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Beste collega’s sectorgenoten,

Groen Groeien viert dit jaar haar 10 jarig bestaan. Het afgelopen decennium was dan
ook zeer bijzonder. Niet alleen hebben we getracht nieuwe wegen in te slaan, we hebben
meteen de snelweg genomen. We mogen trots zijn op ons traject. We hebben heel wat
mensen verenigd, opgeleid en geïnformeerd. De reis van de voorbije 10 jaar had zijn
tegenslagen maar ook zijn hoogtepunten.
Het begon allemaal met Robert Brouckaert die een nieuw elan wilde in de
vertegenwoordiging van de tuinaanlegsector. Na enkele maanden had hij een nieuw
bestuur samen. En toen ging het snel, een paar werkgroepen over gans Vlaanderen,
een marketingplan en een uniforme communicatie deed de rest. Niet veel later volgde
het ‘Groen Groeien Magazine’ en toen begon het grote werk. Zo hadden we onder
meer de oprichting van de verschillende nicheplatformen: zwemvijverbouw, dak- en
gevelbegroening en tuinarchitectuur.
We staan voor grote uitdagingingen de komende jaren. De codewoorden zijn
‘biodiversiteit’ en ‘klimaat robuust’. Ons werk is dus nog niet af. Het komt nu pas op
kruissnelheid. Negen procent van de oppervlakte in Vlaanderen zijn private tuinen waar
we dagelijks in werken. De natuur is niet alleen aanwezig in een bos of natuurgebied
maar ook in onze tuinen. De tuinaannemer heeft dus een enorme aandeel in het
biodiversiteitsverhaal in Vlaanderen. Ook de collega-tuinarchitecten dienen hierop in te
spelen door o.a. een nauwe banden te smeden met hun collega’s uit de bouwsector. We
pleiten er dan ook voor dat zij meer betrokken zouden worden bij het uittekenen van
bouw- en stadsprojecten.

Marc Galle
voorzitter Groen Groeien

U W I D E A L E PA R T N E R V O O R A L U W T U I N P R O J E C T E N . . .
Exterior Living verdeelt een ruim en compleet gamma aan buitenbeleving in verschillende stijlen. Voor zowel houten
tuinconstructies, aluminium constructies, zwembaden, poorten en tuinafsluitingen bent u bij ons aan het juiste
adres. Bent u voor uw project op zoek naar een moderne pool house, een stijlvol zwembad en een bijpassende
afsluiting in dezelfde houtsoort? Dan vindt u in Exterior Living uw ideale partner. Met expertise, vakmanschap en
een grote brok passie creëren we graag samen met u een plaats waar uw klant tot rust kan komen, genieten van het
buiten zijn, in elk seizoen. Bekijk de verschillende mogelijkheden op www.exteriorliving.be
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Joris De Coninck

tuinarchitect en -aannemer met een stevige dosis passie
.................................................
Auteur: Pieter Clicteur
Foto’s: Pieter Clicteur Photography gcv

wel even. Tijdens dat proces leer je de klant
kennen, waar ze naartoe willen. Dat kunnen
we dan vertalen in het ontwerp en meteen
ook in de uitvoer.
De opleiding en de bijscholing achteraf heeft
als voordeel dat je de klanten aan je kunt
binden door je kennis. Er zijn klanten die
specifiek komen voor mijn visie, mijn stijl.
Het nadeel is dat sommige tuinarchitecten
er wat sceptisch tegenover staan om samen
te werken met iemand die zelf ook ontwerpt.
Al heb ik wel nog voldoende tuinarchitecten
waar ik de aanleg voor verzorg. Ontwerpen
zonder zelf uit te voeren doe ik weinig tot
niet. Mensen komen bij mij met de vraag
om een tuin aan te leggen, niet voor een
ontwerp. Als ik dan het ontwerp maak, doe
ik dat om hem ook te kunnen aanleggen.

Wat heeft er je toe bewogen om in
de tuin-business te stappen?

Ik ben van kleins af aan in de tuin beginnen
werken. Bij familie wat in de tuin mee
klussen vond ik altijd heel tof. In het
tweede middelbaar ben ik dan naar de
tuinbouwschool gegaan. Het creatieve zat
er ook altijd al wat in. Dat kan ik nu in de
architectuur kwijt. Uiteindelijk heb ik gewoon
van mijn hobby mijn beroep gemaakt.

Op je website verklaar je dat je
steeds up to date wil blijven. Hoe
pak je dat concreet aan?

De uitlopers van storm Ciara razen nog over het land waardoor een
ideale rugwind me richting Ternat waait. Daar heb ik afgesproken
met Joris De Coninck, gepassioneerd tuinarchitect en -aannemer.
Wat volgt is een gesprek gefundeerd op een stevige bodem van
inzicht, kennis en gedrevenheid.

Leg je eerst even uit wat je specialiteiten zijn?

Ik ben buiten tuinaannemer ook tuinarchitect, waarvoor ik een
3-jarige opleiding volgde in Melle. Van in het begin lag mijn interesse
meer in het ontwerpen én het aanleggen van de tuin. Ik wil niet alleen
ontwerpen omdat ik het technische en het uitvoeren ervan ook heel
leuk vind. Aanvankelijk nam ik zowat alles aan wat ik kon - we deden
zowel onderhoud als aanleg - maar gaandeweg ben ik hoofdzakelijk
bezig met het aanleggen van tuinen waar ik mijn creatief ei in kwijt
kan. In wezen is het zo dat we bij de klant komen waarna we de
volledige aanpak op ons nemen. Van ontwerp tot uitvoering. Daardoor

doen we niet heel veel projecten per jaar omdat het vooral grotere
projecten zijn. Dat brengt met zich mee dat onze job heel divers en
afwisselend is. Ik vind dat leuk en mijn personeel duidelijk ook.

Met hoeveel personeelsleden werk je?

Momenteel zijn dat twee personen. In het hoogseizoen is er meer
werk. Ik denk dat dat meteen de grootste struikelblok is in onze sector:
gemotiveerd personeel vinden. En ze kunnen houden. Op een gegeven
moment zit je goed, heb je een vaste ploeg maar dan komt er soms
werk bij waardoor je weer extra mensen moet inschakelen. Het is een
constant aandachtspunt: zoeken naar de goeie en ze houden.

Lijkt het je een voordeel om zowel ontwerp als aanleg
aan te bieden?

Het grootste voordeel is dat er nooit een misverstand is tussen
tuinarchitect en tuinaannemer. Het proces van het ontwerpen duurt
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Op een zeker moment krijg je genoeg
aanbiedingen of uitnodigingen van firma’s
die hun nieuw gamma willen voorstellen.
Daar moet je dan natuurlijk op ingaan, niet
denken dat je alles zomaar van internet
kunt plukken. Het zien of het zien doen,
doet heel veel. Ik maak er tijd voor vrij,
zit verschillende dagen per jaar zelf bij de
plantenkweker om er even rond te lopen en
te zien wat er gebeurt.
Daarnaast is Groen Groeien een ideale bron
om kennis op te doen. Je wordt uitgenodigd
op studie-avonden die heel interessant zijn.
Soms is de opkomst wat laag terwijl je er wel
een pak kennis uit haalt. Ik begrijp wel dat
sommige aannemers na een lange werkdag
geen energie meer hebben om ‘s avonds
nog naar een info-moment te gaan maar bij
mij is de passie groot genoeg om dat er voor
op te brengen. Het grote voordeel is dat de
vakvereniging voor jou organiseert. Er wordt
gezocht naar interessante items.

waar je een schop en een hark in steekt en
je kunt aan de slag. Daarnaast is er vanuit
de particuliere markt heel veel vraag naar
professionele tuinaannemers. Met het label
willen we dat onderscheid maken.
Concreet houdt het in dat er een
onafhankelijk bureau komt kijken of je
aan alle regels voldoet. Op ieder criterium
staan punten. Bepaalde punten moet je
halen, andere punten heb je wat ruimte
maar er is een hoog percentage nodig om
te slagen. Veel punten mag je dus niet
laten liggen. Als je het aanvraagt, word je
gewezen op waar je in orde mee moet zijn.
Alles qua administratie wordt grondig door
gelicht: keuringen, aangiften van personeel,
veiligheidsvoorschriften, ... Eenmaal je het
label haalt, moet het ook opgevolgd worden.
Om de twee jaar krijg je een nieuwe controle.
Het label komt uit van een aantal
tuinaannemers die er mee gestart zijn.
Ondertussen is het een beetje op een
vertraagd spoor geraakt. We hopen dat ze
het nieuw leven willen inblazen. Het stuk
waar zeker nog moet in geïnvesteerd worden
is de marketing rond dat label. Nu is het nog
te weinig bekend. Maar verder is het heel
professioneel en goed opgevat, de ideale tool
om de betere tuinaannemers te kwalificeren.
Op vandaag merk ik dat er effectief klanten
tot bij mij komen omdat ik het label heb.

Je legt je ook toe op het vellen van
bomen. Dat lijkt me niet evident.

Het is effectief even moeilijk als gedacht. Ik
heb er verschillende cursussen voor gevolgd
omdat ik het heel graag deed maar wou
vooral ook opletten dat ik geen fouten zou
maken. Ondertussen heb ik iemand in dienst
die de ETW cursus heeft gevolgd. ETW staat
voor European Tree Worker. Dat is een heel
uitgebreide en zware cursus. Meer en meer
zullen aannemers verplicht worden een
ETW’er in dienst te hebben om te mogen

Je hebt het label “tuin-expert”. Wat
houdt dat precies in?

Tuin-expert is een paar jaar geleden in het
leven geroepen om het verschil te maken
tussen de hobby-tuinaannemer en de
professional. Omdat ons beroep niet erkend
is, kan iedereen tuinaannemer worden.
Koop je een stoere auto met een afvoerbuis
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vellen en snoei werken uit te mogen voeren.
Zelf klim ik niet veel meer, mijn medewerker
is 10-15 jaar jonger dan ik, maar ik weet door
die cursussen wat er in de boom gebeurt.
De persoon die beneden staat is bijna even
belangrijk als de man in de boom. Op die
manier is er overleg mogelijk.
Het is een fysiek heel zware job maar naast
het fysieke moet je ook 100% geconcentreerd
zijn. Mocht je hetzelfde werk op de grond
doen, zou het veel makkelijker zijn maar
op die hoogte moet je anticiperen. Een tak
afzagen doe je heel doordacht. Fouten maken
kan jezelf, anderen of materieel in gevaar
brengen. De kans op zware gevolgen is groot
dus moet je de juiste inschattingen maken.
Hoe meer kennis en ervaring, hoe kleiner de
foutenmarge.

Zijn er, naast het opleidingsaanbod,
nog motivaties om lid te zijn van
Groen Groeien?

Absoluut! We kunnen druk uitoefenen waar
nodig. De leden zien maar een fractie van
wat er effectief gebeurt. In wezen doen we
alles voor iedere tuinaannemer. De mensen
die geen lid zijn, profiteren mee van de zaken
die we voor de sector verdedigen. Het blijft
echter van belang om een zo groot mogelijke
groep te kunnen vertegenwoordigen om het
beroep een meerwaarde te blijven geven. Dat
blijft de grootste troef van Groen Groeien:
het promoten van de sector en er ook zorg
voor dragen. Als tuinaannemer kun je niet
naar Brussel stappen en aan de minister gaan
uitleggen wat er zou moeten veranderen.
Als vakorganisatie is het al moeilijk maar
we geraken er wel. In de bouwsector is het
aansluiten bij een sector-vereniging zelfs
verplicht, niet dat ik daar voor ben, maar het
zou het voor ons wel veel makkelijker maken.
Het lidgeld valt best wel mee, als je een paar keer
naar een studie-avond komt, heb je het al terug
gewonnen. Je krijgt er heel veel voor terug.

SECTORPROMOTIE

Tieltse tuinarchitecten
ontwerpen deeltuin voor
Batibouw

WERKEN MET STERKE MERKEN: SUCCES GEGARANDEERD!
TLE SERIE

SPECIALE
ACTIES *
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Bron en beelden: © Verhalle & Deruyck

Trekker TLE3400 met hydrostatische aandrijving (40 Pk)
of TLE4490 met mechanische aandrijving (50 Pk)

TM3185
Trekker TM3185, 18 Pk,
mechanische versnellingsbak (6V/2A).
Basismachine met landbouwbanden
vanaf € 8.695 incl. BTW

Op Batibouw kwam dankzij Stijn Verhalle
uit Kanegem en Arno Deruyck uit
Schuiferskapelle ook een stukje Tieltse
tuininspiratie tot leven in Brussel. De
tuin- en landschapsarchitecten mochten
namelijk de demotuin ontwerpen van het
cohousingproject in Paleis 4.
* VIND UW AGENT OP
WWW.HH-GARDEN.BE/GROEN

Het Vlaams Centrum voor Agro- en
Visserijmarketing (VLAM) is met de
campagne “Het Tuinaannemereffect” de
drijvende kracht achter de cogardeningtuin,
die te bewonderen viel in de nieuwe
Inspiratiezone van Batibouw. In die zone
in Paleis 4 waren verschillende types
woningen te zien, waaronder een
cohousingproject. Voor de tuin ervan deed
VLAM een beroep op ontwerpers Stijn
Verhalle en Arno Deruyck. De realisatie
van de tuin was in handen van Tuinen De
Coninck uit Ternat.

