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Beste leden,
Beste groenondernemers,

Er waait een nieuwe wind. Iets meer dan 10 jaar heb ik de eer gehad om aan het roer te staan van een fantastische 
vereniging, Groen Groeien.
Groen Groeien is van een kleine lokale vereniging uitgegroeid tot een werking over volledig Vlaanderen. Dankzij de 
steun van vele leden heb ik samen met het bestuur, in deze 10 jaar, heel wat kunnen realiseren. Ik ben onze leden, 
de huidige en voorbije bestuursleden enorm dankbaar dat ze mij het vertrouwen gaven om hun wensen en noden 
te verdedigen als voorzitter. 

Ik ben dan ook trots dat ik de nieuwe voorzitter Claude Veys, een dynamische organisatie kan overdragen. Claude 
werkte de laatste jaren als ondervoorzitter nauw samen en weet intussen al het reilen en zeilen. 
Bij deze zet ik dus een stapje achteruit en geef ik ruimte aan een nieuw elan, een nieuwe wind en 
misschien nieuwe accenten. De covid periode heef t alle verenigingen of organisaties het heel 
moeilijk gemaakt. Dus nu alles weer “los” is, kan Claude en nieuwe ondervoorzitter Wouter 
De Smet er vol tegenaan en onze leden weer goed informeren en beluisteren op een of andere 
meeting.

Er staat al heel wat in de steigers, dus hou onze kalender in de gaten, ook in uw buurt zullen we 
iets organiseren. Ten slotte ben ik ook niet helemaal van het toneel, ik blijf nog 
enkele dossiers opvolgen zoals VLAM, PCS en Sociaal fonds Tuinen en Parken. Ik 
blijf ook onze ploeg ondersteunen met raad en daad en met de 
talloze contacten die ik heb mogen leren kennen de voorbije tien jaar. 

Dus veel succes aan Claude en Wouter, ik dank U en al onze leden voor de 
fijne tijd en hoop jullie op een volgend evenement nog eens te ontmoeten. 
Dankzij vele tuinaannemers die lid werden konden we ook veel realiseren.

Tot binnenkort,

Marc Galle
oud-voorzitter  Groen Groeien
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Breng meer kleur en geur in de tuin

www.dlf.be

De vraag naar veldbloemen is de afgelopen jaren sterk 
gestegen. Zowel in de openbare ruimte als in privétuinen 
worden meer veldbloemen ingezaaid. De redenen om dit 
te doen zijn zeer uiteenlopend. Zo verhogen veldbloemen 
de biodiversiteit, verminderen ze onderhoudskosten, 
vergen relatief weinig onderhoud en zijn bovenal een 
lust voor het oog. 

Geen grijs maar kleur
In onze Belgische tuinen wordt nog te vaak gebruik gemaakt 

van tegels en andere vormen van bestrating. Dit zorgt ervoor dat 

regenwater moeilijker kan weglopen en geeft leven in de tuin 

minder kans. De campagne “Van tegel naar egel” die in oktober 

vorig jaar mede op initiatief van Groen Groeien van start is gegaan, 

moet er voor zorgen dat tegels uit tuinen geweerd gaan worden 

om hier onder andere bloemen en groen voor terug te plaatsen. 

Hierdoor kan regenwater eenvoudiger opgenomen worden 

in de bodem, komt de tuin tot leven met een kleurenpracht 

aan bloemen en vlinders, bijen en vogels die voorbijkomen en 

ontstaat er een natuurlijke koeling op warme dagen.

Verhogen van de biodiversiteit 
Duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit worden 

tegenwoordig vaak genoemd als redenen voor het inzaaien 

van veldbloemenmengsels. De veldbloemenmengsels van DLF 

worden speciaal samengesteld voor uiteenlopende doelen. 

Wanneer het gaat om biodiversiteit, zitten in het mengsel 

bloemen met een oase aan kleur, geur en nectarproductie. 

Op deze manier creëert u de ideale habitat voor vliegende 

bestuivers, zoals vlinders, bijen en hommels.

Verminderen van onderhoud
Veldbloemen hebben maar weinig onderhoud nodig. Wanneer 

ze op de juiste manier zijn ingezaaid en voldoende vocht krijgen 

in de eerste fase van hun leven, vergen ze daarna een minimale 

hoeveelheid aan onderhoud. Ook stikstofbemesting is niet nodig. 

Sterker nog, hoe armer de grond, des te rijker de vegetatie. Zo kunt 

u in de zomer en het najaar genieten van alle geuren en kleuren 

die een bloemenzee aan veldbloemen met zich meebrengt.

Een andere manier waarop veldbloemen zorgen voor minder 

onderhoud, is het tegengaan van onkruid. Als er in een tuin of 

park delen niet beplant zijn, zal het niet lang duren voordat dit 

overgenomen zal worden door onkruiden. Veldbloemen zijn de 

ideale grondbedekker. Wanneer om wat voor reden dan ook 

er nog niet duidelijk is wat er met een stuk grond gedaan kan 

worden, is het een optie om het in te zaaien met veldbloemen. 

Hierdoor krijgt onkruid minder kans om zich te vestigen, wat 

minder onderhoudswerkzaamheden achteraf tot gevolg heeft. 

Daarnaast wordt het terrein opgefleurd door de bloemen. 

Maak het verschil
Natuurlijke tuinen met veldbloemen en zonder overbodige 

verharding zijn niet alleen een lust voor het oog, het is ook 

nog eens duurzaam en goed voor de natuur. Als u nagaat dat 

bijna 10% van Vlaanderen bestaat uit tuinen en een groot deel 

hiervan nog onnodig bestraat is, dan is hier nog veel voordeel 

te behalen. U als tuinaannemer kunt het verschil maken door 

veldbloemen onderdeel te maken van een natuurlijke tuin waar 

zowel mens als dier in kan genieten.

Neemt u eens een kijkje op www.dlf.be/bloemenmengsels

BRANDED CONTENT
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De wissel 
van de wacht bij 

Groen Groeien.
Marc Galle geeft na 10 jaar voorzitterschap 

de scepter door aan Claude Veys. 

Marc Galle was 10 jaar voorzitter van Groen Groeien. Na een 
pak realisaties en ongeremde inzet, geef t hij de fakkel door aan 
Claude Veys. Claude was tot nu ondervoorzitter en zet de stap 
naar voorzitter. Gedreven, ambitieus en vol vuur neemt hij de 
taak vol goesting op zich. De ideale basis voor een blik achteruit 
en een kijk naar de toekomst.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur en beelden: Pieter Clicteur gcv
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Een wissel van de wacht, is dat de logische gang van 
zaken? Zijn er afspraken rond de termijn dat een 
voorzitter aan boord blijf t bij Groen Groeien?
MARC: In de statuten staat dat je maximaal 10 jaar voorzitter mag zijn. 
Dat is geïntroduceerd nadat ik vijf jaar voorzitter was. Om de vijf jaar zijn 
er verkiezingen en iemand kwam met het idee om het te organiseren als 
bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen waarbij je maar 2 legislatu-
ren aan het roer kunt blijven. Ik vond dat heel goed. Op dat moment was 
er geen opvolger maar het is goed dat er wat verschuiving in zit.
CLAUDE: Ik vind dat zelf ook een goede zaak. Een frisse en andere kijk 
is niet slecht.
MARC: Als je het tien jaar doet is je vuur een beetje geblust en je hebt 
goed je stempel kunnen drukken. Dan is het tijd voor nieuwe ideeën en 
inzichten, nieuwe trends en bekommernissen. 

Jullie spreken over verkiezingen. Wie kiest?
CLAUDE: Binnen het bestuur wordt de voorzitter gekozen. Je stelt je 
kandidaat en er wordt anoniem gestemd. Nu, meestal is het een zoek-
tocht naar een nieuwe voorzitter, ze staan niet altijd te springen om dat 
te doen. Ik was al ondervoorzitter dus was de stap logisch. Het is ook 
geen straf om voorzitter te zijn als je door een goed bestuur omringd 
bent. Als je alles alleen moet doen, is het een ander verhaal maar tot 
nu was dat absoluut niet zo. We hebben een goeie ploeg. Marc deed 
wel heel veel als voorzitter waardoor dat de anderen misschien wat 
afschrikt om zich kandidaat te stellen. Ik heb het voorzitterschap aan-
vaard maar zal de taken toch wat meer verdelen. Iedereen was daar tot 
nu toe mee akkoord. 

Aangezien ik van ondervoorzitter naar voorzitter door stroom, had-
den we meteen ook een nieuwe ondervoorzitter nodig. Daarvoor heef t 
Wouter De Smet zich spontaan aangeboden. Ik had hem graag op de 
voorzittersstoel gezien omdat hij jonger is en we met Groen Groeien 
ook willen inzetten op verjonging. 
MARC: Er zijn heel veel mandaten die er in de loop der jaren bij geko-
men zijn, ik kan dat niet allemaal in één keer door geven. Voorzitter zijn 
van Groen Groeien impliceert dat je het uithangbord bent, kapitein van 
het schip. Je moet je bestuur leiden en een visie ontwikkelen. Je moet 
Groen Groeien ademen, er dag en nacht achter staan, dat is een zware 
taak op zich. Als voorzitter zit je in tal van commissies en word je ge-
vraagd voor allerlei acties of overleg, moet je het magazine opvolgen, 
contracten onderhandelen, ... Kortom, van zodra er iets beweegt, moet 
je op de hoogte zijn.
 
Marc, wat zijn voor jou de belangrijkste realisaties 
tijdens je 10-jarige traject? 
MARC: De grootste verwezenlijking is Groen Groeien zelf. Toen ik er bij 
kwam waren we met 40 leden. Samen met Dirk Ingelaere hebben we 

de handschoen opgenomen, Dirk als ondervoorzitter en ik als voorzit-
ter. Dat was een beetje een duo-baan. Na 10 jaar tellen we bijna 400 
leden. Dat vind ik een mooi traject. We hebben 2 websites gebouwd en 
de vereniging geprofessionaliseerd. Uiteraard allemaal samen met het 
bestuur.

Een andere belangrijke realisatie is het opzetten van de afdeling “groen” 
bij PCS. Daar heb ik stevig lobby-werk voor moeten inzetten. Voor onze 
sector is dat super belangrijk. Er is nu een onderzoeksinstelling die on-
derzoeken en programma’s uitzet en de tuinaanlegger er van nabij bij 
betrekt. Wat moet onderzocht worden: assortiment, afdekmaterialen, 
plantmethodes, biodiversiteit, ziekten en plagen, ... We proberen nu 
met de zwemvijverspecialisten een onderzoek te laten doen op water-
kwaliteit. Zonder PCS moet je die onderzoeken in principe zelf gaan or-
ganiseren en dat is een stuk minder haalbaar.

“Ik was al ondervoorzitter dus 
was de stap logisch. Het is 
ook geen straf om voorzitter 
te zijn als je door een goed 
bestuur omringd bent”
Claude

“Een belangrijke realisatie is 
het opzetten van de afdeling 
“groen” bij PCS. Daar heb 
ik stevig lobby-werk voor 
moeten inzetten.”
Marc

Oud-voorzitter Marc Galle

We hebben de afdeling “zwemvijvers” op poten gezet binnen Groen 
Groeien. We zitten in het hoofdbestuur van IOB, een wereldwijde orga-
nisatie voor zwemvijverbouwers. 
De btw-verlaging op planten blijf t een heel belangrijke verwezenlij-
king. En dan zijn er nog een pak kleinere zaken die minder in het oog 
springen maar wel van groot belang zijn.
 
