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VOORWOORD

De
tuinaanlegsector
blijft groeien 
Recent verscheen een statistisch overzicht van de bedrijven uit de ‘Groene Sectoren’, 
opgesteld door het ‘Kenniscentrum Groene Sectoren’ (KCGS).  Hieruit bleek dat de 
tuinaanlegsector in België gedurende de laatste decennia een spectaculaire groei kende. 
Het aantal werkgevers in de tuinaanlegsector is in 25 jaar tijd meer dan verdrievoudigd en 
bedroeg in het tweede kwartaal van 2018 in totaal 2.803.  Deze werkgevers zorgen samen 
voor de tewerkstelling van ruim 9.000 arbeiders en 950 bedienden. Het overgrote deel 
van de werkgevers telt een beperkt aantal werknemers, al merken we een lichte stijging 
op in elke categorie. We kunnen hieruit afleiden dat de tuinaanlegsector nog steeds 
belangrijker wordt, wat blijkt uit de continu stijgende tewerkstellingscijfers.  Bekijken we 
de VLAM-cijfers dan blijkt dat er in Vlaanderen ruim 10.000 tuinaannemers actief zijn. 
Dit zijn zowel eenmansbedrijven als werkgevers actief in privaat-, bedrijfs- en openbaar 
groen.  De recente GfK-cijfers (consumentenbevraging) gaven aan dat ongeveer 14% 
van de Belgen verklaarden in 2018 beroep gedaan te hebben op een tuinaannemer voor 
de aanleg en/of het onderhoud van zijn/haar tuin. Dit is meer dan een verdubbeling ten 
opzichte van 2008. Meer nog. Op basis van de cijfers van de FOD Economie werd er door 
de groenvoorzieningssector gedurende 2018 een omzetwaarde gecreëerd van 2,65 miljard 
euro. Een stijging met 0,35 miljard tegenover 2015. We kunnen hieruit besluiten dat de 
sector van tuinaanleg en –onderhoud een belangrijke economische sector in België is die 
nog steeds groeiende is.

Jan Vancayzeele, 
consulent AVBS-Groen Groeien
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We ontmoeten Claude op 
een zomerse dag aan de 
Belgische kust waar hij van 
een korte vakantie geniet. 
“Het is druk geweest, het 
doet extra deugd om er 
eens de riem af te leggen.” 

2O
Gevelgroen biedt een oplossing voor klimaatbestendige, 
duurzame steden: meer planten integreren op gevels is een 
noodzaak om extreme temperaturen, hevige regenval en een 
verarming van de biodiversiteit in verstedelijkte gebieden tegen 
te gaan.

12
Eens de zwemvijver aangelegd wordt hij gevuld met water… welk 
water? In de meeste gevallen zal men leidingwater gebruiken en 
dat is meestal in orde… maar men vraagt spaarzaam om te gaan 
met drinkwater. Zijn er alternatieven?

16
In 2015 koos de Vlaamse 
overheid ervoor om een 
de nieuwe onderwijsvorm 
‘duaal leren’ te introduceren, 
als een alternatief voor 
het bestaande ‘klassieke’ 
secundaire onderwijs. Bij duaal 
leren verwerven jongeren 
vaardigheden zowel op de 
werkvloer als op school.
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Floraliën Community 

naar TEMPS DE FLORS in 
GERONA

42
GROENGROEIEN
VOORDELEN LIDMAATSCHAP

Inhoud 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Het stijlvolle interieur
voor buiten.

Wienerberger nv, Kapel ter Bede 121, B-8500 Kortrijk
Tel. 056 24 96 38, Fax 056 20 47 60, info@wienerberger.be, www.wienerberger.be

Showrooms: Kortrijk  056 24 95 88, Londerzeel 052 31 10 10

Wie de stijl en klasse van zijn woning wil vertalen naar de buitenom-
geving, vindt in de kleiklinkers van Wienerberger een ideale partner. 
Ze zijn verrassend mooi en duurzaam en lenen zich perfect voor de 
aanleg van opritten, terrassen, tuinpaden ... 

ZEG NIET ZOMAAR KLINKER TEGEN EEN KLEIKLINKER !

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

A4 NL kleiklinkers particulier.indd   1 20/10/17   10:39
2180000825_2_ADV_7201.indd   1 24/07/19   08:53
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INTERVIEW

Claude Veys,
ondervoorzitter van 
Groen Groeien en 
gepassioneerd door planten.

We ontmoeten Claude op een zomerse dag aan de 
Belgische kust waar hij van een korte vakantie geniet. 
“Het is druk geweest, het doet extra deugd om er 
eens de riem af te leggen.” Maar van zodra de vragen 
afgevuurd worden, is het al snel duidelijk dat Claude 
het groen nooit helemaal achter zich laat. Passie en 
toewijding vanop een zonovergoten terras.

SCHETS JE EVEN WAAR JE OP VANDAAG MEE BEZIG 
BENT? 
Ik kom uit een kwekerij familie, we legden ons toe op snijrozen maar 
omdat het financieel niet meer haalbaar was zijn we overgeschakeld 
op tuinaanleg en -onderhoud. De groene vingers zaten al in de familie, 
de stap was dus logisch. Ondertussen werken we al zo’n 13 jaar in 
de tuinen en hebben we een mooi klantenbestand opgebouwd. We 
proberen dat met zo weinig mogelijk personeel te doen, het blijf t een 
familie-zaak. De hoofdbrok bestaat uit onderhoud van tuinen. Aanleg 
doen we ook en meestal vloeit daar uit voort dat je van die tuin ook 
het onderhoud mag verzorgen. Op die manier kun je mooi opbouwen. 
Zowel voor bedrijven als particulieren.

KUN JE STELLEN DAT ER IN JULLIE SECTOR NOG EEN 
GROTE KLANTENTROUW IS?
Dat kun je zeker stellen. Als je klant tevreden is, ben je meestal voor 
een hele tijd bij hen aan het werk. Zeker als je blijf t streven naar 
kwaliteit. Tenzij ze natuurlijk iemand in de familie krijgen die plots 
ook met tuinonderhoud start. Maar over het algemeen kun je stellen 
dat, als je goed werk levert, je lang bij je klanten aan de slag bent.

OVER KWALITEIT GESPROKEN, OVER WELKE KWALI-
TEITEN MOET EEN GOEIE TUINAANNEMER DE DAG 
VAN VANDAAG BESCHIKKEN?
Je moet in alle geval je afspraken kunnen nakomen. Als je een datum 
vast legt, moet je er die dag ef fectief ook zijn. En uiteraard moet je 
zorgen dat je werk gedaan is. Zo gebeurt het zelfs dat we in Frankrijk 

aan de slag moeten. De klant wil dat de afspraken nagekomen worden 
en dat is in Frankrijk blijkbaar niet zo evident. Wij komen op de 
afgesproken dag, werken alles af en zorgen dat het kwalitatief is.
Daarnaast is kennis van groot belang. Als je aanplantingen doet, 
verwachten de mensen dat ze groeien. We geven daar ook garantie op. 
De klant verwacht ook dat je die plantgarantie geef t. Daarvoor heb je 
uiteraard voldoende plantenkennis nodig. Dat is ook mijn specialiteit. 
Verharding is bijvoorbeeld niet mijn ding, ik leg me toe op het groen. 
Advies naar de klant toe is een cruciale factor. Stel dat iemand aan de 
kust planten vraagt die op zandgrond helemaal niet gedijen, dan is 
het van groot belang dat je als tuinaannemer rekening houdt met die 
omstandigheden en finaal bepaalde zaken niet uitvoert als het niet 
zal werken. Doe je dat toch, dan kun je die plantgarantie niet geven en 
krijg je het deksel op de neus.
Daarom zijn we ook bij de vakvereniging, om kennis uit te wisselen. 
Zo leer je veel bij. Je kunt moeilijk alles kunnen. Specialiseren en 
bijscholen is daarom heel interessant. We merken nu bijvoorbeeld dat 
de opwarming van de aarde invloed heef t op plantenkeuze. Planten 
die we vroeger regelmatig aanplantten moeten we de laatste drie jaar 
minder plaatsen. Als tuinaannemer moet je daarin volgen. Planten die 
je hier aan de zee ziet, gaan we meer en meer ook in het binnenland 
introduceren. Daarmee gekoppeld moeten we ons ook voorbereiden 
op ziektes. Ik denk aan de buxusmot maar daar zal het niet bij blijven. 
Als vakvereniging zetten we daar op in. We gaan bijvoorbeeld 
op zoek naar planten die aangepast zijn aan die veranderende 
klimaat-situaties en sturen aan op onderzoek daar naartoe. Daarna 
organiseren we opleidingen of thema avonden. Dat is niet alleen 
interessant om je kennis en niveau te verhogen, op zo’n avonden krijg 
je ook contact met collega’s en kun je een poule maken waarin elk zijn 
specialiteit kan uitwerken. 

JE ZIET MENSEN UIT DE VAKVERENIGING DUS EER-
DER ALS COLLEGA’S DAN CONCURRENTEN?
Dat is uiteraard niet altijd evident, je blijf t uiteraard concurrent maar 
je kunt niet in alles even goed zijn. De vakvereniging verbindt. Je moet 
je grootste geheimen niet altijd prijs geven - als die er als zijn - maar 
het grote voordeel is toch dat je in een grote groep kunt zoeken naar 
mensen die dingen uitvoeren waar ik me niet op toe leg. Verhardingen 
zijn mijn ding niet maar als een klant dat vraagt, wil ik het wel kunnen 
uitvoeren. Dan ga ik bij een collega aankloppen die voor mij de 
klinkers legt terwijl ik me met de beplanting kan bezig houden. Zo kan 
ik de klant bieden wat hij vraagt, kwaliteit leveren zonder me op alles 
te moeten toeleggen en blijf ik zelf de dingen doen die ik het liefste 
doe. Want het is en blijf t een mooi beroep, we zijn buiten en genieten 
van de natuur. Je moet het ook graag doen, anders houd je het niet vol. 
Uiteraard is het in de piekperiodes heel druk en moet je een evenwicht 
zoeken om het leefbaar te houden.
De tuinarchitecten in de vereniging zijn al helemaal geen 
concurrenten. Door hen geraak je aan werk, kun je zaken uitvoeren en 
onderhouden. Een ideale combinatie.

MERK JE DAT ER SPRAKE IS VAN TRENDS IN DE TUI-
NEN, ZOALS JE IN DE MODE ZIET, OF IS DE STELLING 
“ALLES KOMT TERUG” EERDER VAN TOEPASSING?
Er is zeker sprake van trends. Tegenwoordig heb je veel meer wildere 
tuinen, bloemenweides zijn enorm in opgang. De klassieke tuintjes 
met een buxus haagje en hortensia’s verminderen steeds meer. 
Daarnaast worden we steeds meer geconfronteerd met kleinere 
tuinen. Persoonlijk zit ik meer in de grotere hoven maar je merkt in 
nieuwe verkavelingen dat de tuinen steeds kleiner worden. Een klein 
stukje gazon en wat planten en het staat vol. Vroeger had ieder huis 

een grote tuin maar tegenwoordig worden zo’n percelen gesplitst, 
worden twee woningen opgetrokken met allebei een kleine tuin. Dat 
kan een bedreiging vormen voor ons beroep. Daartegenover staan 
de co-housing projecten die dan wel meer groen voorzien. Die tuinen 
moeten ook aangelegd en onderhouden worden. Ik denk dat we in de 
toekomst meer naar zo’n zaken gaan evolueren. 