Ferris zero-turn zitmaaiers met uniek veersysteem (IS Suspension). Dit unieke veersysteem elimineert
schokken naar het chassis, voorziet in superieur comfort, verhoogt daarbij tevens de productiviteit, stabiliteit
en de levensduur van de machine.
Meer info op www.hh-garden.be/Ferris

“We ontwierpen een tuin waarvan
de verschillende gezinnen in het
cohousingproject zouden voelen dat
het hun persoonlijke tuin is, terwijl ze er
eigenlijk maar deels eigenaar van zijn”, legt
Deruyck uit. “We kozen voor een speelse,
dynamische vormgeving die uitnodigt om
te genieten. Het is geen plek waar veel
gewerkt moet worden en veel onderhoud
moet gebeuren.”
Zowel het gebouw als de tuin voorzien in
een natuurlijke opvang van regenwater”,
gaat Verhalle verder. “Tegels worden
bijvoorbeeld gelegd met open voeg om
de grondwaterreserve aan te vullen met
regenwater en centraal in de tuin kan
een wadi aangelegd worden. Deeltuinen
hebben voordelen die in aparte tuintjes
moeilijk te bekomen zijn en werken
bovendien kostendelend. Tot slot is dit ook
een prima voorbeeld van hoe een woning
en een tuin een geheel vormen. Daarom
worden beide trouwens ook best tegelijk
uitgetekend en voorbereid.”

IS2100

ISX800

28 Pk B&S Vanguard EFI benzinemotor.
Basismachine met maaier 132 cm
vanaf € 13.295 incl. BTW.

27 Pk B&S Commercial Series benzinemotor.
Basismachine met maaier 132 cm
vanaf € 10.800 incl. BTW.

WWW.HH-GARDEN.BE/GROEN
HILAIRE VAN DER HAEGHE N.V.
Boomsesteenweg 174, B-2610 WILRIJK (Antwerpen)
T: +32 3 821 08 58 | E: garden@vanderhaeghe.be

De invoerder die kwaliteit verzekert via zijn sterk dealernet.
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Een ‘gezonde’ bodem kan enkel maar mits
een goede bodemstructuur
De laatste jaren besteden groenvoorzieners bijzonder
veel aandacht aan ‘een gezonde bodem’. Meer dan terecht! En in eerste instantie wordt dan vooral gedacht
aan de biologische toestand van een bodem: het bacteriële leven, de schimmels en de regenwormen of aan het
bodemvoedselweb. Minder aandacht gaat daarbij echter
naar de vruchtbaarheidstoestand algemeen en naar de
voedingsonevenwichten in het bijzonder. Bodemanalyses wijzen echter voortdurend uit dat ook op dat vlak
vaak zware fouten gemaakt worden, met grote gevolgen
op de structuur van een bodem en daardoor ook op het
zo gewilde gezonde bodemleven!
De gewenste bodembiologie kan maar ten volle tot ontwikkeling komen wanneer er voldoende voedingselementen en
organisch afbreekbaar materiaal in de bodem aanwezig zijn.
Maar een bijkomende eis is ook dat een bodem een kruimelige,
open en kluiterige structuur moet hebben. Want enkel dan kan
overtollig water worden afgevoerd via de grote poriën, of water opstijgen via de kleine poriën en vindt er een optimale gasuitwisseling plaats tussen de bodem en de atmosfeer. En enkel
onder dergelijke omstandigheden gedijt het bodemleven.
Eén van de belangrijkste factoren die leidt tot zo’n gewenste
kruimelige structuur is het zogenaamde klei-humus complex
(KHC). En dat zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht.
Het KHC is in staat om voedingsionen op te slaan of uit te wisselen met andere voedingsionen in de bodem. Hoe groter het
aandeel KHC in een bodem, hoe meer opslag- en uitwisselings-
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capaciteit er is en hoe vruchtbaarder een bodem zal zijn. Maar
het kwantitatieve aspect is niet het enige dat hierbij telt. Nog
belangrijker is de vraag welke voedingsionen er op het KHC
gebonden zijn. En wat blijkt uit talloze proeven en waarnemingen? Dat een open en kluiterige structuur enkel maar mogelijk
is wanneer vooral calciumionen op het KHC gebonden zijn. De
calciumionen moeten het leeuwenaandeel van de KHC-bezetting uitmaken! Het aandeel van resp. magnesium, kalium en
andere positief geladen ionen moet aanzienlijk lager zijn dan
dat van calcium. Maar wat merken wij in de praktijk? Dat in
veruit de meeste gevallen het aandeel magnesium en kalium
té hoog zit in vergelijking met calcium. En het gevolg daarvan
is een zware terugval in de kwaliteit van de bodemstructuur:
dichtgeslagen bodems, die nauwelijks of geen ontwikkeling
van het gewenste bodemleven toelaten!
Maar COMPO EXPERT zou zichzelf geen Expert mogen noemen, mochten ze daarvoor geen geschikte oplossing hebben
gevonden. Recent bracht COMPO EXPERT de bodemverbeteraar Karisol® Complex (gemengd organisch-mineraal bodemverbeterend middel, rijk aan organische stof, ontheffingsnummer EM031.H) op de markt. Karisol® Complex is rijk aan
organische stof (45 %), waardoor na toediening in de bodem
het aandeel KHC stijgt. Maar dankzij de aanwezigheid van calciumionen (min. 10 % CaO) zal ook de kwaliteit ervan stijgen.
Door de hogere aanwezigheidsgraad van calcium op het KHC
zal de bodemstructuur verbeteren en krijgt het bodemleven
extra kansen! Belangrijk daarbij is te weten dat er geen pHbeïnvloeding gebeurt!

Meer info nodig? Contacteer Jo Verschueren, Technisch Raadgever Tuinaanleg, johan.verschueren@compo-expert.com of 0497/58 89 31

WWW.COMPO-EXPERT.COM
WWW.COMPO-EXPERT.COM
WWW.COMPO-EXPERT.COM

ZWEMVIJVERBOUW

ZWEMVIJVERBOUW
wat zeewierkalk (maerl) aan het water. Andere
problemen die bomen kunnen veroorzaken
zijn beschadigingen aan de constructie met
hun zware wortels of grote vallende takken.

De beste plaats voor een vijver

Praktische zaken

................................................................................
Auteur en foto’s: Guido Lurquin

Een vijver inplannen in de tuin… het vraagt wat aandacht. Er zijn
een aantal belangrijke factoren waarmee we rekening moet houden
worden, zodat de plaats, die op het eerste zicht misschien ideaal
leek, het niet noodzakelijk is.
Waar de grondwaterstand het toelaat of waar een bron ligt is het
soms mogelijk een natuurvijver aan te leggen. In dit geval wordt de
plaats ervan als het ware vanzelf bepaald. Bedenk wel dat dergelijke
vijvers meestal erg onderhevig zal zijn aan schommelingen van de
grondwaterstand. Het verschil tussen zomer en winter, natte periode
en droge periode, zal in onze streken vaak 1,2 m en meer bedragen wat
erg storend kan zijn, vooral in de zomer. En voor de levende inhoud
wordt dat dan uiteraard een ramp.
In de meeste gevallen zal je echter een afdichtingsmateriaal (meestal
folie) gebruiken om het water in de vijver te houden. Het laagste punt
van de tuin is dan meestal niet ideaal. In laagliggende gebieden kan
onder de vijverfolie een waterdruk ontstaan die lelijke blazen kan
veroorzaken. Denk dan zeker aan drainage onder de vijver.
Bovendien vloeit overtollig water uit de tuin (slagregen, onweer) naar

een laag gelegen vijver toe en voert meststoffen mee, wat de vijver
vervuilt en een ramp voor het evenwicht van de vijver. Let zeker ook op
paden en terrassen die het vervuilde tuinwater naar de vijver kunnen
leiden. Zorg er daarom in ieder geval voor dat tenminste de vijverrand
iets boven het omringende grondniveau uitsteekt en dat het uit de
tuin aanstromend water niet in de vijver kan.
Kunstmatig aangelegde vijvers kan men voor de rest plaatsen waar men
wil, ook volledig boven de grond, op een terras of zelfs op een plat dak.
Een (gedeeltelijk) boven het grondniveau gelegen vijver heeft zo zijn
voordelen: er is minder graafwerk aan, hij brengt het waterleven dichter
bij het oog, is veiliger voor kinderen en wat gemakkelijker te onderhouden. Toch zijn er ook belangrijke nadelen: een boven grondniveau
gelegen waterpartij bevriest vlugger en de randen moeten stevig zijn.
Vergeet ook nooit dat een gevulde vijver een enorm gewicht heeft!
Vaak legt men een biotoopvijver aan ergens achteraan in een verloren
hoek van de tuin. Op zich is daar natuurlijk niets op tegen. De vogels
en amfibieën uit de buurt zullen die rustige omgeving waarderen.
Maar, is het niet beter wanneer uw klant het aantrekkelijke
wateroppervlak vanuit de woonkamer kan zien en er zo continu van
kan genieten? Wellicht wel. Het is in ieder geval verstandig de vijver
daar ergens situeren waar de klant hem gemakkelijk kan bewonderen.
Veranderingen in weer en licht, weerspiegelingen van bomen, wolken
en waterplanten... steeds anders en nieuw is een waterpartij. Leuk dit
te kunnen aanschouwen vanuit de living.
Een belangrijk element is de hoeveelheid licht. Ziet uw opdracht
gever graag bloeiende planten probeer er dan voor te zorgen dat de
vijver voldoende zonlicht krijgt. Dit geldt zeker wanneer hij waterlelies wenst, die omzeggens niet bloeien in schaduw. Een vijver voor
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waterlelies zou minstens 6 uur per dag uit
de schaduw moeten liggen. Teveel zonlicht
daarentegen kan, zeker bij ondiepe vijvers,
de oorzaak zijn van te snelle opwarming van
het water op zomerse dagen met als gevolg
algenbloei. Het is trouwens belangrijk
vijvers diep genoeg te maken, dat is beter,
ook voor spiegelvijvers, best 60 cm of meer.
Dan is het vijvermilieu stabieler met minder
problemen. Voor koivijvers is een ligging in
de halfschaduw ideaal en voor zwemvijvers
geldt uiteraard hoe zonniger hoe beter.

Wat met heggen en bomen in de
omgeving?

Heggen en tuinafsluitingen hebben
hun nut. Een ligging uit de wind valt te
prefereren. Hoge planten zullen minder
gemakkelijk omwaaien en het microklimaat
wordt gunstig beïnvloed. Dan wint de vijver
vlug een graadje of een paar graadjes en
dat is belangrijk voor een aantal toch wat

warmtebehoeftige vijverplanten en voor de
koudbloedige vijverdieren.
Grote bomen in de buurt kunnen problemen
geven en dit niet alleen vanwege hun
schaduw, maar ook omwille van bladeren
die in het water vallen. De bladeren gaan
ontbinden en kunnen een te zware belasting
zijn voor het evenwicht in de vijver, zeker in
de herfst. Dit probleem kan wel gedeeltelijk
opgelost worden door de vijver te voorzien
van voldoende skimmers en door in de herfst
een net over de vijver te spannen.
Ook zijn sommige boombladeren min of meer
giftig, denken we maar aan wilg, paardekastanje, laurierkers, rododendron, taxus, gouden
regen. In grote aantallen kunnen ze het water
van een kleine vijver belasten met hun gifstoffen. Dennen in de onmiddellijke omgeving
kunnen met hun naalden het water verzuren.
Dit is echter te verhelpen door toevoeging van
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Toegankelijkheid voor een graafmachine en
rollende materiaal is een factor die bij het
aanleggen waterpartijen zeker belangrijk is.
De machines hebben ook plaats nodig rond
de plek om te manoeuvreren en de grond te
verwijderen. Een andere te overwegen factor
is de gemakkelijke aanvoer van water en
elektriciteit: water om de vijver te vullen en in
de zomer nu en dan wat bij te vullen - elektriciteit om pompen te doen draaien en sfeerverlichting toe te laten. Men kan ook denken
aan afvoermogelijkheden voor water via
riolering of een lager gelegen stuk land. Zal
nuttig zijn bij het onderhoud van grote filters
zoals bij koivijvers. Dit laat ook toe de vijver
gemakkelijk te kunnen ledigen bij eventuele
grote schoonmaak of herinrichting.
Er zijn dus een heleboel zaken waar men
rekening moet mee houden… of kan mee
houden. He wordt wat puzzelen maar
meestal valt het wel mee.

SAMENVATTEND KAN MEN
STELLEN:

‘De ideale vijverplek ligt vrij dicht bij
het huis, is makkelijk bereikbaar bij
aanleg en onderhoud, ligt dicht bij
drainagefaciliteiten en wordt door
omheiningen, heesters of bomen
beschut tegen wind maar ligt niet
onder grote bomen. Bovendien krijgt
hij voldoende zon, want hoe warmer
het water hoe meer plantensoorten
in aanmerking komen’.

