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Het Corona-virus is op een bijzonder ongelegen moment gekomen voor de tuinaanlegsector. De drukste periode van het jaar was al een
geruime tijd bezig. De gevolgen van deze crisis zijn niet te overzien. Orders vallen stil en onderhoudsprojecten vallen weg. Er komen
minder nieuwe prospecten binnen. Het orderboek dat normaal nu in deze tijd van het jaar volledig gevuld wordt, vertoont veel gaten.
Economisch staan we dus voor zeer grote uitdagingen. En het definitieve einde van deze crisis is nog niet in zicht. De situatie zal nog
steeds dagelijks worden geëvalueerd en zal kunnen worden aangepast naargelang de evolutie ervan.
Maar we moeten in deze crisis eerst denken aan onze eigen gezondheid en aan deze van onze medewerkers. Heel wat bedrijven hebben
ondertussen hun activiteiten moeten afbouwen om de veiligheid op het werk te kunnen blijven garanderen. Het komt er op aan de
bedrijven draaiende te houden met grote zorg voor hygiëne en voorzorgsmaatregelen. De regels i.v.m. ‘social distancing’ dienen strikt
gerespecteerd te worden. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het georganiseerde vervoer. Ook bijkomende
nodige hygiënemaatregelen moeten hierbij steeds in acht genomen worden.
De RVA werd overspoeld met aanvragen voor tijdelijke werkloosheid. Het zal weken, zo niet maanden vragen om de toevloed volledig
te verwerken. Groen Groeien heeft samen met Boerenbond en AVBS maximale inspanningen verricht om in deze onzekere tijden een
maximale dienstverlening te verzekeren aan de leden. Onze website www.groengroeien.be, de centrale spil in onze communicatie, werd
spectaculair veel bezocht om de correcte informatie specifiek gericht op tuinaannemers te raadplegen. We hebben er uiteraard voor
gezorgd dat onze leden steeds in primeur alle informatie via onze nieuwsbrieven ontvingen.

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
aluminium overkappingen, houten tuinconstructies, carports, 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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Mattenbiezen zorgen
voor structuur in de vijver
................................................................................
Auteur en foto’s: Guido Lurquin

Mattenbiezen zijn gedroomde planten voor wie verticale lijnen wil
toevoegen. Hun holle, rolronde, nagenoeg bladloze stengels priemen
loodrecht uit het water de hemel in. Ze verdragen wat schaduw en
zijn erg geschikt als groene achtergrond of als doorkijkgordijn.
Mattenbiezen kunnen een cruciale rol spelen wanneer hoogte belangrijk is in het beplantingsschema Een pol in het midden of zelfs op de
voorgrond van een waterplas kan wonderen doen. Als groot voordeel
is er de vrij ijle groei. Echt dicht worden de bestanden niet zodat men
er kan doorkijken. Men krijgt er een ongewoon effect mee, met die
majestueuze stengels die zo ongelooflijk recht uit het water rijzen. De
opgaande hoge stengels zorgen voor verticale elementen, haaks op
het horizontale watervlak.
Mattenbiezen laten toe te spelen met dimensies. Wil men het visuele
lengte-effect van een lange vijver benadrukken, dan gebruikt men een
bestand van deze ijl blijvende hoge biezen langs de lange zijden van
de rechthoek. Wil men de vijver echter visueel verkorten dan past men
hoge planten toe aan de korte zijden van het rechthoekige bassin. Er
groeit dan een groene muur die de waterplas verkort.

het courant gebruik van de stengels om stoelen te matten. De vroeger
geldige wetenschappelijk naam – die ondertussen weer gebruikt
wordt - was Schoenoplectus lacustris. Samengesteld uit de Griekse woorden schoinos (rus) en pleko (vlechten). De naam tabernaemontani komt
van de in 1580 gestorven J. Theodorus, die zichzelf Tabernaemontanus
(letterlijk vertaald: berghut) noemde omdat hij afkomstig was uit
Bergzabern (nabij Karlsrühe).
De ‘momenteel geldige’ wetenschappelijke naam voor de eigenlijke
mattenbies is Schoenoplectus lacustris ssp. lacustris (voorheen Scirpus
lacustris ssp. lacustris). Bij deze bies zijn de bloeitakjes 5 centimeter
lang. De kafjes zijn glad en bruin en dragen geen of ten hoogste op de
middennerf wratjes. In de natuur worden de planten aangetroffen
in tot één meter diep water. Meestal staan ze echter wat minder
diep. Het zijn in onze lage landen zeer zeldzaam geworden planten,
met uitzondering van de kuststreken waar ze nog hier en daar

vegetatievormend kunnen optreden. In deze kustgebieden kan men
ook Schoenoplectus tabernaemontani (voorheen Scirpus lacustris ssp.
tabernaemontani), de ruwe bies of steenbies, tegenkomen. Deze heeft
eerder grijsgroene stengels, die aan de voet meestal knotsvormig
verdikt zijn. Zijn bloeitakjes zijn ongelijk van lengte en zijn roodbruine
kafjes voelen ruw aan door de aanwezigheid van talrijke wratjes (men
kan met een loep zien dat ze over hun hele oppervlak bedekt zijn met
rode wratjes). Men vindt in deze kustgebieden ook Schoenoplectus
triqueter (voorheen Scirpus triqueter), de driekantige bies en alle
mogelijke kruisingen tussen de drie soorten. Determinatie van al deze
bastaarden en ondersoorten is uiteraard erg moeilijk.

De wilde mattenbiezen

De cultuurvormen

Mattenbiezen komen bijna in de hele wereld voor. Het zijn erg imposante planten, die tot drie meter hoog kan worden. De ronde stengels
zijn donkergroen, blauwgroen berijpt. De bruine bloeiwijze ontstaat in
juni-oktober in de top van de stengels. De planten zijn in de natuur erg
variabel. Dit zorgde voor nogal wat verwarring in de wetenschappelijk
naamgeving. Verschillende soorten en ondersoorten werden beschreven en herhaaldelijk hernoemd.

De meeste vijverliefhebbers zullen minder geïnteresseerd zijn in al die
groene wildvormen en meer oog hebben voor de mooie kweekvormen
met hun bontgestreepte stengels. Wie wat licht wil brengen tussen
het vijvergroen moet beslist deze bontvormen eens uitproberen. De
bonte biezen doen een wat duistere achtergrond oplichten. Hou er wel
rekening mee dat ze hun tekening verliezen wanneer ze in de schaduw
staan

Scirpus was de naam die de plant al in de Romeinse oudheid droeg.
Lacustris betekent uit de meren, verwijzend naar de woonplaats van de
plant. De Nederlandse naam mattenbies heeft de plant te danken aan

De cultivar Schoenoplectus tabernaemontani ‘Albescens’ (voorheen
Scirpus lacustris ssp. tabernaemontani ‘Albescens’) heeft in de
lengterichting roomwit gestreepte stengels. De planten lichten
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hierdoor wat op, een ietsje zonder schreeuwerig te zijn. De groei van
deze cultuurvariëteit is wat minder uitbundig maar toch wordt ook
deze plant twee meter hoog. De Engelstaligen noemen de plant ‘Candy
Rush’. Wij noemen hem ‘bonte bies’. De ‘Albescens’ mag tot zo’n 45 cm
diep staan. De zachtjes uitwaaierende stengels staan erg mooi naast
lagere planten of ergens centraal. Ze voegen ‘straaltjes licht’ toe aan
onze vijvers. Het is de meest aanbevolen vorm voor siervijvers.

Unieke onkruid- en mosbeheersing

Een ander cultivar, Schoenoplectus tabernaemontani ‘Zebrinus’ (voorheen
Scirpus lacustris ssp. tabernaemontani ‘Zebrinus’) is ongetwijfeld
de meest opvallende. De stengels zijn horizontaal gestreept. Als
Nederlandse naam ervoor gebruikt men zebrabies. In het Engelse
taalgebied noemt men hem ‘Zebra Rush’. Dit is de laagst blijvende
soort (ongeveer 100 à 150 cm) en is ontwikkeld in Japan. De wat fijnere
dwars wit-groen gebande stengels zien eruit als de stekels van een
stekelvarken. Het is een variëteit die iets minder diep water verkiest.
De maximale diepte is 30 cm. Men kan er prachtige effecten mee
bereiken in de ondiepe vijverzones. De stengels knakken wel vlugger
om dan die van de voorgaande vorm.

PLANT
ORIGIN

VOOR VIJVER EN WATERZUIVERING
Mattenbiezen kennen veel toepassingen. De wildvormen worden
vooral gebruikt in natuurtuinen en in waterzuiveringsbekkens, de
cultuurvormen in siervijvers allerhande. Een uit de volle wind gelegen
plek valt aan te bevelen. De erg lange stengels kunnen immers breken
bij sterke wind. De planten kunnen van 0 tot 50 cm diep geplant worden maar ook dieper indien nodig.

