouding, luchtkwaliteit 
en biodiversiteit in de stad. De vier aanvullende 
factsheets gaan dieper in op de onderwerpen 
klimaat, waterhuishouding, luchtkwaliteit en 
biodiversiteit. Zeker de moeite waard om even door te nemen en de 
feitelijke meerwaarde van groen te ontdekken. (www.degroenestad.
nl/factsheets).  

De meerwaarde van groen voor het welbevinden in de herstelomgeving samengevat

Groen en Herstellen

WAT GROEN DOET
• Uitzicht op groen, binnen en buiten, 

heeft een stress reducerende werking 
op patiënten en personeel.

• Planten in ziekenhuizen en instellingen 
zuiveren de lucht en verminderen 
concentraties CO2 en vluchtige 
organische stoffen: frisser en gezonder.

• Buitengroen vermindert ‘s zomers 
hitte in en rondom gebouwen: minder 
hittestress en minder koeling nodig.

• Een groen dak en gevelgroen vergroten 
de isolatiewaarde: minder stookkosten 
en koeler in de zomer. 

• Een groene omgeving zorgt voor een 
aantrekkelijkere omgeving en afwis-
seling die afleiden van pijn en stress.

• Binnenplanten verdampen vocht en 
maken daardoor de lucht minder droog: 
minder hoofdpijn. 

• In een groene omgeving gaan mensen 
meer buiten en zijn ze actiever. Dit geldt 
ook voor hoogbejaarden en ambulante 
patiënten.

Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen 
en buiten de instelling en heeft een positief effect op het herstellend vermogen en de gemoedstoestand van 

patiënten, en het algehele welbevinden van patiënten, medewerkers en bezoekers.
Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot herstellen en welbevinden, inclusief 
verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen 

succesvol en volwaardig toe te passen.

TOEPASSINGEN
• (Binnen)tuinen als ruimte om te 

ontspannen en even afstand te nemen.
• (Binnen)tuinen als behandelruimte.
• Groene daken en groene gevels.
• Groene wanden en interieurbeplanting 

in centrale ruimtes, bedrijfsrestaurant, 
wachtkamers en sommige 
behandelruimtes.

• een aantrekkelijke groene inrichting 
van het terrein om het ziekenhuis met 
plantenborders en bomen.

• Een groene inpassing van het 
ziekenhuis in het landschap.

BEWEZEN VOORBEELDEN
• De ligduur na een operatie neemt af 

tot 20% wanneer de patiënt vrij uitzicht 
heeft op groen. 1

• Een verzorgingshuis zag door een 
groene inrichting het aantal vrijwilligers 
verdrievoudigen. 

• Patiënten gebruiken tot 30% minder 
pijnstillers wanneer zij in een groene 
omgeving verblijven. 

• “Ik voel mij gewoon minder ziek.”, aldus 
een kankerpatiënte, behandeld in de 
‘chemotuin’. 

Bronnen:
1. Ulrich, R. S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. Science, 224: 420- 421.

De meerwaarde van groen voor het welbevinden in de leeromgeving samengevat

Groen en Leren

WAT GROEN DOET
• Groen in de klas zuivert de lucht en 

vermindert concentraties CO2 en 
vluchtige organische stoffen: frisser en 
gezonder.

• Buitengroen vermindert ‘s zomers 
hitte in en rondom de school: minder 
hittestress en minder artificiële koeling.

• Een groen dak en gevelgroen vergroten 
de isolatiewaarde: minder stookkosten 
en koeler in de zomer.

• De verdamping van planten leidt tot 
minder droge lucht: minder hoofdpijn 
en betere concentratie.

• Uitzicht op groen, binnen en buiten, 
heeft een stressreducerende werking 
en verbetert het concentratievermogen.

• Groene schoolpleinen nodigen uit tot 
buiten spelen en dragen bij aan een 
beter sociaal klimaat.

Groen in en rondom scholen, kinderdagverblijven en op campussen is goed voor het klimaat binnen en 
buiten de onderwijsinstelling. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden 

van leerlingen, studenten en personeelsleden. Het verbetert het concentratievermogen en de prestaties van 
leerlingen en het verbetert het sociale klimaat. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen 
in relatie tot leren en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het 

document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.

TOEPASSINGEN
• Groene daken en groene gevels.
• Planten in kantine, centrale ruimten en 

waar mogelijk in lokalen/zalen.
• Groene scheidingswanden en 

verplaatsbare plantenbakken.
• Plantenborders met eventueel een 

moestuinfunctie.
• Bomen op het plein of de campus.
• Hagen rondom het terrein.