WETGEVING

Vrijstelling tachograafgebruik
gewijzigd

Pioneering the Future

................................................................................
Auteur en foto’s: Jan Vancayzeele, consulent AVBS-Groen Groeien

Multigreen® Magic
Gecontroleerd vrijkomende meststoffen

Momenteel ontvangen we meldingen van
leden-tuinaannemers over controles op de
openbare weg inzake wegtransport en tachograafgebruik. De interpretatie van de vrijstellingsregels door politie en parket is gewijzigd.
Zij baseren zich op Europese wetgeving en
Europese rechtspraak.

•
•
•
•
•

Voertuigen met MTM max. 7,5 ton:

wijziging tachograafvrijstelling voor het
vervoer van materiaal
Sinds 2015 geldt een vrijstelling voor het
vervoer van materiaal, apparatuur en
machines die de bestuurder gebruikt voor
zijn werkzaamheden in alle lidstaten van de
Europese Unie. Bovendien wordt de straal
waarbinnen zonder tachograaf gereden mag
worden uitgebreid van 50 naar 100 km. De
overige vereisten gelden nog steeds met name
toegestane maximummassa niet meer dan 7,5
ton en het vervoer is niet de hoofdactiviteit van
de vervoerder.
Op juridisch vlak moet in geval van controle voor dit gedeelte van de
vrijstelling niet meer verwezen worden naar artikel 6, d) van het KB
van 9 april 2007. De correcte verwijzing is sinds 2 maart 2015 artikel 3,
a) bis, van Verordening 561/2006.

Voertuigen met MTM meer dan 7.5 ton:

wijziging interpretatie artikel 6, b) van het KB van 9 april 2007
Het artikel 6, b) van het KB van 9 april 2007 vermeldt in het kader
van vrijstelling tachograaf: “Voertuigen voor goederenvervoer voor
landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven die in
het kader van hun eigen beroepsactiviteit worden gebruikt voor ritten
binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf.”
Ingevolge Europese rechtspraak stellen politie en parket dat de
vrijstellingen restrictief dienen te worden geïnterpreteerd. Hierin stelt
men: “Aangezien ‘tuinbouw’ niet is gedefinieerd moet men rekening

Exclusief voor de professionele tuinaanlegger
Uniek met gecoate kaliumnitraat
Eén bemesting met werkingsduur van 4-5 maanden
Zeer geschikt bij aanleg van graszoden, direct onder de zode!
Voor aanleg en onderhoud van gazon, bodembedekkers,
heesters, hagen, bloeiende planten en massieve vormen...
Het gras is niet altijd groener aan de overkant

houden met de taalkundige betekenis. Deze omschrijft tuinbouw als
het bedrijf voor het telen van consumptiegewassen zoals groenten,
fruit, bloemen en heesters. Tuinaanleg- en onderhoud vallen hier
niet onder, behalve wanneer de aannemer bomen en andere planten
vervoert die hij zelf heeft gekweekt.”

“We raden onze leden-tuinaannemers
aan om voor het transport van
o.a. werfmateriaal en -machines
met vrachtwagens met een MTM
van meer dan 7,5 ton steeds de
bestuurderskaart te gebruiken.
Ook wanneer het vervoer niet de
hoofdactiviteit is van de chauffeur.”
Interpretatie wetgeving

We stellen evenwel vast dat volgens de Europese Commissie
‘tuinaanleg’ wel valt onder het begrip ‘tuinbouw’. Dit in tegenstelling
met de Europese rechtspraak. We nemen als vakorganisatie contact
op met de ‘FOD Mobiliteit en Vervoer’ voor overleg hierover. We zullen
de situatie op terrein in de tuinaanlegsector toelichten en streven naar
werkbare praktijkoplossingen. Voor onze leden dient ook duidelijk te
zijn hoe de vrijstellingsregels dienen geïnterpreteerd te worden.
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RecreaMaster

Graszaadmengsel voor sportgazons, parken, plantsoenen en campings

DLF • www.dlf.be • info@dlf.be

Duurzaam gazon is de toekomst
Graszaadveredelaars kweken voor De Green Deal
Om gras voor nu en in de toekomst duurzaam te maken
zijn de graszaadveredelaars bij DLF al jaren bezig met het
ontwikkelingen van nieuwe producten. Het klimaat verandert,
iets dat de afgelopen jaren erg goed zichtbaar was. Maar ook
de wetgeving verandert, we mogen steeds minder tot geen
input meer gebruiken waardoor het grasplantje steeds meer
op zichzelf is aangewezen om te overleven. Een aantal van
deze nieuwe duurzame producten zijn nu al beschikbaar voor
de tuinprofessional.
Duurzame producten voor nu en in de toekomst
Op dit moment heeft DLF al meerdere duurzame producten
op de markt gebracht. Een product dat de afgelopen jaren een
enorme impact op de duurzaamheid heeft gehad is tetraploïd
Engels raaigras voor gazon, ook wel 4turf genoemd. Een nieuwe
grassoort met wereldwijd succes vanwege zijn robuustheid,
stresstolerantie en fijnheid. Door warmer maar ook natter weer
krijgen we steeds meer last van schimmels en andere ziektes.
Om deze in de toekomst ook de baas te kunnen zijn, moeten
we naar nieuwe sterkere grassoorten toe, zoals 4turf.
Probleem van verzilting
Een ander probleem dat niet alleen in kustgebieden, maar ook

steeds meer landinwaarts in België en Nederland voorkomt is
verzilting. Er is minder zoet water beschikbaar of we moeten
meer gerecycled water gebruiken. Niet alle grassen kunnen
hiertegen. DLF is daarom al enkele jaren bezig met het selecteren
van zouttolerante rassen die ook bij deze omstandigheden
blijven groeien. DLF graszaadmengsels die 4salt grasrassen
bevatten, blijven ondanks een hoog zoutgehalte in het grondof beregeningswater goed doorgroeien. Ook in periodes van
droogte zal met name het grondwater in de kustgebieden nog
verder verzilten waardoor de keuze van sterke grassen nog
belangrijker wordt.
Robuuster gras dat tegen een stootje kan
Duurzaam en robuust gazon bestaat uit drie factoren:
genetica(grassen), management en de omstandigheden. Met
de sterke genetica zijn ze bij de veredeling van DLF continu
bezig. Het management is de mooie taak van de tuinaannemer
en de omstandigheden (het weer en bodem) hebben we
vaak niet in de hand. Door echter te kiezen voor specifieke
genetica(grassen) kan het gras wel beter tegen minder gunstige
omstandigheden. En met deze sterkere grassen maken we nog
betere graszaadmengsels die zowel tegen koude, warme, natte
als droge omstandigheden kunnen. Deze graszaadmengsels
zijn te herkennen aan het ShockProof! logo.

WETGEVING

Wat kan en mag er in de voortuin?

Passaqua, de waterpasserende kleiklinker

................................................................................
Auteur: Anne De Caigny, team vergunnen stad Sint-Niklaas
Foto’s: VTA

bijzondere voorschriften kunnen voor elk perceel anders zijn, dus
vraag dit zeker na bij de gemeente.
Voor de aanleg van een bijkomende parkeerplaats in de voortuin is
steeds een vergunning vereist. Ook de heraanleg van een bestaande
verharding kan minder vanzelfsprekend zijn dan in eerste instantie
zou worden verwacht. Het bekomen van een vergunning is echter
niet altijd evident. De aanleg van een bijkomende verharding heeft
immers invloed op het straatbeeld, op de verkeersveiligheid en op
de goede waterhuishouding. Beplantingen, hagen en bomen in de
voortuin maken het straatbeeld mooier.

De meeste mensen weten dat voor het verbouwen van de woning
een vergunning moet aangevraagd worden. Toch blijkt dat er heel
wat misverstanden bestaan over wat kan en mag in de voortuin.
De regelgeving inzake ruimtelijke ordening is complex. Voor een
aantal handelingen heeft de Vlaamse overheid gesteld dat er geen
vergunning moet worden aangevraagd. Het gaat bijvoorbeeld
over de aanleg van een pad naar de voordeur of de aanleg van een
oprit naar een garage. Belangrijke randvoorwaarde is dan wel
dat de garage vergund is en dat de aanleg in overeenstemming is
met specifieke voorschriften van bijvoorbeeld een verordening,
verkavelingsvergunning of een bijzonder plan van aanleg. Deze

Passaqua,
de waterpasserende
kleiklinker

Deze groenzones helpen ook bij de infiltratie van het regenwater en
halen fijn stof uit de lucht. Een groot misverstand is dat de aanleg
van waterdoorlatende verharding zoals kiezels, grind, grasdallen
geen probleem is. Dit is echter niet waar: dergelijke verhardingen
hebben als enig voordeel dat het regenwater beter in de bodem kan
infiltreren. Voor de rest scoren ze even slecht als andere verhardingen
(geen aangenaam straatbeeld en geen luchtzuivering door groene
hagen). Is de aanleg van een bijkomende verharding dan sowieso een
verloren zaak? Niet altijd: met een beetje creativiteit is vaak mogelijk
om bijkomende verhardingen aan te leggen, voldoende groenaanleg
te voorzien en ook rekening te houden met de verkeersveiligheid.
Bezin dus eer je begint en informeer je zeker vooraf bij de gemeente.

MEER INFO:

- Over het vrijstellingenbesluit: https://codex.vlaanderen.be
- Over het indienen van een aanvraag: www.omgevingsloket.be

Passaqua met slimme afstandshouders. Kiezen voor Passaqua is de eenvoudigste

Passaqua
Doris

oplossing om natuurlĳke infiltratie van het regenwater in de bodem toe te laten. Passaqua is
een hoogwaardige strengpers kleiklinker met afstandhouders voor voegen van 6 mm breed.
De kleiklinker zelf laat het water niet door, maar laat het “passeren” via de bredere voegen.
Hierdoor blĳft de grondwatervoorraad beter op peil en wordt het overstromingsrisico ingeperkt.

Passaqua
Lotis

Van terras tot openbare ruimte. Passaqua is bĳzonder geschikt voor verhardingen
van openbare ruimtes zoals parkings, pleinen, voet- en fietspaden, verharde evacuatiewegen
voor de brandweer en ook voor terrassen en opritten. Net zoals onze standaard kleiklinkers,
heeft Passaqua een authentieke uitstraling en wordt hĳ met de jaren mooier. Passaqua is in
4 kleuren beschikbaar.

Passaqua
Magma

Passaqua
Eros

Bezoek onze showrooms in Kortrijk of Londerzeel
info@wienerberger.be - www.wienerberger.be
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Plantenpaspoort ook verplicht
voor tuinaanlegsector
................................................................................
Auteur: Miet Poppe, consulent AVBS
Foto’s: Miet Poppe en Jan Vancayzeele, consulent AVBS

Sinds 14 december 2019 is een nieuwe Europese regelgeving in werking. Doorheen de hele professionele keten van bloemen en planten
is er een fytosanitaire regelgeving in voege getreden. De intrede van
het plantenpaspoort en traceerbaarheid zijn de voornaamste. Ook
voor de tuinaanlegsector zijn er belangrijke verplichtingen.

DCM GAZON PUR®
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Lange en uniforme werking voor een mooi, diepgroen gazon,
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vorst en betreding
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Maakt geen vlekken op tegels of kleding

Europa is heel duidelijk: er moet een strikt en streng fytosanitair
beleid zijn om het Europese grondgebied te beschermen tegen de
insleep en verspreiding van ziekten en plagen. Sinds 14 december 2019
is dat strenger beleid ook een feit. De plantgezondheidswetgeving
is sterk veranderd en moet preventief en doelgericht voorkomen
dat ziekten en plagen zich kunnen verspreiden. De maatregelen die
getroffen worden bij het vinden van een quarantaine ziekte of plaag
zijn vaak drastisch. Bij een dergelijke vondst is het zeer belangrijk dat
de traceerbaarheid en gebruik van plantenpaspoort correct gebeurd
is. Als tuinaannemer zijn er ook verplichtingen om bij te dragen aan
een veilige handel in planten bestemd voor opplant.

“In de regel moeten een tuinaannemer
een plantenpaspoort ontvangen bij
aankoop van planten maar geen
paspoort afleveren aan zijn klanten.”
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PLANTENPASPOORT
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ACTIE 12 + 1 zak GRATIS *

VAN TOEPASSING OP VOLGENDE PRODUCTEN*:

De nieuwe regelgeving verplicht dat alle planten bestemd voor
opplant een paspoort dragen bij verkoop tussen twee professionele
marktdeelnemers. Plantenpaspoorten worden fysiek aangebracht
op de kleinste handelseenheid. Dat kan dus ook een pallet of partij
planten zijn die samen horen. Voor planten die verkocht worden aan
eindconsumenten moet er geen paspoort voorzien worden. Algemeen
betekent dit voor de tuinaannemer dat hij enkel een paspoort moet

ontvangen bij aankoop van planten maar geen paspoort moet
afleveren aan zijn klanten. Een openbaar bestuur of inrichting van
een bedrijfsterrein wordt ook gezien als eindconsument en moeten
dus géén paspoort ontvangen bij de aankoop van planten. Eén
uitzondering daarbij is online verkoop: bij online verkoop moet de
particulier altijd een paspoort ontvangen.
Een tuinaannemer moet wel een paspoort afleveren aan zijn klant
in geval de afnemer de planten zal gebruiken voor professionele
doeleinden, bosbouw en de aanplant van professionele
fruitboomgaarden zijn hier de belangrijkste cases van. In geval u als
tuinaannemer zelf plantenpaspoort moeten afleveren, moet u hier
een erkenning voor verkrijgen bij het FAVV.