Zijn er lopende zaken die in de steigers staan maar die 
nog niet klaar zijn? Een cadeautje voor Claude?
MARC: Verder groeien. Proberen Groen Groeien nog meer als vakbond 
voor de tuinaanleg te profileren. We leggen nog niet genoeg uit aan de 
tuinaannemers wat we voor hen betekenen en voor hen doen. Ze besef-
fen dat niet. Mochten ze weten wat we allemaal voor de sector doen, 
dan hadden we veel meer leden. De opdracht voor Claude is volgens mij 
dus te proberen nog meer uit te leggen wat de meerwaarde is van onze 
werking. Maar ook wat solidariteit van de niet-leden zou wel mogen.

Zijn er dingen die je niet meer zou doen of anders zou 
aanpakken mocht je de klok 10 jaar mogen terugdraaien?
MARC: Achteraf is het altijd makkelijk zeggen maar ik denk dat ik in de 
beginjaren te fel een kant heb gekozen. We zijn met 2 of 3 organisaties in 
België, we moesten ons profileren als nieuwe vereniging. Misschien heb-
ben we ons te hard geprofileerd op bepaalde vlakken. Het was belangrijk 
de juiste keuzes te maken als sector. We moeten naar de beleidsmakers 
met één stem kunnen spreken. Ik vind het nog altijd jammer dat we ons 
niet als één vertegenwoordiger kunnen manifesteren. Het moet natuur-
lijk van twee kanten komen dus kon ik het niet veel anders hebben ge-
daan. Ik zou nu proberen meer bruggen te bouwen. De laatste vijf jaar 
heb ik dat zeker gepoogd. Maar ik heb zeker geen spijt van hoe we Groen 
Groeien op de kaart hebben gezet, geen glans zonder wrijving...

 

Wat zijn jouw ambities als voorzitter, Claude?
CLAUDE: Eerst en vooral proberen het werk van Marc verder te zet-
ten, wat op zich al geen evidentie is. Zeker met de corona-beperkingen 
hebben we grotere moeite om ons staande te houden. Je moet kunnen 
tonen waar je mee bezig bent maar als je niet mag samen komen, is dat 
heel moeilijk. Gelukkig blijven de meeste leden ons trouw maar we wil-
len groeien. Onze bakermat ligt in West-Vlaanderen waar we ook een 
grote achterban hebben. We richten ons voor die groei dus zeker ook op 
de andere provincies.

Daarnaast wil ik maximaal blijven inzetten op onderzoek. De meeste 
tuinaannemers hebben heel veel werk en denken daardoor niet aan re-
search en development. Het is echter van cruciaal belang voor de sector 
want als je daar niet verder in evolueert, sterf je uit. De onderzoeks-
instelling - PCS - is er waardoor het onderzoek wetenschappelijk onder-
bouwd is. Persoonlijk kun je zo’n onderzoeken niet financieren, wij als 
sector kunnen dat wel. 
MARC: Onderzoek geef t je ook slagkracht in onderhandelingen met 
de overheid. Zonder dat onderzoek kun je niets doen. Je moet je stel-
lingen kunnen bewijzen. We weten soms uit ervaring dat iets op een 
bepaalde manier werkt maar als je dat niet kun staven, dan sta je  

nergens. Er moet bijvoorbeeld dringend eens een studie komen over 
water doorlaatbare verhardingen. Nu moeten we luisteren naar de le-
veranciers maar als we ons punt willen maken bij de kabinetten, dan zal 
dat gegrond moeten zijn.

CLAUDE: We zijn al een tijdje bezig met het opzetten van een kwali-
teitslabel. Daar gaan we mee verder. De Pano-reportage over de bouw-
sector heef t nog eens aangetoond hoe belangrijk het is het kaf van het 
koren te kunnen scheiden. Zo’n kwaliteitslabel kan dat doen. Klanten 
kunnen dan hun aannemer kiezen op basis van een onafhankelijk label.
MARC: Dat is het eerste waar we samen met de collega’s van de andere 
vereniging aan werken. Daar ben ik heel trots op. We zitten samen aan 
tafel, dat kan een zaadje zijn om nog dingen te laten bloeien. De brug-
gen worden gebouwd...

“We moeten naar de 
beleidsmakers met één stem 
kunnen spreken.”
Marc

Nieuwe voorzitter Claude Veys

“We zijn al een tijdje bezig 
met het opzetten van een 
kwaliteitslabel. Daar gaan we 
mee verder.”
Claude

Nieuwe voorzitter Claude Veys
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In hoeverre zullen de leden in de werking merken dat er 
een nieuwe voorzitter is?
CLAUDE: We zullen proberen de bestuursleden meer te doen werken. 
Ik wil de taken verdelen. Daardoor kan het ook meer gezien worden. 
Uiteraard is het wachten op de mogelijkheid om weer activiteiten te 
mogen organiseren. 
MARC: De bestuursleden, die dat allemaal als hobby doen, zijn een 
hechte vriendengroep geworden. Allemaal tof fe gasten. Er wordt goed 
gelachen maar we hebben ook stevige discussies. We zijn nu al heel 
dankbaar voor die geweldige ploeg. Voorlopig blijf ik ook nog in het be-
stuur. Ik zit dan wel op een andere stoel maar ik zal blijven mijn mening 
hebben. Het verschil is dat ze er nu niet meer moeten naar luisteren 
(lacht).

CLAUDE: Het zal voor de buitenwereld ook wel even duren voor alle 
contacten weten dat er een nieuwe voorzitter is. Daarom is het zeker 
belangrijk dat Marc nog een tijd zichtbaar is om zo mondjesmaat die 
contacten te delen. Voor veel mensen staat Groen Groeien gelijk aan 
Marc, dat contact moet zich nu verleggen. Dat zal organisch gebeuren.
De basis is gelegd, er is gigantisch veel en mooi werk geleverd door 
Marc, voor mij is het kwestie van die lijn door te trekken. We zijn een 
groene vereniging die de wind volle bak in de rug heef t, de hele sector. 
Het is een eer daar te mogen aan mee werken.

Marc, heb je een gouden tip voor Claude?
MARC: Zorg er voor - en dat is super belangrijk - dat je van alles op de 
hoogte bent. Er werken 2 consulenten voor ons, we hebben de link naar 
de politiek via het AVBS, je moet weten wat daar gebeurt, wie met wie 
samen zit en wat de resultaten daarvan zijn. Verslagen lezen! Je moet 
niet overal aanwezig zijn maar die verslagen moet je krijgen. Stel je 
voor dat je dat niet doet en iemand komt over een bepaald thema iets 
vragen en jij kunt, als voorzitter, niet antwoorden, dan is dat pijnlijk. 
Het werk kun je uitbesteden maar de info moet tot bij jou geraken.

Zoeken jullie nog nieuwe bestuursleden?
UNANIEM: Ja!
CLAUDE: We willen wat meer op zoek gaan naar specifieke profielen. 
Er zijn niet zo heel veel mensen die zich geroepen voelen om in het be-
stuur te zetelen. Daarom hebben we altijd iedereen met open armen 
verwelkomd. Nu zou het niet slecht zijn wat actiever op zoek te gaan 
naar bepaalde specialisaties zodat we een bestuur hebben dat het bre-
de spectrum van de tuinsector vertegenwoordigt. 
MARC: Ik denk dat je je bestuur in thema’s moet indelen. Mensen die 
gespecialiseerd zijn in onderhoud, anderen die aanleggen, architecten, 
zwemvijverbouwers, ...
CLAUDE: Het is uiteraard niet zo evident om uit elke sector mensen 
warm te maken maar je komt veel mensen tegen op ledenactiviteiten. 
Daar kun je mensen aanspreken. Het is vooral hopen dat die activitei-
ten snel weer kunnen door gaan.
MARC: Op die activiteiten kun je je oor te luister leggen bij de leden en 
horen wat er leef t, wat de noden zijn, waarvan ze wakker liggen. Dat 
neem je mee naar het bestuur en dat kunnen we uiteindelijk vertalen 
naar de overheid. Zonder de bijeenkomsten zijn we aangewezen op 
onze eigen ervaring en verliezen wat voeling met de basis. Vandaar ook 
dat het zo belangrijk is die basis zo breed mogelijk te houden.

Met hoeveel mensen zitten jullie nu in het bestuur en 
staat er een maximum op?
CLAUDE: Nu zijn we met 12 mensen.
MARC: Een maximum is er niet. Mocht het bestuur te groot worden, 
kunnen we indelen per provincie of regio. Dan werken we met een lo-
kale werking en een overkoepelend bestuur. Er is dus zeker nog heel 
veel groeimarge

“Voorlopig blijf ik ook nog in 
het bestuur. Ik zit dan wel op 
een andere stoel maar ik zal 
blijven mijn mening hebben.”
Marc

Passaqua met slimme afstandshouders. Kiezen voor Passaqua is de eenvoudigste 
oplossing om natuurlĳ ke infi ltratie 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 blĳ ft de grondwatervoorraad beter op peil en wordt het overstromingsrisico ingeperkt.

Van terras tot openbare ruimte. Passaqua is bĳ zonder geschikt voor verhardingen 
van openbare ruimtes zoals parkings, pleinen, voet- en fi etspaden, 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, de waterpasserende kleiklinker

Passaqua
Doris

Passaqua
Lotis

Passaqua
Magma

Passaqua
Eros

Passaqua, 
de waterpasserende 
kleiklinker

info@wienerberger.be - www.wienerberger.be

Bezoek onze showrooms in Kortrijk of Londerzeel
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Bodemverdichting 
in de tuin 
Een goede bodemkwaliteit is een vereiste voor een 
mooie tuin. Bodemkwaliteit heef t niet alleen betrekking 
op de zuurtegraad en het koolstofgehalte van de bodem, 
het is ook belangrijk dat de bodem luchtig is en ruimte 
biedt aan planten om erin te wortelen. Bovendien mag 
het watertransport in de bodem niet worden afgeremd. 
Indien na een regenachtige periode plassen blijven staan 
in de tuin is dit een indicatie voor bodemverdichting. 
Deze verdichting is bijna steeds een gevolg van 
verregaande verstoring van de bodem door er met te 
zware machines over te rijden.   

Zuurstof is niet alleen essentieel voor mensen maar ook voor planten. 
Plantenwortels respireren en als alle bodemporiën gevuld zijn met wa-
ter sterven de wortels af. Bij een bodem in goede conditie infiltreert het 
overtollige water na een neerslagbui snel naar de ondergrond waar het 
uiteindelijk zal zorgen voor een aanvulling van de grondwatertafel. Bo-
demverdichting betekent dat de bodem samengedrukt werd waardoor 
de poriën in de bodem kleiner worden. Water kan niet langer infiltreren 
en de plantenwortels krijgen onvoldoende zuurstof. Pas aangeplante 
bomen kunnen bovendien onvoldoende diep wortelen in de bodem 

waardoor ze ook gevoeliger worden voor droogte. De gevolgen van bo-
demverdichting zijn het meest zichtbaar bij bomen. Vooral fruitbomen 
maar ook berk en es zijn gevoelig aan bodemverdichting. 