BEWEZEN VOORBEELDEN
• In een praktijktest in acht 

basisschoolklassen verbeterden de 
schoolprestaties met 20% wanneer 
planten in de klas geplaatst werden. 1

• Kinderen in klaslokalen met 
planten, hebben 7% minder 
gezondheidsklachten. 1

• Een ‘groen’ schoolplein heeft minder 
last van vernieling: “Daarnaast laten de 
kinderen de plantjes niet alleen in de 
grond, maar zijn ze ook voorzichtig dat 
ze niet op de plantjes gaan staan en 
laten ze de plantjes met rust.”, zo vertelt 
de juffrouw. 2

• Op 8 basisscholen in new York 
resulteerde de integratie van 
schooltuinen in het lesprogramma in 
toename van lichamelijke activiteit en 
vermindering van zittend gedrag. 3

Bronnen:
1. Rapport Project “Plant in de klas”, 

Productschap Tuinbouw/Fytagoras/TNO 2011. 
 

2. Alterra rapport “Meer groen op het schoolplein” 
(http://edepot.wur.nl/283415). 
 

3. Van den Berg, A.E. et al. 2016. Green walls for a 
restorative classroom environment: a controlled study. 
Environment and Behaviour 2016:1-23.

De meerwaarde van groen voor het welbevinden in de werkomgeving samengevat 

Groen en Werken

WAT GROEN DOET
• Planten in kantoren zuiveren de lucht 

en verlagen de concentraties CO2 en 
vluchtige organische stoffen: frisser en 
gezonder.

• Buitengroen beperkt ‘s zomers hitte 
in en rondom gebouwen: minder 
hittestress en minder koeling nodig.

• Een groen dak en gevelgroen vergroten 
de isolatiewaarde: lagere stookkosten 
en koeler in de zomer.

• Planten in het kantoor verdampen 
water en maken daardoor de lucht 
minder droog: minder hoofdpijn en 
betere concentratie.

• Uitzicht op groen en planten verbetert 
het concentratievermogen en draagt bij 
aan het herstel van stress.

• In een groene omgeving worden mensen 
gestimuleerd om bijvoorbeeld een 
lunchommetje te maken. Dit houdt 
medewerkers scherp en gezond. Lang 
achtereen zitten is ongezond.

Groen in en rondom kantoren en andere werkplekken is goed voor het klimaat in en buiten het kantoor en 
heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van medewerkers en bezoekers. Het 

draagt bij aan concentratie, stressreductie en hogere arbeidsproductiviteit van medewerkers.
Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot werken en welbevinden, inclusief 

verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen 
succesvol en volwaardig toe te passen.

TOEPASSINGEN
• Groene daken en groene gevels.
• Groene wanden in het kantoor.
• Interieurbeplanting in het 

bedrijfsrestaurant, centrale ruimten en 
kantoren/vergaderruimten.

• Groene scheidingswanden, 
verplaatsbare plantenbakken.

• Een aantrekkelijke groene inrichting 
van het terrein om het bedrijf met 
plantenborders, hagen en bomen.

• Bedrijven kunnen de toepassing 
van groen meenemen in hun 
duurzaamheidsgedachte en zich als 
groen bedrijf profileren.

BEWEZEN VOORBEELDEN
• In een Noorse studie bleken 

kantoormedewerkers zonder uitzicht 
naar buiten vanaf hun werkplek vijf 
maal vaker zelf een plant te hebben 
meegenomen naar hun werkplek dan 
degenen met uitzicht. 1

• In een Deense studie bleek 
kantoorpersoneel met uitzicht op groen 
tevredener over hun uitzicht. Deze 
tevredenheid was zelf weer positief 
gerelateerd aan de (zelfgerapporteerde) 
werkcapaciteit. 2

• In een experimentele studie in de 
werkomgeving hadden werknemers 
met zicht op planten 19% minder tijd 
nodig voor een concentratietest dan 
degenen in de ruimte zonder zicht op 
planten. 3

Bronnen:
1. Bringslimark, T., Hartig, T., & Patil, G. G. (2011). Adaptation 

to windowlessness: Do office workers compensate for a 
lack of visual access to the outdoors? Environment and 
behavior, 0013916510368351. 

2. Lottrup, L., Stigsdotter, U. K., Meilby, H., & Claudi, A. G. 
(2015). The workplace window view: a determinant of 
office workers’ work ability and job satisfaction. Landscape 
Research, 40(1), 57-75. 

3. Nieuwenhuis, M., Knight, C., Postmes, T., & Haslam, S. A. 
(2014). The relative benefits of green versus lean office 
space: Three field experiments. Journal of Experimental 
Psychology: Applied, 20(3), 199.

De meerwaarde van groen voor het welbevinden in de woonomgeving samengevat 

Groen en wonen

WAT GROEN DOET
• Binnengroen zuivert de lucht en vermin-

dert concentraties CO2 en vluchtige 
organische stoffen: frisser en gezonder.

• Buitengroen vermindert ‘s zomers 
hitte in en rondom de woning: minder 
hittestress en minder koeling nodig.

• Dakgroen en gevelgroen vergroten de 
isolatiewaarde: minder stookkosten en 
koeler in de zomer.

• Uitzicht op groen heeft een stress 
reducerende werking op mensen.