• Snelle contactwerking
• Ook zeer effectief bij
hogere temperaturen
Mattenbiezen zijn erg sterke planten die heel wat aankunnen. Zo zijn
ze bijvoorbeeld bestand tegen sterk vervuild water. Het zijn bovendien
uitstekende waterzuiveraars. De combinatie van deze twee eigenschappen maakt dat ze veel gebruikt worden in biologische waterzuiveringsinstallaties. Deze op planten gebaseerde zuiveringsbekkens
worden gelukkig meer en meer aangelegd en dat zal onze natuur zeker
ten goede komen.

INPERKEN EN VERMEERDEREN
Mattenbiezen kunnen vrij gemakkelijk opgesloten worden in een
container zoals een vijvermand. Het volstaat eens om de twee jaar te
controleren of ze er niet uit gaan groeien. Te ver uitstekende uitlopers
knipt men af met een snoeischaar. Wil men mattenbiezen ‘los’ in vijver
laten groeien als een bestand dan is het aanbevolen te zorgen voor een
‘kuipvormige’ plantzone met schuine wanden onder de rubberen waterdichting. Zorg voor een behoorlijk diepteverschil met omliggende
vijverzones. Dan moeten de biezen ter plaatse blijven en worden de
groeiende wortelpunten naar boven omgebogen zodat ze niet teveel
druk kunnen genereren.
De vermeerdering van alle soorten, ondersoorten, kruisingen en variëteiten gebeurt probleemloos door de wortelstokken te delen. Met een
spade kan men ze - uiteraard buiten de vijver - in stukken hakken.
Regelmatig verplanten is trouwens voor alle vormen, maar zeker voor
de cultivar ‘Zebrinus’ erg belangrijk. Anders verdwijnt de mooie tekening van deze laatste.
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• Een alternatief voor diquat
en glyfosaat
• Van natuurlijke oorsprong
Ook toepasbaar onder sierplanten,
struiken en bomen.

Katoun® Gold (10628P/B - 500 g/l pelargonzuur) is een product van Belchim Crop
Protection N.V. Lees aandachtig het etiket
voor gebruik.

www.belchim.be
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UNIEKE SAMENWERKING
TUSSEN TUINARCHITECT EN
TUINAANNEMER

Tuinaanlegsector
scoorde met
inspiratietuin op
Batibouw 2020

De showtuin op Batibouw, een unieke samenwerking
tussen tuinarchitect en tuinaannemer.
............................................................................................................................................................................
Auteurs: Stijn Verhalle en Jan Vancayzeele
Beelden: Stijn Verhalle en VLAM

In de ‘Inspiration Zone’ in Paleis 4 trokken de inspiratiewoning en
-tuin met cohousing dé aandacht op ‘Batibouw’. VLAM is met zijn
campagne ‘Het Tuinaannemereffect’ de drijvende kracht achter
deze deeltuin. Volgens de ontwerpers Stijn Verhalle & Arno Deruyck,
zijn dergelijke tuinen de toekomst.

VLAM-CAMPAGNE ‘HET TUINAANNEMEREFFECT’
Met de slogan ‘Cogardening maakt tuindromen waar’ inspireerde
VLAM de bezoekers op Batibouw 2020 met een klimaatbewuste cogardeningtuin. Deze tuin viel te bewonderen in de nieuwe Inspiratiezone
van ‘Batibouw’. In die zone in Paleis 4 waren verschillende types woningen te zien, waaronder een cohousingproject met een deeltuin.

Een degelijke samenwerking tussen de architecten en de tuinaannemer was belangrijk,
des te meer omdat het project op een ongewone locatie gerealiseerd moest worden,
zijnde binnen in één van de Heizelpaleizen.
Ondergrond: beton. De violen moesten van
meet af aan op elkaar afgestemd zijn: beide
tuinarchitecten zette hun ideeën op papier,
doch het was ook deels hun taak om de uitvoering van het project aan te sturen.
De moeilijkheid bestond erin om een mooie
tuin aan te leggen in een overdekte omgeving. Die tuin moest gedurende de hele
Batibouw-periode intact blijven en er mooi

blijven uitzien. In dat opzicht was het belangrijk dat de juiste materialen gebruikt werden,
zowel zichtbaar als de onzichtbare elementen die voor stabiliteit dienden te zorgen.
De tegels werden geplaatst op tegeldragers.
Enerzijds was dit uit praktische overwegingen, anderzijds geeft dit weer hoe men in
een klimaatvriendelijke tuin aangepaste
verhardingen kan aanleggen. Het water sijpelt tussen de voegen weg en belandt op een
onderliggende, waterdoorlatende bedding.
Voor Stijn, Arno en Joris was de samenwerking een zeer positieve ervaring. Joris leerde
werken met materialen die nieuw zijn en
duurzaamheid benadrukken. De beide
architecten vonden in Tuinen De Coninck
een ideale partner voor Batibouw. Het succes van deze sluit zeker niet uit dat de drie
musketiers in de toekomst nog projecten
samen zullen uitvoeren.

ONGEWOON PROJECT
Een prachtige tuin die de huidige en toekomstige trends weerspiegelt. Dat was de insteek bij het ontwerp van de Batibouw tuin. Er
werd aandacht besteed aan het concept ‘samentuinen’, klimaat én
duurzaamheid. Het ontwerpen van zo’n project is één ding, de aanleg
is een ander verhaal. Aangezien het om een hoogst ongewoon project
ging, was een goede, constructieve samenwerking tussen tuinarchitect en tuinaannemer van groot belang. Twee deskundigen bogen
zich over het ontwerp: Stijn Verhalle uit Kanegem en Arno Deruyck uit
Schuiferskapelle. de realisatie van de tuin was in handen van Joris De
Coninck uit Ternat (Tuinen De Coninck).
De architecten wisten wat het moest worden: een tuin die moest aansluiten bij een cohousingproject: de bewoners zouden de tuin ervaren
als hun privé leefomgeving, terwijl ze er eigenlijk niet volledig de eigenaar van zijn. Omdat het onderhoud van de tuin in zo’n situaties wel
eens een twistappel kan zijn, werd gekozen voor een onderhoudsarme
tuin, samengesteld uit duurzame, vooral Belgische, materialen. Planten, klinkers en decoratieve objecten werden allemaal door inlandse
leveranciers aangebracht.
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RecreaMaster

Graszaadmengsel voor sportgazons, parken, plantsoenen en campings

DLF, ’s werelds grootste graszaadveredelaar, heeft de
afgelopen jaren al diverse zaadcoatings voor graszaad
ontwikkeld. Dit jaar is de bekende ProNitro stikstofcoating
vernieuwd met een waterverdeler, ook wel uitvloeier
genoemd.
Graszaad met meststoffen
De ProNitro meststofcoating op het graszaad zorgt voor een
snellere beginontwikkeling en sterkere vestiging. Doordat de
stikstof direct op het zaad zit, komt het alleen beschikbaar voor
het kiemplantje en niet voor de andere grassen of onkruiden.
Dit zorgt voor een goede en egale opkomst van het jonge
gras. Maar ook zit de kracht van een sterk gazon in het juiste
graszaad, dat zorgt voor het robuuste gazon. Voordat we ons
graszaad kunnen behandelen met de ProNitro coating, worden
eerst de allerbeste partijen geselecteerd die voldoen aan de
hoge kiem en zuiverheidsnormen. Dit garandeert de grootste
slagingskans bij in- en doorzaaien van het gazon.
Goede kieming, ook bij droogte!
De ProNitro coating bestaat naast een laagje stikstof uit een
waterregelaar, ook wel uitvloeier genoemd. Deze uitvloeier
zorgt voor een betere vochtopname door het graszaad. Dankzij
een efficiëntere vochtopname ontwikkelt het graszaad zich
bij minder gunstige omstandigheden ook snel tot een sterke
grasplant. Wanneer het erg droog is en maar weinig vocht
beschikbaar is, kan het kiemplantje beter en het nodige water
tot zich nemen. Dit zorgt voor een betere beginontwikkeling
bij droogte.