Bodemverdichting is een ernstige bedreiging voor de bodemkwaliteit. 
Op landbouwpercelen komt verdichting vaak voor en wordt het veroor-
zaakt door zware landbouwmachines. Vooral het uitrijden van mest en 
het oogsten van de gewassen zijn delicate werkzaamheden. In tuinen is 
de verdichting doorgaans het gevolg van intensieve bodemverstoring. 
Bodemverdichting komt veel voor op sites die veranderen van landge-
bruik. Indien bijvoorbeeld een parking of oprijlaan wordt omgevormd 
tot groenzone is er een verhoogd risico op verdichting. Daarnaast komt 
bodemverdichting voor in tuinen waar onvoorzichtig werd gewerkt 
met zware machines. Bijvoorbeeld graafwerken met zware machines 
houden risico in, zeker indien de werken worden uitgevoerd in natte 
omstandigheden. Een natte bodem heef t een lagere draagkracht.  

HET BODEMONDERZOEK 
Bodemverdichting kan worden beschreven aan de hand van een ter-
reinonderzoek door de Bodemkundige Dienst van België. Bij een onder-
zoek naar bodemverdichting wordt aandacht besteed aan de profielop-
bouw, de penetratieweerstand van de bodem en de infiltratiesnelheid 
(Figuur 2). Een beschrijving van het bodemprofiel aan de hand van een 
boring is de eerste stap van een bodemonderzoek. Bodemlagen met 
een grijsblauwe kleur waarin onverteerd organisch materiaal aanwezig 
is, duiden op anaerobe condities ten gevolge van bodemverdichting. 
De penetratieweerstand wordt gemeten op het terrein met een pene-
trologger of penetrograaf. Dit is een toestel waarmee een conus met 
constante weerstand in de bodem wordt geduwd. Het toestel regis-
treert de penetratieweerstand die de conus ondervindt. Bij een goede 
bodemkwaliteit is de penetratieweerstand lager dan 2 MPa terwijl deze 
bij verdichte bodems dikwijls hoger is dan 3 MPa (Figuur 3). Samen met 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur en beelden: Pieter Janssens, Bodemkundige dienst 

van België

Figuur 1: Afgestorven fruitbomen ten gevolge van bodemverdichting 

Figuur 2: Bodemonderzoek in een tuin waarbij de profielopbouw, de 
penetratieweerstand en de infiltratiesnelheid wordt onderzocht. 

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

DCM, het zit in onze natuur

Robotmaaier of mulchmaaien?
DCM ROBOT-MIX
NPK 8-3-18 + 5 Ca + 3 MgO + Fe + Bacillus sp. 
MINIGRAN® TECHNOLOGY

 ⎷ Met bacteriën, speciaal ontwikkeld voor gazons  
met een robotmaaier of mulchmaaier

 ⎷ Hoog kaliumgehalte: voor een sterke en dichte grasmat goed  
bestand tegen droogte, vorst en betreding

 ⎷ Met extra magnesium en ijzer voor een 
diepgroene graskleur

 ⎷ Met kalk voor een betere opneembaarheid 
van voedingselementen
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de penetratieweerstand wordt ook de snelheid waarmee water in de 
bodem kan infiltreren gemeten. Voor een zandbodem in goede condi-
tie kan er tot 1.5 m/dag infiltreren terwijl in dit de verdichte zone een 
factor tien lager is. 

HERSTEL NA BODEMVERDICHTING VERLOOPT 
MOEIZAAM 
Een beschadigde bodem herstellen na verdichting is niet evident. In 
de meest problematische gevallen is de verdichting aanwezig tot in de 
bovenste lagen van het bodemprofiel waarbij alle grote poriën uit de 
bouwvoor zijn verdwenen. Het lostrekken met diepe tanden zoals land-
bouwers dit soms doen zal het probleem onvoldoende oplossen. Tus-
sen de tanden zal de bodem dikwijls nog meer worden gecompacteerd. 
Ook het bijmengen van externe grond of substraten is uit den boze. In 
een tuin van enkele are zouden al tot meer dan 20 ton extern materiaal 
moeten worden gemengd om een betekenisvolle verandering in de sa-
menstelling van de bodem te realiseren. Dergelijke werken zijn niet re-
alistisch en houden grote risico’s in op bijkomende bodemverdichting. 

De bodem kan op natuurlijke wijze deels herstellen van bodemverdich-
ting maar dit vraagt tijd. Diepwortelende gewassen zoals bijvoorbeeld 
luzerne hebben de capaciteit om de verdichte zone te koloniseren met 
het wortelgestel. Ook grassen kunnen nog relatief goed gedijen in nat-

te omstandigheden onder verdichte condities. Indien deze begroeiing 
optimaal wordt bemest zal de ontwikkeling van het wortelgestel op 
termijn zorgen voor de opbouw van organische stof en een toename 
van de porositeit. Het herstel verloopt traag en kan tot tientallen jaren 
in beslag nemen. Het proces kan worden versneld door het overtol-
lige neerslagwater, dat niet kan infiltreren in de bodem vanwege de 
verdichting, oppervlakkig af te voeren. Door nivellering kan een lichte 
helling worden aangebracht waardoor het water oppervlakkig naar de 
zijkanten van het perceel loopt waar het mogelijk via een gracht kan 
worden afgevoerd. Het installeren van een oppervlakkige drainage zal 
het bodemherstel nog versnellen. Een oppervlakkige drainage verschilt 
van een klassieke landbouwdrainage in het feit dat de drainagebuizen 
hoger in het profiel worden aangebracht en dat ze worden afgewerkt 
met een grintkof fer. De drainagebuizen liggen ook dichter bij mekaar 
vergeleken met een landbouwdrainage. Omdat de drainage dicht on-
der het bodemoppervlak ligt is de kans groot dat ze zichtbaar blijf t. 
Indien een graszode wordt aangelegd bovenop de drainagesleuf zal ter 
hoogte van de drainage meer uitspoeling van nutriënten en water op-
treden waardoor het gras minder ontwikkelt en de drainagebuizen zich 
af tekenen in het gazon. 

Het voorkomen van bodemverdichting verdient aandacht. De belang-
rijkste voorzorgmaatregel ter preventie van bodemverdichting is het 
vermijden van betreding van het perceel met zware machines in natte 
omstandigheden.  

Penetrologger

Infiltratiemeting

Figuur 3” Gemeten penetratieweerstand in een tuin te Brasschaat waarbij enerzijds metingen wer-
den uitgevoerd in een onaangeroerde zone waar geen werken werden uitgevoerd en anderzijds 

in een verstoorde zone waar wel werken werden uitgevoerd. De volle lijn duidt de gemiddelde 
waarneming aan, de horizontale balkjes duiden de standaarddeviatie van de metingen aan. 

Een nieuwe generatie tuinschermen.

Collstrop is al jaren de referentie voor duurzame houten tuinafsluitingen. 
Het komende seizoen pakken we uit met drie nieuwe tuinschermen:  
‘Entree’, een echt instapmodel met een zachte prijs maar ook met onze 
gekende garantie van 25 jaar tegen houtrot, schimmel en insecten. 

Nieuwe modellen ‘Repro’ en ‘Disset’ leggen dan weer de klemtoon op 
ecologie. Deze schermen uit thermisch gemodificeerd lokaal hout zijn 
lokaal bewerkt, lokaal verduurzaamd en lokaal geassembleerd. Een 
product met korte keten en dus op en top ecologisch. 

Ontdek deze nieuwkomers op Collstrop.com.

Te l  + 3 2  5 6  6 2  0 1  0 0   -  i n f o @ co l l s t r o p . co m  -  co l l s t r o p . co m

 NIEUW!

Repro Entree Disset

Ontdek onze 
nieuwe houten 
tuinschermen
op 
collstrop.com
of scan de QR code
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VERKEER

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

WWW.HH-GARDEN.BE

WERKEN MET STERKE MERKEN:
SUCCES GEGARANDEERD!

VOOR ELKE TOEPASSING BIEDEN WIJ U DE BESTE OPLOSSING.
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Stilstaan is
achteruitgaan
Wie dagelijks de ring van Antwerpen of Brussel moet 
trotseren, weet wat stilstaan is. Een uur in de file 
staan is gelijk aan een verloren werkuur, en dat geldt 
voor alle personeelsleden die op dat moment in het 
bedrijfsvoertuig zitten. Iedereen doet zijn uiterste best 
om filegevoelige verkeerszones te vermijden, doch dat is 
niet altijd mogelijk. Als er een grote rivier je pad kruist, 
ben je gebonden aan de weinige bruggen of tunnels die 
de oversteek mogelijk maken. Als er op één van deze 
assen een hindernis opduikt, is er van vooruitgang geen 
sprake meer. Hoe lossen tuinaannemers dit probleem 
op? Of liever, hoe houden we onze werknemers uit de 
handen van het filemonster?  

SPELEN MET DE TIJD
’s Morgens heel vroeg vertrekken is een oplossing die slechts in bepaalde 
gevallen mogelijk is. Wie bij particulieren aan de slag moet, is vaak niet 
welkom tussen 04.00 en 05.00 uur ’s ochtends. Werken die op grotere pri-
vé-domeinen, in KMO-zones of nieuwbouwprojecten moeten uitgevoerd 
worden, kunnen, na afspraak met de opdrachtgever, in de vroege uurtjes 
aangevat worden. ’s Winters kan de duisternis nog roet in het eten gooi-
en, ’s zomers kan men voor 05.00 al rekenen op het nodige zonlicht. 
Firma’s die gespecialiseerd zijn in overheidsgerelateerde infrastruc-
tuurwerken, zoals bijvoorbeeld maaiopdrachten langs autosnelwegen, 
kunnen zich op de verkeersveiligheid beroepen als reden om afwijken-
de werkuren in te voeren.  Wie al eens ’s nachts over Vlaanderens auto-
snelwegen rijdt, zal zien dat er de laatste 5 jaar een enorme toename is 
van nachtwerk op de autosnelwegen. Veelal wordt er gemaaid tussen 
22.00 ’s avonds en 06.00 ’s ochtends, zodat de wegenwerkers niet ver-
strengeld geraken in de ochtendspits. 

ALTERNATIEVE OPTIES
Er zijn echter situaties waarin adaptieve werkuren geen of onvoldoende 
soelaas bieden. Gesteld dat verschillende werkteams ingezet worden 

op een ver afgelegen werf, waar weken-of maandenlang gewerkt dient 
te worden, dan is het vroegtijdig aanvatten van de werkdag niet altijd 
een goed idee. Zeker wanneer het over een langere periode gaat, kan 
dit een slopend ef fect hebben en is de kans reëel dat er in de loop van 
het project werknemers afvallen wegens oververmoeidheid. In dat ge-
val kunnen er andere oplossingen aangewend worden. 
Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan overnachtingsmogelijk-
heden in de buurt van de werf. Hier hangt uiteraard een prijskaartje 
aan vast en bovendien zijn niet alle overnachtingsaccommodaties be-
reid om grote groepen werknemers te ontvangen. Een B&B met drie 
kamers, zal geen 10 werknemers te slapen leggen. Een goed alternatief 
is een hotel. Hotels zijn het meer gewend om groepen van 10 of meer-
dere personen te ontvangen. We merken dat er vanuit de Horeca inge-
speeld wordt op de trend om arbeiders tijdens langdurige opdrachten 
op verplaatsing te laten overnachten. Men kan er bijvoorbeeld van zeer 
vroeg ’s ochtends ontbijten, er worden lunchpaketten voorzien als mid-
dagmaal en de keuken blijf t ’s avonds langer open dan in andere hotels. 
Daarnaast biedt men de mogelijkheid om kleren te wassen, natte werk-
kleren te laten opdrogen, er is een ruimte voorzien om werklaarzen ach-
ter te laten zodat men met propere schoenen het hotel kan betreden en 
dergelijke meer; Ook de overnachtingstarieven wijken af van wat men 
in een toeristisch hotel aanrekent. 