TRACEERBAARHEID

Gepaard met het plantenpaspoort staat de traceerbaarheid doorheen
de professionele keten centraal. Hier gelden dezelfde regels als het
plantenpaspoort: wanneer een verkoop moet vergezeld worden met
een plantenpaspoort, dan moet de traceerbaarheid van die transactie
drie jaar gegarandeerd worden. Dat betekent dat er een register
bijgehouden moet worden met waar werden welke planten gekocht of
verkocht en wanneer.

Meer info: neem contact op met Miet Poppe, miet.poppe@avbs.be

* Acties enkel geldig per referentie, vraag de voorwaarden aan uw handelaar. Actieperiode: tot uitputting voorraad, uiterlijk 15/04/2020

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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10 jaar Groen Groeien
................................................................................
Auteur en foto’s: Jan Vancayzeele, consulent AVBS-Groen Groeien

Het bestuur van ‘Groen Groeien’ nodigde op 6 februari 2020 leden,
sponsors en sympathisanten uit voor de tiende nieuwjaarsreceptie.
Voorzitter Marc Galle blikte even terug en gaf zijn visie op de toekomst. Ook het nieuwe ‘Klimaatboek’ werd er voorgesteld.

NIEUWJAARSRECEPTIE

De nieuwjaarsreceptie vond dit jaar plaats op een nieuwe, sfeervolle
en gezellige locatie in Drongen. Tijdens zijn openingsspeech blikte
voorzitter Marc Galle even terug en gaf zijn visie op de toekomst.
Tevens werd het nieuwe ‘Klimaatboek’ voorgesteld door de auteurs
Marc Verachtert en Bart Verelst. Alle leden van Groen Groeien
ontvangen binnenkort thuis gratis een exemplaar aangeboden
door Groen Groeien. Zowel ere-voorzitter Robert Brouckaert als
secretaris Stephnie Vanrenterghem werden in de bloemen gezet
voor hun bewezen diensten. Dit jaar was stand-up comedian Han
Solo te gast bij Groen Groeien. Na een decennium roepen, tieren en
tegen alles trappen wat los- en vasthangt, keek Han Solo met een
groene blik kritisch terug op het voorbije jaar. Afsluiten deed men bij
Groen Groeien naar goede gewoonte met een walking dinner, een
uitstekende gelegenheid om gezellig te netwerken.

bestuursploeg gaan we meer dan ooit de baan op om onze collega’s te
informeren, te adviseren en te verenigen’, zei Marc.

VERENIGING VOOR EN DOOR TUINAANNEMERS

We zijn trekker in heel wat dossiers zoals de realisatie van de Btwverlaging en het dossier duaal leren, zei Marc. Als sectorvakgroep
van AVBS en Boerenbond zijn we in staat om resultaten te boeken
op het terrein. Ondertussen zijn er i.k.v. duaal leren al meer dan 400
bedrijven erkend, een welkome oplossing voor de kleine bedrijven die
de stap naar personeel willen zetten en een mooie tool om voldoende
jonge werkkrachten onze sector te laten instromen. Dat is een mooi

JUBILEUMJAAR

We mogen trots zijn op ons traject, stelde voorzitter Marc Galle.
We hebben heel wat mensen verenigd, opgeleid en geïnformeerd.
De reis van de voorbije 10 jaar had zijn tegenslagen maar ook zijn
hoogtepunten. Het begon allemaal met Robert Brouckaert die een
nieuw elan wilde in de vertegenwoordiging van de sector. Na enkele
maanden had hij een nieuw bestuur samen. En toen ging het snel,
een paar werkgroepen over gans Vlaanderen, een marketingplan,
en een uniforme communicatie deed de rest. Niet veel later volgde

het ‘Groen Groeien Magazine’ en toen begon het grote werk.
Zo hadden we onder meer de oprichting van de verschillende
platformen: zwemvijverbouw, dak- en gevelbegroening en tuin- en
landschapsarchitectuur.

VERSTERKING GROEN GROEIEN TEAM

Voorzitter Marc Galle stelde dat 2020 een bijzonder jaar wordt.
‘Niet alleen vieren we ons tiende werkjaar, we hebben er een
nieuw speerpunt bij, een extra consulent, Bart Verelst. Hij heeft,
na zich enkele maanden in te werken, het juiste elan gevonden
om de tuinaannemers te verenigen. Samen met Bart, Jan en onze
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wordt bij een nieuwbouw of renovatie. Groen dient een prominente
rol te spelen in de toekomstige omgevingsvergunningen. In andere
grootsteden in de wereld, hangt het aantal bouwlagen af van het
aandeel groen in de projecten. Hopelijk vindt dit ook snel toepassing
in België. Het klimaat vraagt er om. Hier zullen onze tuin- en
landschapsarchitecten een nauwe band dienen te smeden met hun
collega’s uit de bouwsector. Groene kennis en passie zit niet in een
potlood maar in het hart. In het hart van onze eigen tuinarchitecten en
onze tuinaannemers, zei Marc.

since
1923

GROEIENDE SECTOR

voorbeeld van hoe we in stilte, achter de schermen werken aan een
betere sector en waarom alle tuinaannemers lid moeten worden. Wij
zorgen dat het blijft goed gaan door innovatie en voordenken, voor en
door tuinaannemers.

Zowel op het terrein als in de cijfers stelt Marc vast dat onze sector
bloeit. De sectoromzet , het aantal bedrijven en medewerkers blijven
stijgen. Zo’n 2900 werkgevers stellen in België ondertussen meer dan
9000 arbeiders en 1000 bedienden tewerk. Met een sectoromzet van
€ 2,8 miljard zijn we dus geen kleine sector meer.

BIODIVERSITEIT

Deze platformen staan voor een grote uitdaging de komende jaren.
Het codewoord is biodiversiteit. Ons werk is dus nog niet af. Het
komt nu pas op kruissnelheid, stelde Marc. Samen met de kennis,
gedrevenheid en expertise van PCS en AVBS, zullen we daar zeker in
slagen. 9% van de oppervlakte in Vlaanderen zijn private tuinen waar
we dagelijks in werken. De natuur is niet alleen aanwezig in een bos
of natuurgebied maar ook in onze tuinen. De tuinaannemer heeft dus
een enorme aandeel in het biodiversiteitsverhaal in Vlaanderen.

GROENE BOUWPROJECTEN

De volgende uitdaging is de samenwerking met onze collega’s van
de bouwsector, zei Marc. Iedereen moet zijn plaats krijgen in de
veranderende bouwprocessen en klimaataanpassingen. We dienen
er voor te zorgen dat we niet de laatste schakel zijn die aangesproken
22 - GROENGROEIEN magazine

Grote Steenweg 13, B-9870 Olsene +32 (0)9 388 91 11 - Autostrade 30, B-1840 Londerzeel +32 (0)52 31 76 00
info@stone.be - www.stone.be

BRANDED CONTENT

Wie niet geloven wil,… moet uitproberen!
Op de beurs Agribex, afgelopen december, stelde ELIET voor
de eerste maal hun allernieuwste versnipperaar voor aan
het Belgische publiek. Het nieuwe “Prof 6” model zou zijn
voorganger gaan vervangen en op vele vlakken overklassen.
Als redactie van dit vakblad konden we ons op de ELIET stand
reeds uitgebreid informeren over alle bijzondere evoluties.
Kritisch zoals we zijn, lieten we ons niet zomaar inpakken en
vroegen we een praktijktest met de machine aan om alles in
realiteit te kunnen aftoetsen.

the new

Prof 6

verkrijgbaar in 3 modellen:

Eliet Europe NV | 056 77 70 88
info@eliet.eu | www.eliet.eu

Vraag vandaag jouw DEMO
aan op www.elietontour.eu

Zo geschiede. Amper 3 weken na de start van het nieuwe jaar
werden we gebeld door ELIET om de Prof 6 uit te proberen.
Plaats van afspraak: de intercommunale composteringssite IMOG in een deelgemeente van Zwevegem op enkele
kilometers van de ELIET fabriek. Toen we daar aankwamen
stonden de 3 modellen (Prof 6 op wielen, op rupsen en op
aanhangwagen) keurig opgelijnd tegen een achtergrond van
bergen opgestapeld groenafval. De project-ingenieur die
de sessie coördineerde, zei met een brede glimlach op het
gezicht “kies maar een machine, en leef je maar uit, keuze
aan groenafval ten over”. We liepen spontaan op het model
met rupsen af, dat er heel stoer uitzag. De startsleutel werd
omgedraaid en de 14 pk benzinemotor begon te brullen. Tijd
voor actie!
We probeerden de machine meteen het vuur aan de schenen
leggen en selecteerden naar onze mening het moeilijkste
materiaal uit, onder andere snoeisel van een coniferenhaag met
daarbij wat bamboestrengen, verweven met klimop. Bij het
invoeren viel ons meteen de functionaliteit van de trechter op.

Dankzij de grote invoeropening konden we zelfs de grilligste
bundels probleemloos afleggen. De speciale V-vormige
onderplaat zorgde ervoor dat het snoeisel zich centreerde om
zo de maalkamer in het midden naar binnen te schuiven. De
grote invoerwals klom gretig op het snoeiafval. Zodra de motor
wat aan toeren moest inbinden greep het antiblokkeersysteem
tijdig in om de versnipperaar niet in de problemen te brengen.
Zelfs toen we keer op keer de machine met overdaad probeerden
te beladen, bleef de Prof 6 keurig de controle behouden. Ook
met dikke takken deed de Prof 6 wat van hem verwacht werd.
Toen we naar de limiet zochten, waren we verbaasd dat hij alles
bleef verorberen wat nog onder de maximale hefhoogte van
11 cm paste. De controlehendel voor de invoerwals vonden we
quasi intuïtief en de bediening ervan was logisch. Het viel ons
op dat bij het invoeren van bladeren, deze werden aangezogen
tot voorbij het transparante antiprojectie gordijn. Ongeacht
het materiaal dat we invoerden, de snippers werden steeds
krachtig uitgeblazen tot probleemloos een 6-tal meter ver.
Het versnipperen met de Prof 6 werkte verslavend. Wel
anderhalf uur bleven we de machine onophoudend met van
alles en nog wat geselen. Aan snoeiafval was er bij IMOG
geen gebrek. Plots lichtte een LED lampje op ter hoogte van
de motor. De projectingenieur stelde ons gerust dat dit een
aanduiding was dat de benzinetank op reserveniveau was
gekomen. Dit was een welkome signaal om onze testsessie af
te breken. Dampend van het zweet en zwaar onder de indruk
van de prestatie moesten we beamen dat deze Prof 6 werkelijk
een bijzonder geslaagde groenafvalversnipperaar is. Hoedje af
voor de makers!

VERENIGINGSLEVEN
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Architectenteam Groen
Groeien brengt flowerpower in
iconische Floraliënhal
................................................................................
Auteur: Hilde Van Elsuwé
Foto’s: Ivan De Clercq

Met nog maar 60 dagen vóór de officiële opening van Floraliën Gent
draaien alle teams, van ontwerpers, kwekers tot logistieke ploegen,
op volle toeren. Ook binnen het architectenteam dat de AVBS-stand
ontwerpt, groeit met de dag de zin om op die iconische site aan de
slag te gaan. Wat maakt de goesting zo groot?

De Floraliën dragen een rijke geschiedenis met zich mee.
Hebben jullie zelf ook een Floraliën-verleden?

ook naar plantencombinatie en dat is natuurlijk een hele opgave als
je met materiaal van 80 verschillende deelnemers werkt. Maar ik ben
ervan overtuigd dat we de juiste keuzes gemaakt hebben. Voor mij zal
het concept geslaagd zijn als we de bezoekers in bewondering hebben
kunnen laten staan. We hebben maar tien dagen tijd om ons ontwerp
op de bezoekers hun netvlies te branden. Het moet dus echt wow zijn.”

Inge bos: “Mijn eerste Floraliën roepen een vroege herinnering op
aan de lagere school in Sint-Bavo, maar het was niet daar dat het
Floraliënzaadje geplant werd. Het was pas op het moment dat ik
voor het eerst zelf meewerkte in 2016 dat de Floraliënmicrobe mij te
pakken kreeg. Waar ik voorheen de verleiding, de lokroep miste, ben
ik vereerd en hoop ik nu te kunnen bijdragen aan een versie 2.0.”
Inge zee: “Mijn grootmoeder had een bloemenwinkel en een deel van
mijn familie is actief in de sierteeltsector. Als kind hoorde ik wel eens
verhalen over de Floraliën. Maar echt betrokken werd ik pas toen ik in
2010 een artistieke wedstrijd won en in 2016 het stadsfestival bezocht.
Nu ik zelf mee teken en ontwerp, is de drive enorm.”