IK KAN ME OOK VOORSTELLEN DAT DE WETGEVING 
SNEL VERANDERT, IK DENK AAN DE DISCUSSIES 
ROND GLYFOSATEN.
Ik ga er altijd vanuit dat ik zo weinig mogelijk moet bestrijden. Dat is 
een insteek die door de klant gewaardeerd wordt en het is beter voor 
het milieu. Wat niet wegneemt dat we die wetgeving van dichtbij 
moeten blijven in de gaten houden.
De vakvereniging probeert daar veel in op te volgen en de nodige druk 
te zetten. Daarom is het ook van groot belang dat we zo veel mogelijk 
collega’s vertegenwoordigen. Als we de wet een beetje naar onze hand 
willen zetten, gaat dat makkelijker met een grote achterban. 
Zo zijn er al een aantal discussies geweest waar we ons goed in hebben 
kunnen mengen. De regeling rond het btw-percentage op planten, het 
opvangen van de drukke pieken door toestaan van overuren, ... 
De wetgever weet niet altijd wat de noden zijn, het is onze taak om die 
noden over te brengen en ons daarvoor in te zetten. Er kruipt tijd in 
maar we halen resultaten. En daar mogen we fier op zijn!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Pieter Clicteur
Foto’s: Pieter Clicteur Photography gcv



Akkoord in de sectorale sociale 
onderhandelingen 2019-2020

Op 4 juli 2019 zijn de sociale partners van de Paritaire Comités voor 
de Landbouw en voor het Tuinbouwbedrijf tot een akkoord gekomen 
in het kader van de sectorale onderhandelingen voor de periode 
2019 - 2020. Er werden over heel wat verschillende thema’s afspraken 
gemaakt die een invloed zullen hebben op de bedrijfsvoering op 
land- en tuinbouwbedrijven met werknemers. We halen er voor 
jullie de belangrijkste afspraken tussenuit die belangrijk zijn voor 
groenvoorzieners.

1. LONEN
Met ingang  van 1 juli 2019 werden de gepubliceerde minimumlonen 
en alle ef fectief toegepaste lonen verhoogd met 1,1%. Deze verhoging 
geldt zowel voor de vaste werknemers als voor het seizoen - en 
gelegenheidspersoneel. Concreet betekend dit:

2. WOON-WERKVERKEER
De tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer dat 
gebeurt met eigen vervoermiddelen (bijvoorbeeld een auto) wordt 
verhoogd van 65 naar 70%. De fietsvergoeding wordt vastgelegd op 
0,24€/km vanaf 1 december 2020. 

3. VERGOEDING WERKKLEDIJ
Er bestaat in onze sector de mogelijkheid om de werknemers zelf 
te laten instaan voor het onderhoud van hun werkkledij. Wanneer 
er in dit verband afspraken gemaakt worden tussen de werkgever 

en de werknemers, betaalt de werkgever een vergoeding als 
compensatie voor de kosten die de werknemer in dit verband 
maakt . Op dit moment zit er veel verschil tussen de verschillende 
sectoren. Deze verschillen worden over de komende jaren 
gelijkgetrokken.
  

4. PREVENT AGRI
Er werd tevens afgesproken om PreventAgri - Vlaanderen te 
verruimen in de komende periode. Er zal in de beginfase één 
bijkomende persoon worden aangetrokken teneinde  bijkomende 
initiatieven te kunnen ondernemen. 
https://www.preventagri.vlaanderen/nl/home 

5. VRIJWILLIGE OVERUREN TUINAANLEG
Er bestaat een wettelijke regeling in toepassing waarvan 
werknemers vrijwillig 120 overuren kunnen presteren. Op vandaag 

dienen er 95 uren (van deze 120) aangerekend te worden op de 
interne meerurengrens van 143 uren.  Rekening houdende met de 
noodzaak om op de werven en bij de klanten  een voldoende  grote 
marge  aan  mogelijke werkuren te kunnen behouden, werd er 
afgesproken om het aantal uren dat niet wordt aangerekend op de 
interne meerurengrens van 143 u op te trekken van 25 u naar 36 u 
op jaarbasis. De ondernemingen die op deze regeling een beroep 
willen doen, dienen hun aanvraag te richten bij de voorzitter van 
het Paritair Comité.

Ook de forfaitaire premie die je als werkgever betaalt, wordt geïndexeerd. Voor vaste werknemers wordt deze opgetrokken naar 58,96€, te betalen in juli. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteurs: Chris Botterman en Jan Vancayzeele
Foto: Jan Vancayzeele
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SOCIAAL OVERLEG

Opgelet: niet al deze afspraken gaan direct van start. Voor de 
meeste akkoorden moeten nog procedures uitgewerkt worden 
zullen dus pas ingang vinden wanneer alles is afgerond. Enkel de 
lonen gaan in vanaf 1 juli 2019

Sector Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4 Categorie 5

Parken en tuinen A 12,96 €/u 13,37 €/u 14,20 €/u 14,54 €/u 15,32 €/u

Parken en tuinen B 12,67 €/u 13,05 €/u 13,86 €/u 14,20 €/u 14,95 €/u

Vergoeding

 actueel Vanaf 1/2/20 Vanaf 1/12/20

3,05€/week 3,67€/week 3,91€/week

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   09:392180000406_3_ADV_7201.indd   1 7/08/19   09:28



adv adv

Dankzij deze meststof zal het kiemende zaad meteen de nodige 
voeding krijgen om zijn eerste groeispurt te ondersteunen en de 
doorgroeikansen te vergroten. Het belangrijkste element voor het 
welslagen van een gazonrenovatie is water. Als regen uitblijft zal men 
bijspringen om gedurende de eerste twee cruciale weken, dagelijks 
10 liter/m2 te besproeien. Als dit alles met zorg werd uitgevoerd, dan 
zal op geen tijd de oude grasmat een metamorfose ondergaan tot een 
fris groen en sprankelend siergazon.

Bij het doorzaaien is het essentieel om het zaad in de bodem in te werken. 
Zo krijgt het zaad voldoende vocht ter beschikking om het kiemproces op 
gang te brengen. De ELIET DZC600 doorzaaimachine, creëert dit zaaibed 
door 8 mm diepe groeven in de gazonbodem te snijden. 

Met behulp van zijn gepatenteerd zaadverdeelsysteem zal de DZC600 het 
graszaad precies in deze groeven afleggen. De groeven worden daarna door 
de machine aangewalst. De restaarde, die bij het snijden van de groeven 
vrijkwam wordt in één beweging keurig over de groeven uitgestrooid 
zodat een beschermlaag over het zaadbed wordt gelegd. Met de optionele 
meststofstrooier kan tijdens het doorzaaien, in deze laatste topdress-laag 
ook meteen nog een organische meststof worden uitgestrooid.

De messen van de C550 ZR werpen al dit afval in een opvangkanaal 
waarbij een afvoervijzel dit aan de zijkant van de machine op een 
bermpje verzamelt. Dit bermpje kan tijdens het verticuteren van de 
volgende strook door de machine weer worden opgenomen en samen 
met het materiaal van deze tweede strook worden uitgeworpen. 
Zo wordt het materiaal van 1 meter werkbreedte op één lijn 
samengebracht. Aangezien zo de helft van het opruimwerk reeds door 
de machine wordt opgeknapt, bespaart dit extra tijd. 

Deze zelfrijdende verticuteermachine loopt tevens op een wals, 
waardoor de gazonoppervlak ook mooi wordt aangedrukt. Zo ligt de 
grasmat klaar voor de tweede fase van de renovatie: het doorzaaien.

Vraag vandaag jouw DEMO 
aan op www.elietontour.eu

HOE GAZONRENOVATIE
AAN TE PAKKEN

HOE 2 MACHINES
EEN PERFECT 
PAAR VORMEN

ELIET EUROPE NV | 056 77 70 88 | INFO@ELIET.EU | WWW.ELIET.EU
 Gazonrenovatie na droogteschade, of gewoonweg omdat de grasmat 

verouderd of overwoekerd is door mos en onkruid, is voor de 
tuinaannemer steeds meer aan de orde. Hoe pak je zo’n herstelkuur aan?

Als de grootste zomerdroogte achter de rug is en we krijgen vanaf half 
september weer ons wisselvallige Belgenweer, dan is de tijd rijp om met  
de renovatie te starten. Het is zaak om eerst schoon schip te maken. 

Daarvoor ontwikkelde ELIET dit jaar de nieuwe C550 ZR.  
Met deze revolutionaire verticuteermachine van 55 cm kan de tuinaannemer 
nog sneller en efficiënter een grasmat zuiver maken. Daar de messen 
overtop draaien en slechts een tussenafstand van 15 mm hebben, rukken ze 
een maximum aan dood gras, vilt, mos, straatgras, klaver en ander onkruid 
uit de grasmat.

2180000837_4_ADV_7201.indd   1 26/08/19   11:14



Water voor
de zwemvijver

Eens de zwemvijver aangelegd wordt hij gevuld met water… welk 
water? In de meeste gevallen zal men leidingwater gebruiken en dat 
is meestal in orde… maar men vraagt spaarzaam om te gaan met 
drinkwater. Zijn er alternatieven?

Putwater afkomstig uit een put met beperkte diepte is veelal niet 
geschikt. Het kan verontreinigd zijn met uitgespoelde meststof fen, 
nitraten, fosfaten en zelfs pesticiden. Dit water laat men dus zeker 
testen alvorens het te gaan gebruiken voor de zwemvijver. Belangrijk 
om te onthouden is dat de samenstelling van dit water sterk kan 
variëren in functie van seizoen en weersomstandigheden. Het kan 
dus vandaag geschikt zijn als zwemwater en binnen een maand 
onbruikbaar voor het (bij)vullen van een zwemvijver.
Water uit diepere grondlagen kan in veel gevallen wel gebruikt 
worden. Toch is het beter ook hier een analyse laten doen. In een aantal 
streken in Vlaanderen zit er zout in de diepere grondlagen. Zout is een 
ramp voor de meeste vijverplanten. Er zijn er maar heel weinig die brak 
water verdragen. In een aantal gevallen bevat het grondwater veel 
ijzer. Op zich is ijzer niet slecht voor het vijverleven maar een teveel aan 
ijzer kan wel neerslaan op de rotor van vijverpompen en op de kieuwen 
van vissen zodat deze niet meer kunnen ademen. IJzerhoudend 
grondwater, opgepompt uit een diepe put moet daarom eerst geschikt 
gemaakt worden voor het (aan)vullen van de zwemvijver. Pomp dit 
ijzerhoudende water eerst in een container en belucht het gedurende 
een dag. De ijzer deeltjes slaan dan neer in contact met zuurstof. Na 
een dag of twee mag dit water in de zwemvijver.
Bij gebruik van water hydrolyse, zoals bij de oxymatic systemen, wordt 
aanbevolen enkel en alleen leidingwater te gebruiken, geen putwater.
Hoewel drinkwater meestal in orde is wat betref t samenstelling is 
het nog niet dadelijk (zwem)vijverwater. Het leidingwater bevat 
immers chloor als ontsmettingsmiddel. Deze verdwijnt gelukkig snel 
zodat men al na 48 uur planten kan toevoegen in de vijver. Vaak is 
leidingwater hard, kalkrijk. In sommige gemeentes is het water zelfs 
zeer hard. Dan doet men er goed aan dit harde water te ‘verdunnen’ 
met regenwater wanneer men dat ter beschikking heef t.
De zwemvijver enkel en alleen vullen met regenwater is niet 
aanbevolen. Regenwater bevat ‘bijna niets’ aan mineralen en heef t 
daardoor weinig stabiliteit. Voor het aanvullen van verdampt 
zwemwater is regenwater wel geschikt.