TIJDELIJKE HUUR
Een andere optie is de huur van een woning. Het gebeurt dat tuinaan-
nemers ingeschakeld worden voor grote, langdurige opdrachten in een 
regio waar weinig hotels voorhanden zijn. In zo’n situatie kan de werk-
gever overwegen om zijn werknemers een tijdlang onder te brengen in 
een huurwoonst. Als deze oplossing de voorkeur geniet, is het belang-
rijk dat er een duidelijk, goed omlijnd huurcontract opgemaakt wordt. 
De meeste huiseigenaren zijn immers niet gewend om voor enkele 
maanden te verhuren. Waar men wél gewend is om met korte termijn 
contracten te werken, is in de bungalow- en vakantieparken, doch daar 
hanteert men hogere tarieven én die zijn meestal niet dik bezaaid. 
Men moet als werkgever trachten vooruit te denken en iedere situatie 
in te schatten volgens de specifieke karakteristieken: afstand, duur-
tijd van de werf en het aantal arbeiders dat zal ingeschakeld worden. 
De kost van een overnachting is niet gering, doch wie de kosten en de 
baten afweegt, zal merken dat een paar uur filerijden meer kost dan in 
een hotel te overnachten. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Bart Verelst, consulent tuinaanleg



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

vraag een DEMO op
www.elietontour.eu

MACHINE
UITPROBEREN?

GAZONRENOVATIE 
IN TWEE STAPPEN

Een verjongingskuur van een grasmat kan je snel en budgetvrien-
delijk met de DZC450 doorzaaimachine.  Met het gepatenteerde 
zaaiconcept kan men met grote precisie nieuw graszaad in 
een oud gazon injecteren. Zaai door met het Advanta Renova
zaadmengsel dat met zijn “Headstart”coating hiervoor speciaal 
is samengesteld. De opkomst is hierdoor maximaal en het mooie 
zaaibeeld is zeer snel zichtbaar.

ZAADPARTNER VAN ELIET
ZAAI- EN DOORZAAIMACHINES

Kwalitatief
verticuteren

Precisie
doorzaaien

Het graszaad wordt met precisie 
in de bodem geïnjecteerd, 
aangewalst en afgedekt voor een 
snelle en maximale opkomst. 

Maximale reiniging van de 
grasmat met een minimale 
beschadiging van de 
grasplantjes.

1

2
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Neem voorsprong dankzij de vroege lente
Hoewel de astronomische winter pas eindigt op 20 maart, 
lieten de zachte temperaturen van afgelopen maand ons 
nauwelijks een wintergevoel ervaren. In grote delen van België 
dook het kwik amper onder nul. Ja, de lentekriebels hangen 
reeds in de lucht.

Kijk om je heen, dan merk je aan de uitlopende knoppen 
op bomen en hagen dat ook de natuur reeds op een lente-
modus is overgeschakeld. Ook de wormhoopjes in het 
gazon verraden dat het bodemleven uit zijn winterslaap is 
ontwaakt. Het handvol zonnige voorjaarsdagen bovenop de 
milde temperatuur liet zelfs het gras reeds enkele centimeters 
groeien. Dit is een gunstig teken voor tuinaannemers om hun 
focus weer op het gazon te richten.

Deze vroege lenteprik is een uitgelezen moment om aan de 
slag te gaan met je gazonrenovatie. De overvloed aan neerslag 
van vorige zomer heeft immers bijgedragen tot heel wat vilt in 
het gazon. Bovendien schept dit een gunstig biotoop waarin 
mossen ongebreideld kunnen ontwikkelen. Het gras dreigt 
hierdoor in de verdrukking te komen, wat de aanblik van het 
gazon voor de rest van het jaar zal beheersen. Nu de grasgroei 
op gang is gekomen, biedt zich de kans aan om reeds enkele 
weken vroeger dan normaal in te grijpen. Dit zal het gazon een 
duidelijke voorsprong geven waardoor onkruid kan worden 
onderdrukt en het gazon zich maximaal kan aansterken om 
zich beter te wapenen voor een mogelijks droge zomer. 
Uiteraard zijn de omstandigheden zo vroeg op het jaar niet 
optimaal en zal je bij gevolg extra behoedzaam te werk gaan. 
Zo’n aanpak begint met kwalitatief verticuteren. Hierbij streef je 
naar een maximale reiniging van de grasmat met een minimale 
beschadiging van de grasplantjes. Zijn energie hoeft het gras 
niet te verspillen aan herstel en kan dit meteen zo efficiënt 
mogelijk inzetten op een stevig uitgroei. Voor dit geraffineerde 
werk is de nieuwste generatie ZR-verticuteermachines van 

ELIET uitermate aangewezen. Ze beschikken namelijk over 
ultradunne vaste mesjes die met een kleine tussenafstand 
naast elkaar zijn gemonteerd. Zo wordt de grasmat heel 
intensief doorkamt. Aangezien deze verticuteermachines 
zelfrijdend zijn, kon de fabrikant de mesjes tegen de rijrichting 
laten draaien, waardoor deze de verontreiniging nog beter 
uit de grasmat lichten. Eens mos en vilt zijn opgeruimd, heeft 
het gazon de perfecte voorbereiding gekregen om door te 
zaaien. Dit is absoluut aan te bevelen omdat het ervoor zal 
zorgen dat de lege ruimtes meteen met nieuw gras worden 
ingevuld. Vroeg doorzaaien op het voorjaar houdt iets meer 
risico in, maar bij welslagen geeft het een extra bonus aan het 
gazon. Namelijk vóór de echte groei van het gazon echt op 
kruissnelheid komt, kan het nieuwe gras zich vestigen en beter 
zijn plaats in de grasmat opeisen. Besteed voldoende aandacht 
aan de keuze van het doorzaai-mengsel. Het Renova mengsel 
van Advanta bevat grascultivars die bij lage temperatuur reeds 
kiemen en zo de opkomst in het voorjaar zullen versnellen. 
Met Engels raaigras als hoofdbestanddeel zal het ranke jonge 
gras ook het siergazon extra uitstraling geven. De ELIET DZC 
doorzaaimachines zullen ervoor zorgen dat het zaad met 
precisie in de bodem wort gebracht zodat het kiemproces 
zich in de juiste omstandigheden kan voltrekken. Het zaadbed 
wordt trouwens zorgvuldig afgedekt met de restaarde, wat 
voor extra kiembescherming zorgt in geval van nachtvorst. 
Na het doorzaaien is het aangewezen om te bemesten met 
een organische meststof met een hoog fosforbestanddeel 
(NP 4-30). Dit is een traagwerkende groeiversneller die vooral 
ook de beworteling zal stimuleren. Een goed uitgebouwde 
wortelstructuur zorgt ervoor dat het jonge gras beter 
gewapend is als na enkele maanden een periode van droogte 
zou aanbreken.

Grijp de kansen die het zachte wintereinde biedt om een gazon 
reeds met een aantal weken voorsprong in topvorm te brengen.

BRANDED CONTENT
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ZinCo, dé specialist in multifunctionele daken
ZinCo Benelux

info@zinco.be

www.zinco.be

ZinCo is al meer dan 60 jaar actief in de wereld van groendaken en aanwezig in 42 landen. Als 

marktleider is ZinCo bij uitstek de specialist om uw project van A to Z te begeleiden; van eenvoudige 

extensieve groendaken tot complete dakparken of weerdata gestuurde retentiedaken.

Project : Le Grognon Namur

Copyright: Mako Prod
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Beplanting op landbouw bedrijven in 
buitengebied: leef het plan na
Voer je wel eens een beplantingsplan van een land- of 
tuinbouwbedrijf uit, dan heb je het al gemerkt: de 
voorgestelde plantensoorten, verschijningsvorm en 
planttypologieën zijn niet dezelfde als in een tuin of 
park. En dat is niet toevallig, want het plan is bedoeld 
om het bedrijf te integreren in het landschap en de 
beeldkwaliteit van het buitengebied te respecteren. Net 
daarom is het beplantingsplan op landbouwbedrijven 
een vergunningsvoorwaarde, en dus strikt na te leven.  

Land- en tuinbouwbedrijven maken deel uit van het landschap.  
Een nieuw bouwvolume heef t een invloed op dat landschap. Om de 

bestaande en nieuw te bouwen volumes optimaal in het landschap te 
integreren, is landschappelijke integratie noodzakelijk. Het gebouw 
mag niet beeldbepalend zijn voor het landschap. Bij de opmaak van 
een integratieplan worden beplanting en bijhorend beheer dan ook ge-
kozen om dat te voorkomen. Wijkt de gerealiseerde beplanting of het 
onderhoud ervan af van het vooropgestelde plan, dan verandert het 
beeld. Net daarom is een beplantingsplan strikt na te leven.

BEPLANTING CONFORM PLAN
Realiseer je de beplanting op een landbouwbedrijf? Ga dan na of er een 
beplantingsplan in het kader van de vergunningsaanvraag, is en voer de 
werkzaamheden uit zoals voorzien. Het plan is opgesteld vanuit deze 
basisprincipes:

DE SOORTEN 
De voorgestelde soorten en typologieën zijn eigen aan de streek en integreren het bedrijf het best in het omliggende landschap.

HET ONDERHOUD  
Op het landbouwbedrijf mag de beplanting robuuster zijn en robuuster onderhoud vergen dan in een tuin of park. Denk aan hakhoutbeheer: een heg 
kan de landbouwer iedere 6 à 7 jaar tot aan de grond afzetten (foto 1) en hoogstambomen vragen amper onderhoud (foto 2).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur en beelden: Inagro

HEGGEN 
Een strakke haag langs een gebouw is te laag om voldoende breking te bereiken en staat te lineair in het landschap. Bovendien vergt een strakke haag 
veel onderhoud. Een heg om de zeven jaar aan de grond afzetten is eenvoudiger dan een haag één tot twee keer per jaar scheren.
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Groot en kleinhandel van tuinmaterialen en tuindecoratie
Natuursteen: graniet, blauwe hardsteen, basalt, kandla, charcoal, tandur enz. 

Terrastegels     Megategels
Borduurs          Pallisades
Traptrede          Zwembadboorden
Pompen            Vijvermaterialen  
Grind                 Stabilisatiematten
Flagstones       Stapstenen
Kleiklinkers      NatuursteenklinkersKleiklinkers      Natuursteenklinkers
Kasseien           Platines
kastanjehout    Ericamatten

Uitgebreid toonpark 
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Ervaring leert dat de uitvoering van beplantingsplannen uit vergunningsdossier in de praktijk niet 
optimaal verloopt. Dat heeft gevolgen op dossierniveau, voor de individuele landbouwer, maar ook 
op sectorniveau. Afwijkingen verminderen de landschappelijke, visuele en ecologische kwaliteiten 
van een gebied, waardoor vergunningsverleners minder geneigd zijn om vergunningen af te leveren 
in dat gebied. Daarnaast slinkt de geloofwaardigheid van integratieplannen, waardoor vergunnings-
verleners de lat telkens hoger leggen en/of minder vergunningen toekennen. Extra aandacht voor de 
correcte uitvoering van beplantingsplannen is dan ook noodzakelijk. 