Het beste graszaad, speciaal voor u geselecteerd
Kies als tuinprofessional voor het beste graszaad en neem geen
risico. Met RecreaMaster ProNitro bent u verzekerd van een snelle
vestiging en een extra dichte grasmat. Geen keuzestress, want het
graszaadmengsel is breed inzetbaar. U heeft dan ook maar één
graszaadmengsel nodig voor tal van toepassingen. Het mengsel
bestaat uit Engels raaigras, roodzwenkgras en veldbeemdgras.
Het is ideaal geschikt voor sport- en speelgazons, parken en
plantsoenen maar ook voor trapveldjes en campings. Het mengsel
zorgt voor een dichte en sterke mat in een korte tijd en is tevens
een mengsel dat weinig onderhoud met zich meebrengt. Meer
gemak en lagere kosten voor u als tuinaannemer.
Veel gestelde vragen over gazon:
Welk type gazon wordt het meeste gebruikt?
“Speel- en sportgazon wordt het meest gebruikt omdat veel
mensen een gezin met kinderen hebben. Tevens is dit gazon
ook mooi wanneer er minder op gespeelt wordt.”
Hoe kan ik mijn gazon in goede staat houden?
“Besteed voldoende aandacht aan je gazon. Maai het elke week
met scherpe messen, tenzij er een droogte is. En verticuteer en
zaai elk jaar door.
Wanneer kun je het beste verticuteren?
“Bij voorkeur in het voorjaar of najaar om het gazon te
beluchten en verzilting tegen te gaat. Tevens kan er dan
worden doorgezaaid om het gras te verjongen.”
Hoe kan ik onkruid in mijn gazon bestrijden?
“Voorkomen is beter dan bestrijden, kies daarom altijd voor zuiver
graszaad van hoge kwaliteit dan hebben onkruiden minder kans
om in het gazon te komen. Wanneer er al onkruid aanwezig is kan
extra kort maaien of verticuteren helpen om deze te verminderen.”
Thomas van Tetering, Productmanager Benelux

DLF • www.dlf.be • info@dlf.be

INTERVIEW

INTERVIEW

Wouter De Smet
Terwijl we allemaal in de ban zijn van de corona-crisis en zowat alles
op een trager tempo draait, blijft het gras rustig groeien. Net nu
krijgen we meer tijd om van onze tuin te genieten en staan we meer
stil bij het genot van een stukje groen rondom de woning. Een ideaal
moment om zelf ook even stil te staan en Wouter De Smet aan de
tand te voelen over zijn visie op het werk in de tuin, de vele uitdagingen en de boeiende projecten waar hij mee bezig is.

Kun je eerst even omschrijven waar je zoal je tijd in steekt?
We zijn vooral bezig met totaalprojecten, renovaties en onderhoudswerkzaamheden. Bij totaalprojecten start het meestal van ontwerp
tot eindafwerking. Voor het ontwerp werken we samen met een
tuinarchitecte. We staan zelf in voor zowel de grondwerken, de verhardingswerken als alle groenwerken. Voor toegangspoorten, bepaalde
afsluitingen en elektriciteitswerken werken we samen met vaste
onderaannemers.
Bij een renovatieproject bekijken we eerst wat de mogelijkheden zijn
om bijvoorbeeld bepaalde groenzones te behouden of te verplanten. Deze projecten vergen soms meer voorbereidingswerk dan een
nieuwbouwproject maar geven mij een zekere uitdaging aangezien we
met bestaande elementen iets volledig nieuw kunnen creëren. Dit in
combinatie met bijvoorbeeld nieuwe verhardingen, resulteert in een
compleet nieuwe buitenbeleving.
Daarnaast zijn de onderhoudswerkzaamheden ook zeker een
belangrijk stuk van ons bedrijf. Het grootste deel van de aangelegde
projecten blijven wij ook verder onderhouden. In samenspraak met de
klant bekijken we steeds het optimale onderhoudsplan.

“Ondernemen,
groeien en bloeien,
kernwoorden die
Wouter De Smet van
WDS Tuinen typeren.
Een aangenaam gesprek
in Corona-tijden.”
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Hoe ben je in de tuinsector terecht gekomen en hoe is je
bedrijf met de tijd geëvolueerd?
Mijn ouders hebben een slagerij en hadden het altijd druk. Daardoor
verbleef ik veel bij mijn grootouders die een boerderij hadden. Zo is
het buitenwerk een beetje met de paplepel ingegeven. Toen ik naar het
middelbaar onderwijs ging, heb ik de keuze gemaakt voor tuinbouwtechnieken en ging ik in de weekends al mee met mijn nonkel die ook
een bedrijf heeft in tuinonderhoud. Gedurende een jaar of 4 ben ik
wekelijks met veel enthousiasme meegegaan. Dit en de opleiding in
de tuinbouwschool hadden als logisch gevolg dat ik in de sector verder
ben gegaan. Toen ik 18 was, heb ik mijn BTW-nummer aangevraagd
in bijberoep en ben ik stilaan gestart. Ik heb net geen twee jaar in
loondienst gewerkt maar had al snel zelf te veel werk waardoor ik alles
op mijn zelfstandige activiteit heb gezet. Eerst ben ik alleen gestart
maar doordat er te veel opdrachten binnen kwamen heb ik vrij snel
de beslissing genomen om iemand in dienst te nemen. Zo is alles
gegroeid. In het begin was het soms enorm puzzelen, je staat er alleen
voor en moet alles kunnen combineren. Dit zowel het werk op de werf,
klantengesprekken, afspraken, bureauwerk, enz.
Ondertussen werken we met drie ploegen en is mijn vrouw ook voltijds
mee actief in het bedrijf. Twee mensen staan vast in voor het onderhoud, zes mensen staan in voor de aanleg. Ikzelf ben ook nog dagelijks
actief op de verschillende werven, wat in mijn ogen nog een belangrijke troef is aangezien ik alles van kortbij opvolg en de klantencontacten
dagelijks behouden blijven tijdens de werken. Zo kunnen we samen

................................................................................
Auteur: Pieter Clicteur
Beelden: Pieter Clicteur Photography gcv en Jan Vancayzeele

met onze medewerkers het werk afleveren naar waar we streven en
indien nodig onmiddellijk inspelen op vragen en wijzigingen.
Omdat we met vaste ploegen werken, kunnen we de planning heel
degelijk aanpakken. We trachten steeds snel aan de vraag te beantwoorden. Als er bijvoorbeeld deze week iemand belt voor onderhoud,
proberen we de week erop langs te gaan.
Aanlegwerkzaamheden worden natuurlijk enkele maanden op voorhand ingepland. Daarnaast zorgen we zelf voor een zekere constante
in onze onderhoudswerkzaamheden door bij bepaalde klanten iedere
keer rond het zelfde moment terug te gaan. Dit zowel voor het zomer-,
winter- als wekelijks onderhoud.

Een heus bedrijf, daar komt wel wat logistiek bij kijken.
We zijn 2 jaar geleden verhuisd naar een grotere locatie in Deinze. De
locatie waar we oorspronkelijk zaten was meer gevestigd in een dorpskern waardoor we beperkt zaten qua binnen- en buitenruimte. Daar
waar we vroeger op 700m² gevestigd waren, zitten we nu op 16.000m².
Ons bedrijf zit nu gevestigd aan de rand van de industriezone in
Deinze, aan het op- en afrittencomplex van de E17. Deze locatie heeft
ons veel perspectieven geboden. Zowel naar uitbreiding van de zaak
als naar zichtbaarheid toe. Daarnaast zitten we zeer centraal van ons
volledig werkgebied en onze leveranciers. Deze locatie biedt ons nu
ook de kans om een mooie demo-tuin aan te leggen aan de voorzijde
van het bedrijf. We zouden de demo-tuin in het najaar willen afwerken
en dan is voor ons het plaatje af.

We kunnen er niet om heen dat er in de laatste weken
veel te doen is rond de corona lock-down. Heb je het
gevoel dat er in jullie sector veel werk is weg gevallen?
Op dit moment is er voor ons geen werk weggevallen maar we zijn er
ons wel van bewust dat er na de crisis misschien een aantal projecten
of opdrachten kunnen uitgesteld worden. Dit valt nog af te wachten,
maar ik bekijk de toekomst positief.
Klanten blijven ons op dit moment contacteren voor nieuwe projecten
en offerteaanvragen. Ze willen nu nog meer thuis genieten en beginnen
de waarde van de tuin nog meer te waarderen. De tuin is een uitbreiding
van de woning en daar willen ze nu optimaal gebruik van maken.

13 - GROENGROEIEN magazine

INTERVIEW
Wat we wel hebben gemerkt is dat we ons
op een andere manier moesten organiseren
om materialen af te halen bij onze leveranciers. Zo moest alles op voorhand besteld
worden zodat onze leverancier de materialen kon klaar zetten en wij dit contactloos
konden afhalen.
Een ander probleem is personeel dat niet
altijd aanwezig kon zijn omdat ze bv thuis
moesten blijven voor de kinderen. Klanten
hebben daar wel veel begrip voor. Als je in
een normaal seizoen een week of twee achterstand oploopt, dan is er wel wat paniek.
Communies, verjaardagsfeesten, het mooie
weer dat er aan komt, zijn allemaal factoren
die de mensen hun tuin in jagen. Nu valt dat
weg waardoor daar minder druk op zit.
Maar los daarvan, hebben wij weinig last
gehad. Bij ons komen projecten al binnen
voor begin 2021 dus ik vermoed dat we niet
veel zullen merken van de problematiek.
We werken ook niet met seizoensarbeiders
waardoor we op dat vlak ook geen hinder
ondervinden. Dat is voor ieder bedrijf
anders maar bij ons valt het dus heel goed
mee. Onderhoudswerken blijven ook gewoon doorlopen. Het gras blijft groeien.