METEN IS WETEN MAAR BEGRIJPEN IS MOEILIJKER
Om de kwaliteit van vulwater en vijverwater te bepalen zijn er allerlei, 
gemakkelijk uit te voeren, analyse-sets beschikbaar. Vaak meet men de pH 
(zuurgraad), de KH (carbonaathardheid), het ammoniumgehalte en het 
nitrietgehalte als de belangrijkste parameters. Bij problemen is het verstan-
dig ook te letten op de GH (totale hardheid), het zoutgehalte (bij slechte 
plantengroei), het nitraatgehalte en het fosfaatgehalte (bij algengroei).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Guido Lurquin
Foto’s: Guido Lurquin
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Het bepalen van de waterwaarden moge dan gemakkelijk zijn, het 
krijgen van inzicht in de scheikundige processen, die zich in het water 
afspelen is vaak wel een probleem. Dat is een moeilijk vakgebied. En 
inzicht is noodzakelijk als het water afwijkende waarden vertoont en 
men wil ingrijpen. Water is ‘moeilijk’ en wanneer men één parameter 
verandert dan heef t dat impact op andere ‘evenwichten’.
Een vijver ‘zoekt’ zijn eigen biologisch evenwicht en kan OK zijn hoewel 
de waterwaarden afwijken. Een mineraalarme licht zure vijver met 
pH 6 à 7 is in orde en een zure vijver waar de pH daalt tot 4,5 of 6 kan 
een grote rijkdom aan verschillende plantensoorten bevatten, planten 
die het niet zouden doen in andere vijvers. Een mineraalrijke vijver 
met pH iets boven de 7 is in orde. Maar opgelet, wanneer men koper 
elektrolyse gebruikt dan streef t men naar een pH die niet veel hoger is 
dan 7. Een pH van 7,2 is dermatologisch ideaal voor de baders. Een pH 
hoger dan 8 is te mijden omwille van problemen die kunnen optreden 
met gif tige stof fen uit de stikstofcyclus.

AUTOMATISCH BIJVULLEN
De installatie van een automatische bijvulling is vaak gewenst of 
noodzakelijk bij zwemvijvers. Het bijvullen gebeurt discreet en 
het sleuren met tuinslangen wordt vermeden. De zwemvijver blijf t 
mooi vol zodat men te volle kan genieten van het spiegelef fect. Een 
automatische bijvulling vermijdt ook mogelijke problemen met de 
technische installatie zoals het drooglopen van skimmers, UV-C en 
pompen. Maar opgelet, kies voor een automatische bijvulling die 
bescherming biedt tegen waterverspilling in geval van een lek in de 
vijver. Anders kan de waterfactuur hoog oplopen. Dus bijvoorbeeld 
een PT Auto Refill die bij extreem laag waterpeil een alarm laat afgaan 
als waarschuwing. Een systeem voorzien van een schakelklok die het 
bijvullen beperkt in de tijd zodat waterverspilling vermeden wordt. 
Ook de maximale dagelijkse bijvulling kan hier beperkt worden. De 
wisselende polariteit van de sensoren beschermt deze tegen aanslag 
erop. Minder kopzorgen dus.

GEEN WATER UIT DE TUIN
Voorkom dat regenwater via de tuin in de zwemvijver terecht komt. De 
kans is immers erg groot dat bij zware regenval zoals bij een onweer 
water eerst door te tuin loop, tussen de beplanting, over het gazon en 
dergelijk en daar vuildeeltjes en meststof fen meeneemt. Wanneer 
dat beladen water dan via paden en terras in de zwemvijver loopt dan 
zorgt dit voor een shockbelasting die zware problemen kan geven 
voor het biologische evenwicht. Zorg er dus voor dat de rand van de 
zwemvijver iets uitsteekt boven het maaiveld of voorzie drainage of 
afvoergootjes rond de vijver.
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via Syntra Vlaanderen (www.werkplekduaal.be). Voor de groene 
sectoren werd er een sectoraal partnerschap opgericht, waarbij 
Eduplus de erkenning van de werkplekken opvolgt. Stephan Wullaert 
bezoekt de bedrijven die een erkenning aanvragen. Hij legt dan 
het systeem van duaal leren uit, kijkt na of het bedrijf in de juiste 
sector van de opleiding actief is en peilt naar de achtergrond van de 
mentor. Als het nodig is, kan hij ook instaan voor de administratie 
van de erkenning. Het sectoraal partnerschap wordt beheerd door de 
sociale partners van de groene sectoren, 
waaronder AVBS en komt enkele keren 
per jaar samen om het systeem van duaal 
leren op te volgen en verder uit te werken. 
Zij geven op basis van het verslag van het 
bedrijfsbezoek ook hun akkoord voor elke 
erkenning en beheren de database voor de 
bedrijven uit de groene sectoren.

OVEREENKOMST TUSSEN DRIE 
PARTIJEN
Er wordt een overeenkomst ‘alternerende 
opleiding’ afgesloten met drie partijen. 
Het bedrijf neemt een jongere in dienst, 
die zich engageert om 3 dagen per week 
te werken op het bedrijf en 2 dagen naar 
school te gaan. De jongere krijgt een 
leervergoeding. Die is zodanig dat de 
kinderbijslag niet in het gedrang komt. 
De schooldagen zijn ook prestatiedagen. 
Als een jongere onwettig afwezig is 
op school krijgt hij voor die dag geen 
leervergoeding. Het bedrijf engageert 
zich om de jongere op te leiden en het 
proces op te volgen samen met de school. 

De school engageert zich om de 
schoolcomponent te organiseren voor 
de jongere en de werkplekcomponent 
op te volgen. Dat gebeurt met 
een trajectbegeleider, die opvolgt 
hoe de opleiding verloopt, wat de 
knelpunten en sterke punten zijn. Die 
staat daarvoor in nauw contact met 
de mentor.

ERVARINGEN IN DE  
PRAKTIJK
Duaal leren is in Vlaanderen zeer 
succesvol van start gegaan in de 
sector van tuinaanleg en -onderhoud. 
Ondertussen tellen we ruim 300 
erkende groenvoorzieners waar 
een leerling drie dagen per week al 

werkend opgeleid wordt. We zien in de praktijk dat duaal leren een 
uitstekende manier is om een beroep te leren voor jongeren voor wie 
het niet evident is om voltijds op de schoolbanken te zitten. Van heel 
wat bedrijven krijgen we te horen dat ze ‘hun leerling’ na de opleiding 
in dienst willen nemen. Als een jongere twee jaar op jouw bedrijf de 
opleiding heef t gevolgd, dan kent die je bedrijf, de collega’s, omgang 
met klanten, gewoontes, … op je bedrijf, stellen zij.

Zelf je medewerker opleiden met duaal leren

In 2015 koos de Vlaamse overheid ervoor om een de nieuwe onder-
wijsvorm ‘duaal leren’ te introduceren, als een alternatief voor het 
bestaande ‘klassieke’ secundaire onderwijs. Bij duaal leren verwer-
ven jongeren vaardigheden zowel op de werkvloer als op school. De 
les- en werkcomponent vormen dus samen één geheel. In het school-
jaar 2019-2020 kan men bij heel wat scholen terecht voor verschil-
lende duale tuinbouwgerichte opleidingen binnen de derde graad 
BSO. Daarnaast zijn er ook enkele scholen van het BuSO-onderwijs 
die opleidingen duaal aanbieden.

DUAAL LEREN
Tot voor kort bleef de werkervaring in het voltijds onderwijs beperkt 
tot de stage. Daarbij oefenen de studenten competenties in die ze al 
hebben geleerd tijdens de praktijklessen op school. Duaal leren gaat 
een stap verder. Het bedrijf, in het bijzonder de mentor die de jongere 
begeleidt op het bedrijf, zorgt dat de jongere competenties aanleert 
op het bedrijf. Van die mentor wordt verwacht dat hij het beroep 
onder de knie heef t, minstens 25 jaar oud is en 5 jaar ervaring heef t. 
Ook moet hij kunnen overbrengen wat hij de jongere moet aanleren, 

de jongere opvolgen, bijsturen en ook evalueren. De evaluatie gebeurt 
samen met de begeleider op school. De mentor heef t dus een grote 
inspraak in het eindresultaat. 

VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS
Duaal leren wordt beschouwd als voltijds secundair onderwijs. School 
en werkvloer moeten samen zorgen dat de jongere op het einde 
van het traject alle competenties aangeleerd en verworven heef t 
en er op geëvalueerd wordt. Per opleiding is er een standaardtraject 
duaal leren ontwikkeld, dat gebaseerd is op een of meerdere 
beroepskwalificaties. Daarin worden alle competenties en activiteiten 
opgesomd die een werknemer die dit beroep uitoefent onder de knie 
moet hebben en welke kennis hij of zij moet verwerven. AVBS-Groen 
Groeien heef t volop meegewerkt aan de opstart van duaal leren, de 
beroepskwalificaties en de uitwerking van die standaardtrajecten.

ERKENNING NODIG VOOR BEDRIJVEN
Bedrijven die interesse hebben, kunnen een erkenning aanvragen. 
Deze is geldig voor 5 jaar. De erkenningsaanvragen verlopen digitaal 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Jan Vancayzeele
Foto’s: Jan Vancayzeele
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Nazomeren in de pop-uptuin 
van de Vlaamse tuinaannemers

In september en oktober kan de consument in drie Vlaamse steden 
genieten van de pop-uptuin die VLAM aanlegt, namelijk op het 
stationsplein in Sint-Niklaas, in de Lijnbaanstraat in Oostende en op 
het binnenplein van het stadhuis van Genk. De tuin toont de expertise 
van de professionele tuinaannemer en wil passanten inspireren. De 
consument zal er heerlijk kunnen genieten van de nazomer of een 
workshop volgen.

EEN TUINAANNEMER MAAKT DE TUINDROMEN VAN 
DE CONSUMENT WAAR
Professionele tuinaannemers zijn handige en creatieve duizendpoten 
die zowel met groen als verhardingen een prachtig kader 
creëren waarin er volop genieten kan genoten worden. Om dit te 
demonstreren richt VLAM in samenwerking met professionele 
tuinaannemers een tijdelijk tuinproject in op drukbezochte plaatsen 
in drie Vlaamse steden, nl. op het stationsplein in Sint-Niklaas, in de 
Lijnbaanstraat in Oostende en op het binnenplein van het stadhuis van 
Genk. In de pop-uptuin kan de consument vier weken komen genieten 
van het deugddoende groen. In Genk en Oostende is de pop-uptuin 
open van 31 augustus tot 29 september. In Sint-Niklaas wordt het 
genieten van 14 september tot 13 oktober.