 

  

DE INPLANTING   
Voldoende afstand tussen gebouwen en bomen is noodzakelijk zodat bomen vrij kunnen uitgroeien.

DE HOOGTE VAN BEPLANTING   
Lage beplanting is niet zichtbaar vanop afstand en biedt dus weinig tegengewicht. Hoge beplanting integreert het gebouw in het landschap.

BEPLANTINGSPLAN CORRECT UITVOEREN IS 
NOODZAKELIJK
Een landschappelijk integratieplan is bijna altijd een verplicht onder-
deel van een vergunningsdossier bij land- en tuinbouwers. In hun oor-
deel hechten vergunningverlenende overheden steeds meer belang 
aan de integratieaspecten. De voorgestelde plantensoorten, verschij-
ningsvorm en planttypologieën spelen mee in hun beslissing. Meer 
nog, steeds vaker wordt bij de beoordeling van een vergunningsdossier 
teruggekeerd in de tijd. Vergunningsverleners gaan na wat in het verle-
den opgelegd werd en of de land- of tuinbouwer dat correct uitvoerde.
Ervaring leert dat de uitvoering van beplantingsplannen uit vergun-
ningsdossier in de praktijk niet optimaal verloopt. Dat heef t gevolgen 

op dossierniveau, voor de individuele landbouwer, maar ook op sec-
torniveau. Afwijkingen verminderen de landschappelijke, visuele en 
ecologische kwaliteiten van een gebied, waardoor vergunningsverle-
ners minder geneigd zijn om vergunningen af te leveren in dat gebied. 
Daarnaast slinkt de geloofwaardigheid van integratieplannen, waar-
door vergunnings-verleners de lat telkens hoger leggen en/of minder 
vergunningen toekennen. Extra aandacht voor de correcte uitvoering 
van beplantingsplannen is dan ook noodzakelijk.
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Bomen voor elke tuin 
in vele maten en vormen
In elke tuin en in elk project is er plaats voor bomen. 
Naast de grote hoofdboomsoorten zoals eik, beuk, 
linde, plataan, enzovoort… die als volwassen boom veel 
plaats innemen zijn er heel veel interessante kleinere 
boomsoorten. Bomen die lager blijven dan 12m zijn de 
middelgrote bomen, onder de 6 m spreken we van kleine 
bomen.

VERSCHILLENDE MATEN EN VORMEN
Middelgrote bomen geven vaak vorm en structuur aan smallere stra-
ten, pleintjes en kleine tot middelgrote tuinen. Bij de aanplant is het 
raadzaam rekening te houden met de uiteindelijke hoogte en breedte 
die de boom in volwassen fase zal aannemen. In borders, in kleinere 
tuinen, langs smalle straten, in houtkanten en aan de rand en als bege-
leiding van bosjes zijn kleine bomen de juiste keuze. 

Er zijn de botanische soorten die het van nature goed zullen doen, re-
kening houdend met de aanwezige grondsoort (zand, leem, klei), voch-
tigheid van de grond, hoeveelheid zonlicht,… . De boomkwekerij heef t 
zich de laatste eeuwen ontwikkeld en gespecialiseerd in het aanpassen 
van soorten aan de vraag van tuinaanleggers en tuinarchitecten. Hier-

uit zijn vele aangepaste cultivars ontstaan. Hieronder aangeduid met 
hoofdletter en tussen enkele aanhalingstekens.
Is er weinig plaats dan zijn bolbomen een mooie oplossing, ze geven 
structuur op een kleine plaats.
Dakbomen passen boven verhardingen, geven schaduw en verhogen de 
biodiversiteit.

Treurbomen, blijven klein en geven takken en bladeren vaak tot op de 
grond.Smalle bomen passen uitstekend in vele straten en voortuinen 
met weinig plaats, de hoogte ervan is minder van belang.

Leibomen gebruiken we voor afscheidingen, ze kunnen mits toestem-
ming van de buur op de grens van percelen geplaatst worden. Het zijn 
als het ware hagen op stam. Het grote succes van meerstammige bo-
men zit hem ook in het kleiner blijven en aantrekkelijk zijn vanaf de 
grond. Als solitair passen ze in vele grasperken, bij bodembedekkers en 
in brede borders.

BOOMPJES TOT 3 M
Assortiment interessante bolbomen;
- Een klassieker is de Acer platanoides ‘Globosum’, (bolesdoorn) deze 

mooie bolvorm vormt een dichte vertakking, 
- Aesculus xmutabilis ‘Induta’, dwergpaardekastanje, rijkelijk bloeiend 

in het voorjaar 
- Carpinus betulus ‘Columnare’, de gewone haagbeuk kan ook als blok-

boom gesnoeid worden
- Catalpa bignonioides ‘Nana’, bolcatalpa
- Fraxinus ornus ‘Meszek’ (Boles), traag groeiende boles met mooie, on-

evengeveerde bladeren. Stelt weinig eisen aan grond en standplaats
- Ginkgo biloba ‘Mariken’, heef t waaiervormige bladeren, behoort tot 

de coniferen, bladverliezend
- Liquidambar styraciflua ‘Gum Ball’, (bolvorm van amberboom), mooie 

herfstkleuren
- Platanus acerifolia ‘Alphen Globe’, (bolplataan), snelgroeiend en af-

schilferende schors
- Prunus eninens ‘Umbraculifera’, bolkers, kleine blaadjes, sterk vertakt
- Quercus palustris ‘Green Dwarf’, bol-moeraseik, deze soort groeit van 

nature bolvormig. De gewone moeraseik kan ook als blokboom ge-
snoeid worden

- Quercus palustris ‘Isabel’, diep ingesneden bladeren en vuurrode 
herfstverkleuring

Dakbomen geven een dicht bladerdek dat schaduw geef t en voor ver-
koeling zorgt. Er is keuze uit volgende soorten
- Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon ‘, amberboom, mooie herfstver-

kleuringen
- Morus alba ‘Macrophylla’, grootbladige moerbei, draagt vruchten, 

licht bekalken
- Platanus orientalis ‘Mirkovec’ plataan, matige groei en fraaie bladeren
- Platanus xhispanica ‘Alphen’s Globe, bolplataan, sterke groeier
- Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, sierpeer, heef t een mooie bloesem in april 

en de blinkende bladeren blijven tot december aan de boom hangen.
- Quercus palustris, moeraseik

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Lucien Verschoren, vakgroepvoorzitter boomkwekerij AVBS

Beelden: Boomkwekerij De Bruyn

Leibomen worden voorgeleid op de boomkwekerij, de takken kunnen 
zowel horizontaal als schuin aangebonden zijn. Deze smalle vormen 
zijn ideaal voor afscheidingen of op de perceelgrens. 
- Acer campestre veldesdoorn, leent zich ook tot haag op stam
- Carpinus betulus haagbeuk, door de kleine blaadjes kan de ruimte 

tussen de horizontale takken korter zijn
- Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ amberboom, mooie herfstver-

kleuringen
- Parrotia persica, Perzisch ijzerhout, afbladerende schors en mooie 

herfstverkleuringen
- Pyrus communis, gewone perebomen kunnen ook in leivormen ge-

kweekt worden, deze kunnen zeer oud worden, ideaal voor een ge-
vel op het Oosten

- Tilia cordata ‘Pallida, winterlinde, verschillende lindesoorten kunnen 
gebruikt worden o.a. ‘Greenspire’, T. cordata heef t kleinere bladeren 
en kortere scheuten.

Treurbomen nemen weinig plaats in en worden niet veel hoge;r
- Betula pendula ‘Youngii’, treurberk, matig groeiende berk met door-

gaande kop en sierlijk overhangende takken
- Cercidiphyllum japonicum ‘Pendulum’, mooie herfstverkleuringen
- Cercis siliquastrum ‘Pendula’ treur- Judasboom , overvloedige bloei 

ook op oudere takken
- Fagus sylvatica ‘Black Swan’, zwarte treurbeuk, relatief kleine treur-

beuk met doorgaande kop 
- Morus alba ‘Pendula’, treurmoerbei, loodrecht naar beneden hangen-

de takken, draagt vruchten
- Prunus serrulata ‘Kiku-Shidare-Zakura’, Japanse treurkers, rijkbloei-

ende treurkers er zijn ook verscheidene Japanse treurkersen
- Pyrus salicifolia ‘Pendula’, treurpeer, grijze bladeren en twijgen 
- Ulmus camperdownii, treurolm, hangende twijgen

BOMEN TOT 5 – 6 M
DIT ZIJN DE BOMEN VOOR DE KLEINE TUINEN, ZE 
KUNNEN OOK GROTERE BOMEN AANVULLEN;
- Acer tataricum ssp.ginnala, open groeiwijze, diep ingesneden blade-

ren, mooie herfstverkleuringen
- Acer palmatum, Japanse esdoorn, meestal als grotere plant aangebo-

den, groeit breed uit
- Amelanchier lamarckii ‘Ballerina’, krentenboompje, bloemen in april 

voor het uitlopen van de bladeren
- Albizzia julibrissin, groeit breed uit met parapluvormige kruin, in de 

zomer roze bloemen
- Cornus ‘Eddie’s White Wonder’ grote bloemen net als de nutalli-soorten
- Cornus mas, gele bloemen in het vroege voorjaar
- Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’, tweestijlige meidoorn, scharlaken-

rode gevulde bloemen
- Euonymus europaea ‘Red Cascade,’ kardinaalsmuts, vruchten en blade-

ren kleuren rood
- Heptacodium miconioides, zevenzonenboom, bloemtuilen vanaf au-

gustus, blijf t lang in blad
- Ilex ‘Nellie R. Sevens’, hulst, is een kruising die veel bessen draagt 
- Magnolia grandiflora, wintergroen met grote bladeren en grote bloe-

men in de zomer
- Magnolia salicifolia ‘Concolor’, wilgbladige magnolia, witte bloemen
- Malus ‘Evereste‘, sierappel, gezonde groei met witte bloemen
- Malus toringo ‘Brouwers Beauty ‘, sierappel, roze bloemen, kleine gele 

appeltjes
- Malus ‘Red Obelisk’ sierappel met rode bloemen, bladeren en vruchtjes, 

smalle groei
- Prunus avium ‘Plena’ sierkers met zuiverwitte bloemen in april 
- Prunus cerasifera Nigra, roodbladige sierpruim, roodbruine 
- Prunus sargentii ‘Accolade’, hangende trossen van roze halfgevulde 

bloemen
- Prunus subhirtella ‘Autumnalis Rosea‘ sierkers, de lichtroze bloempjes 

verschijnen vanaf december
- Prunus ‘Umineko’ sierkers met opgaande groei, P. ‘Pandora’ heef t 

mooie herfstkleuren 
- Prunus ‘The Bride’, heef t bloemen met bloeikleur van roze naar wit
- Quercus ‘Pondaim’, nieuwe selectie, kleinblijvend boompje met blin-

kende bladeren
- Quercis cerris ‘Curly Head’ sterk gekrulde bladeren, klein blijvend
- Stewartia pseudocamelia, bloemen in juni-juli, waardevol als grote 

struik of kleine boom

Magnolia soulangeana

Liquidambar st. Worplesdon

Carpinus betulus ‘Lucas’
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BOMEN VAN GEMIDDELDE GROOTTE 6- 9 - 12 M 
HIERIN KUNNEN WE OOK VELE SMALLE VORMEN 
ONDERSCHEIDEN DIE MINDER BREED UITGROEIEN
- Acer campestre, veldesdoorn doet het als inheemse plant zeer goed, 

is zouttolerant, soms wat meeldauw op de bladeren. De cultivar ‘Els-
rijk’ is hier minder gevoelig voor