Reclame is een essentieel onderdeel om mensen met je bedrijf kennis te laten maken. Welke manieren
gebruik je om je in de markt te
zetten?
We zorgen dat we goed zichtbaar zijn. Bij
het zoeken naar een gepaste naam voor het
bedrijf, hebben we voornamelijk gezocht
naar een korte en bondige bedrijfsnaam die
gemakkelijk in de mond ligt, gemakkelijk
te onthouden is en onmiddellijk duidelijk
maakt wat onze activiteit is.

Onze voertuigen zijn bedrukt waardoor we
steeds zichtbaar zijn. Op de werven zetten
we werf bordjes en uiteraard hebben we
nog onze website en Facebook pagina. Maar
de grootste vorm van reclame bestaat uit
mond aan mond reclame. Dat stuk is absoluut niet te onderschatten!
Wat ons is opgevallen, is dat onze nieuwe
locatie een grote meerwaarde met zich mee
brengt. We zitten vlak aan het op- en afritten
complex van de autostrade. We hebben ons
logo aan de gevel bevestigd en zagen meteen
de offertevragen stijgen. Dat werkt echt!

Je verklaart op je site dat een grote
productkennis jullie pluspunt is,
hoe zorg je er voor dat je up to date
blijft en nieuwe producten leert
kennen?
De kennis bouwt zichzelf op. In het begin
werk je met zaken die je bij de plaatselijke
handel vindt. Naar mate je netwerk uitbreidt, je zaak groeit, je meer leveranciers
krijgt, worden bepaalde producten aan je
voorgesteld. Er komen vertegenwoordigers
om nieuwe producten aan te bieden. De
grootste kennis haal ik echter uit studieavonden. Leveranciers stellen op zo’n avond
materialen voor, daar halen we heel veel uit.
En dan is er uiteraard het Groen-Groeien verhaal. Bij de vakvereniging kom je in contact
met mensen die in dezelfde branche zitten.
Je praat over problemen die je ondervindt,
over producten waar je mee werkt. Je moet er
uiteraard wat tijd in investeren maar je krijgt
er meer voor terug dan je er in steekt.
De product-kennis groeit in wezen mee met
de tijd. Het leuke is dat je, als je voldoende
product kennis hebt, je klanten veel kunt
aanbieden. De klant krijgt, in vergelijking
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met vroeger, veel meer toegang tot wat er
op de markt is. Ze zoeken zelf op internet
naar mogelijkheden. Als je dan als professional van heel veel op de hoogte bent, toon
je meteen je meerwaarde.
Ook de architecten waarmee je werkt,
kennen producten, werken met zaken of
bevelen ze aan waardoor je ze automatisch
leert kennen. Als je je er voor open stelt.

TW280TFTR

TW230DHB

Het gaat niet enkel over “weten wat
er op de markt is”, je moet ook nog
weten hoe je ze moet toepassen.
Dat is nu iets wat heel veel voorkomt. Mensen vragen bijvoorbeeld om een plant op
een bepaalde plaats te zetten waar die plant
niet zal gedijen. Ook naar bestrating toe.
Een verharding kan er prachtig uit zien maar
is misschien niet geschikt om er met een
wagen over te rijden. Dan is het aan ons om
meteen het juiste advies te geven want dat
zien ze meestal niet op het internet.
Als je onvoldoende kennis hebt en verkeerde
producten gebruikt, dan zal die mond aan
mond reclame heel snel stil vallen. Zelfs omgekeerd, negatieve reclame gaat sneller rond
dan positieve dus hebben we er alle baat bij
om te zorgen dat de klant tevreden is. Zeker
in tijden van social media. Op dat vlak is in de
tijd waarin ik bezig ben, heel veel veranderd.
Het komt er dikwijls op neer hoe je met
probleemstellingen omgaat. Iedereen heeft
dit wel al eens voorgehad. De eerste tuinaannemer die me komt vertellen dat hij nog
nooit een probleem heeft gehad... Als je snel
ingrijpt, het probleem oplost, dan blijft bij
de klant een positief gevoel achter. Service
na verkoop is hierin heel belangrijk.

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

www.timberwolf-uk.com
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SYNDICAAL

Grondwettelijk Hof vernietigt bijkluswet
................................................................................
Bron: persbericht BB-UNIZO
Bewerking tekst en beelden: Jan Vancayzeele, consulent AVBS

Het Grondwettelijk Hof heeft op donderdag 23 april de wet vernietigd die tot 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen mogelijk maakt. Het Hof
is van oordeel dat de regeling op verschillende punten in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Het systeem blijft wel nog
overeind voor prestaties geleverd tot eind dit jaar.
UNIZO, Boerenbond en acht bij UNIZO
aangesloten sectorfederaties reageerden
verheugd op de vernietiging van de bijkluswet door het Grondwettelijk hof. “Hiermee
bevestigt het Hof onze redenering: de wet
zorgt voor een ongelijke behandeling wat
betreft de betaling van bijdragen en belastingen en leidt tot oneerlijke concurrentie
ten aanzien van zelfstandigen en ondernemingen”, aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO en Sonja De
Becker, voorzitter van Boerenbond, namens
de betrokken organisaties.
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Botanica Wood Roeselare
iepersestraat 459
8800 Roeselare
info@botanica-wood.be
T 0032 (0)51 24 69 47

Op donderdag, 24 januari vorig jaar, dienden UNIZO, Boerenbond op vraag van Groen
Groeien en acht bij UNIZO aangesloten sectororganisaties hun gezamenlijk verzoekschrift tot vernietiging van de zogenaamde
‘bijkluswet’ in bij het Grondwettelijk Hof.
Het gaat om Bouwunie, Nelectra, Horeca
Vlaanderen, UBK (kappers), Fitness.be, de
Nationale Vereniging van Beroepsfotografen, NAV (architecten) en FBT (textielverzorgers). “We hebben deze stap gezet omdat
de bijkluswet de deur open zet voor het
beconcurreren van reguliere ondernemers,
zonder dat daarbij dezelfde lasten moeten
worden betaald en aan dezelfde verplich-

tingen moet worden voldaan. Reguliere
ondernemers en zelfstandigen worden dus
gediscrimineerd”, legt Sonja De Becker,
voorzitter van Boerenbond uit.

“Verschillende beroepsorganisaties en vakbonden waren tegen
de regeling naar het
Grondwettelijk Hof
gestapt. Boerenbond
deed dit op uitdrukkelijke vraag van Groen
Groeien.”
“Hiermee komt een einde aan de bijkluswet
in zijn huidige vorm, zij het dan vanaf 2021,
zoals in het arrest van het Hof bepaald”,
besluit Danny Van Assche, “We willen met
de beleidsmakers in gesprek gaan over de
verdere gevolgen, onder andere voor de
digitale deelplatformen. De redenering van
het Grondwettelijk Hof is immers grotendeels op hen van toepassing. Oneerlijke
concurrentie uit die hoek moet worden
vermeden.”
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Ter herinnering: UNIZO, Boerenbond en
de betrokken sectorfederaties kunnen
enkel een bijkluswet aanvaarden met
daarin harde garanties dat de ‘occasionele
diensten’ waarvan sprake ef fectief worden
beperkt tot échte vriendendiensten, door
een heldere en ondubbelzinnige afbakening in de wet. Ook is het voor de betrokken organisaties onaanvaardbaar dat
werknemers hun reguliere activiteiten (bij
hun werkgever) in hun vrije tijd zouden
verderzetten als onbelaste bijverdienste.
Daarnaast blijven UNIZO, Boerenbond en
de betrokken sectorfederaties betreuren
dat de wet de 10 % belasting op diensten
die via elektronische platformen worden
verricht, heef t afgeschaf t. Het ging nochtans om een tarief dat lager lag dan hetgeen geldt voor reguliere ondernemers. In
zijn huidige vorm biedt de wet geen enkele
garantie dat ondernemingen hun huidige
activiteit niet geheel of gedeeltelijk onder
een platform kunnen onderbrengen (om
zo te vermijden dat hun deeltijdse medewerkers sociale bijdragen of belasting
moeten betalen). Want ook dat betekent
deloyale concurrentie voor ondernemers
die hun werknemers wél een volwaardig
statuut geven.
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ELIET zaaimachines

Zelfs een goed onderhouden siergazon takelt stelselmatig af en
heeft na een 10-tal jaar zijn beste tijd gehad. Externe factoren
zoals mollen, veldmuizen, emelten, mieren, ... ondergraven
het oppervlak waardoor oneffenheden in het gazon ontstaan.
Maairesten, verdroogde graswortels en dode organische
materialen van beplanting uit de borders komen op het gazon
terecht en stapelen zich op op de bodem. In hun hunker naar
licht hebben grasplantjes de neiging dit organisch materiaal te
overgroeien waardoor het grondniveau van het gazon steeds
hoger komt te liggen. Zo’n effect is goed merkbaar aan de
randen van een terras of tuinpad, waarbij het gazon na verloop
van enkele jaren er ettelijke centimeters bovenuit is gegroeid.
Daarnaast is er de onvermijdelijke invasie van straatgrassen,
klaver en ander onkruid dat zich in de grasmat heeft genesteld.
Het samenspel van deze elementen met meteorologische
stressfactoren veroorzaken een aftakeling die na verloop van
tijd onomkeerbaar is geworden.
Het is een verspilling van tijd, energie en geld om zo’n oude
en verweerde grasmat te renoveren met de doorzaaitechniek.
Structurele oneffenheden blijven hierna aanwezig en de nieuwe
grasplantjes moeten in zo’n geval hun wortels ontwikkelen in
het oude sponsachtige wortelstelsel, wat op voorhand alle
garantie op succes wegneemt.
Bij zo’n gazon is enkel heraanleg de enige juiste aanpak. Om bij
nieuwaanleg een kwaliteitsvol eindresultaat af te leveren, is het
een noodzaak om de oude grasmat integraal te verwijderen.
Zo is de oude vegetatie met al zijn verontreiniging meteen
afgevoerd en kan men met een schone lei terug het nieuwe
gazon op het juiste niveau inzaaien.