POP-UPTUIN TOONT KUNNEN VAN EEN 
PROFESSIONELE TUINAANNEMER
De pop-uptuin demonstreert de mogelijkheden van een tuinaannemer 
én van groen. De rijke variatie aan plantensoorten die gebruikt worden 
toont de grote verscheidenheid en keuzemogelijkheden. De vijverpartij 
geef t dit nog een extra dimensie. Maar ook gazon kan een onderdeel 
zijn van een tuin en behoort tot de expertise van een tuinaannemer. De 
graspartijen geven dit weer. In de kiosk wordt het ontwerp en de actie 
van de Vlaamse tuinaannemers toegelicht.

GENIETEN VAN WAT EXTRA’S
Een passage door de pop-uptuin kan kort of langer zijn: even een frisse neus 
halen en inspiratie opdoen of wat langer voluit genieten van al dat moois 
op een van de bankjes in de tuin. Aan de consument de keuze. Tijdens het 
weekend is er extra animatie in de tuin onder de vorm workshops (o.a. 
kinderyoga, dans, keramiek, EHBO). Men vindt de evenementenkalender 
van de pop-uptuin op www.tuinaannemer.be, de website van de Vlaamse 
professionele tuinaannemers. Een professional inschakelen voor de 
aanleg of het onderhoud van een tuin, dat is niet alleen weggelegd voor 
welgestelden of mensen met een grote lap grond. Ook kleine en bescheiden 
tuinprojecten zijn een kolfje naar tuinaannemers hun groene hand.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: VLAM vzw | Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
Foto’s: VLAM vzw | Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
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Auteur: ir.-architect Filip Dobbels, WTCB
Foto’s: Jan Vancayzeele, AVBS-Groen Groeienbouwstenen voor 

klimaatadaptieve steden 

Gevelgroen biedt een oplossing voor klimaatbestendige, duurzame 
steden: meer planten integreren op gevels is een noodzaak om ex-
treme temperaturen, hevige regenval en een verarming van de biodi-
versiteit in verstedelijkte gebieden tegen te gaan. Hoe we allen muren 
kunnen vergroenen met planten werd wetenschappelijk gefundeerd 
én praktijkgericht gedemonstreerd door internationale topsprekers 
en specialisten van onderzoekscentra WTCB, PCS en Centexbel, 
Universiteit Antwerpen en beroepsorganisaties NAV, VCB, Bouwunie, 
AVBS-Groen Groeien en BFG op maandag 20 mei 2019 op het event 
‘Groene gevels: bouwstenen voor klimaatadaptieve steden’, op het 
PCS te Destelbergen. De tijd van saaie grijze gevels in het straatbeeld 
is voorbij, luchtzuiverende muurtuinen worden de nieuwe trend. 

Groene, levende gevels zijn hip. Ze verbeteren niet alleen het uitzicht, 
maar leveren ook een belangrijke bijdrage aan het klimaat binnen- en 
buitenshuis en aan de biodiversiteit. Verticaal groen draagt bij tot het 
zomercomfort van een gebouw en de stad door het reduceren van het 
hitte-eiland-ef fect, absorbeert geluid en zuivert fijn stof in de lucht. 
Groene wanden kunnen nuttig ingezet worden als geluidsscherm 
langs wegen of als visueel aantrekkelijk geluidsabsorptiepaneel in 
vergaderzalen of atria. Ze hebben de capaciteit om de levenskwaliteit 
van elk van ons te boosten: in ziekenhuizen of zorginstellingen 
kunnen ze bijdragen tot een sneller herstel of in kantoren kunnen 
ze de productiviteit verhogen. Het klimaat én de portemonnee zijn 
er dus bij gebaat. Verschillende types groene wanden zijn mogelijk. 

Zo zijn er grondgebonden groene wanden waarbij de planten 
wortelen in de bodem onderaan een gevel en LWS (Living Wall 
Systems) waarbij planten groeien in een organisch of inert substraat, 
zonder contact met de bodem. Bij Living Wall Systems is een 
irrigatiesysteem noodzakelijk. Deze systemen zijn dan ook prijziger 
dan grondgebonden groene wanden. Een overzicht van bedrijven die 
groene wanden plaatsen of er onderdelen voor aanbieden vindt men 
op de website www.gevelgroen.be. 
Nationale én internationale topsprekers deelden op de studiedag 
‘Groene gevels’ op het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) hun kennis 
met ons. De Oostenrijkse Vera Enzi, internationaal expert in groene 
infrastructuur, lichtte het Europese beleid toe en toonde inspirerende 

realisaties uit heel Europa. Het gerenommeerde Belgische 
architectenbureau Xaveer De Geyter Architects (XDGA) presenteerde 
‘Melopee’, het Gentse voorbeeldproject van grondgebonden groene 
gevels. Het Italiaanse architectenbureau BOERI presenteerde de  
wereldwijd bekende, baanbrekende, groene projecten zoals de 
‘Bosco Verticale’ in Milaan en recente projecten in de Lage Landen: 
een groene sociale woontoren in Eindhoven, een ‘verticaal bos’ 
in Utrecht en het ‘Palazzo Verde’ in Antwerpen. ‘s Namiddags 
deelden vakspecialisten hun kennis over groene gevels. Thema’s 
als plantkeuze, innovatieve substraten en klimhulp, waterbeheer 
(hoeveelheid toevoerwater, kwaliteit en recyclagemogelijkheden van 
het afvalwater), milieu-aspecten (resultaten LCA-studie – Life Cycle 
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Analysis), akoestiek (resultaten van metingen op groene wanden, 
waaruit blijkt dat ze interessant zijn voor geluidabsorptie), irrigatie 
& onderhoud (met presentatie van een alternatief irrigatiesysteem, 
ontwikkeld in Vlaanderen en praktische uitleg over het onderhoud van 
groene wanden), de relatie tussen vegetatie en constructie (met focus 
op bomen: ruimte voor wortels en aandachtspunten bij inplanting) 
en waterzuivering (haalbaarheidsstudie naar de waterzuiverende 
capaciteit van groene wanden) kwamen aan bod. Prof. Roeland 
Samson van Universiteit Antwerpen demonstreerde één van de 
belangrijkste troeven van groene gevels: verticale tuinen zuiveren 
lucht van fijn stof en polluenten. Hij presenteerde de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek dat dit onderbouwt en gaf aan wat de 
aandachtspunten zijn om de luchtzuiverende eigenschappen van 
groene gevels te optimaliseren. Zo spelen o.a. de inplanting en de 
plantkeuze een grote rol. Het komt er dus niet alleen op aan om op 
welbepaalde plaatsen groene wanden te creëren, maar ook ze op 
een specifieke manier op te bouwen. Simon Perneel, voorzitter van 
de Belgische Federatie Gevel- en Dakgroen kijkt vooruit naar de 
toekomst. Zullen we evolueren naar blauwgroene steden, met meer 
water en meer vegetatie? Welke kansen biedt dit voor welzijn en 
welvaart in Vlaanderen? Het project EcoCities van UHasselt brengt de 

ecosysteemdiensten van groene gevels en groendaken in kaart en zal 
een tool opleveren waarmee de economische valorisatie van groene 
wanden becijferd zal kunnen worden. 
Ir.-architect Filip Dobbels, projectcoördinator ‘Groen Bouwen’ 
bij het WTCB rondde de studiedag af met een synthese van de 
resultaten van het onderzoeksproject ‘Groen Bouwen, groene 
gevels voor duurzame gebouwen en steden’. Met steun van de 
Vlaamse overheid (Vlaio) werd gedurende vier jaar kennis over 
gevelgroen opgebouwd door het Belgische onderzoekscentrum voor 
de bouwsector (WTCB), onderzoekscentra voor sierteelt (PCS) en 
textiel (Centexbel), Universiteit Antwerpen en beroepsorganisaties 
van architecten, bouw- en tuinaannemers (NAV, VCB, Bouwunie, 
AVBS-Groen Groeien, BFG). Dankzij het onderzoek ‘Groen Bouwen’ 
is er in Vlaanderen meer objectieve en gefundeerde kennis over 
de voordelen en uitdagingen van groene wanden en een sterkere 
knowhow van de technieken en aandachtspunten. Bestaande 
systemen, technieken en materialen werden geoptimaliseerd en 
nieuwe werden ontwikkeld. Innovaties werden onderzocht, zodat 
hun implementatie in de praktijk vergroot kan worden. Zo kan een 
groeibegrenzer helpen om een grondgebonden groene gevel binnen 

Internationale topsprekers deelden hun kennis met ons. De Oostenrijkse Vera Enzi, 
internationaal expert in groene infrastructuur, toonde inspirerende realisaties uit heel 
Europa. 

Prof. Roeland Samson van Universiteit Antwerpen demonstreerde één van de 
belangrijkste troeven van groene gevels: verticale tuinen zuiveren lucht van fijn stof en 
polluenten. 

Ir.-architect Filip Dobbels, projectcoördinator ‘Groen Bouwen’ bij het WTCB sloot de 
studiedag af met een synthese van de resultaten van het onderzoeksproject.

MFO-park te Zürich: dit park is wereldwijd bekend en wordt vaak geciteerd als een 
voorbeeld van een geslaagd project waar grondgebonden gevelgroen naar een hoger 
niveau gebracht wordt. 

Het Italiaanse architectenbureau BOERI presenteerde de  wereldwijd bekende, 
baanbrekende, groene projecten zoals de ‘Bosco Verticale’ in Milaan en recente projecten 
in Eindhoven en Antwerpen. 