- Acer cappadocicum ‘Rubrum’ bladeren met toegespitste lobben, mooi 
rood verkleurend

- Acer monspessulanum, Franse edoorn, voor droge en warmer worden-
de stedelijke omgeving 

- Acer rubrum, rode esdoorn, met vele cultivars die smal groeien 
- Acer x zoeschense ‘Annae’, nieuwe kruising, groeit open en bolvormig
- Carpinus betulus ‘Lucas’ smalle haagbeuk, behoudt lang zijn ver-

droogd blad in de winter. 
- Fraxinus ornus, bloemen, in juni verschijnen er witte welruikende 

bloempluimen, stelt weinig eisen 
- Juglans regia, okkernoot, de geur verdrijf t muggen en vliegen
- Magnolia kobus, beverboom, witte bloemen in april
- Magnolia soulangeana, beverboom, met vele cultivars geschikt voor 

de tuin, losse groei
- Nyssa sylvatica, nimfenboom, groeit ook op frisse grond, mooie 

herfstverkleuring
- Ostrya carpinifolia, hopbeuk, opvallende hopachtige trossen van 

groene vruchten
- Parrotia persica, Perzisch ijzerhout, afbladerende schors, goed be-

stand tegen droogte

- Platanus orientalis ‘Minaret’, zuilvormig groeiende kleine plataan
- Prunus padus ‘Watereri’ vogelkers, grote witte bloemen in trossen
- Prunus ‘Spire’, speervormige groei
- Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ sierpeer, bloeit al van begin april en be-

houdt lang zijn blad 
- Quercus dentata ‘Carl ferris Miller’, Japanse keizereik, grote bladeren 

die, in de winter droog aan de boom blijven hangen 
- Quercus ilex, steeneik, wintergroen, kleine blaadjes
- Quercus warei ‘Regal Prince’, slanke eik
- Quercus xbimondorum ‘Crimson Spire’, zuilvormige eik
- Sorbus aria ‘Magnifica’ meelbes, de bladeren zijn groen aan de boven- 

en onderkant 
- Sorbus aucuparia ‘Fingerprint’ lijsterbes met smalle kruin
- Tetradium danielii, bijenboom, witroze bloemen vanaf de zomer
- Tilia cordata ‘Rancho’, ronde kruin, is onze kleinste linde
- Tilia mongolica ‘Buda’, overhangde twijgen
- Ulmus hollandica ‘Dodoens‘, weinig ziektegevoelig, kalkminnend

De keuze van bomen is belangrijk omdat deze vele jaren het beeld van 
de tuin zal bepalen. Praat hierover met je boomkweker, de volgende 
maanden zijn ideaal om een bezoek aan de kwe-
kerijen te brengen. De volledige lijst van klimaatbo-
men kan je bekijken op de website van VLAM, www.
groenvanbijons.be/tuinadvies/deze-79-bomen-zijn-
goed-voor-het-klimaat

Prunus The Bride

Parrotia persica

Sorbus aria ‘Magnifica’
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Gazonverzorging 
op accu
“Toen meer dan 10 jaar geleden de eerste accu-machines 
verschenen waren dit meestal de lichtere types 
waarvan de verbrandingsmotor vervangen werd door 
een batterij en een elektromotor. Hoewel een aantal 
groenondernemers en openbare besturen toen (beperkt) 
investeerden in deze elektrische machines, brak de eerste 
generatie van accu-machines niet echt door. Al snel 
stonden ze in een hoek van de loods stof te verzamelen. De 
reden? Ze waren gewoon niet krachtig genoeg.” 

SECTOR MEE OP KAR VAN VERANDERING 
Een optie is om met een hoogwerker aan de slag te gaan. Handig voor 
wie geen hoogtevrees heef t en goed met een kettingzaag overweg kan. 
Er zijn echter nadelen. Behendigheid en voorzichtigheid zijn cruciaal: 
wie op eenzame hoogte een zware spil bij zich krijgt in de mand van 
de hoogwerker, zal snel voelen dat de stabiliteit in het gedrang komt. 
Ook wanneer de mand geraakt wordt tijdens het naar beneden vallen 
van zo’n tak, kunnen er ongelukken gebeuren. Bovendien is er geen con-
trole over de valbeweging en de plaats waar de spil zal neerkomen. Een 
hoogwerker is zeer geschikt om op grote hoogte bepaalde werken uit 
te voeren, doch om grote bomen te snoeien of demonteren is er enorm 
veel voorzichtigheid en dus ook tijd mee gemoeid. 

ALTERNATIEVE OPTIES MET VOET AAN GROND
Intussen veranderde er veel op gebied van accu’s en elektronica. De 
zeer snelle evolutie van batterijen en andere elektronische compo-
nenten hebben we te danken aan de sterk groeiende vraag naar onder 
meer elektrische voertuigen en het onderzoek van fabrikanten van 
smartphones en andere elektronische apparaten naar alsmaar snellere, 

kleinere en zuinigere componenten. Onze sector pikt daar graag een 
graantje van mee. Niet alleen bestaande en bekende fabrikanten heb-
ben de afgelopen jaren ingezet op elektrisch aangedreven machines, er 
kwamen ook nieuwe spelers op de markt. 
De eerste elektrisch aangedreven kantenmaaiers waren vooral gericht 
op de particuliere markt. Met voldoende verlengdraad kon vader op 
zaterdagmiddag de hele omtrek van de tuin terug kort zetten. Om het 
ongemak van de verlengdraad weg te werken voorzagen fabrikanten 
hun kleine kantenmaaiers van een batterij, die een uurtje meeging, vol-
doende om 2 keer de kantjes te maaien. Dat de batterij nadien moest 
opladen gedurende enkele uren was in deze context niet erg. 
Met de stijgende capaciteit van de batterijen waagden een aantal fa-
brikanten zich er aan iets zwaardere types kantenmaaiers te voorzien 
van een elektrische aandrijving. Maar de voordelen van stiller werken 
met minder trillingen wogen niet op tegen de nog altijd beperkte auto-
nomie. Een machine die ingezet werd in professionele omstandigheden 
moest een volledige dag kunnen werken. De oplossing hiervoor was om 
meerdere sets batterijen te voorzien per elektrisch apparaat. Dit hield 
in dat er al snel een aanzienlijke investering moest gedaan worden.

ELEKTRISCH VS VERBRANDINGSMOTOR
De evolutie van batterijen en componenten plaatsen de laatste genera-
tie accu-aangedreven kantenmaaiers en bosmaaiers naast hun tegen-
hangers met een verbrandingsmotor.  
“De vraag die dikwijls gesteld wordt, is hoe lang een batterij mee gaat”, 
zegt Stephane Ateca, Business Developer bij Husqvarna Professional. 
“Het is moeilijk om daar een concreet antwoord op te geven. In ideale 
omstandigheden kan met 1 batterijlading zeer veel werk verricht wor-
den, maar ideale omstandigheden komen maar zelden voor. In het ge-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Antoon Vanderstraeten

Beelden: Fabrikanten

val van gras maaien met een bosmaaier speelt niet alleen de lengte van 
het gras een rol, maar bijvoorbeeld nat gras maaien vraagt ook meer 
energie. Mals gazongras vraagt minder energie dan een wilde graskant 
met dikke, stugge grassen en stevige onkruiden. Bij accu-machines 
houden we daar allemaal rekening mee, maar diezelfde factoren heb-
ben ook een invloed op het verbruik van machines met een verbran-
dingsmotor.”

STEEDS MEER VOORDELEN
Maar niet alleen bosmaaiers werden voorzien van een batterij. Ver-
schillende fabrikanten hebben één of meerdere grasmaaiers die hun 
energie putten uit een accu in het gamma. Ook in deze categorie wa-
ren er eerst de particuliere machines. Met de stijgende ef ficiëntie van 
de accu’s werd de overstap naar professionele machines gemaakt. De 
voordelen die de fabrikanten naar voor schuiven zijn onder meer de stil-
te bij het werken, het gebruiksgemak en het minimum aan onderhoud 
dat accu-machines nodig hebben. “Bij grasmaaiers zijn er verschillende 
geluidsbronnen”, verduidelijkt Stephane Ateca. “Er is het geluid van het 
snel draaiende mes en het geluid van de verbrandingsmotor. Door de 
grasmaaiers elektrisch te maken en te voorzien van batterijen nemen 
we het geluid van de verbrandingsmotor weg. Dit is het geluid dat het 
verste draagt en door de mensen als het meest storende wordt bestem-
peld. Op plaatsen waar stilte geapprecieerd wordt, zoals rond rust- en 
ziekenhuis, scholen of op begraafplaatsen speelt dit zeker in het voor-
deel van de elektrisch aangedreven machines. De verbrandingsmotor 
veroorzaakt ook veel trillingen, die ontbreken op elektrische machi-
nes. Trillingen helemaal wegnemen, dat zal nooit kunnen, want we 
blijven met een snel draaiend mes zitten, maar het verschil tussen de 
elektrisch aangedreven machines tegenover de machines met een ver-
brandingsmotor is groot. En dat is dan weer positief voor de ergonomie 
tijdens het gebruik.”

NIEUWE MERKEN VOOR ELEKTRISCHE MACHINES
Waar een aantal fabrikanten van professionele machines voor gazon-
onderhoud twijfelend reageerden op de evoluties op gebied van bat-
terijen en elektrische aandrijving, zagen nieuwe fabrikanten hun kans 
schoon om zich te profileren in dit nieuwe segment. Zo doken merken 
als Pellenc en Ego Power op en zochten hun plaatsje op de markt. Hier-
mee dwongen ze de gekende fabrikanten tot reacties wat de evolutie 
van batterij-aangedreven machines versnelde.
Intussen zijn niet alleen bos- en wandelmaaiers op accu verkrijgbaar, 
maar ook zitmaaiers duiken op. De Ego Z6 zero-turnmaaier zou volgens 
de fabrikant geschikt zijn om tot 1 hectare oppervlakte te maaien met 1 
lading van de accu-set, Husqvarna combineert dan weer een dieselmo-
tor met accu-technologie om tot een hybride grasmaaier voor profes-
sioneel gebruik te komen. De volgende stap is een full eletric zitmaaier.
Met steeds krachtigere accu’s en zuinigere machines vonden elektrisch 
aangedreven bosmaaiers hun plaats in de professionele catalogussen 
van de meeste fabrikanten. De voordelen van deze machines, zoals stil-
ler werken met minder trillingen of geen schadelijke uitstoot van een 
verbrandingsmotor wegen tegenwoordig niet meer op tegen nadelen 
zoals het laden van batterijen. Uiteindelijk moet elke machine voorzien 
worden van een energiedrager, of dit nu (tweetakt) benzine is, of elek-
triciteit uit een batterij, het enige wat verschilt is de denkwijze. Kijkt u 
uit naar een nieuwe bosmaaier dit voorjaar? Laat de accu-machines dan 
zeker niet uit de vergelijking.