Als de tuin niet toegankelijk is voor graafmachines is het
verwijderen van een dikke graszode een karwei waar menig
tuinaannemer zijn neus voor ophaalt. Toch hoeft dit niet zo te
zijn. ELIET ontwikkelde met zijn Turfaway 600 de allereerste
zodensnijder ter wereld op rupsen. Met behulp van zo’n kleine
krachtpatser is deze opdracht zo geklaard. De superieure grip
van het rupsonderstel laat toe om in één doorgang een zode van
60 cm breed los te steken, die meteen in het midden overlangs
doorgesneden wordt zodat twee eenvoudig handelbare
stroken van 30 cm ontstaan. De rugspieren weten dit zeker te
appreciëren. Het grote contactoppervlak van de rupsen met de
bodem geeft de machine een grote stabiliteit. Hierdoor kon het
steekmes achteraan de machine worden geplaatst. Dit biedt
als belangrijk voordeel dat aan de start van elke baan het mes
meteen op de juiste diepte kan ingezet worden.
Bij de Turfaway 600 werd ingezet op maximaal gebruikerscomfort: zo heeft het stuur een geavanceerde trillingsdemping,
de diepte instellen kan met een eenvoudig keuzemenu, het mes
kan met de voet op werkdiepte gebracht worden, en het sturen
van de Turfaway is bovendien ook iets heel bijzonder. Net als bij
een game console kan men met een joystick de rijrichting en
snelheid kiezen. Door de joystick zijdelings te bewegen wordt
de snelheid op beide rupsen afzonderlijk gestuurd waardoor
vloeiende bochten kunnen genomen worden. Zodensnijden
werd nog nooit zo leuk als met de ELIET Turfaway 600.
Interesse om de ELIET Turfaway 600 uit te proberen? Vraag
dan vrijblijvend jouw persoonlijke demo aan op ELIET On Tour
(www.elietontour.be)

VERENIGINGSLEVEN
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Infosessies tewerkstelling tuinaanleg

Sociale actualiteit 2020 voor
tuinaannemers
................................................................................
Auteur en beelden: Jan Vancayzeele, consulent AVBS

Als tuinaannemer kon je begin maart perfect op de hoogte blijven
van de nieuwste zaken inzake tewerkstelling via de infosessies die
we samen met Boerenbond en Acerta organiseerden in Herentals en
Lochristi.

ARBEIDSDUUR EN FLEXIBILITEIT
De tuinaanlegsector heeft bij uitstek seizoensgebonden activiteiten.
Het systeem van flexibliteit biedt aan de tuinaannemers de kans om
zonder overurentoeslag zeer flexibel aan de slag te gaan met hun
personeel.
In tuinaanlegsector bedraagt de arbeidsduur normaal 38 u/week.
Deze wekelijkse arbeidsduur kan als een gemiddelde bereikt worden
over een jaar. Deze periode gedurende dewelke de 38u/week moet
gerespecteerd worden, dit is de referteperiode, kan vrij door elke
werkgever zelf gekozen worden. Het is noodzakelijk dit duidelijk op te
nemen in het arbeidsreglement. Tijdens het aangeduide refertejaar
kunnen bijkomende uren gepresteerd worden.
In de tuinaanlegsector bestaat er een vrij ruime flexibiliteit: in drukke
weken kan er gewerkt worden tot 11u/dag en tot 50u/week. Er moet
geen overurentoeslag betaald worden. Als essentiële voorwaarde
geldt dat het principe van de flexibiliteit én enkele mogelijke uurroosters in het arbeidsreglement moeten vermeld zijn. De gepresteerde
meeruren moeten wel in de loop van het jaar weggewerkt worden
door het geven van betaalde inhaalrust.

VRIJWILLIGE OVERUREN
Sinds enige tijd is het ook mogelijk om, wanneer het werk niet kan
uitgevoerd worden zoals initieel gepland, aan de werknemer te vragen
om op een vrijwillige manier bijkomende uren te presteren. Wanneer
men gebruik wil maken van de regeling inzake de vrijwillige overuren,
moet de werknemer zijn schriftelijk akkoord geven. Dit systeem
vertrekt van de vrijwilligheid. Tot voor kort was dit beperkt tot 100
vrijwillige overuren op jaarbasis. Door het IPA 2019 - 2020 is dit aantal
uren sinds 1 april 2019 verhoogd naar 120 uren.
Wanneer een werknemer vrijwillig overuren presteert, kan de werkgever deze uren onmiddellijk uitbetalen. Het is wel zo dat de gepresteerde overuren een impact hebben op de normale planning voor de
rest van het jaar: er bestaat een plafond aan meeruren dat op geen
enkel ogenblik mag overschreden worden, namelijk 143 uur. Wanneer
dit aantal meeruren zou bereikt worden, moet er eerst betaalde inhaalrust gegeven worden. Nadien kunnen er terug meeruren verricht
worden.
Wanneer men evenwel 120 vrijwillige overuren uitbetaalt, moeten
er 84 van deze uren aangerekend worden op de meerurengrens van
143u (arbeidsflexibiliteit). Dit houdt in dat er dan maar een plafond
van 59 meeruren overblijft dat boven de 9u/dag en/of boven de
38u/week kan gepresteerd worden. De planning van de werkzaamheden in de toekomst wordt hierdoor dus in een belangrijke mate
beperkt.

ZATERDAGWERK

DUAAL LEREN

Zaterdagwerk is in de tuinaanlegsector
in principe uitgesloten maar kan onder
strikte voorwaarden toch toegelaten
worden omwille van regels opgelegd door
de publieke overheid, veiligheid van de
werknemer of strikt noodzakelijke werken
die niet op een weekdag kunnen uitgevoerd
worden. Voor werken op zaterdag is steeds
een loontoeslag verschuldigd van 50%.
Om toelating hiervoor te krijgen, dient een
gemotiveerd dossier ingediend te worden
bij de voorzitter van het Paritair Comité
Tuinbouw. Voor zaterdagwerk is er steeds
een akkoord op ondernemingsvlak vereist.
De aanvraag moet bijgevolg vergezeld zijn
van het getekende akkoord van de betrokken werknemers.

Na twee jaar proefdraaien in de tuinaanlegsector, is sinds 1 september 2019 het duaal
leren officieel gestart. Deze onderwijsvorm,
waarbij een deel van de leertijd ingevuld
wordt op een bedrijf, biedt aan de tuinaanlegsector extra kansen voor goed opgeleide
arbeidskrachten. Hiervoor dien je via www.
werkplekduaal.be een erkenningsaanvraag
in te dienen. De opvolging van de erkenningsaanvragen verloopt via EDUplus. Je
kan na akkoord van het ‘Sectoraal Partnerschap Groene Sectoren’ voor vijf jaar
erkend worden. Je dient ook per leerling
een mentor aan te duiden die binnen de 6
maand een mentoropleiding moet volgen.
Tussen bedrijf, jongere en school dient een
‘Overeenkomst alternerende Opleiding’ of
een OAO afgesloten te worden. De leerling
ontvangt een maandelijkse leervergoeding.
Van heel wat bedrijven kregen we te horen

AFBAKENING BOUW/TUINAANLEG
Veel vragen werden gesteld over de
afbakening bouwsector-tuinaanleg. Het
belangrijkste criterium is de werkelijk uitgeoefende activiteit die de aard bepaalt van de
onderneming. Duidelijk werd dat er criteria
zijn ter bepaling van de hoofdactiviteit. Een
eerste is de economische activiteit waaraan
de meeste ‘arbeidsuren/arbeidstijd’ worden
besteed. Dit kan gemeten worden aan de
hand van een tijdsregistratie. Indien het
niet mogelijk is om de verdeling van de
arbeidstijd vast te stellen, wordt dit op basis
van de omzet vastgesteld. Een tuinaanlegbedrijf kan ook onder twee verschillende
paritaire comités vallen met personeel dat
uitsluitend wordt ingezet voor elk van deze
activiteiten.
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dat ze ‘hun leerling’ na de opleiding in dienst
willen nemen.