“In de Floraliënhal moet het tien
dagen perfect zijn.”

Floraliën 2020 legt de link met het Van Eyckjaar. Hebben
jullie daar rekening mee gehouden in jullie ontwerp en
hoe anders is het om plots voor 80 ‘opdrachtgevers’ te
ontwerpen?

Inge zee: “Niet alleen vanuit mijn kunstopleiding in Sint-Lucas, maar
ook vanuit mijn eigen interesse ben ik altijd bezig met kunst. Ik was
er dan ook snel van overtuigd dat we met kunst en Van Eyck aan de
slag konden. Ik ga nog niet vertellen hoe we Van Eyck vertalen naar
een realistisch ontwerp, maar enkel dat we met heel veel fantasie
en creativiteit samen iets ontworpen hebben dat elke bloemen- en
plantenliefhebber zal bekoren. Er zit ook een heel sterk verhaal achter
dit ontwerp. Voor mij lag de uitdaging vooral in het inpassen van die
planten die ik voorheen minder kende, voornamelijk kamerplanten.”

“We hebben iets ontworpen dat elke
bloemen- en plantenliefhebber zal
bekoren.”

Inge bos: “Anders dan bij een tuinontwerp is dat we hier werken
met de planten die de deelnemers ons aanreiken. Het gaat over
een heel breed gamma binnen- en buitenplanten waarmee we een
boeket maken dat we zo goed mogelijk proberen te schikken naar
een patroon. Het heef t toch wel wat puzzelwerk gevraagd om met
meer dan 360 verschillende soorten planten een mooie combinatie
te maken. Wat ik ook geleerd heb uit de vorige editie is dat een
plant die oorspronkelijk minder mooi lijkt, door een goeie schikking
plots heel mooi kan worden. De compositie die we op de Floraliën
zullen brengen, kan je niet zomaar in een tuin onderbrengen. In de
Floraliënhal moet het tien dagen perfect zijn; een tuin moet 365
dagen/jaar mooi zijn. De uitdaging ligt dus in het anders omgaan
met planten en structuren. En net die uitdaging heef t enorm het
creatieve in ons alle drie aangewakkerd.”

Jullie zijn met drie in dit team. Was het snel duidelijk wie
wat zou ontwerpen en hoe verloopt de samenwerking?

Inge Vanoverbeke
a.k.a. Inge zee
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Jurgen: “We hebben getracht om een totaalproject uit te werken, dat
door groen en kunst te laten samenvloeien, zowel liefhebbers van
bloemen en planten, als kunstliefhebbers en de sector zelf zal kunnen
boeien. Een ontwerp moet niet alleen naar esthetiek goed zitten, maar
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hun tuin’
lievelingsplant: rozen
papier-maché en ver f
creatief en handig met

Jurgen: “We zijn eerst gaan brainstormen en hebben dan de
grote lijnen uitgezet. Dat ging heel spontaan. Er waren wel wat
overlappingen, maar we kwamen snel uit bij wie waar goed in
is en wie wat graag doet. Zo kwam het ontwerp tot stand. Ik
vind persoonlijk dat het heel goed klikt tussen ons en dat de
samenwerking heel aangenaam is.”
Inge zee: “En we zijn ook niet verlegen om elkaar iets te vragen. Er is
een heel goeie onderlinge communicatie.”
Inge bos: “Het is ook heel verrijkend omdat we alle drie een
verschillende achtergrond hebben en veel van elkaar bijleren op het
vlak van creativiteit, manier van werken, plantenkennis. Dat maakt
het zo leuk. Maar wat ons ook tot een goed team maakt, is dat we
dezelfde levenswaarden hebben: we hebben respect voor elkaar, we
luisteren naar elkaar, we delen dezelfde passie, en we zijn er alle drie
heel erg op gefocust om samen met die kwekers tot een fantastisch
resultaat te komen.”

De opbouwperiode zal kort, maar intens zijn. Hoe zien
jullie dat?
Inge zee: “Het grote werk moet natuurlijk nog komen. De
vergadering met de deelnemers midden februari heef t het
startschot gegeven naar die finale uitvoering.”

Inge De Bruycker
a.k.a. Inge bos
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Jurgen: “En we hebben ook bij de vorige deelnemersvergadering
gemerkt dat we vertrouwen krijgen van de kwekers. We gaan
deze opbouw dan ook met respect voor de kwekers uitvoeren. We
hebben het ons met dit ontwerp niet makkelijk gemaakt met al
die organische vormen die in elkaar overlopen, maar we gaan alle
kleine details heel goed uitschrijven naar een werkbare flow. Deze
detailplannen zullen ons ook helpen om bij problemen snel te
schakelen in de goede richting.”

“We gaan deze opbouw dan
ook met respect voor de kwekers
uitvoeren.”
Wat is volgens jullie het geheime Floraliën-ingrediënt
dat zoveel bezoekers lokt?

Jurgen: “Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Er is niet
alleen de lange traditie en de schoonheid van bloemen en planten,
maar ook de hele beleving rond groen. Ik denk bijvoorbeeld aan de
beweging rond het klimaat die ijvert voor meer groen in de stad.”
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Inge zee: “Ik denk ook dat het voor een stukje komt doordat bloemen meestal in een
positieve vibe zitten. Als ik je een bloemetje geef, dan wil dat zeggen dat ik je graag heb.
Bloemen, dat is feest!”
Inge bos: “Groen zit volgens mij in iedere mens, maar het moet soms geactiveerd worden.
Een evenement als de Floraliën kan dat proces aanwakkeren. Ik denk dat we met de
Floraliën ook vooral willen bereiken dat mensen goesting krijgen in groen, dat we onze
passie met hen kunnen delen, dat we hen eigenlijk een beetje verslaafd maken.”

Inge, jij was er ook in 2016 bij. Welke gouden tip heb je voor je collega’s?

Inge bos: “Een goede voorbereiding is alles. Je moet heel concreet denken en anticiperen
op wat mogelijk kan gebeuren en altijd een plan B achter de hand houden. Er zijn geen
problemen, enkel oplossingen. Wat ik Inge en Jurgen ook wil meegeven is dat ze heel
erg moeten genieten van het verrijkende op menselijk vlak, de kennismaking met al die
nieuwe gezichten, al die nieuwe kwekers, de passie die daar samenkomt. Ze zullen ook
echt ervaren hoe het daar elke dag borrelt van de adrenaline en welke mooie resultaten
dat geeft.”

Tot slot nog een persoonlijke vraag. Jullie hebben nu een paradijselijke
tuin ontworpen voor de Floraliën, maar waar kan je het meest van genieten in je eigen tuin?

Jurgen: “Ik heb een grote diverse tuin waar ik vooral tot rust kan komen in een sfeer die
alle drukte dempt. Mijn kantoor kijkt uit op mijn tuin en iedere dag zie ik wat er verandert
en leeft. Ik kan vol bewondering kijken naar hoe dat juiste beestje op dat juiste bloemetje
gaat zitten. Die biodiversiteit hebben we ook voor een stuk in ons Floraliënontwerp
gebracht met onder andere bijenvriendelijke rozen.”
Inge zee: “Ook voor mij is het heel erg ontspannen en genieten; buiten eten in de tuin en
genieten van mijn lievelingsrozen. Niets dat zo bloeit als een roos!”
Inge bos: “Dat is het eigenlijk ook een beetje voor mij. Het leven zien. Niets is erger dan
groen zien waar het niet fladdert, zoemt en fluit. Een bloem die ontluikt, een vrucht die
tot rijping komt, een vogel die zijn buikje vult.. de circle of life.”
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SECTORPROMOTIE

De Bruyn
www.boomkwekerij-debruyn.com

‘Tuinen Dewulf’ uit Ieper wint
Openbaargroen-award 2019

bvba

................................................................................
Auteur: Jan Vancayzeele, consulent AVBS-Groen Groeien
Foto’s: VVOG

De parking van site Schiervelde van Roeselare veranderde van een
asfaltvlakte in een aantrekkelijke, groene site. ‘Tuinen Dewulf’ uit
Ieper won met de heraanleg ervan de Openbaargroen-award 2019.
De wedstrijd Groene Lente – een initiatief van de Vereniging voor
Openbaar groen, VVOG - reikt een speciale award uit aan een openbaargroenproject dat gerealiseerd werd met een opvallende inbreng van een
professionele tuinaannemer. Gemeenten met lovenswaardige bloemen
initiatieven, nieuwe groenprojecten, water- of bijenvriendelijke realisaties kunnen meedoen aan de wedstrijd. Dankzij de steun van VLAM,
De Vlaamse Milieumaatschapij (VMM) en het Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie krijgen de genomineerde gemeenten prijzen in natura.

INSPIRATIE GEVEN EN OPDOEN

Meer dan 100ha kwekerij met een grote diversiteit en een mooi assortiment
laanbomen, coniferen, struikenen meerstammige solitairen.
info@boomkwekerij-debruyn.com Vennestraat 6a - 3130 Begijnendijk +32 16 56 14 27
2200000063_1_ADV_7831.indd 1
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Hovenierstechniek

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

De finale van de actie Groene Lente 2019 vond eind december
plaats in Oudenaarde, de groen- en bloemengemeente van 2019.
Tijdens deze finaledag werden niet alleen alle wedstrijdresultaten
bekendgemaakt, maar werden ook de opmerkelijkste groen-, wateren bijenvriendelijke realisaties gepresenteerd. Het was, zoals steeds
voor openbare besturen, dé ideale gelegenheid om inspiratie op te
doen voor alle eigen toekomstige groenprojecten. Ruimer gezien
willen VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) en
VVOG met de wedstrijd het maatschappelijk belang van openbaar
groen in de kijker zetten en wijzen op de meerwaarde van een
professionele aanpak door een tuinaannemer.

AANTREKKELIJKER, WATERDOORLATEND EN GROENER

Het winnend project, site Schiervelde, bevat een
evenementencomplex ‘Expohallen’, een sporthal, een voetbalstadion
en het nieuwe sportcomplex ‘Sportoase.’ Het stadsbestuur gaf
opdracht om de vroegere asfaltvlakte van de parking van deze site
aantrekkelijker, waterdoorlatend en groener te maken. Het gaat om
een oppervlakte van 1 hectare.

BOMEN EN KLEUR

‘Tuinen Dewulf’ koos voor de aanplanting van veel nieuwe bomen
op de ‘groene parking’ van Site Schiervelde. De in de herfst mooi

verkleurende Zelkova serrata ‘Village Green’ bijvoorbeeld is een
prachtige verschijning. De Acer rubrum ‘Scanlon’ in de middenberm
creëert een laaneffect naar de diepergelegen parkeerplaatsen. Op
de grasvelden rondom werd Tilia cordata ‘Rancho’ aangeplant. Grote
plantmaten geven direct een groen effect. Daarnaast werden tussen
de verschillende parkeervakken blokken van Carpinus betulus voorzien.
Om te zorgen voor een goede zichtbaarheid en dus ook voor de
veiligheid van voetgangers viel de keuze op de lagere en wintergroene
Hedera helix ‘Arborescens’. Bloembollen her en der zorgen voor extra
kleurtoetsen in het voorjaar.

BLIKVANGER 2020

VVOG maakte op donderdag 19 december ook bekend dat Overijse
de bloemen- en groenstad van 2020 wordt. De stad kreeg de vlag van
Entente Florale overhandigd en vertegenwoordigt Vlaanderen in deze
Europese wedstrijd.

www.bostik.be
2200000076_1_ADV_7831.indd 1

info.be@bostik.com
10/02/20 11:01
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Advanta bedankt haar klanten
ACTIE
GRATIS dopsleutelset (t.w.v. € 45,00)

BRANDED CONTENT

bij aankoop van 100 kg AQM gazonmengsel
Ravot, Extenso, Versailles, Presto, Supersporta of Renova
+ bewijs van aankoop

Advanta wapent je gazon tegen extremen

Alle praktische informatie en actievoorwaarden zijn terug te vinden op
www.advantaseeds.be.