Uw partner voor
tuinaanleg, groenonderhoud
en klinkerwerken

Uiterst stabiel

Compact, maar zeer krachtig

Multifunctioneel: > 200 verschillende aanbouwwerktuigen

Duurzaam

Lage verbruiks- en onderhoudskosten

Ideaal voor gebruik op delicate ondergronden

Meer dan 20 erkende AVANT-centers in België

Ontdek waarom AVANT straks ook uw kniklader wordt op: www.avantmachinery.be
011 68 78 65  |  facebook.com/avantmachinery

2190000076_1_ADV_7201.indd   1 19/08/19   19:57



VAKINFORMATIE

25  -  GROENGROEIEN magazine

de perken te houden en snoeiwerk te reduceren. Door middel van 
SAP (super absorberende polymeren) kan de kwaliteit van substraten 
gevoelig verbeterd worden, waardoor groene wanden minder 
gevoelig worden aan langdurige droogte. Uit het onderzoek blijkt 
de bestrijding van de taxuskever mogelijk door het toedienen van 
nematoden - microscopisch kleine aaltjes - via het irrigatiewater, 
wat het onderhoud vergemakkelijkt. Door het onderzoek kan het 
plantensortiment voor groene wanden verfijnd en uitgebreid worden. 
Irrigatiesystemen kunnen nu ook in Vlaanderen opgebouwd worden, 
zonder noodzakelijke tussenkomst van buitenlandse bedrijven. 
Klimhulp hoef t niet uit inox opgebouwd te worden, ook innovatieve 

alternatieven op basis van textiel zijn mogelijk. Innovatieve 
sensortechnologie kan helpen om LWS ‘smart’ op te volgen en de 
irrigatiehoeveelheid af te stemmen op de behoef te in functie van 
het klimaat. De kost van groene wanden kan beheerst worden door 
een verstandig ontwerp waarbij de toegankelijkheid voor onderhoud 
een grote rol speelt en door waar mogelijk te streven naar relatief 
eenvoudige, robuuste oplossingen die niet complexer zijn dan nodig. 
Zo kunnen groene wanden op grotere schaal in Vlaanderen toegepast 
worden. Ook in hoge appartementsgebouwen kan op vandaag 
groen geïntegreerd worden. Een bekend voorbeeld hiervan is de 
‘Bosco Verticale’ in Milaan van architect Boeri, maar anno 2019 zijn 
dergelijke projecten ook in Vlaanderen realiseerbaar, de knowhow is 
nu opgebouwd. 
Via de projectwebsite www.gevelgroen.be worden de resultaten 
van het project verder verspreid. Je vindt er een actueel overzicht 
van realisaties in Vlaanderen. Een neutrale bestektekst, wat het 
architecten gemakkelijker maakt om groene wanden in hun projecten 
te integreren, een plantenlijst en wetenschappelijke rapporten zullen 
er eind oktober 2019, bij afloop van het project, beschikbaar zijn. 
Zoals op de studiedag werd aangetoond bieden groene wanden 
ef fectief een belangrijke meerwaarde voor steden, vooral op plaatsen 
met een hoge fijnstofconcentratie en/of geluidsniveau. Ze vormen 
bouwstenen voor klimaatadaptieve steden. Daarom worden ze best 
sterker gepromoot, bv. via subsidies in functie van de locatie. De nog 
relatief jonge sector van groene wanden in Vlaanderen is dankzij het 
onderzoek en ontwikkeling van de laatste jaren matuur geworden 
en staat klaar om een veel groter aantal en meer kwalitatieve groene 
wanden te realiseren. Laten we met z’n allen deze kans grijpen om 
stedelijke gebieden in Vlaanderen te vergroenen en onze welvaart en 
welzijn samen te verhogen. 

Voor vragen kan u terecht bij  projectcoördinator, ir.-architect Filip 
Dobbels, WTCB
Tel: 02 655 77 11  -  Gsm: 0478 79 90 13  -  E-mail: filip.dobbels@bbri.be.     
Meer info: www.gevelgroen.be (o.a. een overzicht van systemen en 
een lijst met realisaties van gevelgroen)

Aan het kantoorgebouw van ‘Alpine Finanz Immobilien AG’ in Zürich zorgt de groene gevel er 
voor verkoeling in de zomer en schermt het gebouw tijdens de winter af tegen de impact van 
de koude wind. 

Bosco Verticale te Milaan is één van de meest bekende en spectaculaire voorbeelden van de 
integratie van groen in de bouwschil. Vind onze producten ook in 

uw AVEVE-tuinaanlegdepot

DE WEBSHOP VOOR DE TUINAANNEMER

webshoptuinaanleg.sanac.be

Bij aankoop van 60 kg 
Barenbrug of Sanac Graszaden
actie geldig van 1 tot en met 30 september 2019

Bij aankoop van 60 kg Bij aankoop van 60 kg 
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Firma Thomas BVBA
Brusselsesteenweg 144
1785 Merchtem
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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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AN ESCORTS PRODUCT

Er is al een FarmtracEr is al een Farmtrac

HYDROSTAAT

Cruise control 3 groepen
Hydrostatisch gebalanceerd sturen

Zwaailicht en werklamp
LED- zijverlichting 

Projector koplampen
2 frontgewichten

Dubbelwerkend ventiel
Hefvermogen 750 kg

(FT26HST - 24,5 PK) vanaf(FT26HST - 24,5 PK) vanaf

€10.000,-
ex BTW

Herco Machinery - Ambachtsweg 3 - B2310 Rijkevorsel
Tel. +32(0)3.320.98.00 - info@herco-machinery.com 
www.farmtrac-benelux.com - Facebook.com/farmtracbenelux
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info@boomkwekerij-debruyn.com 
Vennestraat 6a - 3130 Begijnendijk  +32 16 56 14 27

Maak nu een afspraakom de kwekerij te bezoeken

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.

Ontdek onze nieuwe website

www.boomkwekerij-debruyn.com
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Uw sterke partner in Vlaanderen:

Techniek Center Wintmolders
Lichtenberglaan 2038
3800 SINT TRUIDEN
T 011 707007

Martens Traktor nv
Kipdorpstraat 52 
3960 BREE
T 089 460520

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

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

WVT Agri
Aarschotsebaan 299
2590 BERLAAR
T  0496 784752

Agri Sweertvaegher
Diksmuidseweg 506
8904 BOEZINGE
T 0473 282714

Allebosch bvba
Hondsbergstraat 15
1540 HERNE
T 054 566025

Maes NV
Turnhoutsebaan 212
2460 KASTERLEE
T 014 850162

Meyns bvba
Brugsesteenweg 247
8460 OUDENBURG
T 050 816624

Peeters Essen bvba
Horendonk 303a
2910 ESSEN
T 03 6672472

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

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

www.weidemann.be

De dagelijkse hulp voor de groenbranche.
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Proefprogramma Afdeling Groen
speelt in op de resultaten van de sectorbevraging bij groenvoorzieners

Sinds januari 2018 krijgt het PCS financiële steun voor de uitbouw van 
een Afdeling Groen die de professionele groenvoorzieners ondersteunt. 
Binnen deze afdeling wordt rond functionaliteit van sortiment, 
innovatie, aanleg en onderhoud van groen gewerkt. Om zoveel mogelijk 
praktijkrelevant onderzoek te kunnen uitvoeren tijdens de komende 
jaren, werd in het najaar van 2018 een sectorbevraging uitgevoerd 
bij openbare en private groenvoorzieners, dewelke werd ingevuld 
door 132 respondenten (68% private groenvoorzieners, 21% openbare 
groenvoorzieners en 11% met gemengde functie). Het proefprogramma 
voor 2019 werd afgestemd op de resultaten van de bevraging in overleg 
met het Technisch Comité Groen. 

FUNCTIONALITEIT EN SORTIMENT: DE JUISTE PLANT 
OP DE JUISTE PLAATS VOOR DE JUISTE TOEPASSING
In een eerste reeks werden de groenvoorzieners bevraagd naar het 
gebruik van sortiment voor verschillende toepassingen. Bijna alle 
respondenten gaven aan sporadisch tot zeer regelmatig gebruik 
te maken van vaste planten, siergrassen, groenblijvende en 
bladverliezende heesters en bomen (Figuur 1). Bij het aanplanten van 
bomen, genieten traditionele boomvormen nog steeds de voorkeur, 

naast vormbomen (leibomen, dakvormen,…) en meerstammige 
bomen. Bij openbare groenvoorzieners is de toepassing van 
compacte groeiwijzen zoals zuilvormen ook zeer belangrijk, en wordt 
minder gebruik gemaakt van meerstammige bomen. Perkplanten, 
bolgewassen en klimplanten worden beduidend minder toegepast.

Voor bolgewassen, vaste planten, siergrassen, groenblijvende 
heesters en bomen wordt er een toenemende interesse gemeld, 
terwijl deze voor bladverliezende heesters, klimplanten en in hoge 
mate eenjarigen/perkplanten eerder dalend is. 
Vervolgens werd gepeild of er voldoende informatie beschikbaar is in 
de verschillende plantengroepen om een goede sortimentskeuze te 
maken. Dit bleek overwegend positief te zijn, enkel voor eenjarigen/
perkplanten (33%), bolgewassen (23%), groenblijvende heesters 
(14%) en klimplanten (15%) werd vaker “nee” geantwoord. De meest 
vermelde bron van informatie is de website van kwekers, naast het 
internet algemeen en vakliteratuur. Ook het aanbod aan soorten in 
de verschillende plantengroepen wordt over het algemeen als positief 
ervaren (> 90% antwoordde “ja”), enkel voor groenblijvende heesters 
geef t 26% aan dat het aanbod te laag is.

Bij de vraag “Aan welke plantkenmerken wordt het meest belang 
gehecht”, waarbij iedere deelnemer drie keuzes kon maken, werd 
het vaakst gekozen voor “bodembedekkend en onkruiddrukkend”, 
gevolgd door “esthetische waarde”, “ziekte- en plaagtolerant” en 
“aantrekkelijk voor bijen en andere bestuivers” (Figuur 2). Voor 
openbare groenvoorzieners stond dit laatste kenmerk zelfs op 
de tweede plaats. Wat betref t de functies van groen staat de 
esthetische waarde op de eerste plaats, gevolgd door biodiversiteit 
en voedselproductie. Opnieuw is biodiversiteit belangrijker voor 
openbare groenvoorzieners. Om te kunnen beantwoorden aan de 
functies biodiversiteit, gezondheid en welzijn, luchtzuiverende 
werking, klimaat en waterbuf fering geef t 39-65% van de 
groenvoorzieners aan hier niet voldoende info over te hebben.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Sandy Adriaenssens
Foto’s: Sandy Adriaenssens

Figuur 1 Gebruik van de verschillende plantengroepen door groenvoorzieners

Figuur 2 Belang van verschillende plantkenmerken en de functies van groen voor groenvoorzieners of hun klanten

DEMONSTRATIE SORTIMENT GROENBLIJVENDE 
VORMHEESTERS
De demonstratietuin groenblijvende vormheesters wordt in 2019 
verder aangevuld met soorten die werden geselecteerd o.b.v. het 
literatuuronderzoek, suggesties van bezoekers aan de demotuin 
en reacties na de presentaties op studiedagen en navormingen 
fytolicentie. Alle planten worden opgevolgd naar groeiwijze, 
tolerantie tegen droogte, wateroverlast en vorst, ziekte- en 
plaagdruk en beheersing. Daarnaast wordt net zoals vorig jaar een 
aantal soorten ingepot met hoge en lage pH om het ef fect op de 
groei te evalueren.

SORTIMENTSVERGELIJKING
PCS neemt in 2019 deel aan een internationale sortimentsvergelijking 
van Rosa sp (Excellence roses) en van Spiraea sp. (Eurotrials). Voor 
Excellence Roses worden de verschillende cultivars aangeplant in 3 
rosaria (BE, NL) en worden via keuringen de beste variëteiten qua 
ziektegevoeligheid, duurzaamheid, onderhoudsintensiteit, (door)
bloei en geur geselecteerd. Eurotrials wil in 8 Europese landen de 
performantie van cultivars binnen een soort vergelijken onder 
verschillende klimaatomstandigheden en zo een gefundeerde 
waardebeoordeling bekomen. Deze wordt omgezet in plantenfiches 
per cultivar. 

BIJENVRIENDELIJKE BEPLANTING
Om van vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar nectar en 
pollen te voorzien voor bijen, is een doordachte plantenkeuze van 
groot belang. Binnen een soort kan echter de aantrekkelijkheid 
voor bijen sterk verschillen tussen cultivars. Omwille van deze 
reden voert PCS bijentellingen uit op cultivarniveau binnen een 
soort. Dit zal o.a. gebeuren op de Spiraea sp. en Rosa sp. uit de 
sortimentsvergelijkingen. Daarnaast worden via de bijentuin de 
principes van bijenvriendelijke beplanting gedemonstreerd en 
worden de inzaai van verschillende soorten meerjarig bloemenzaad 
geëvalueerd.