PREVENT AGRI
‘Prevent Agri’ werd in 2015 opgericht door
de sociale partners van de Groene Sectoren,
waaronder Groen Groeien en ondersteunt
preventieve veiligheidsmaatregelen bij tuinaannemers. Op eenvoudige vraag bezoekt
‘Prevent Agri’ jouw bedrijf en stelt een persoonlijke veiligheidsaudit op. Deze dienst
is gratis voor de leden van Groen Groeien.
Deze audit is niet bindend, enkel adviserend
en uitsluitend op aanvraag van de bedrijfsleider. Een gepersonaliseerd verslag wordt
nadien met de nodige standaarddocumenten (op maat aanpasbare voorbeelden) en
nuttige info aan de bedrijfsleider bezorgd.
Dit document kan dan als leidraad gebruikt
worden om het veiligheidsbeleid (verder) uit
te stippelen.

ZWEMVIJVERBOUW

8e zwemvijverdag
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in samenwerking met de collega’s van VHG in Nederland
................................................................................
Auteur en foto’s: Jan Vancayzeele, consulent AVBS

Hovenierstechniek

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

De ‘Groen Groeien zwemvijverbouwers’
werden opnieuw uitgenodigd voor een
dag vol inspiratie, techniek en advies. Deze
keer waren ze te gast op een waterplantenkwekerij in het Nederlandse Roosendaal
en werden er drie zwemvijverprojecten
in Kalmthout en Schoten bezocht. Het
centrale thema van het studiegedeelte
was ‘biologie vs. chloor en hybride’ en de
‘zwemvijverwetgeving’.
Deze activiteit werd georganiseerd door
de ‘Groen Groeien zwemvijverbouwers’ in
samenwerking met de Nederlandse zwemvijvercollega’s van branchevereniging VHG.
Zij zijn aangesloten bij het ‘VHG Platform
Natuurlijk Zwemwater’. Dit platform werd
in 2013 opgericht op initiatief van VHGleden, als antwoord op de behoefte om gezamenlijk activiteiten rondom zwemvijvers

te ontplooien en daarmee de ontwikkeling
van dit vakgebied te bevorderen. Een andere
belangrijke taak van het VHG-platform is
het uitvoeren van de politieke lobby voor
onderwerpen die de zwemvijverbouw
betreffen. Zo kan het platform zijn stem
laten horen in de nieuwe zwemwaterwetgeving die in ontwikkeling is Nederland. Zo
gingen we grensoverschrijdend op bezoek
en kwamen we te weten hoe de collega’s

in Nederland een zwemvijver aanleggen
en onderhouden en omgekeerd. Er werd
ook afgestemd in verband met de ontwikkelingen inzake zwemvijverwetgeving in
Nederland en België. Beide platformen zijn
aangesloten bij de internationale zwemvijverfederatie IOB.
Na de verwelkoming met middaglunch bij
Waterplantenkwekerij R. Moerings B.V. in
Roosendaal, Nederland volgde een uitgebreid bedrijfsbezoek aan de grootste waterplantenkwekerij van Europa. De laatste
stand van zaken inzake waterplantenteelt,
-soorten en toepassingen in de praktijk
werden toegelicht. Daarna werd een
studiebezoek gebracht aan drie biologische
zwemvijverprojecten in Schoten en in Kalmthout. Nadien verzamelden we opnieuw bij
de waterplantenkwekerij voor het studiegedeelte. Gastsprekers van dienst waren
Lieven Houthoofd, COO biologist Aquatic
sciences bij Eco Works en zwemvijverspecialist Lode Bourez. Zij gaven een voordracht
over ‘Biologie van een zwemvijver versus
chloor en hybridezwembaden’. Er werd ook
geduid dat een zwemvijver 100% biologisch
dient te zijn waar producten niet thuishoren. Er werd afgesloten af met een hapje en
drankje met netwerkmoment. Dit was een
niet te missen activiteit en een must voor
elke professionele zwemvijverbouwer.

www.bostik.be

info.be@bostik.com
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Tuinreis Groen Groeien Nederland 5-7 juni 2020 (UITGESTELD NAAR JUNI 2021)

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 (AFGELAST WEGENS COVID-19)

De dagelijkse hulp voor de groenbranche.

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

Uw sterke partner in Vlaanderen:
Agri Sweertvaegher
Diksmuidseweg 506
8904 BOEZINGE
T 0473 282714

Martens Traktor nv
Kipdorpstraat 52
3960 BREE
T 089 460520

Peeters Essen bvba
Horendonk 303a
2910 ESSEN
T 03 6672472

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

Allebosch bvba
Hondsbergstraat 15
1540 HERNE
T 054 566025

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

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

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

Maes NV
Turnhoutsebaan 212
2460 KASTERLEE
T 014 850162

Meyns bvba
Brugsesteenweg 247
8460 OUDENBURG
T 050 816624

Techniek Center Wintmolders
Lichtenberglaan 2038
3800 SINT TRUIDEN
T 011 707007

WVT Agri
Aarschotsebaan 299
2590 BERLAAR
T 0496 784752

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

Open Tuinen 27-28 juni 2020 (AFGELAST WEGENS COVID-19)

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

www.weidemann.be
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Florall 25 augustus 2020 van 9u00 tot 18u30
Vakbeurs voor sierplanten en boomkwekerijproducten
Locatie: Waregem Expo, Zuiderlaan 20 - 8790 Waregem
Meer info via: www.florall.be

Een mooie tuin helpt ons
allemaal door deze zware periode.

Jullie, hoveniers, zijn niet te
stoppen door een virus.

Demo Groen 2018 6 tot 8 september 2020

Demonstratie van materiaal voor tuin en groene zones, sportvelden en stadsreiniging
Locatie: Park van Laken te Brussel
Meer info op: www.demogroen.be

Doe zo verder,
de toekomst
lacht je toe !

Galabau 2020 16-19 september 2020

Internationale Leitmesse Urbanes Grün und Freiräume
Locatie: Messezentrum Nürnberg, Duitsland.
Meer info via: www.galabau-messe.com

GREEN 2020 27-28-29 september

Vakbeurs voor de private en publieke groensector
Locatie: Flanders Expo, Maaltekouter 1, Gent
Meer info op: www.green-expo.be

Groot Groen Plus 30 september tot 2 oktober 2020
Internationale vakbeurs voor de boomkwekerij
Locatie: Zundert, Nederland
Meer info op: www.grootgroenplus.nl

BODEMBEDENKERS©
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Stimuleren van plantgroei en bodemkwaliteit door gebruik van organisch bodemverbeterende middelen:

zorg voor een aangepaste
bemesting tijdens het
eerste jaar

................................................................................
Auteur en beelden: Sandy Adriaenssens, Proefcentrum voor Sierteelt

Een degelijke bodemvoorbereiding die de bodemkwaliteit optimaliseert is belangrijk voor het aanslaan en de verdere kwaliteit van de
beplanting. Een goede bodemvruchtbaarheid zorgt er immers voor dat
de beplanting minder afhankelijk is van bewatering en bemesting, zeker gedurende stressperiodes zoals langdurige droogte. De chemische,
fysische en biologische bodemeigenschappen interageren met elkaar
en dienen allen optimaal te zijn om een goede bodemvruchtbaarheid
te bekomen. Zo hebben alle bodemorganismen van het bodemvoedselweb (= biologische eigenschappen) nood aan voedsel (=chemische
eigenschappen), ruimte, water, zuurstof en rust (= fysische eigenschappen) om te kunnen overleven. Het beperken van gewasbeschermingsmiddelen en bodembewerking kan hier in belangrijke mate toe
bijdragen, naast de aanvoer van organisch materiaal.
Organisch bodemverbeterende middelen zorgen voor de aanvoer
van organisch materiaal dat in de bodem door micro-organismen
wordt omgezet tot humus. Ze kunnen ook een effect hebben op het
waterabsorberend vermogen van de bodem en op de beschikbaarheid van nutriënten (Figuur 1). Meer dan 90% van de tuinaannemers
past reeds algemene bodemverbetering toe bij de aanleg van nieuwe
tuinen , waarbij meestal gebruik gemaakt wordt van compost (o.a.
groencompost, gft-compost, champost, veencompost, wormencompost, tuincompost), gevolgd door commercieel verkrijgbare organisch
bodemverbeterende middelen of organische bemesting, natuurlijk
organische bodemverbeteraars of bemesting (bosgrond, molmmest,
bladgrond, stalmest) en micro-organismen.
Heel wat producten op de markt claimen een meerwaarde t.o.v. het
toepassen van compost. Deze verscheidenheid aan producten en
claims zorgt voor onduidelijkheid voor de groensector en vraagt naar
onafhankelijk onderzoek en advies.
In het kader hiervan werd op het Proefcentrum voor Sierteelt eind
2018 een proef aangelegd met enkele verschillende types commercieel

Figuur 1: De koolstofcyclus in de bodem

Producten

Producent

N

P

K

OS %

Micro-organismen

Toegepaste dosis per
are (kg/are)

Groencompost

VLACO

7

2,8

6

20

Ja, onbekend

400

Veneta wormenaarde

Natuurlijk Geteeld
bvba

2

1

2

50

70-80 bacteriën &
schimmels sp.