• In een groene omgeving is men meer 
buiten en actiever. 

• Een groen ingerichte buitenruimte 
draagt bij aan een beter sociaal klimaat. 

• Groen reguleert hemelwaterafvoer en 
beperkt hiermee eventuele overlast.

• Door de verdamping maakt binnen-
groen de lucht minder droog: minder 
hoofdpijn en betere concentratie.

Groen in en rondom woonhuizen en appartementen is goed voor het (leef)klimaat binnen en buiten de 
woning. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van bewoners en 

bezoekers en verhoogt de waarde van het vastgoed.
Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot wonen en welbevinden, inclusief 

verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen 
succesvol en volwaardig toe te passen.

TOEPASSINGEN
• Kamerplanten in leefruimtes en 

slaapvertrekken. 
• Groene daken en groene gevels.
• Een groene tuin met bomen, struiken 

en hagen in plaats van verharding.
• Voldoende parken en overig openbaar 

groen in de woonwijk.
• Geveltuinen bij huizen die direct aan 

straat grenzen.
• Bomen en andere vormen van groen in 

en langs straten.

BEWEZEN VOORBEELDEN
• Met name in minder welgestelde wijken 

gebruiken kinderen minder vaak ADHD-
middelen als Ritalin naarmate er meer 
groen in hun woonomgeving voorkomt. 1

• In woonomgevingen met meer natuurlijke 
elementen zoals groen of water hebben 
bewoners minder vaak last van angst-
stoornissen dan in woonomgevingen die 
weinig natuurlijke elementen bevatten. 2

• Een Amerikaanse studie onder eeneiïge 
tweelingen laat zien dat een groenere 
woononomgeving gepaard gaat met 
minder depressiviteit. 3

• Bij een studie in Toronto bleek dat 
mensen in wijken met een hogere 
dichtheid aan straatbomen zich niet 
alleen significant gezonder voelden 
maar ook significant minder last 
hadden van hart en vaatziekten. 10 
extra bomen per stratenblok zorgen 
er voor dat leeftijd gerelateerde 
gezondheidsklachten gemiddeld 7 jaar 
later optreden. 4

Bronnen:
1. de Vries, S., Verheij, R., & Smeets, H. (2015). Groen en gebruik 

ADHD-medicatie door kinderen: de relatie tussen de hoeveelheid 
groen in de woonomgeving en de prevalentie van AD (H) D-medica-
tiegebruik bij 5-tot 12-jarigen (No. 2672). Alterra Wageningen UR.

2. Sjerp de Vries, Margreet ten Have, Saskia van Dorsselaer, Manja 
van Wezep, Tia Hermans and Ron de Graaf 2016, Local availability 
of green and blue space and prevalence of common mental disor-
ders in the Netherlands in BJPsych Open (2016) 2, 366–372.

3. Cohen-Cline, Hannah, Eric Turkheimer, and Glen E. Duncan. “Access 

to green space, physical activity and mental health: a twin study.” 
Journal of epidemiology and community health 69.6 (2015).

4. Kardan et al.,2015. Neighborhood greenspace and health in a large 
urban center. Nature Scientific Reports|5:11610|DOi: 10.1038/
srep11610.
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Bemestingsprogramma

Onderhoud bestaand gazon
BASIC
1 maal per jaar bemesten Dosering J F M A M J J A S O N D

LandscaperPro Full Season 27-5-5 60 g/m2 ✔

STANDAARD
2 maal per jaar bemesten Dosering J F M A M J J A S O N D

LandscaperPro All Round 24-5-8 40 g/m2 ✔

LandscaperPro All Round 24-5-8 40 g/m2 ✔

PREMIUM
3 maal per jaar bemesten Dosering J F M A M J J A S O N D

LandscaperPro All Round 24-5-8 40 g/m2 ✔

LandscaperPro All Round 24-5-8 40 g/m2 ✔

LandscaperPro PreWinter 14-5-21 45 g/m2 ✔

 ✔ meststof strooien / H2Pro wetting agent       n Optimale beschikbaarheid voedingsstoffen     n Afname voedingsniveau

Aanleg nieuw gazon
Nieuw gazon Dosering J F M A M J J A S O N D

LandscaperPro New Grass 20-20-8 35 g/m2 ✔

LandscaperPro All Round 24-5-8 40 g/m2 ✔

Optimaliseer vochtbeheer: H2Pro Wetting Agent 20 g/m2 ✔

 ✔ meststof strooien   n Optimale beschikbaarheid voedingsstoffen     n Afname voedingsniveau

Herfst- en winteronderhoud
Winterbemesting Dosering J F M A M J J A S O N D

LandscaperPro PreWinter 14-5-21 45 g/m2 ✔

Optimaliseer vochtbeheer: H2Pro Wetting Agent 20 g/m2 ✔

 ✔ meststof strooien   n Optimale beschikbaarheid voedingsstoffen     n Afname voedingsniveau
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