Beeld: Pellenc

Beeld: Pellenc
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DUC256Z
€ 296,69 excl. btw
€ 359,00 incl. btw

DUC306Z 
€ 304,96 excl. btw
€ 369,00 incl. btw

DUC356Z 
€ 313,22 excl. btw
€ 379,00 incl. btw

DUC406Z 
€ 321,49 excl. btw
€ 389,00 incl. btw

UC002GM101 
€ 536,36 excl. btw
€ 649,00 incl. btw

UR006GM101 
€ 619,01 excl. btw
€ 749,00 incl. btw

UR007GM101 
€ 602,48 excl. btw
€ 729,00 incl. btw

UH004GM201 
€ 714,88 excl. btw
€ 865,00 incl. btw

UH013GM101 
€ 643,80 excl. btw
€ 779,00 incl. btwUH014GM101 

€ 673,55 excl. btw
€ 779,00 incl. btw

UH005GM201 
€ 742,98 excl. btw
€ 899,01incl. btw

UH006GM201 
€ 714,88 excl. btw
€ 865,00 incl. btw

UH007GM201 
€ 742,98 excl. btw
€ 899,01 incl. btw

UC003GM101 
€ 544,63 excl. btw
€ 659,00 incl. btw

UC004GM101 
€ 552,89 excl. btw
€ 669,00 incl. btw
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DUR369AZ 
€ 346,28 excl. btw
€ 419,00 incl. btw

DUR368LZ 
€ 280,17 excl. btw
€ 339,00 incl. btw

DUR368AZ 
€ 313,22 excl. btw
€ 379,00 incl. btw

DUR364LZ 
€ 280,17 excl. btw
€ 339,00 incl. btw

DUX60Z 
€ 255,37 excl. btw
€ 309,00 incl. btw

DUX60ZM4 
€ 329,75 excl. btw
€ 399,00 incl. btw

DUX60ZN1 
€ 420,66 excl. btw
€ 509,00 incl. btw

DUX60ZX8 
€ 495,04 excl. btw
€ 599,00 incl. btw

LXT Machines 
geleverd zonder 

batterijen of lader

XGT machines 
zijn geleverd met 

batterij(en) en lader

                          
              

           
          

         
         

        
        

1 accu 6,0 Ah gratis

 1 accu 4,0 Ah gratis

                        
              

           
          

         
         

        
         

      B
ij aankoop van een 2 x 18 V machine machine op deze pagina

      Bij aankoop van een 40Vmax machine op deze pagina

DLM460Z 
€ 453,72 excl. btw
€ 549,00  incl. btw

DUR368AZ

DLM533Z

DUB363ZV

DUX60ZN1

DUC353Z 
€ 321,49 excl. btw
€ 389,00 incl. btw

DUC405Z 
€ 329,75 excl. btw
€ 399,00 incl. btw

DUC405Z

DLM462Z 
€ 643,80 excl. btw
€ 779,00 incl. btw

DLM532Z 
€ 742,98 excl. btw
€ 899,00 incl. btw

DLM533Z 
€ 908,26 excl. btw
€ 1.099,00 incl. btw

DUB363ZV 
€ 276,86 excl. btw
€ 335,00 incl. btw

DHW080ZK 
€ 395,87 excl. btw
€ 479,00 incl. btw

DHW080ZK

UR006GM101

UH007GM201 

UH013GM101

Aanbevolen prijzen excl. bebat en recupel. 
Promotie geldig t.e.m. 31/12/2022 of tot einde voorraad

UC003GM001

www.makita.be
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De meerwaarde van accumachines  
voor professionals

Makita N.V. - Jan-Baptist Vinkstraat 2, Industriezone Guldendelle - 3070 Kortenberg - www.makita.be

De vele voordelen accumachines zijn intussen gekend. 
Zo bieden ze de mobiliteit van een machine met 
verbrandingsmotor, maar met het gebruiksgemak en de 
betrouwbaarheid van een elektrische motor. Vanaf dit 
jaar stopt Makita met de productie van benzinemotoren 
en legt deze professionele gereedschapsfabrikant zich 
volledig toe op accutechnologie. Een techniek waarin het 
bedrijf altijd al een belangrijke voortrekkersrol opnam. 

Accumachines zijn ook bij professionals haast niet meer weg 

te denken. Naast de verhoogde mobiliteit, maken ze minder 

lawaai, produceren ze geen uitlaatgassen, zijn ze gemakkelijker 

te starten en vragen ze minder onderhoud. Ook het groeiend 

milieubewustzijn van aannemer en klant speelt een rol. Net zoals 

de extra aandacht voor gezondheid en veiligheid, met steeds 

strenger wordende regelgeving. Laten we ook de technische 

aspecten en prestaties van deze machines niet uit het oog 

verliezen – iets waar Makita zich al jaar en dag op toelegt.

Technische troeven 
Accumachines beschikken vaak over een constante snelheids-

regeling of automatische regeling van de snelheid en ook 

functies die de veiligheid verhogen zoals het automatisch 

stoppen bij overbelasting of bij een terugslag. “Een accumachine 

heeft ook een lagere energiekost. Zeker in vergelijking met 

alkylaatbenzine – die vaak gebruikt wordt om de schadelijke 

uitstoot van tweetaktbenzinemotoren te beperken – is de 

kostenbesparing niet onbelangrijk”, zegt Peter Bossens, product 

assistant bij Makita. “Accuheggenscharen bijvoorbeeld zijn al 

langer populair omdat ze relatief weinig vermogen vergen en 

de autonomie bijgevolg voldoende is, zelfs bij het zwaardere 

werk. Door de technologische evolutie komen nu ook (snoei-)

kettingzagen, hoogsnoeiers, bosmaaiers, bladblazers en 

grasmaaiers in het vizier.”

Kracht voor professionele toepassingen 
De grenzen en mogelijkheden van accumachines worden steeds 

verlegd. Recente machines kunnen door de geoptimaliseerde 

40Vmax-accutechnologie, BL-motor en een geforceerde koeling 

een vermogen leveren van 1,0 kW en zelfs tot 2,0 kW voor de 

2x40Vmax-versies. “Qua kracht zijn deze laatste te vergelijken 

met een 40 cc tweetaktmotor”, licht Peter toe. “De 2x40Vmax 

bosmaaier UR012G bijvoorbeeld is ook mechanisch versterkt, 

waardoor die perfect geschikt is voor het zware werk zoals het 

maaien van hoog of taai gras, werken met een hakselmes of 

het zagen van struiken en dunne bomen.”

Voldoende autonomie
De uitdaging voor de accutechnologie is een zo groot mogelijke 

energiecapaciteit voor een zo laag mogelijk gewicht. Daarnaast is 

ook een korte laadtijd belangrijk. Laat net dat een sterk punt van 

Makita zijn. Door accu’s af te wisselen kan je voortdurend werken 

zonder te zware accu’s te moeten dragen. Voor professionals is een 

accupack op de rug dan weer een interessante optie. 

Zo heeft het accupack PDC1200 een energiecapaciteit van 

1.206 Wh. Dat is zo’n dertien keer meer dan de populaire 18 V 

5,0 Ah batterij (90 Wh). De PDC1200 kan niet alleen verbonden 

worden met machines die daar een specifieke aansluiting voor 

hebben, maar kan je ook flexibel combineren met de 2x18V- en 

40Vmax-machines. Hiervoor heb je wel een adapter nodig. “En 

er is nog een verassing: het accupack past ook op bepaalde 

grasmachines zoals de LM001G”, vertelt Peter nog. “Daardoor 

krijgen de autonomie en de performantie van de machine een 

flinke boost. Kortom: een machine die door professionals zeker au 

sérieux genomen wordt.”

“Een accumachine heeft een lagere energiekost, een niet 
onbelangrijke besparing.”

BRANDED CONTENT
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ZWEMVIJVERBOUW 

Neen, waterdrieblad zou ik niet willen missen in mijn 
(waterlelie)vijvers. De plant gedijt er al jaren voorspoedig 
en zorgt tijdens zijn bloei voor een echt uitbundig 
lentegevoel. Voorts haalt hij door zijn groeikracht veel 
voedingsstof fen rechtstreeks uit het water. En hij is toch 
eenvoudig te onderhouden en in te tomen. Daarom zou 
waterdrieblad gerust wat meer mogen gebruikt worden, 
ook bij zwemvijvers. De latijnse naam is Menyanthes 
trifoliata L., 1753.

MENYANTHES TRIFOLIATA L., 1753.
Met zijn schuimig witroze bloemen en opvallende klaverbladvormige 
bladeren is waterdrieblad een van de fraaiste inheemse moerasplan-
ten. Weinig bloemen zijn zo lief tallig als die van waterdrieblad. Teer-
mooi zijn ze, zo gekronkeld ongewoon. Zachtgetint hef fen ze zich bo-
ven het watervlak en maken dit feestelijk in de lente. Ja, waterdrieblad 
is een plant die in geen enkele vijver zou mogen ontbreken. 
De familie MENYANTHACEAE (watergentiaanfamilie) is een kleine  
familie van in het water of op natte plaatsen groeiende kruiden. Het ge-
slacht Menyanthes telt slechts één soort, namelijk waterdrieblad.
Waterdrieblad is een overblijvende moerasplant met een lange spon-
zige, horizontale wortelstok. De wortelstok kan tot ongeveer 1,2 meter 
lang worden. De sappige lang gesteelde bladeren spruiten uit de wor-
teltop en zijn onderverdeeld in drie deelbladeren van 3,5 tot 7 cm. Het 
blad van Menyanthes trifoliata heef t wel iets van groot klaverblad. Het 
wordt aan stijve stengels boven water uitgestoken, net als de trossen 
trechterbloemen die merkwaardige, dikke, witte haren dragen. Wie de 
plant eenmaal heef t gezien, kent hem voor altijd.
De bloemknoppen zijn roze. De ongeveer 1,5 cm grote bloemen staan 
in 20 tot 30 cm lange trossen. De witte bloemkroon met een zweempje 
rood is opvallend franjeachtig gebaard. Bloei treedt meestal op in mei 
juni, soms opnieuw in het najaar. De doosvrucht is bol van vorm.

WAAR KOMT DE PLANT VOOR?
Het natuurlijk verspreidingsgebied van waterdrieblad is het Noordelij-
ke halfrond: Noord-Amerika, Europa, Noord-Azië en Noordwest-Indië. 
De plant komt er voor tot op ongeveer 1000 m hoogte. In onze streken 

is deze beschermde plant in de natuur zeer moeilijk waar te nemen. De 
zeldzame plaatsen waar hij nog groeit zijn ontoegankelijke moerassen 
en drassige plaatsen. Gelukkig misschien.
Waterdrieblad komt ook voor aan de randzone van veen en profiteert 
daar van een speciale voedselbron, namelijk de aanvoer met afstro-
mend water uit hoger gelegen gronden tegen de rand van het veen. 
Overigens bestaan dergelijke situaties in onze streken niet of nauwe-
lijks meer doordat aan alle kanten turf werd gestoken. In België is het 
een typische plant van de moerassen van de lage zure hoogvenen van 
de Kempen en de Ardense Hoogvlakte, waar hij zeldzaam is, terwijl hij 
elders zeer zeldzaam is. Hij is wettelijk beschermd in de natuur maar 
volop verkrijgbaar in kwekerijen en handel.