2340

Karisol

Compo Expert

3

1

2

73

/

50

Kokosbodemverbeteraar

Copertiz

> 90

/

1250

Vivimus

DCM

22

Bacteriën

225

Biovin

Plant Health Care

2,5

1,5

2,5

70-87,5

Bodemschimmels,
streptomyceten, bacteriën

10

Terra Fertiel

Ecostyle

4

3

2

60

Bacteriën, schimmels, gisten 10

Blanco

Tabel 1: Overzicht van de gebruikte producten in de proef

IMPACT OP BODEMVRUCHTBAARHEID

Figuur 2: Totale microbiële biomassa en biomassa van fungi, arbuscomusculaire fungi
(AM fungi), gram-negatieve bacteriën, actinomycetes, gram-positieve bacteriën, nietspecifieke bacteriën bij de start van de proef in 2018 en na 1 jaar bij de 8 verschillende
behandelingen.

verkrijgbare organisch bodemverbeterende middelen, die vergeleken
worden met het gebruik van groencompost, wat als referentie werd
genomen naast een blanco behandeling (Tabel 1). Daarnaast wordt
ook een behandeling met regenwormencompost meegenomen, wat
als nieuw type compost veelbelovend lijkt naar microbieel leven toe.
De belangrijkste verschillen tussen alle producten situeren zich vooral
op vlak van % organische stof en de aan- of afwezigheid van verschillende groepen aan micro-organismen. Hierbij wordt onderzocht of
producten die zowel organische stof als micro-organismen toevoegen
aan de bodem een meerwaarde hebben t.o.v. producten die enkel
organische stof toevoegen voor het microbieel leven, plantengroei,
onkruiddruk en nutriëntenvrijstelling. Er wordt telkens ook rekening
gehouden met de kostprijs van de verschillende producten.
De proef werd aangelegd op een zandig perceel met 1,7% C en beplant
met volgende soorten: vakbeplanting Anemone hybrida ‘Honorine Jobert’
en Deschampsia cespitosa, haag Buxus microphylla en Ligustrum ovalifolium.
De helft van de planten ontving een standaardbemestingsdosis met
organische meststoffen (10-3-9 NPK), de andere helft een bemesting die 4
keer lager lag. Daarnaast werd ook geëvalueerd wat een 7-jarige proef met
twee niveaus aan groencompost en het gebruik van humuszuren (Humifirst) of actieve bodemactivatie (Neosol – vroeger PRP) binnen Afdeling
Boomkwekerij leerde naar plantengroei en bodemvruchtbaarheid toe.
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In de 7-jarige boomkwekerijproef was een
verschil in %C terug te vinden van 0,4% C
tussen de velden zonder groencompost en
deze die een tweejaarlijkse dosis van 48 ton/
ha groencompost kregen. Na 1 jaar werd een
lichte verhoging van het %C waargenomen
bij alle behandelingen van de tuinaanlegproef, behalve deze zonder bodemverbeterend middel (daar was het %C gedaald
naar 1,5%). De stijging was het hoogst bij de
kokosbodemverbeteraar, van 1,7 naar 2,1%,
die een % OS van meer dan 90% bezit. De
totale microbiële biomassa was na 1 jaar
afgenomen bij de blanco plot, Karisol en
kokosbodemverbeteraar, lichtjes toegenomen bij de groencompost en constant
gebleven bij de andere behandelingen. Deze
resultaten tonen enkel de lage bemestingsdosis, waar het effect van het bodemverbeterend middel op zich kon gemeten worden.
De toevoeging van een hoge dosis koolstof,
zoals het geval is bij Karisol en kokosbodemverbeteraar, zorgt voor een toename aan
micro-organismen die deze koolstof moeten
verwerken tot stabiele organische stof,

nutriënten of CO2 (Figuur 1). Deze microorganismen hebben zelf echter ook stikstof
nodig om te kunnen groeien. Indien dit niet
voldoende aanwezig is in de bodem (Karisol
en kokosbodemverbeteraar bezitten geen
of amper nutriënten) zal de microbiële biomassa opnieuw afnemen, wat ook hier werd
vastgesteld. Daarnaast werden meer schimmels teruggevonden bij de behandelingen
met Terra Fertiel, Biovin en groencompost
die dit ook effectief bevatten.
De onkruiddruk tijdens het voorjaar was
opvallend lager bij de behandeling met
de Veneta wormenaarde t.o.v. de andere
bodemverbeterende middelen. Dit was ook
het enige product dat niet diende ingewerkt te worden en op die manier ook als
afdekmateriaal fungeerde. Na verloop van
tijd braken toch wortelonkruiden door die
dienden verwijderd te worden, waardoor de
werking als afdekmateriaal verminderde.

IMPACT OP PLANTENGROEI
In de 7-jarige boomkwekerijproef werd een
iets hogere lengtetoename en nutriëntentoename van Carpinus betulus vastgesteld in

Figuur 3: Onkruiddruk in de vakbeplanting met Anemone hybrida ‘Honorine Jobert’ tijdens het voorjaar voor de verschillende behandelingen, bepaald a.d.h.v. de EWRC-schaal die de procentuele onkruidbedekking weergeeft
(1=0%, 2=0-2,5%, 3=2,5-5%, 4=5-10%, 5=10-15%, 6=15-25%, 7=25-35%, 8=35-65%, 9=65-100%).
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de plots die behandeld werden met Humifirst of Neosol t.o.v. deze die niets kregen.
Bij enkele houtachtige soorten waaronder
Fagus sylvatica, Prunus avium, en Rosa canina
werd tijdens het eerste jaar een negatief effect waargenomen van groencompost op de
groei. Voor Prunus laurocerasus was dat enkel
het geval indien een grovere fractie groencompost werd toegepast (fractie 15-40),
waarvan het organische stofgehalte 60%
bedroeg t.o.v. de 20% van VLACO groencompost. Het tweede jaar was dit negatief
effect op de groei verdwenen.
In de proef voor tuinaanleg was de groei van
Buxus bij een lage bemesting minder goed
in de plots die geen organisch bodemverbeterend middel kregen (Blanco) en het beste
met deze die Veneta wormenaarde kregen.
Voor Ligustrum waren er echter minder
duidelijke verschillen te zien, de behandeling met groencompost deed het hier iets
slechter. Een hogere bemestingsdosis
resulteerde in een betere groei van Buxus
voor de behandeling zonder bodemverbeterend middel, met Karisol, kokosbodemverbeteraar, Vivimus en Biovin. Voor Ligustrum
was dit enkel het geval voor de behandeling
met kokosbodemverbeteraar en in mindere
mate voor Karisol. De plantkwaliteit van de
Ligustrum planten werd gemeten met een
optische sensor die enerzijds het chlorofylgehalte van de bladeren meet en anderzijds
het gehalte aan flavonoïden, een planthormoon dat wordt aangemaakt bij stress. Uit
deze meting blijkt duidelijk dat, hoewel
er weinig groeiverschillen waren tussen
de lage en hoge bemestingsdosis voor de
meeste behandelingen, de planten bij de
lage bemestingsdosis minder chlorofyl en
meer stresshormoon hadden t.o.v. de hoge
bemestingsdosis. Dit effect was het grootst
bij de bodemverbeterende middelen die
een hoger gehalte aan stabiele organische
stof bezitten, nl. de kokosbodemverbeteraar
en Karisol. Dit toont opnieuw duidelijk aan
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CONCLUSIE

Figuur 4: Plantkwaliteit per organisch bodemverbeterend middel en per bemestingsniveau, uitgedrukt als de verhouding
tussen het chlorofylgehalte en flavonoïde-gehalte. Deze waarden werden gemeten met een Dualex sensor op 17/07/2019.

dat het toevoegen van een grote hoeveelheid koolstof aan de bodem voedingsstoffen wegtrekt die niet meer gebruikt kunnen
worden door de planten. Een aangepaste
bemesting kan dan een verminderde groei
en plantkwaliteit vermijden.
Bij Deschampsia cespitosa was de groei bij alle
behandelingen over het algemeen goed en
waren geen verschillen tussen de lage en
hoge bemesting terug te vinden. Wel zorgde
de Veneta wormenaarde voor een 100%
bedekking, in vergelijking met 70-90%
bij de andere behandelingen. Bij Anemone
hybrida daarentegen werd opvallend veel
uitval geregistreerd in de behandeling met
Veneta wormenaarde. Het aantal openstaande bloemen tijdens de bloeiperiode
(Figuur 5), maar ook de bedekkingsgraad
werd duidelijk beïnvloed door het bemestingsniveau: vooral bij Vivimus, Biovin en
kokosbodemverbeteraar zorgde dit voor
beduidend betere bloei.