PLANTENDATABASE OPENBAAR GROEN
Via de website www.openbaargroen.be biedt de VLAM een 
platform waar zowel groenambtenaren, kwekers als tuinaannemers 
elkaar kunnen vinden in Vlaanderen. De huidige plantendatabase 
is echter aan vernieuwing toe en wordt tijdens het voorjaar van 
2019 herwerkt in samenwerking met AVBS en PCS. Bij de nieuwe 
invulling zal het mogelijk zijn om via verschillende criteria zoals 
gebruik, hoogte, vorm, bijvriendelijk, inheems,… een selectie 
te maken van de aanwezige soorten. Aan de aanwezige soorten 
worden m.a.w. een aantal ecosysteemdiensten toegevoegd, voor 
zover deze info reeds beschikbaar is. Dit is noodzakelijk voor zowel 
kwekers als groenvoorzieners om het ecosysteemdienstenverhaal 
van groen goed in te kunnen vullen.

PROEFPROGRAMMA FUNCTIONALITEIT
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INNOVATIE
Resultaten sectorbevraging
Voor het thema innovatie werd geïnformeerd rond welke thema’s 
groenvoorzieners graag meer onderzoek hadden gewenst. Hier bleek 
ongeveer een evenredige interesse voor innovatieve tuinconcepten

 zoals prairietuinen of xeriscaping, innovatieve producten of innovatieve 
systemen zoals wadi’s, dak- en gevelgroen of floating gardens. Andere 
suggesties waren ondergrondse groeiruimte voor bomen, pesticidevrij 
ontwerpen en ecologische tuinen.

AANPLANT EN ONDERHOUD
In deze vragenreeks werd gepolst naar courant gebruikte technieken 
bij aanleg en onderhoud van groen. In eerste instantie werd gepolst in 
welke mate groenvoorzieners rekening houden met het bodemtype en 
de nutriëntentoestand van de bodem wanneer een groenzone wordt 
aangelegd (Figuur 3). 36 tot 66% van de bevraagden geef t aan vooral 

een manuele controle uit te voeren van de bodemtextuur. Vooral private 
groenvoorzieners zullen in tweede instantie naar een bodemanalyse 
gaan. Bij de private groenvoorzieners zal 39% de voedingstoestand 
van de bodem nagaan door de huidige beplanting te bekijken en/of het 
type onkruiden en 31% via analyse van een bodemstaal. Bij de openbare 
groenvoorzieners is dit slechts 14 en 11%, respectievelijk.

BEPLANTING VAN EEN WADI
 Een wadisysteem is één van de manieren om hemelwater niet 
via het conventionele rioolstelsel af te voeren, maar te laten 
infiltreren in de bodem en zo het grondwater op natuurlijke wijze 
aan te vullen. In zowel Nederland als België wordt een wadi vaak 
ingezaaid met gras. Nochtans heef t een beplante wadi een hoger 
waterbergend vermogen, een hogere biodiversiteit en een mooiere 
aanblik. Via variatie in het sortiment kan ook gespeeld worden met 
de waterbergingscapaciteit. 

PROEFPROGRAMMA INNOVATIE

BIODIVERS GROEN
Op het demonstratieperceel van Afdeling Groen, een voormalig 
hooiland, zullen een aantal maatregelen uitgevoerd worden om 
de biodiversiteit van het perceel maximaal te laten toenemen. 
Om dit te kunnen monitoren de volgende jaren, zal in juni een 
inventarisatie van de aanwezige fauna en flora uitgevoerd worden. 
De maatregelen omvatten o.a. de aanplant van een gemengde 
houtkant, de plaatsing van een insecten- en bijenhotel en 
nestkastjes voor verschillende vogelsoorten, omvorming van een 
deel van het grasland naar een bloemenrijk hooiland, aanleg van 
een takkenwal en stenen muurtje als schuilplaats voor insecten en 
een minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

STRAATGROEN MET BEPERKTE WORTELRUIMTE
Afhankelijk van de groeiplaats kunnen verschillende 
productsubstraten gebruikt worden die specifiek ontwikkeld zijn 
voor die situatie. Vaak is het echter moeilijk om een compromis 
te vinden tussen een optimaal groeimedium voor de boom en 
de functie van waterberging, die steeds belangrijker wordt. Via 
boomsoortkeuze kan hier ook op ingespeeld worden. Tijdens het 
najaar van 2019 zal een proef uitgewerkt worden waarbij een aantal 
bomen geëvalueerd worden in verschillende substraten.
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Gazonmeststof voor de bemesting 
in het najaar
DCM AUTUMN
NPK 8-4-15 + 3 MgO + Fe
MINIGRAN® TECHNOLOGY – 25 kg

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

 MINIGRAN® TECHNOLOGY: homogene samenstelling en uniforme verdeling

 Professionele meststof voor de groene vakman

Diepgroen en sterk gazon

ACTIE 12 + 1 zak 
GRATIS*

* Actieperiode: van 1 augustus 2019 tot uitputting voorraad uiterlijk 31 oktober 2019

De Ceuster Meststoffen • Bannerlaan 79 • 2280 Grobbendonk • tel: +32 (0) 14 861 661 • dcm@dcm-info.com • www.dcm-info.com
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Figuur 3 Overzicht van de mate waarin bij de aanleg van groen rekening wordt gehouden met het bodemtype (links) en de nutriëntentoestand van de bodem (rechts) door openbare en private groenvoorzieners of 
deze met een gemengde functie.

Figuur 4 Frequentie van de toegepaste maatregelen voor bodemverbetering door groenvoorzieners (links) en ter voorkoming van onkruiden, ziekten en plagen (rechts)

Figuur 4 geef t weer in hoeverre groenvoorzieners gebruik maken 
van bekalking, algemene bodemverbetering (compost, commercieel 
beschikbare bodemverbeterende middelen of digestaat), specifieke 
bodemverbetering aangepast aan het type beplanting (bv. turf 
bijmengen voor zuurminnende planten) en meststof fen (stalmest of 
kunstmeststof fen). Zowel algemene als specifieke bodemverbetering 
blijken zeer frequent toegepast te worden, waarbij private 
groenvoorzieners nog iets vaker naar specifieke bodemverbetering 
grijpen. Voor algemene bodemverbetering wordt in heel veel gevallen 
van compost gebruik gemaakt. Bekalking wordt slechts sporadisch 
toegepast, het inmengen van stalmest bijna nooit. Kunstmeststof fen 
worden door meer dan 75% van de groenvoorzieners soms tot vaak 
gebruikt. Om bodems beter water te laten vasthouden, worden 
ook in eerste instantie organisch bodemverbeterende middelen 

gebruikt, naast het bijmengen van waterpolymeren of klei.  Naar 
onderhoud toe werd gepolst naar het gebruik van maatregelen ter 
voorkoming van onkruiden (afdekmaterialen, bodembedekkers, 
chemische bestrijding) of bestrijding van ziekten en plagen (biologische 
maatregelen zoals plakvallen of biopreparaten, bevordering natuurlijke 
vijanden, chemische bestrijding) (Figuur 4). Zowel afdekmaterialen als 
bodembedekkers worden door meer dan 70% van de groenvoorzieners 
geregeld toegepast. Biologische bestrijdingsmaatregelen of het 
bevorderen van natuurlijke vijanden wordt door 70% slechts sporadisch 
gebruikt. Chemische bestrijding wordt soms tot vaak toegepast, ook 
door openbare groenvoorzieners die hiervoor een afwijking kunnen 
vragen in bepaalde gevallen. Indien een chemische bestrijding wordt 
uitgevoerd, wordt dit door 86% van de respondenten zelf gedaan, de 
rest besteedt dit uit aan derden.

SCREENING VAN ORGANISCH 
BODEMVERBETERENDE MIDDELEN
Een goede bodemvoorbereiding is belangrijk voor het aanslaan en 

de verdere kwaliteit van de beplanting. In het kader hiervan werd 

een proef aangelegd met organisch bodemverbeterende middelen. 

Een 7-tal verschillende middelen worden getest t.o.v. een blanco 

behandeling in een tuinaanplant met Buxus, Ligustrum, Deschampsia 

cespitosa en Anemone hybrida.

PROEFPROGRAMMA AANLEG EN ONDERHOUD

Schrijf u in voor onze HH PRO-DAY op 26 september 2019 (Kasteel van Humbeek) via www.hhprodays.be

WERKEN MET STERKE MERKEN: SUCCES GEGARANDEERD!

De invoerder die kwaliteit verzekert via zijn sterk dealernet.

WWW.HH-GARDEN.BE/GREEN

HILAIRE VAN DER HAEGHE N.V.

Boomsesteenweg 174, B-2610 WILRIJK (Antwerpen)
T: +32 3 821 08 38   |   E: garden@vanderhaeghe.be

⊲ WS 15 PTO, hakselt tot 15 cm 
voor € 11.500 excl. BTW

⊲ WS 18 PTO, hakselt tot 18 cm 
voor € 13.495 excl. BTW 

⊲ WS 18-35D, machine met 35 Pk Kubota 
dieselmotor welke tot 18 cm kan 

    hakselen voor € 24.995 excl. BTW 

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

SPECIALE ACTIES* T.E.M. 31/12/2019

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

TM3217
⊲ Trekker TM3217 met 

mechanische aandrijving (24 Pk) 
Basismachine met landbouwbanden 
vanaf € 9.625 excl. BTW.

⊲ Trekker TM3217 met 
hydrostatische aandrijving (24 Pk) 
Basismachine met gazonbanden 
vanaf € 12.295 excl. BTW.

TLE3400
Trekker TLE3400 met 
hydrostatische aandrijving (40 PK). 
Basismachine met 
landbouwbanden vanaf 
€ 15.160 excl. BTW.

TLE3400

Schrijf u in voor onze HH PRO-DAY op 26 september 2019 (Kasteel van Humbeek)

hydrostatische aandrijving (40 PK). hydrostatische aandrijving (40 PK). 
Basismachine met 
landbouwbanden vanaf landbouwbanden vanaf 
€ 15.160 excl. BTW. excl. BTW.

TM3217
⊲

⊲

SPECIALEACTIES* T.E.M. 31/12/2019

* VIND UW AGENT OP
 WWW.HH-GARDEN.BE/GREEN
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DEMONSTRATIE VAN BODEMBEDEKKERS
De vraag naar beplantingsconcepten met onderhoudsvriendelijke 

eigenschappen is groot. In 2019 wordt een proef opgezet met een 

selectie van 16 bodembedekkers die in verschillende lichtregimes 

worden aangeplant en in associatie met een heester, knol- en 

bolgewassen en vaste planten. Daarnaast worden deze vergeleken 

met de bodembedekkende eigenschappen van perkplanten.

FYSISCH BODEMVERBETERENDE MIDDELEN
Het watervasthoudend vermogen van een bodem kan verhoogd 
worden door het inmengen van producten zoals waterpolymeren of 
geëxpandeerd perliet maar ook door het toevoegen van organisch 
materiaal. Via een literatuurstudie zal een overzicht van de 
beschikbare middelen voor de groensector gemaakt worden.