Renova
✔
✔
✔
✔

Het mengsel voor de renovatie van beschadigde en/of uitgedunde gazons
Ook ideaal voor gebruik in doorzaaimachines
Advance coating zorgt voor zeer snel herstel
Uitstekend mengsel voor verjonging van de grasmat

Presto
✔
✔
✔
✔

HEADSTART

Herstelgazon

Veldbloemen

Na enkele weken

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

HEADSTART

Speel- / sportgazon

Zeer goede en snelle opkomst
Hoge betredingstolerantie
Uitzonderlijke ziekteresistentie
Uitzicht grasmat is onberispelijk

Vóór herstel

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

✔ Vestigt zich snel op alle grondsoorten
✔ Vormt een dichte zode
✔ Hoog herstelvermogen

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

Oneindig veel mogelijkheden

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

✔ Uitgebreid gamma aan een- en meerjarige veldbloemenmengsels
✔ Een aangepast mengsel voor elk terrein

www.advantaseeds.be
info@limagrain.be

Het moet op de juiste manier worden ingezet. En daar is vakmanschap voor nodig. En deskundige begeleiding. Want voor
de aanleg, renovatie en onderhoud van een mooi ogende, frisgroene en onkruidvrije grasmat is er geen kant-en-klaar recept.
Maar moet je aan de slag met een samenspel van op elkaar
afgestemde handelingen.”
“Als trouwe partner van de groenprofessional, bundelden we
daarom de uitgebreide kennis en jarenlange praktijkervaring
van onze grasspecialisten in een Kenniscentrum. Via events, lezingen, website, een bezoek aan ons demo- en proefgazon of
gespecialiseerd advies ter plaatse van onze experts informeren
en adviseren we je graag over de beste oplossingen en meest
geschikte alternatieven voor elk specifiek project.”
De kracht van veldbloemenmengsels
In het kader van biodiversiteit en duurzaam groenbeleid zet
Advanta ook fel in op het gebruik van veldbloemen voor grasbermen en bloemenweiden. Eenjarige en langbloeiende veldbloemenmengsels die niet alleen een uitbundige bloemenexplosie creëren gedurende de hele zomer tot de eerste vorst,
maar meteen een belangrijke bron van pollen en nectar vormen voor bijen, vlinders en andere nuttige insecten.
“Onze mengsels bevatten daarvoor uitsluitend bloemzaden en
sterke, stressresistente planten die relatief lang tegen droogte
kunnen en de concurrentie met onkruid makkelijk aangaan. Ze
zijn verder ook onderhoudsvriendelijk en dus kostenefficiënt”,
aldus Erik Truyers.

Limagrain Belgium – Advanta - Kaaistraat 5 - 8581 Avelgem – Kerkhove - Erik.truyers@limagrain.be - www.advantaseeds.be

ZWEMVIJVERBOUW

ZWEMVIJVERBOUW

Inspirerende zwemvijverdag in
Dilbeek

................................................................................
Auteur: Bart Verelst, consulent AVBS-Groen Groeien
Foto’s: Bart Verelst en Jan Vancayzeele

Op 21 januari 2020 vond in Dilbeek de 7e zwemvijverdag van de ‘Groen
Groeien Zwemvijverbouwers’ plaats. De leden zwemvijverbouwers
waren uitgenodigd in het saunacomplex “Waer Waters” in Dilbeek.
Het werd een dag vol inspiratie, techniek en advies. “Waer Waters” is
een project waaraan medewerking werd verleend door ‘Ecoworks’. De
deelnemers konden in eerste instantie genieten van een inspirerende
rondleiding op het complex, waar vooral de gigantische centrale
ecologische zwemvijver veel indruk maakte. Lieven Houthoofd van
‘Ecoworks’ deelde zijn ervaringen en gaf onze zwemvijverbouwers tal
van tips inzake technieken, filtering en pompen.
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Een blik in de wereld van openbare zwemvijvers in stedelijk context
werd gegeven door ‘Pool is Cool’. ‘Pool is Cool vzw’ is een open
platform van burgers en experts die vanuit een gedeelde wens streven
naar de herinvoering van openlucht zwemmen in Brussel. Aan de
hand van research, ontwerp en debat onderzoekt ‘Pool is Cool’ de
mogelijkheden voor openlucht-zwemmen in Brussel. Tijdens de
presentatie werd een overzicht gegeven van alle zwemvijverprojecten
in Europese steden. Tevens werd een blik in de toekomst gegeven.
Ook onze eigen hoofdstad zal een rol spelen in de ontwikkeling van
openbare zwemvijvers in stedelijke omgeving.
Op de zwemvijverdag werd ook aandacht besteed aan private
zwemvijvers. Het hele team werd getrakteerd op het private project
van Joris De Coninck in Ternat. Joris van ‘Tuinen De Coninck’ gaf een
blik in eigen tuin in Ternat. De zwemvijver is een huzarenstukje dat
ingebed is een tuin die zich onderscheid door sierlijke eenvoud en
waarin de zwemvijver een centrale plaats inneemt.
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VAKINFORMATIE

Zakboek voor een klimaattuin
Geschreven door Marc Verachtert en Bart Verelst

Een leidraad om, ondanks de klimaatverandering, optimaal
te genieten van de tuin
GENIET VAN DE ZON.

Een boek over extreme temperaturen, droogte en piekbuien, maar
zònder schuldgevoelens af te vuren naar de lezer. In dit werk wordt
aangegeven hoe we in onze Vlaamse tuinen de klimaatverandering
op een positieve manier kunnen onthalen. De lezer wordt dit
keer nìet met de vinger gewezen, integendeel: een mooi verhaal
over hoe we de stijgende temperaturen kunnen omarmen. In de
tuinen van de nieuwe generatie zijn schaduw, klimaatadaptieve
beplanting, spaarzaam omgaan met water maar òòk waterevacuatie
en biodiversiteit van groot belang. Tot op heden één voor één dure
termen die mensen afschrikken. De auteurs Marc Verachtert en
Bart Verelst maken in dit boek het klimaatverhaal tastbaar; aan
de hand van een reeks voorbeelden helpen ze de lezer op weg
om de tuinbeleving te optimaliseren, ondanks de veranderende
weersomstandigheden.

BEWAAR DE KOELTE

De ondertitel: ‘Koele oases voor hete zomers’, is veelzeggend. Het is
de kunst om in zeer warme omstandigheden toch het hoofd koel te
houden en het genot van het buitenleven te stimuleren. Maar hoe doe
je dat? Hoe kan je, als de omgevingstemperatuur enorm hoog is,

Botanica Wood Roeselare
iepersestraat 459
8800 Roeselare
info@botanica-wood.be

toch een koele, frisse omgeving creeren? Aan de hand van een reeks
tips geven beide auteurs prijs hoe men van een té warme tuin toch een
aangenaam paradijs kan maken. In het boek wordt tientallen keren
verwezen naar de tuinaannemer.

T 0032 (0)51 24 69 47

ZONDER TUINAANNEMER GEEN TUIN.

Marc en Bart geven dan wel tips, de finale uitvoering is ten laste
van de professionele tuinaannemer. Het spreekt voor zich dat
de professionele tuinaannemer een centrale plaats in dit werk
heeft. Tientallen kaderstukken getiteld ‘tip van de tuinaannemer’
begeleiden de lezer in hun zoektocht naar praktische aanpassingen
die voor hem/haar van toepassing zijn om de zomerse tuin koeler te
maken. Bolbomen, dakbomen, sluierplanten, gesloten omheiningen,
het zijn allen elementen die schaduw kunnen bieden. Niemand beter
dan de tuinaannemer kan aangeven wat in Uw situatie de beste
oplossing is.

EEN TUIN IS EEN EN AL GENIETEN.

Genieten als God in Frankrijk, is de ondertoon van dit werk. Wat
tot voor kort ervaren werd als ‘snikheet’ en ‘tropisch warm’, zal na
het lezen van dit boek beleefd worden als ‘aangenaam warm’ en
‘heerlijk zomers’. En zo hoort het; het kan niet de bedoeling zijn dat
de tuinliefhebber met een wrang gevoel de toekomstige zomers
tegemoet kijkt.
Een aantal verrassende tips om het tuinleven nóg aangenamer
te maken, gegoten in een vlot leesbaar jasje, aangevuld met
fotomateriaal dat de lezer nù al doet verlangen naar de volgende
zomer.

DE AUTEURS

Beide auteurs zijn geen onbekenden onder tuinliefhebbers. Marc
Verachtert …………. En Bart Verelst, deze laatste genoot TV-bekendheid
als deelnemer aan ‘Het Goede Leven’. Hij studeerde af als historicus
gespecialiseerd in landbouwgeschiedenis, Bart schrijft voor
diverse tuintijdschriften, verdedigt de belangen van de Vlaamse
Tuinaannemers en is zelf gepassioneerd door kruiden, fruit en eetbare
bloemen.

Ledenvoordeel Groen Groeien
Het ‘Zakboek voor een klimaattuin’
wordt gratis bezorgd aan alle leden van
Groen Groeien.
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TW230DHB

Groene gevel zuivert
grijs water

................................................................................
Auteur en foto’s: Jan Vancayzeele, consulent AVBS-Groen Groeien

Onlangs rees een verticale muurtuin op de voorgevel van een stadswoning te Gent. Teun Depreeuw van Muurtuin bvba slaagde er in om
via deze groene gevel grijs water (douche- en keukenafvalwater) te
zuiveren tot water voor laagwaardige toepassingen (toiletspoelwater) om te zetten.

Firma Thomas BVBA
Brusselsesteenweg 144
1785 Merchtem
T. (32) 52/372 273
E. info@firmathomas.be
www.firmathomas.be
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Horizontaal groen met de extensieve groendaken worden al heel vaak ingezet. Naast de groendaken biedt verticaal groen ook heel wat voordelen,
denk maar aan het visuele, klimatologisch en gezondheidsaspect in de
stad. Innovatief aan deze groene gevel is dat door de integratie van een
waterzuiveringscomponent de waterbeschikbaarheid verhoogt van deze
woning. Zeker stadswoningen kunnen daar hun voordeel mee doen. Zij
worden immers veelal gekenmerkt door compacte daken, stadstuintjes
en/of koertjes. Het inzetten van hemelwater als alternatief voor leidingwater is meestal beperkter (gelimiteerd door volume en/of door plaats)
dan in het buitengebied. Met de toepassing van dit innovatieve concept
krijgen ook bewoners van deze woningen de kans om voor laagwaardige
toepassingen over te stappen op een andere bron dan leidingwater.
De innovatieve ‘Total Value Wall’ (TVW) zal worden uitgetest op twee
locaties. De eerste locatie is een particuliere woning te Gent. Naast de
particuliere stadswoning krijgt ook een school in Lier binnenkort een
TVW, die samen met scholieren zal worden aangeplant en opgevolgd.
Deze TVW zal in het voorjaar van 2020 operationeel zijn.
De eerste resultaten met de in Gent zijn alvast veelbelovend. Momenteel
wordt het douchewater over de TVW gestuurd en vervolgens ingezet als
toiletspoelwater. Dit project loopt tot 31 december 2020 en is een samenwerking tussen Muurtuin BVBA en partners Universiteit Gent, Ecoschelp,
Mastop totaaltechniek bv en Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa).
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Ondergronds genezen
met DrainJet

................................................................................
Auteur: Bart Verelst, consulent AVBS-Groen Groeien
Foto’s: Jurgen Vandewalle

Bomen en planten zijn mooi wanneer ze in optimale conditie
vertoeven. Dit is niet altijd het geval. Droogte, ziektes en de
aanwezigheid van ongewenste insecten, gooien soms roet
in het eten. Het is aan de professionele tuinaannemer om de
symptomen te herkennen en actie te ondernemen. Het inzetten van
gewasbeschermingsmiddelen is in de meeste gevallen een goede
oplossing. Toch heersen er nog veel kwalen die met het blote oog
niet waarneembaar zijn. Ook onder de grond kan er veel mis gaan.
Het is echter onmogelijk wortels bloot te leggen of bomen deels
te ontwortelen om een diagnose te stellen. Voor ondergrondse
behandelingen bestaan er de zogenaamde JET-systemen. In ons land
zijn ze bekend als DrainJet of OxyJet. Het principe bestaat er in dat
er met een reuzachtige naald tussen het wortelgestel van de boom
geprikt wordt, om dan op een zekere diepte, een helende behandeling
uit te voeren.

MEER DAN ALLEEN MAAR EEN NAALD.

Beide systemen bieden meer mogelijkheden dan louter prikken
tussen te wortels. Het is een combinatie van prikken en injecteren.
in de buurt van de wortels belanden, want de opname versnelt.
Er zal ook minder verlies zijn dan wanneer de korrels boven de
grondoppervlakte in het rond gestrooid worden.

VERTICALE DRAINAGE

Men duwt de holle injectiebuis met de nodige kracht tot op de
gewenste diepte de grond in. De diepte kan varieren van 1.5 m. tot
3m. De naald wordt aangedreven door een compressor en zal door
middel van hoge druk, lucht in de bodem stuwen. De kracht van
deze luchtstraal zal scheuren en breuken in de bodem veroorzaken.
Op die manier worden verdichte grondlagen opengebroken. Deze
behandeling wordt vooral uitgevoerd in harde, verdichte grond;
meestal op openbare plaatsen waar de grond samengedrukt is door
voorbijrijdend zwaar transport.
Om te vermijden dat de ontstane breuklijnen in de bodem
onmiddellijk terug dicht zouden gaan, worden er met de (holle)
naald korrelvormige producten in de verkregen holtes geblazen. Zo
bijvoorbeeld fijne lavakorrels. Beide vermijden dat de breuklijnen
dichtslibben én ze zorgen voor een goede waterhuishouding.
Afhankelijk van de symptomen die de plant of boom vertoont,
kan er beslist worden om ook voedingsstoffen onder de vorm van
granulaten, via de naald in de bodem te injecteren. Deze techniek
biedt een aantal voordelen. De voedingskorrels zullen onmiddellijk
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De Jet-systemen kunnen ook aangewend worden als louter draineerapparaten. De resultaten zijn onmiddellijk zichtbaar én blijvend.
Wanneer een voetbalveld onbespeelbaar geworden is door hevige
regenval en plassen die blijven staan, is het perfect mogelijk om
door de plassen heen te prikken. Het creeeren van barstjes in de
ondergrond zal ervoor zorgen dat de plassen onmiddellijk zullen
verdwijnen en het veld direct terug bespeelbaar zal zijn. Om te
verhinderen dat het drainerende effect snel verdwijnt, zullen
lavakorrels in de kanaaltjes worden geblazen zodat ze niet kunnen
verdichten.