Het toepassen van organische
bodemverbeterende middelen
bij groenaanleg heeft vele
voordelen: de inbreng van
organisch materiaal zorgt
voor een betere fysische
bodemstructuur en levert voedsel
aan het microbieel leven. De
resultaten van verschillende
proeven bij Afdeling Groen en
Afdeling Boomkwekerij op het
PCS tonen echter duidelijk aan
dat tijdens het eerste jaar
mogelijk een negatieve impact
van de bodemverbeterende
middelen op zowel plantgroei
en -kwaliteit als bodemleven
kan optreden, wat bij de boom
kwekerijgewassen in het
tweede jaar weer weg was.
Een aangepaste organische
bemesting kan dit opvangen
en op die manier potentiële
problemen bij stresssituaties
zoals langdurige droogte
vermijden. De volgende jaren
zal opgevolgd worden wat
het langetermijneffect op
bodemleven en plantengroei is.

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

Figuur 5: Aantal openstaande bloemen bij Anemone hybrida ‘Honorine Jobert’ op 23/10/2019 per organisch bodemverbeterend middel en per bemestingsniveau
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Het economische aspect bij toepassing
van fyto-producten in de tuinaanleg.
................................................................................
Auteur: Bart Verelst, consulent AVBS

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is een heikel punt in
onze sector. In veel gevallen is het op vraag van de klant dat er toepassingen uitgevoerd worden. Er worden onregelmatigheden gesignaliseerd: insecten, schimmels, ziekten en vervolgens dient er actie
te worden ondernomen. Met de sproeier op de rug trekt de tuinaannemer ten strijde om het kwaad te verdelgen. Eens te meer wordt dit
‘in het onverlet’ uitgevoerd, tijdens een onderhoudsbeurt. De vraag
is en blijft: hoe moet deze (deel)opdracht afgerekend worden?
Snel even spuiten tussen de werken door, dat is niet de juiste ingesteldheid om aan de slag te gaan. Het inzetten van gewasbeschermingsmiddelen is een taak die ernstig dient genomen te worden en
waar het professionele karakter van de tuinaannemer duidelijk naar
boven komt. In menige fyto-opleiding wordt uitvoerig aandacht
besteed aan de veiligheidsmaatregelen die in acht moeten genomen
worden bij het hanteren van deze middelen: handschoenen dragen,
masker opzetten, aangepaste kledij voorzien, zorgen dat er oogspoelmiddel in de buurt is. Dit zijn maar een paar van de zovele
veiligheidsvoorzieningen waarmee rekening moet gehouden
worden. Wie accuraat alle regels volgt, zal merken dat ‘snel
even spuiten’ niet aan de orde is. Gewasbeschermingsmiddelen
gebruiken kost tijd, kennis én vereist de juiste materialen.

juiste advies te gevne én het probleem op te lossen.
Bespreek ook duidelijk met de klant hoe U zelf het succes van de
actie inschat. Een tweede behandeling is vaak noodzakelijk. Spreek
op voorhand af hoeveel behandelingen wenselijk zijn en neem dat
op in de prijsbepaling.
En tenslotte: wees eerlijk en duidelijk. Als het gewenste resultaat
niet kan behaald worden omdat het tijdstip of de weersomstandigheden niet ideaal zijn, breng de klant hiervan dan op de hoogte.
Deze eerlijkheid zal in dank afgenomen worden. Bovendien geef t
het blijk van professionaliteit en dat schept vertrouwen. Het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen mag stilaan beschouwd worden
als een ‘vak apart’ en vergt ervaring, nauwkeurigheid, voorzichtigheid en vakkennis. Een tuinaannemer die volgens de regels werkt en
ef ficient te werk gaat, zal ongetwijfeld naar de toekomst toe veel
soortgelijke opdrachten in de schoot geworpen krijgen.

Elke fyto-gerelateerde opdracht moet naar waarde ingeschat
worden. In eerste instantie moet de onregelmatigheid op een
correcte manier vastgesteld worden. Vergewis u duidelijk
van wat het probleem is. Bijvoorbeeld: een coniferenhaag die
dienst doet takkenluizenhotel. Het is raadzaam om dit probleem vast te stellen in aanwezigheid van de klant: laat hem
mee door het vergrootglas kijken zodat hij besef t wat er aan
de hand is. Vervolgens kunnen de verschillende opties besproken worden: conventionele of biologische bestrijding, louter
curatief of ook preventief, mogelijks zijn er meerdere behandelingen nodig. Als er beslist is welke actie er zal ondernomen
worden, bestaat de mogelijkheid dat de klant op voorhand het
kostenplaatje wil weten.
De prijs van een spuitopdracht dient met beleid bepaald te
worden. Er moet immers met veel aspecten rekening gehouden worden. De prijs van het fyto-product an sich: het volstaat
niet om de volle verpakking te delen door wat er gebruikt zal
worden en daar een winstmarge op toe te passen. De investering die nodig was voor een legale stockageruimte, het
administratieve werk dat gepaard gaat met het invullen van
een logboek, het rekenwerk, vaststellen van de aandoening,
aankoop van pbm’s, het overleg met de klant, transport, rugsproeier. Deze en andere kosten dienen verrekend te worden.
Bovendien moet de klant ervan bewust zijn dat het vaststellen
van een probleem en het voorstellen van diverse oplossingen
òòk niet gratis is. Het is immers door jarenlange ervaring en
het volgen van talloze fyto-opleidingen dat je als professionele
tuinaannemer in staat bent om een diagnose te stellen, het

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 en Nederland. Kijk op de
website voor meer info of neem contact met ons op voor een dealer in de buurt.
www.grasshoppermower.nl
+31(0)481-371423
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Voordelen
lidmaatschap

WERKEN MET STERKE MERKEN: SUCCES GEGARANDEERD!
TLE SERIE

• Advies & begeleiding

SPECIALE
ACTIES *

• Opleiding & informatie

T.E.M. 30
/09/2020

• Netwerking

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

TM3217
Trekker TM3217, 24 Pk,
mechanische
versnellingsbak (8V/8A).
Basismachine met landbouwbanden vanaf € 12.140

• Kortingen
• Belangenverdediging

excl. BTW

Voor € 295 per jaar ben je lid van Groen

Word lid

Groeien tot eind 2020
Voor € 395 per jaar ben je zowel lid van

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

Groen Groeien én het platform voor de

Groen Groeien, dé
vereniging voor Vlaamse
tuinaannemers, is
aangesloten bij de sierteelt-

zwemvijverbouwers tot eind 2020
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

Promotielidmaatschap voor nieuwe leden* vanaf
1 juli 2020 tot eind 2021 (1,5 jaar): € 202
*indien je de laatste vijf jaar geen lid was van AVBS

en groenfederatie AVBS.
Geruggesteund door

IS2100

ISX800

Boerenbond verdedigen

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.

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.

WWW.HH-GARDEN.BE/GROEN
HILAIRE VAN DER HAEGHE N.V.
Overschrijven kan via
IBAN BE11 7380 3134 3348
BIC KREDBEBB
Na ontvangst van de betaling,
bezorgen wij je jouw lidkaart en jouw onkostennota.

30 - GROENGROEIEN magazine

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.

Tuindecoratie en constructiematerialen
Import, groot-en kleinhandel
40.000m² ruimte aan keuze van:
natuursteen in graniet - basalt - blauwe steen - zandsteen - tandur
gebakken klinkers nieuw en herbruik
borduurs - kasseien nieuw en herbruik
Tegels - borduurs - traptreden - pallisades
zwemvijver - vijvermaterialen - zwembadboorden
steennet - steenkorf - maatwerk steenkorf
decoratie - bollen - zuilen - tafels - brievenbussen
drinkbakken - troggen - waterelementen
rotsen - keien - grind - flagstones - stapstenen
grindstabilisatiematten - gravelblock
boomschors - compost - teelaarde
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Maatwerk in natuursteen op aanvraag
uitgebreid toonpark
Registreer u via de webshop voor aannemersprijzen
Openingsuren : ma - vrij : 7.00 - 17.00 uur
za : 8.00 - 16.00 uur
Gesloten zon- en feestdagen
Molsebaan 36 - 2450 Meerhout - Tel.: 014 - 30 82 01 Fax: 014 30 34 97
E-mail: info@tuinmaterialenbvba.be - www.tuinmaterialenbvba.be