LEREND NETWERK
Als laatste vraag werd gepolst naar thema’s waarrond men graag 
meer opleiding gewenst had. Hierop kwamen zeer uiteenlopende 
reacties, maar een aantal thema’s kwamen toch opvallend vaker terug. 
Hieronder vielen ecologisch en duurzaam ontwerpen en tuinieren, 
ziekten & plagen, klimaatresistentie, plantenkennis en de relatie tussen 
bodemleven en plantengroei. Via het voorgestelde proefprogramma 
wordt hier op ingespeeld. De projecten waarin meegewerkt wordt 
(Groen Bouwen, SOS Buxusmot, Sensibilisering rond monitoring en 
beheersen van buxusmot) vullen dit aan. Verschillende vormings- en 
demonstratiemomenten verspreiden de aanwezige kennis verder bij 
professionele groenvoorzieners. 

Naast het proefprogramma op het PCS wordt binnen de Afdeling Groen 
advies gegeven voor diverse groenprojecten en wordt inhoudelijk 
ondersteuning geboden aan de vakverenigingen, de herwerking 

van Standaardbestek 250 en een werkgroep rond certificering van 
boomgranulaat. Afdeling Groen neemt ook deel aan de Green Deal 
Bedrijven en Biodiversiteit, het netwerk Natuur en Gezondheid en 
het ecologisch netwerk Groeistof. Op deze manier wordt gewerkt aan 
een lerend netwerk waarin alle stakeholders inzake groenvoorziening 
binnen het ruimtelijk beleid worden samengebracht.
 

Vind onze producten ook in 
uw AVEVE-tuinaanlegdepot

DE WEBSHOP VOOR DE TUINAANNEMER

webshoptuinaanleg.sanac.be

Gratis werkhandschoenen en 
maatbeker bij aankoop van 
5L Exteris Stressgard
actie geldig van 30/08/2019 tot en met 16/09/2019

5L Exteris Stressgard5L Exteris Stressgard
actie geldig van 30/08/2019 tot en met 16/09/2019actie geldig van 30/08/2019 tot en met 16/09/2019

Laat uw gras gezond 
de winter in gaan

2180000739_2_ADV_7201.indd   1 24/07/19   09:03
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Floraliën Community naar 
TEMPS DE FLORS in GERONA

Op 13 mei kwamen 26 leden van Floraliën Community samen in 
Gerona (of Girona in het Catalaans), om de 64e Temps de Flors (De Tijd 
van de Bloemen) te bezoeken.
Gerona ligt in Catalonië, in het noordoosten van Spanje, niet ver van 
de grens met Frankrijk en op een uurtje rijden van Barcelona. Met 
de wagen is het ongeveer 1150kms (grotendeels autosnelweg) via 
Perpignan. Diverse lowkostmaatschappijen vliegen er rechtstreeks 
heen tijdens de zomermaanden.
Gezien de regio uiterst rijk is aan bezienswaardigheden, stonden 
ook uitstappen op het programma met oa.Figueres (stad van Dali), 
een arboretum/park in Palafrugell en een wijgaanderij alvorens via 
Barcelona terug te keren na 4 intense dagen van genot en het plezier 
deze schoonheden te ontdekken.  
Gerona op zich is al fotogeniek… geen groot fotoapparaat nodig om 
de kleurrijke huisjes langs de Rio Onyar, te vereeuwigen. Vooral bij het 
passeren over de brug naar de Ramblas met de ochtendzon en nog eens 

met de warme zonnestralen ’s avonds... Men kan het echt niet laten! En 
dan hebben we het nog niet gehad over de historische stadsomwalling, 
de kathedraal met ’s werelds grootste schip boven op de heuvel, de vele 
kerken en smalle typische middeleeuwse straatjes die allen verbonden 
zijn met honderden mooi met stenen geplaveide trappen… wie Gerona 
niet kent, moet dit zeker eens op zijn Todo-lijstje plaatsen!
De rivier, de Onyar, deelt de kleine stad (+/-100 000 inwoners) in een 
historisch en een nieuwer gedeelte met de bijhorende winkels waar 
shoppen menig mens kan verleiden. Hier staat ook het provinciehuis van 
de provincie Gerona. Het stadhuis, waar Puidgemont ooit burgemeester 
was, staat in het oude gedeelte, El Barri Vell, achter de Ramblas.
Elk jaar, begin mei, vindt er het internationale bloemenfestival Temps 
de Flors (de Tijd van de Bloemen) plaats. Deze maal voor de 64e keer.
De catalanen, diehards zoals we ze kennen, gaan niet voor minder… ze 
maken er elk jaar een heus spektakel van. 
Het startte ooit zoals vele grote evenementen met een kleine 
wedstrijd onder ondernemers in een klein lokaaltje in 1954. En het 
kleine werd steeds groter, trad uit zijn voegen en vult heden ten dage 
de hele stad. Het fantastische ervan is dat nu ook kleine stadstuinen 
zich vervoegen aan de grotere parken. En ook musea, bankgebouwen, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Inge De Bruycker
Foto’s: Inge De Bruycker

De EZ 7 Plus kniklader van MultiOne? 
100% elektrisch, 100% effi ciënt!

CEBEKO - Bruggestraat 193-197 - 8820 Torhout - T 050 21 49 35 - www.cebeko.be - info@cebeko.be

CEBEKO is al 35 jaar gespecialiseerd in het verkopen, verhuren, 
herstellen en het afl everen van wisselstukken voor compacte 
grondverzet-, bouw- en tuinmachines. Wij bieden u een uitge-
breid en compleet machinepark met een heel resem aan up-to-
date machines. CEBEKO is erkend en offi cieel dealer-invoerder 
van de YANMAR minigraafmachines, MultiOne multifunctio-
nele knikwielladers en ook van de Cormidi compacte rupsdum-
pers. Daarnaast bezitten wij een uitvoerig aanbod walsrollen, 
verreikers, hoogwerkers én schaarliften. Van kleine graafwer-
ken binnenshuis tot grote projecten op uitgestrekte werven, 
CEBEKO levert de beste oplossing. Ook voor het onderhoud en 
het herstellen van uw machines kunt u bij CEBEKO terecht. Wij 
beschikken over een eigen service atelier en constructiewerk-
plaats om uw machine steeds aan te passen naar uw wens.

Als erkend dealer van MultiOne hebben wij onlangs hun gloed-
nieuwe EZ 7 Plus mogen ontvangen. MultiOne is een Italiaans 
bedrijf waar wij sinds 1 september 2016 offi cieel mee samen-
werken. Hun compacte wielladers zijn voorzien van een multi-
functionele joystick die elk accessoire kan bedienen. 
De hydraulische multiconnector met geïntegreerde snelkoppelin-
gen geeft de mogelijkheid zeer snel en zonder lekkage, twee of 
drie hydraulische connecties te maken. Met ruim 200 originele 
accessoires, kunnen de MultiOne machines in enkele seconden 
omgetoverd worden tot een grasmachine, klepelmaaier, hef-
truck, een compacte tractor, een telescopische lader, een beton-
mixer, grasprikker, een personenlift en zoveel meer.

MultiOne hanteert innovatie steeds als kernwaarde en drijven-
de kracht. Hun gloednieuwe EZ 7 Plus speelt in op de groei van 

het milieubewustzijn en elektromobiliteit in onze maatschap-
pij. Deze kniklader is gebaseerd op de bestseller 8-serie en 
beschikt over twee elektromotoren, één voor de wielaandrij-
ving en één voor de aandrijving van de hydrauliekpomp. De 
kniklader weegt 1.800 kg en haalt een maximale rijsnelheid van 
12 km/h. Maar waar staat EZ dan voor? EZ staat voor ‘Emission 
Zero’, wat wil zeggen dat er geen uitlaatgassen geproduceerd 
worden bij het gebruiken van deze kniklader. Nog een sterkte 
van dit product is de zeer lage geluidsproductie. Hieruit kunnen 
we concluderen dat deze machine oog heeft voor de leefom-
geving. De EZ 7 Plus heeft daarnaast ook heel wat voordelen 
in uw eigen belang. Door het ontbreken van een dieselmotor 
zijn de onderhoudskosten veel lager dan voorheen. Ook uw 
bedrijfskosten zullen lager zijn dankzij de prijsvoordelen van 
een elektrische machine. 

Nieuwsgierig geworden? Kom dan zeker eens langs op buiten-
stand B27 op MATEXPO en maak kennis met deze nieuwe 
kniklader en tal van andere nieuwigheden waaronder heel 
wat CEBEKO en MultiOne attachments. Ook de Cormidi C85 
Lithium Battery zal present zijn op onze stand. Deze minidum-
per met lithium batterij biedt een hoge energiedichtheid en 
langere levensduur. Een ander belangrijk pluspunt is dat alle 
Cormidi-modellen maar één meter breed zijn, wat van hen het 
ideale transportmiddel in kleine ruimtes maakt. Ze zijn overi-
gens een perfecte aanvulling voor YANMAR micro graafma-
chines! Naast onze stand zullen de laatste nieuwe machines 
van YANMAR gepresenteerd worden waaronder één van hun 
laatste toevoegingen aan het gamma: de ViO80-2PB. Tot dan!

BRANDED CONTENT
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of ficiële instellingen, historische openbare gebouwen als winkels en 
restaurants zijn jaarlijks een lust voor het oog. Achter elke hoek van 
de straat ontdek je een andere floristieke installatie. Temps de Flors 
heerst en leef t onder het catalaanse volk. Ze bereiden de stad voor om 
250 000 bezoekers helemaal gratis te verwelkomen! Een uitgekozen 
moment om de historische gebouwen die anders betalend zijn, te 
bezoeken, met een fleurige aankleding als kers op de taart. Ondanks 
de grote groep baanden we ons een weg tussen de menigte en 
moeilijk was het niet om ons de ambiance eigen te maken.
De kilometers straat op en straat af kropen in de benen en een heerlijk 
lokaal maal met de gepaste vino tinto onderlijnde nogmaals de grote 
aantrekkingskracht van de regio.
Temps de flors duurt 10 dagen (in weekends toegankelijk tot 24u) en is een 
kleurrijk feest waar om elke hoek, in elke straat de bloemsierkunst op te 
snuiven valt! En dit kan je wel heel letterlijk nemen, want in deze periode 
van het jaar bloeien talrijke kruiden en planten die, zoals Pittosporum, van 
op meters afstand u in de ban hebben met hun parfum. 
Deze planten konden we met naam en toenaam de volgende dag 
ontdekken in de Cap Roig Beeldentuin te Palafrugell, waar de bus 
ons naar toe bracht. Op een klein uurtje rijden van centrum Gerona 
ontdekten we het park dat zich boven de blauwgroene zee en rotsige 
kust uitstrekt. Een toegewijde gids gaf het romantische verhaal van de 
Russische kolonel en Engelse aristocrate mee die in 1927, na een lange 
zoektocht, daar hun idyllische plaats vonden en met veel precisie en 
middelen een kasteel met arboretum/prachttuin bouwden en zo hun 
droom realiseerden. 
Na een gastronomische opkikker kwam de wijgaanderij “Bell-Lloc 
Winery” aan de beurt. Een specialleke… niet enkel om de wijn en 
olijfolie die ze er op biologisch wijze maken, maar om zijn architectuur. 
Helemaal in het landschap opgaand, of eerder, verdoken, ligt het 
als een kunstwerk tussen de wijn- en olijfgaarden. De ontwerpers, 
RCR-architecten uit de regio van Gerona, zijn jullie misschien beter 
bekend van De Krook, de Gentse bibliotheek waar ze medeontwerpers 
van waren en het zijn niet de minste. In 2017 kregen zij de Pritzker 
prijs toegekend, een soort Nobelprijs voor de architectuur… In de 
koele, temperatuurvaste ondergrondse kelders in bruut geroest 
staal met warme tinten, als Cor-tenstaal waar ze doorgaans mee 
werken, volgden we de gids door adembenemende ruimtes waar het 
binnenvallende licht ons in Japanse sferen deed wanen.
Eens op terugweg, plezierde de buschauf feur ons met een klein 
ommetje om ons, alvorens de voetjes weer onder tafel te schuiven, 
Pals, een klein middeleeuws dorpje op een heuvel, te laten ontdekken. 
Van op het hoogste punt konden we nog net de onderwater gelopen 
velden voor de lokale rijstcultuur zien, die het water in de mond deed 
komen voor een heerlijke paella! 