TOEPASSINGEN

Er zijn tal van situaties waar de toepassing van een DrainJet of
Oxyjet de ultieme oplossing kan bieden. Verticale drainage van
een gazon die langdurig onder water staat. Helen van planten die
zonder aantoonbare redenen dreigen te sterven. Drainage van
waterdoorlatende bestratingsoppervlakten die onder water blijven
staan.

MOEILIJK GAAT OOK.

Het prikken en injecteren van de bodem kan ook worden toegepast
op minder voor de hand liggende plaatsen. Gesteld dat een boom, die
ooit gepland is in een zeer klein plantvak tussen verharding, blijk geeft
van afnemende vitaliteit, dan kan men onmogelijk in het plantvak
gaan injecteren. Er is te weinig ruimte en de naald zou steeds in de
wortels vast geraken. In dat geval bestaat de mogelijkheid om op
voorhand gaten te boren in de bestrating. De boor moet breder zijn
dan de injectienaald en er moet doorheen de bestraging, bedding
en onderbedding geboord worden. De Jet-naald wordt door het
geboorde gat geleid en vervolgens kan er geinjecteerd worden ònder
de bestrating.
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Elegance van Marshalls
klinkers met een meerwaarde
Een oprit of terras met weinig onderhoud en die er na jaren
nog steeds mooi uitziet? Dat is de reden waarom Marshalls
duurzame replicastenen ontwikkelde. Na jarenlang geavanceerd
onderzoek en productontwikkeling, werd een weldoordacht
productconcept op de markt gebracht - een nieuwe generatie
betonklinkers – Elegance. De producten worden vervaardigd in
een ultramoderne fabriek in België, die volautomatisch draait
en die volledig intern werd uitgedacht en opgebouwd.

Uw partner in het afwerken van elk zwembadproject
Met ons uitgebreid gamma aan natuursteen en keramiek zijn wij Uw partner
voor het afwerken van elk zwembadproject, met een perfecte integratie in elke
tuin. Naast een grote voorraad van het standaardassortiment zwembadboorden,
-hoeken en u-goten, is persoonlijk maatwerk steeds mogelijk.

Dankzij de geavanceerde technologie hebben de stenen een
unieke beschermde in-line coating. Dit resulteert in een tragere
en mooiere verwering, een kleurvaster product, minder kans
op uitbloei en een excellente bestandheid tegen vorst. Het
oppervlak is eveneens volledig gesloten, waardoor stof en
vuil zich niet in de bovenste laag kunnen nestelen. Hierdoor
behouden de stenen jarenlang hun oorspronkelijk kleur en zijn
ze uiterst makkelijk in onderhoud.
Betonnen replicastenen zijn een uniek product. Ze hebben
de uitstraling van kasseien of natuursteen, maar met het
plaatsingsgemak van een betonklinker. Doordat de beton in
een flexibele vorm wordt gegoten, krijgen de klinkers hun
specifieke vorm. Dankzij de basis met een vaste afmeting is
de plaatsing eenvoudig, snel en economisch. Opvoegen
gebeurt met Weatherpoint voegvulling. Dit voegsel is erg
gebruiksvriendelijk. Je legt Weatherpoint op eender welk
moment: bij droog weer of in de regen. Je hoeft geen
componenten meer te mengen. Door de oprit of terras met een
tuinslang te besproeien, glijdt het voegsel gemakkelijk tussen
de voegen. Het product wordt hard, maar blijft elastisch en
is bovendien breukbestendig en waterdoorlatend. Voor fijnere
voegen gebruik je Weatherpoint Fine Joint.

Het uitgebreide assortiment bestaat uit klassieke imitatiekasseien of –natuursteen, moderne metertegels in verschillende
kleuren en houtimitaties uit beton voor een natuurlijke
uitstraling.
Plazza is een kosteneffectief en stijlvol alternatief voor echte
Kandla-kasseien. De stenen hebben een gepatenteerde maatvaste
en gelijke onderkant. Daarom zijn ze snel en gemakkelijk te
plaatsen, en behouden ze automatisch een vaste voegafstand.
Courtstones combineren het natuurlijke uitzicht van
authentieke kasseien met het legcomfort van een klassieke
trommelsteen. Ze passen zowel bij rustieke als bij meer
hedendaagse architectuur.
Countrystones hebben het uitzicht van kleiklinkers en zijn
zeer eenvoudig te leggen. De eigentijdse kleuren Belgian Blue
en Basalt zijn een meerwaarde in de hedendaagse architectuur.
Vulcan combineert het karakter van leisteen met het legcomfort
van traditionele betonstenen. Elke steen heeft immers dezelfde
basisafmeting. Voegen doe je gewoon met wit zand.
Wie voor een moderne woning heeft gekozen, wil graag zijn
oprit en terras in dezelfde stijl aanleggen. De robuuste Haus
Smooth replicategels zijn dan een uitstekende keuze.
Timberstone is nagenoeg niet te onderscheiden van echt
verweerd hout. Toch hebben de stenen alle voordelen van
beton: het rot niet, trekt niet krom, splintert niet en wordt niet
glad. Timberstone is geschikt voor toepassingen zoals terras,
tuinpad, stapstenen of sierelementen.

www.marshalls.be
tel. +32 3 880 86 02 | salesbe@marshalls.be

Marshalls nv | Nieuwstraat 4a | 2840 Rumst | 03 880 86 06 | www.marshalls.be
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De bijentuin in Sijsele:

biodiversiteit bouwt bruggen in onze sector.
.........................................................................
Auteur: Bart Verelst, consulent AVBS-Groen Groeien
Foto’s: Bart Verelst en Jan Vancayzeele

De bijentuin in Sijsele is een mooi voorbeeld van hoe men met
gebundelde krachten met een beperkt budget een prachtig
project op poten kan zetten. Met een basisbudget van quasi
nul Euro, slaagde Chantal Van Rie(Ruimtelijke Ordening, stad
Damme) er in om het terrein rond de bibliotheek om te toveren
tot een biodiversiteitsparadijs. De verenigde krachten werden
geleverd door het stadspersoneel, hulp vanuit de scholen
én actoren uit de sector. Tuinaannemers, grondwerkers,
leveranciers en plantenkwekers droegen allemaal hun steentje
bij. En het resultaat mag zeker gezien worden; in de strijd om
de mooiste bijentuin haalde Damme (Sijsele) de overwinning
binnen en dat is niet onterecht.
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Bij een bezoek aan de bijentuin in Sijsele kun je als het ware
vòelen met welke passie en toewijding er te werk gegaan is
bij de aanleg. Achter en rond de bibliotheek van Sijsele ligt
een paradijs voor mens en dier. Onder de deskundige leiding
van Chantal Van Rie werd een prachtig project uitgewerkt
ten dienste van allerhande insecten, bijen, vlinders en de
biodiversiteit in het algemeen. Drie pijlers dragen het geheel:
functionaliteit, esthetiek en duurzaamheid. Functionaliteit,
in het kader van de bijen en andere insecten. Er is gedacht
aan huisvesting, voedsel, beschutting en een aangepaste
omgeving voor de bijen. Het voedsel voor de bijen vind vorm in
de vele bomen, planten en struiken die zorgen voor stuifmeel.
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Beschutting en huisvesting vinden de diertjes in de bijenkasten,
stapelmuurtjes en tussen allerhande objecten die het terrein vorm
geven. Het esthetische aspect wordt uiteraard belichaamd door de
plantenkeuze, waarbij ook rekening gehouden is met de bloeitijd. Zeer
opvallend zijn de ‘hagen’ van leifruit aan de inkom van het terrein.
De fruitboompjes zijn op zeer kunstige manier geleid en gesnoeid en
intrigeren de bezoekers door hun uitzonderlijke vormen. De grote
wilgenhut is een bijenhotel pur sang, zowel qua inhoud als op vlak van
vormgeving: de wilgen zijn in de grond geplant en bevestigd aan een
metalen frame van wat ooit een reuzengrote bijenkorf was. Wilgen
geven in het begin van het seizoen bijzonder veel stuifmeel, wat
ervoor zorgt dat de gasten van de hut niets tekort komen.
Waar bijen zijn, is honing: achteraan in de hoek van het terrein heeft
een imker zijn bijenkasten geplaatst, zodat het bijenverhaal ook een
productief kantje heeft.
Diverse tuinelementen sieren het project. De grote tafel met
boomstamstoeltjes is een ware eyecatcher. Hetzelfde geldt voor
de stapelmuurtjes, natuurlijke speeltoestellen en het knuppelpad
dat tussen de knotwilgen aangelegd is. De grote waterloop aan
de achterzijde vormt de scheiding tussen de bijentuin en de
achterliggende polders, die op hun beurt voor een indrukwekkend
vergezicht zorgen. Tenslotte zijn er nog de verschillende borders die
al van zeer vroeg in het jaar zorgen voor geur en kleur. Ook hier werd
bijzonder aandacht besteed aan bijenvriendelijke planten.
Het geheel vormt een zeer diverse en levendige tuin die veel te
bieden heeft. Het is een uitgelezen plaats om op een mooie dag
een wandeling te maken en te genieten van de omgeving. De grote
boomstamtafel leent zich uitstekend voor een picknick en terwijl de
kinderen gebruik maken van de natuurlijke speeltoestellen, kunnen
ouders genieten en kennis opdoen over het project door tijdens een
wandeling de diverse informatieborden te lezen.

Stiller, schoner, veiliger en vooral duurzamer werken.
Dankzij de ontwikkelingen in het accugereedschap liggen deze
wensen van groenprofessionals binnen handbereik.
Contacteer ons, wij geven u graag vrijblijvend advies en service!

INFO? DEMO?
SERVICE? VERHUUR?
WINTERONDERHOUD?
CONTACTEER ONS
T. 056 50 94 10

LUYCKX JOSE

bvba

Blijf op de hoogte!

Machines voor Landbouw, Park, Tuin, Reiniging en Industrie

Roeselarestraat 4A - 8880 ROLLEGEM-KAPELLE - www.luyckxjose.be
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Vakmanschap zit in productkennis.

TerraViva® grastegelmengsel,
legbedsubstraat
en funderingssubstraat voor
een mooi eindresultaat.
Het kan natuurlijk ook op
een traditionele manier :

ecologische kwekerij,
tuinwinkel & webshop

BODEMBEDENKERS©
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12/02/20 16:31
21900000534_1_ADV_7831.indd 1

31/01/20 08:31

AGENDA

GROEN GROEIEN
Studiedag Bomen in de stad 20 april 2020

Thema: “Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst”
Locatie: VAC Herman Teirlinck, Havenlaan 88, Brussel
Meer info via: www.openbaargroen.be

AGENDA

Gentse Floraliën 1-10 mei 2020

36de editie met als thema “Mijn Paradijs, mijn wereldse tuin”
Locatie: ICC, de Floraliënhal en het Kuipke te Gent
Meer info op: www.gentsefloralien.be

Tuindagen van Beervelde 8-10 mei 2020

Thema: “De klimaattuin”
Locatie: Park van Beervelde, Beervelde-Dorp 75, 9080 Beervelde
Meer info via: www.parkvanbeervelde.be

RHS Chelsea Flower Show 19-23 mei 2020
2190000517_2_ADV_7831.indd 1
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Bekendste en best bezochte tuin- , bloemen en landschapsshow ter wereld
Locatie: Royal Hospital Chelsea, London
Meer info op: www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-chelsea-flower-show

Tuinreis Groen Groeien Nederland 5-7 juni 2020

Rozen in alle vormen

van mini tot klimrozen - oude soorten

Bezoeken aan exclusieve boomkwekerijen en tuinen in Noord-Nederland
Exclusief voor de leden van Groen Groeien
Meer info en inschrijven via: www.groengroeien.be

Nationale Grasdag 10-11 juni 2020 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

Van Sante Carl

Studiebezoek rozenkwekerij Lens Roses 22 juni 2020 om 19u00
Wandelvoordracht met deskundige uitleg van Rudy Velle
Locatie: Lens Roses, Redinnestraat 11, 8460 Oudenburg
Meer info en inschrijven via: www.groengroeien.be

Smetledestraat 52
9230 Wetteren
Tel. 09 369 04 39
carl.van.sante@telenet.be
www.vansante.be