Het hotel, centraal gelegen in Gerona, was de perfecte uitvalsbasis. 
Wie na het eten nog wat energie had om een stapje tussen de 
bloemen te zetten, kon dit zonder moeite doen. Samen hadden we 
immers de 140 plaatsen van deze Temps de Flors nog niet allemaal 
kunnen bewonderen. 
Deze worden allen ingevuld door éen of andere groepering, school, 
bloemsierkunstenaar of kunstenaar tout court die zich door het 
florale liet inspireren. Een ganse winkelstraat is bovendien jaarlijks 
gereserveerd voor de kleuterklasjes, die allen een eigen fleurige 
interpretatie gaven aan een kleine houten opstelling, dit jaar een 
schommel. En wie zou niet eens naar het groepswerk van zijn kleine 
bengel gaan kijken?
Vragen jullie zich ook af wie dit allemaal bekostigt? En dit dan nog 
eens elk jaar?
Het antwoord is menig; deelnemers krijgen van de stad Gerona een 
terugbetaling van materialen na goedkeuring van hun project, en voor 
de rest zijn alle helpende handen welkom. Vergeet niet, Catalanen 
zijn harde werkers, die wel eens liever met Noordeuropeanen worden 
vergeleken dan met de zuiderse Spanjaarden en last but not least, 
al die bezoekers houden van een natje en een droogje! Restaurants 
draaien non-stop, tot laat in de avond en de tapas en heerlijke, mooi 
gepresenteerde menus speciaal gecreëerd voor Temps de Flors, 
versierd met eetbare bloemetjes, laten niemand onbekoord… en als je 
dan de heel democratische prijzen er nog eens bijneemt, kan je toch 
niet thuisblijven? 
Volgend jaar start Temps de Flors 2020 a priori op 10 mei, net na 
het beëindigen van de Gentse Floraliën… Voor wie nog niet genoeg 
bloemen zag in Gent ? 

Voor inlichtingen: Gelieve Adrien Saverwyns te contacteren 
(adrien.saverwyns@gmail.com) of Inge De Bruycker 
(debruycker.inge@gmail.com)

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 

Klepelmaaiers

Houtversnipperaars

Onkruidborstels

Zoutstrooiers

www.vandaele.biz

onderhoud

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 

www.vandaele.biz

Machines voor berm- en groen onderhoud

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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Groen groeien is de vereniging  
voor Vlaamse tuinaannemers

Ze verdedigt hun belangen,  
verenigt haar leden en zorgt  

voor commerciële en 
praktische voordelen.
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1,6 tot 8,0 ton

7,5 tot 50 ton

NIEUWE MODELLEN
SY80 : 8,0 ton 

SY155U : 15 ton binnendraaier

SY155W : 15 ton bandenmachine
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we tonen onze liefde voor staal via unieke creaties

Serenti
Exclusive Outdoor Design

info@serenti.be   -   www.serenti.be
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PROMOTIE

 “Groen groeien groeit gestaag. 
Maar om écht groot te worden én 

te blijven hebben we U nodig.”
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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
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Overschrijven kan via  
IBAN BE11 7380 3134 3348 
BIC KREDBEBB 
Na ontvangst van de betaling, 
bezorgen wij je jouw lidkaart en jouw onkostennota.

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

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

Maatwerk in natuursteen op aanvraag
uitgebreid toonpark

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

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

Bezoek onze

webshop

Registreer u via de webshop voor aannemersprijzen

2180000687_3_ADV_7201.indd   1 24/07/19   09:09
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VAKINFORMATIE

Het hoef t eigenlijk geen betoog meer. De soortenrijkdom van plan-
ten en dieren gaat in een snel tempo achteruit. De grote droogte van 
de laatste jaren maken het ook uiterst moeilijk om steriele en dus 
kwetsbaardere biotopen in goede conditie te houden. Heel wat van 
onze doorsnee tuinen zijn soortenarm. 

Een fijnbladig gazon zonder onkruid kan dan wel een streling voor 
het oog zijn en rust uitstralen maar het onderhoud en voornamelijk 
het in stand houden ervan wordt steeds moeilijker en kostelijker. 
Grote voorraden water dienen verspild te worden en het verbod op 

heel wat insecticiden en herbiciden maken het bijna onmogelijk om 
nog een perfect gazon te handhaven. Monotone groenmassieven en 
hagen hebben veelal af te rekenen met hardnekkige plaaginsekten en 
schimmels die stilaan ook niet meer doeltref fend behandelbaar zijn 
met de gangbare toegelaten producten.

IF YOU CAN’T BEAT THEM, JOIN THEM!
Waarom geen gazon waarin een aantal soorten nectarleverende 
planten worden toegelaten? Door het veelvuldig bekalken van onze 
tuingronden is de pH in de tuinen vaak eerder te hoog dan te laag. Van 

Biodiverse tuinen? Jazeker!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Jurgen Van de Walle, platform voor tuinarchitecten
Foto’s: Jurgen Van de Walle, platform voor tuinarchitecten

Bloemenweide maart Bloemenweide april

Bloemenweide mei

een iets hogere ph houden planten als daar zijn brunel, duizendblad, 
biggekruid, gewone rolklaver,... Het zijn tevens planten die betreding 
verdragen en zich in een niet te kort gemaaid gazon perfect thuis 
voelen. Een paar keer kort maaien levert ook geen problemen op 
vermits de rozetten van de plant kort bij de grond overleven. De 
bloeitijd van deze planten is buitengewoon lang. Tot zes maanden 
lang herbloeien ze keer op keer na een maaibeurt. Net zoals bij een 
gewoon gazon keert de rust in de tuin terug na het maaien. 
Heb je een bloemenweide dan is de combinatie met tredplanten in het 
gazon ideaal omdat na het maaien van de bloemenweide de insecten 
hun toevlucht kunnen vinden op de rijk bloeiende tredplanten. 
Het fotomateriaal bij de artikel geef t de evolutie mee van een 
bloemenweide in combinatie met tredplanten in het gazon gedurende 
de periode van maart tot augustus.
In tuinen juich ik wel het gebruik van de robotmaaier toe. De huidige 
nieuwe generatie robotmaaiers kan je tegenwoordig op een hogere 
stand instellen zodat deze tredplanten kunnen blijven bloeien. Door 
het inzetten van maairobots krijgen we meer vrije uren in de tuin 
zodat het aanleggen en (laten) onderhouden van een uit de kluiten 
gewassen bloemenrijke border opnieuw haalbaar wordt. Het is ook 
zo dat rozetvormende tredplanten al meteen zorgen voor een lagere 
maaihoeveelheid doordat het vaak maar 1 bloeistengel is per 10 à 15 cm².
Door groenmassieven in een mix aan te planten en waar er plaats is 
heggen en houtkanten aan te planten al dan niet in combinatie met 
strakkere hagen creëren we niet alleen nestplaatsen en voedsel maar 
tevens ook de natuurlijke vijanden voor plaaginsecten die onze strakke 
hagen teisteren. Wintergroene massieven met meerdere soorten in 
een mix aangeplant schitteren letterlijk in de zon doordat het spel van 
licht en schaduw een hoofdrol gaat spelen.

Bloemenweide na het maaien midden juli

Bloei van tredplanten (biggekruid) na het maaien van de bloemenweide tweede helf t juli

Bloemenweide juni
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DUO – het lichtgewicht bekistingssysteem
NIEUW: Actiepakket 30 m² voor de groensector!

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

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

meer dan 25 kg weegt

Ontdek het volledige DUO gamma met productontwikkelingen 
en digitale innovaties op onze gloednieuwe stand, Hal 1 – 187.
Bestel uw gratis toegangskaarten via onze website

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

Bekistingen
Steigers
Engineering

www.duo.peri.be
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GROEN GROEIEN AGENDA

Technigreen.info   3 oktober 2019
Vormingsbeurs met voordrachten over openbare en groene ruimte
Locatie: Koning Boudewijnstadion – Brussel
Meer info op:  www.technigreen.info 

Groot Groen Plus   2, 3 en 4 oktober 2019
Internationale vakbeurs voor de boomkwekerij 
Locatie: Meirseweg 54, 4881 MJ Zundert, Nederland
Meer info op:  www.grootgroenplus.nl 

Demodag voor tuinaannemers en tuin- en landschapsarchitecten  10 oktober
Organisatie Boomkwekerij Willaert Oudsbergen
Locatie: Industrieweg Noord 1173, 3660 Oudsbergen
Meer info op:  www.groengroeien.be 

Startvergadering GG West   17 oktober
i.s.m. Groenrijk Van Damme (Gardens en kwekerij rododendron)
Locatie: Chris Van Damme, Ledestraat 14, 9180 Moerbeke
Meer info op:  www.groengroeien.be 

Startvergadering GG Oost   9 oktober 2019 vanaf 19u00
i.s.m. Boomkwekerij Willaert Oudsbergen
Locatie: Industrieweg Noord 1173, 3660 Oudsbergen
Meer info op:  www.groengroeien.be

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 

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 op:  www.groengroeien.be 

Studiedag PCS groenvoorziening (navorming fytolicentie)   12 september 2019 vanaf 13u00
Onderwerp: ‘Biodiversiteit voor een natuurlijk evenwicht tussen nuttigen en plagen’
Locatie: Educatieve tuin De Helix – Hoogvorst 2, 9506 Grimminge
Meer info op:  www.pcsierteelt.be

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
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PERFECTE BEMESTING 
VOOR GRASZODEN 

OF IN- EN DOORZAAI

LandscaperPro
  New Grass
  20-20-8+2MgO

www.landscaperpro.be

GRASZADEN

MESTSTOFFEN

STROOIERS

• Ideaal voor gebruik tijdens inzaaien of leggen van grasmatten. 
•   Het hoge fosfaatgehalte bevordert een goede 

wortelontwikkeling
• Veilig voor jong gras, minimaal risico op verbranding
• Fijne korrels verzekeren dat de voedingsstoffen 

gelijkmatig worden verdeeld

PERFECTE BEMESTING 

OF IN- EN DOORZAAI

STROOIERS

PERFECTE BEMESTING 

OF IN- EN DOORZAAI

STROOIERS
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