Open Tuinen 27-28 juni 2020

175 tuinen zetten dit jaar hun deuren open voor het grote publiek.
Leden krijgen 50% korting op de eventueel gevraagde toegangsprijs (op vertoon lidkaart 2020).
Meer info op: www.landelijkegilden.be

Vrij bezoek van maandag tot zaterdag in de bloeimaanden
(half mei tot september)
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Succesgarantie en aansprakelijkheden
bij aanplantingen.
................................................................................
Auteur en foto’s: Bart Verelst, consulent AVBS-Groen Groeien

OP 28 en 29 januari organiseerde Groen Groeien een studieavond
rond het al dan niet geven van succesgarantie bij aanplantingen of
bij de aanleg van een gazon. Het blijft een heet hangijzer binnen de
sector: wie is verantwoordelijk voor het afsterven van planten of een
gazon? Al te vaak wordt de tuinaannemer met de vinger gewezen,
hoewel hem slechts in een fractie van de gevallen schuld treft.
Droogte, hitte, ongedierte en ziektes zijn in het merendeel van de
gevallen de oorzaak van uitval; deze factoren kunnen echter niet aan
het talent of de kwaliteit van de tuinaannemer gelinkt worden.
De studieavond vond plaats op twee locaties: Pittem en Grobbendonk,
en telkens waren twee sprekers voorzien. Erik Truyers (Limagrain)
gaf tips om in periodes van extreme droogte toch groeisuccessen
te boeken. Na Erik was advocaat Bert Bekaert (Everest) aan het
woord. Meester Bekaert gaf een toelichting inzake offertes,
verkoopsovereenkomsten en actualiteiten inzake de wet op
faillissementen.
Erik Truyers wees op het belang van de vijf groeifactoren die
gelden voor alle planten en gazons: water, lucht, licht, voeding en
temperatuur. Lucht en licht zorgen zelden voor problemen doch water
en temperatuur geven vaak kopzorgen. Het is de kunst op ideale

groeifactoren te creeren en op die manier de kans op succesvolle
groei te verhogen. Tal van tips kunnen worden aangewend om de
groeifactoren in positieve zin te manipuleren. Om de grond vochtig
te houden kunnen waterhoudende polymeren toegevoegd worden.
Op die manier zal de toplaag het water beter vast houden en zullen
wortels van planten langer vocht kunnen opnemen uit de bodem. In
gevallen van langdurige, extreme droogte, is het moeilijk om water
ìn de bodem te krijgen omdat de droge bodem een spanningsveld
creëert die bijna ondoordringbaar is voor water. Hiervoor zijn de
zogenaamde ‘wetting agents’ of ‘H2O-mangers’ op de markt: dit zijn
vloeistoffen die gesproeid moeten worden vóór men de bodem gaat
bewateren. Voornoemde producten ‘breken’ het spanningsveld en
zorgen dat het water kan indringen in de bodem.
Ook het toedienen van voedingsstoffen blijft van belang. Sterke,
goed gevoede planten, zullen langer weerstand kunnen bieden aan
extreme omstandigheden. Zorg dus dat planten en gazons steeds in
optimale conditie verkeren. Eens de verzwakking toeslaat, zullen de
plantjes veel rapper bezwijken en afsterven.
Maar zelfs als alle werken in ideale omstandigheden zijn uitgevoerd
en de groeifactoren in optimale toestand aanwezig zijn, kan het nog
mis gaan. Als tuinaannemer ben je niet in de mogelijk om permanent
toezicht te houden op een werf. Wanneer het project voltooid is,

dien je afstand te nemen en mag je verwachten dat de opdrachtgever
de tuin als een goede huisvader zal verzorgen. We kennen echter
de tuinvaardigheden van onze klanten niet en ‘water geven’ is een
rekbaar begrip. Zelfs als er duidelijke richtlijnen gegeven worden
qua frequentie en hoeveelheid, blijft het onmogelijk om dit op te
volgen en erop toe te zien of de richtlijnen wel gevolgd worden. Als de
opdrachtgever zijn taak niet naar behoren uitvoert en de aanplanting
alsnog verloren gaat, wordt in eerste instantie de tuinaannemer
geviseerd. Binnen de kortste keren ontstaat er een welles-nietes
spelletje en uiteindelijk komt het dossier via advocaten bij justitie
terecht, met een naar kostenplaatje als gevolg.
Het is beter op preventief te werk te gaan en een advocaat
te betrekken bij het opstellen en formuleren van sluitende
verbintenissen. Bij het opstellen van een overeenkomst moet duidelijk
vermeld staan welke prijs er is afgesproken, welk aansprakelijkheid
ten laste van de aannemer valt en welke garanties hieraan verbonden
zijn. De algemene voorwaarden moeten duidelijk opgesteld zijn
én ondertekend worden door de klant. Het is van groot belang dat
de klant zijn akkoord geeft voor de laatste definitieve offerte door
middel van een handtekening op alle documenten die betrekking
hebben op de overeenkomst. Een ondertekende overeenkomst
kan aangewend worden als bewijsmateriaal en moet dus goed
bewaard worden. Als er na de overeenkomst wijzigingen worden
gecommuniceerd via E-mail, SMS, Whatsapp of een Facebookpost,
kunnen deze berichten ook aangewend worden als er geschillen
optreden. Denk dus goed na over wat u communiceert via digitale
communicatiekanalen.

INFORMATIEPLICHT

Elke aannemer is verplicht zijn opdrachtgever correct te
informeren betreffende de uit te voeren werken. Als de bestaande
omstandigheden niet toestaan om het werk correct uit te voeren,
dan moet de tuinaannemer dit kenbaar maken aan de klant. Zo is
het in het verleden gebeurd dat een tuinaannemer aansprakelijk
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werd gesteld omdat hij niet voorafgaandelijk had nagegaan of de
ondergrond het gebruik van zwaar materieel toeliet. Als aannemer
moet U de klant vragen om de nodige plannen aan te leveren
inzake ondergrondse leidingen en constructies. Ook de schriftelijke
instructies mbt aanplantingen in de nabijheid van een perceelsgrens
moet de klant voorleggen. Zoniet kan de aannemer afstand doen
van de aansprakelijkheid hieromtrent. Vergunningen die nodig zijn
om de werken te kunnen uitvoeren, moeten in het bezit zijn van de
aannemer.

SOHO HOUSE - ZinCo
“Stormwater Management Greenroof”!
Zonnebaden en relaxeren? Een zwembad met een panoramisch zicht over de oude binnenstad?
Een loungebar voor een frisse cocktail in een groene omgeving? Klinkt als een exotische bestemming
terwijl dit allemaal mogelijk is op een ZinCo “Stormwater Management Greenroof” in… Amsterdam.
Origineel in al zijn vormen
Voor het Soho House Amsterdam werd op een unieke ligging een geklasseerd
gebouw uit 1934 gerenoveerd. Het markante “Bungehuis” van zes verdiepingen
hoog werd getransformeerd naar een multifunctioneel complex met 79 kamers,
vergaderzalen, wellnessruimte, verschillende lounge-bars, restaurants en zelfs
een bibliotheek. Dè blikvanger van het gebouw is echter het indrukwekkende dak:
een combinatie van groendaken, houten terrasvloeren, loungebar èn een buitenzwembad met een fantastisch uitzicht over de oude binnenstad van Amsterdam.

De groene retentie-elementen RSX 65 vormen
een gesloten geheel en bieden ruimte om tijdelijk
regenwater vast te houden.

Echter niet zichtbaar is de onderliggende
structuur. Om tegemoet te komen aan
de laatste ambitie van de stad Amsterdam
om bij piekbuien minstens 60 liter per m²
te bufferen werd gekozen voor een
“Stormwater Management Greenroof”.
De toegepaste ZinCo retentie-elementen
RSX65 - geschikt voor gebruik onder
groendaken en rijverhardingen - bufferen
60 liter per m². Het regenwater wordt
door middel van de regelbare debietbegrenzer “Run-off control” vertraagd
afgevoerd en voorkomt daarmee een
overbelasting van het rioleringsstelsel.

GARANTIES

Tot aan de oplevering voor zichtbare gebreken is de oplevering van de
werken belangrijk. Merkt de klant zichtbare gebreken op of een niet
conforme uitvoering, dan moeten die opmerkingen bij de oplevering
worden gemeld.
Gebreken die niet meteen zichtbaar zijn. Daarvoor gelden er
andere spelregels. Voor zulke gebreken kan de aannemer ook na
de oplevering nog worden aangesproken om ze gratis te komen
herstellen en eventueel ook in te staan voor schade die het gevolg is
van de gebreken.

WANBETALING

In geval van wanbetaling zijn er vier opties:
1. De schuldenaar betaalt zijn schuld
2. De schuldenaar betwist de schuld : De schuldenaar behoudt
het recht om de schuld binnen een termijn van één maand te
betwisten. De gerechtsdeurwaarder brengt de schuldeiser hiervan
onverwijld op de hoogte en beëindigt onmiddellijk de IOSprocedure.
3. De schuldenaar verzoekt om betalingsfaciliteiten Indien de
schuldenaar de schuld niet betwist, doch niet in staat is het

Het zwemdak van Soho House Amsterdam.
Meer referenties: www.zinco-greenroofs.com
ZinCo Belux: info@zinco.be – Eric Waterlot
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volledige saldo ineens te betalen kan hij de gerechtsdeurwaarder
verzoeken betalingsfaciliteiten toe te staan.
4. Proces verbaal van niet betwisting Indien de gerechtsdeurwaarder
binnen een termijn van één maand en acht dagen geen reactie
heeft ontvangen van de schuldenaar, dan stelt hij een procesverbaal van niet-betwisting op. Dit proces verbaal wordt vervolgens
omgezet in een formulier van tenuitvoerlegging en geldt als
uitvoerbare titel, waarmee de gerechtsdeurwaarder kan overgaan
tot gerechtelijke invordering

COMMERCIELE GARANTIE:

Een tuinaannemer werkt met zgn ‘levende materialen’, in casu
planten, bomen, grassen, … Als een werf opgeleverd is en na verloop
van tijd blijkt dat een aantal planten niet overleven, kan het geenszins
de bedoeling zijn dat de tuinaannemer voor eeuwig en altijd
aansprakelijk blijft. De tuinaannemer doet er goed aan volgende
beperkingen op te nemen in de verkoopsovereenkomst:
Het terug in groei komen van de door ons geleverde en aangeplante
planten wordt vanaf de plantdatum een jaar gewaarborgd op
voorwaarde dat het onderhoud door ons is geschied. De vervanging
van de niet in groei gekomen planten geschiedt slechts eenmalig in
waarborg en dit op tijdig vertoon van de afgestorven planten. De
werkuren vallen ten laste van de klant
De kiemkracht en de zuiverheid van de graszaden wordt
gegarandeerd bij wettelijke normen. Het mislukken van een
gazon door eventuele terreinvervuiling, droogte, abnormale
weersomstandigheden of welke oorzaak dan ook valt nooit ten onzer
laste. Voor eventueel opkomende onkruiden na het zaaien van het
gazon worden geen klachten aanvaard. Deze garantie geeft nooit
aanleiding tot vergoeding of schadevergoeding van welke aard ook
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Vakmanschap zit in productkennis.

TerraViva® grastegelmengsel,
legbedsubstraat
en funderingssubstraat voor
een mooi eindresultaat.
Het kan natuurlijk ook op
een traditionele manier :

Jarenlang maaiplezier met een Grasshopper
• Sterke zitmaaiers met lange levensduur.
• Comfortabel en zeer wendbaar.
• Lage onderhoudskosten.

• Van kleine middenmaaiers tot grote frontmaaiers.

Lozeman is importeur van Grasshopper in België. Neem contact met ons op
voor meer informatie of een verkooppunt.
www.lozeman-import.com
+31(0)481-371423
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SECTORPROMOTIE

Voordelen
lidmaatschap
• Advies & begeleiding

IN DE BLAUWE POT, ZIT GOUD.

• Opleiding & informatie

Endless Summer ®
‘s Werelds best verkopende tuinhortensia.

• Netwerking

•
•
•

• Kortingen
• Belangenverdediging

Hydrangea macrophylla Endless Summer®
Bloeit op de nieuwe takken
Bloeit ook na late vorst in het voorjaar

De bekende blauwe pot.
Een Endless Summer ® hortensia kan je gemakkelijk herkennen dankzij de blauwe pot.

Voor € 295 per jaar ben je lid van Groen

Word lid

Groeien tot eind 2020
Voor € 395 per jaar ben je zowel lid van
Groen Groeien én het platform voor de

Groen Groeien, dé
vereniging voor Vlaamse

zwemvijverbouwers tot eind 2020

tuinaannemers, is
aangesloten bij de sierteelten groenfederatie AVBS.
WWW.DENOLF.COM

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.

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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WILLY DE NOLF

VAKBEURS
VOOR DE PRIVATE
EN PUBLIEKE
GROENSECTOR

27-28-29
september

FLANDERS
EXPO
by EASYFAIRS

Gent

SAVE THE DATE
Schrijf u in op de nieuwsbrief
en ontvang een gratis uitnodiging

www.green-expo.be