VERZORGING
Het waterdrieblad is een echte aanrader voor grote en kleine vijvers. 
Het rode van de meeldraden contrasteert fel met de gekronkelde witte 
bloemblaadjes. Waterdrieblad is toepasbaar als voorgrondplant en als 
contrasterende onderbegroeiing tussen grotere verticale planten. Me-
nyanthes is volledig winterhard, is bestand tegen zeewind en vrij van 
ziekten en plagen. 
De planten staan best 5 tot 10 cm diep in het open water. Waterdrie-
blad verkiest een zonnige of half beschaduwde standplaats en wat klei 
in de bodem, liefst kalkarm. Hij kan in manden geplant worden maar 
groeit er gegarandeerd uit, in alle richtingen. Een metertje lengtegroei 
per jaar is zeker geen uitzondering. Maak u daarover niet al te veel zor-
gen. Niet alleen de stengel maar ook de wortels hangen los in het water. 
Daardoor zijn uitlopers eigenlijk eenvoudig te verwijderen als dat nodig 
is. Laat hem gerust doorlopen tussen rechtopstaande gewassen zoals 
irissen en kalmoes.
Waterdrieblad doet het niet zo goed in zeer ondiepe moeraszones 
van slechts enkele cm diep maar kan vandaar naar dieper water krui-
pen (bijvoorbeeld 30 cm) en ook over de vijverrand. De plant is dus ook 
enigszins geschikt om vijverranden te bestoppen. Planten die altijd met 
hun wortels in water staan, bloeien het beste.
Vermenigvuldiging gebeurt het makkelijkst door zijscheuten waaraan 
wortels zitten af te snijden. In de praktijk betekent dit dat men stukken 
van ongeveer 30 cm afsnijdt. Het delen van te grote pollen doet men 
best in de lente. Verwelkende bloemhoofdjes en vergelende bladeren 
kan men verwijderen wanneer men dat wenst. Knip alleen in het late 
najaar (of het voorjaar) de afgestorven stengel- en bladermassa weg. 
Extra voeding is niet nodig.
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Waterdrieblad, 
mooi en nuttig voor 
vijvers en zwemvijvers

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur en foto’s: Guido Lurquin
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Waterdrieblad is een ideale plant wanneer u graag bloemen in de vijver 
plant, maar niet zit te wachten op drijvend blad waardoor men minder 
zicht op de vijver heef t. Waterdrieblad houdt zijn blad omhoog, zelfs de 
wortelstok geef t zo een mooi beeld in de vijver.

LEUK OM WETEN
De wetenschappelijke naam komt vermoedelijk van het Grieks ‘menan-
thos’ (maanbloem), slaande op de watergentiaan, een verwante plant. 
Het was Theophrastus die het had over een waterplant groeiend in het 
meer Orchomenos. Ook wordt er wel gedacht dat de naam afkomstig 
is van het Griekse menyein (openen) en anthos (bloem), een verwijzing 
naar de opeenvolgende opening van de bloemen in de bloemtros. An-
dere bronnen beweren dat deze geslachtsnaam bedacht werd door 
Linnaeus zelf omdat de plant één maand lang bloeit (maandbloem). De 
planten bloeien echter soms van mei tot augustus en zelfs later zodat 
deze verklaring niet echt aannemelijk is. Het Latijnse ‘trifoliata’ bete-
kent in ieder geval met drie blaadjes. 
Als volksnamen komen voor: waterklaver, beverklaver, drieblad, klaver-
blad, galkruid, maandbloem, wondklaver en schijtbladeren. Dit laatste 
is niet onlogisch want waterdrieblad is een laxans. In het Engels luistert 
de plant naar de namen marsh trefoil, buckbean en bogbean. De Fran-
sen hebben het over trèfle d’eau.

De bestuiving gebeurt door kleine bijen en hommels, die nectar uit de 
onderkant van de bloem halen en het geeloranje stuifmeel opnemen 
dat zij afzetten op de stempel van de volgende bloem die zij bezoe-
ken. Er zitten een soort haartjes op de bloemen, waarschijnlijk om de 
aandacht te trekken van kleine insecten en om grote insecten, “zoals 
grote hommels”, te verjagen, want de bloem zou verdrinken onder het 
gewicht van deze grote insecten. De bevruchte bloem ontwikkelt een 
droge vrucht die met twee of drie kleppen opengaat en zware, oranje-
bruine zaden vrijgeef t die op het water drijven.
Het waterdrieblad is een van de gastplanten van de rups van de mot-
vlinder Deilephila elpenor. Deze nachtvlinder draagt in het Nederlands 
de mooie, erg toepasselijke naam avondrood. Omdat het voorste deel 
van het borststuk van de rups sterk versmald is en wat op een slurf lijkt 
wordt deze soort soms ook wel olifantsvlinder genoemd.

GEBRUIK DOOR MENSEN
Vroeger werd van waterdrieblad een kruidige tabak gemaakt. In Scan-
dinavië voegt men de bladeren soms aan bier toe ter vervanging van 
hop (om en bittere smaak te geven) en gebruikt men ze als vervanger 
van thee. In Rusland gebruikte men de plant soms als noodvoedsel. De 
Inuit in Lapland maakten er een soort meel van en gebruikten dat in 
hun brood. Linnaeus was daar niet zo enthousiast over en schreef ‘ama-
rus et detestabilis’, bitter en walgelijk. 
De plant werd veel gebruikt in de volksgeneeskunde bij maagziekten 
en koorts. Tegenwoordig wordt hij nog steeds als medicinale plant ge-
bruikt in de fytotherapie en de homeopathie. De voornaamste werking 
is de lever- en galversterkende werkzaamheid. Nog niet zo lang geleden 
werd gezegd dat herhaald gebruik van een af treksel van waterklaver 
het leven verlengde.
En… voor vijvers en zwemvijvers is het een heel aparte waterplant, een 
lust voor het oog.

Weg met groenaanslag
∞ Op alle materialen : Hout, klinkers, steen, beton, daken,...

∞ Zeer efficiënt en snel resultaat

∞ Lange duurwerking

∞ Plantaardige oorsprong

www.belchim.be

HHoouu  hheett  ggaazzoonn  oonnkkrruuiiddvvrriijj

DICOTEX (5362P/B)
70 G/L MCPA + 42 G/L MCPP-P + 70 G/L 2,4-D + 20 G/L DICAMBA

Lees het etiket zorgvuldig voor gebruik.

www.protexnv.be
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www.stone.be

STONE Olsene
Grote Steenweg 13, 9870 Olsene
T. +32 (0)9 388 91 11
info@stone.be

STONE Londerzeel 
Autostrade 30, 1840 Londerzeel
T. +32 (0)52 31 76 03 
info@stone.be

Flagstones zijn helemaal terug!

Eigentijds, landelijk of cottage, 

stedelijk, van binnen naar buiten.

Nu te verkrijgen in kwartsiet, 

zandsteen of kalksteen. Felgekleurd 

of zachte aardetinten, de ontbrekende 

puzzelstukken voor je in- of outdoor 

space vind je bij stone.be
De Lille Brugge | beeld © Beeldpunt
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Consulenten 
aan het werk

Beide consulenten van Groen Groeien zetten 
zich dagelijks in voor de sector. Dit gebeurt 

via allerhande evenementen, vergaderingen 
en acties. Via deze rubriek geven we duiding 

wat er de afgelopen weken allemaal op de 
planning stond.

Artikels Sierteelt & Groenvoorziening en GG Dag van de Groenvoorziener PCS: lezing IPM

Ledenwerving Werkgroep tuinaanleg VLAM

Bestuursvergadering Groen Groeien Vergaderingen zwemvijverbestuur

Ondersteuning tuinprogramma VLAM ‘van droom tot tuin’ Projectbezoeken tuinaannemers

Sectorvakgroep VLAM Green Deal natuurlijke tuinen

Ondersteuning tuinprogramma VLAM van productiehuis De Chinezen Onthardingscampagne ‘van tegel naar egel’

Presidiumvergadering AVBS Geven van Fyto-opleidingen

Vergunningsdossiers opvolgen Standaardbestek 250

Kwaliteitslabel tuinaanleg uitwerken Green Cities project opvolgen

IPM-richtlijnen vertalen naar tuinaanleg (PCS) Ondersteuning onderzoek zwemvijverbouw
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Activiteiten in elkaar steken Werkgroep AVBS
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ACCUPOWER VOOR PROFESSIONALS:
DE INNOVATIEVE AP 500 S ACCU MET EEN
DUBBEL ZO LANGE LEVENSDUUR EN EEN
NOG LANGERE LOOPTIJD.*
STIHL. STERK WERK

MEER INFO OP STIHL.BE
OF BIJ EEN STIHL DEALER IN JE BUURT

“Een accu die nóg meer kan? De AP 500 S kan 
gewoon alles aan. De nieuwe, krachtigste STIHL 
accu met de beste verhouding vermogen-gewicht** 
tilt de looptijd naar een hoger niveau dankzij de 
Power Laminate technologie. En dat voor alle 
machines van het STIHL AP systeem.“

Robert Ebner,
Duits kampioen STIHL TIMBERSPORTS 2021

* In vergelijking met de AP 300 S. ** In prestatieklasse 3,0 kW vermogen op basis van een accugewicht van 2 kg.

AP 500 S ACCU.
Revolutionair 
en ongevenaard
ƒ

100 % LANGERE 
LEVENSDUUR
DANKZIJ EEN 
VERDUBBELD 
AANTAL LAADCYCLI

20 % LANGERE
LOOPTIJD
DANKZIJ DE 
POWER LAMINATE 
CELLEN

KRACHTIGERE 
PRESTATIES
MET EEN  
VERMOGEN VAN 
MAX. 3,0 KW

WERELDPRIMEUR
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Arbeidsveiligheid blijft 
topprioriteit: Werk veilig!
Er vonden de afgelopen vijf jaar gemiddeld 547 onge-
vallen/jaar plaats bij landschapsverzorgers volgens 
de cijfers van Fedris (Federaal Agentschap voor Be-
roepsrisico’s). We zien ondanks de geleverde inspan-
ningen geen daling in de cijfers in de tuinaanlegsec-
tor. Elke dag opnieuw blijven hameren op veiligheid 
en de geldende regels volgen zijn de belangrijkste 
wapens om het aantal ongevallen te verminderen. 
Lees hier algemene maatregelen en hoe werken met 
een kettingzaag veilig kan verlopen. 

DOE BEROEP OP PREVENT AGRI!
Prevent Agri werd in mei 2015 opgericht door de Sociale Partners van 
de Groene Sectoren. De oprichting heef t als doel de tuinaanleg en –on-
derhoudssector veiliger te maken, zonder bijkomende administratieve 
rompslomp te creëren. Veiligheid en ef ficiënt werken hoeven geen te-
gengestelden te zijn. Van zodra je overschakelt van zelfstandige zonder 
personeel naar het statuut van werkgever, ben je verplicht om te vol-

doen aan de welzijnswet. Een eerste stap om hieraan te voldoen is een 
aansluiting bij een externe dienst. Deze moet de bedrijfsleider bijstaan 
in alles wat met gezondheid en preventie op het bedrijf te maken heef t. 
Het advies dat Prevent Agri kan geven is op maat van de sector, haal-
baar én met aandacht voor de sectorspecifieke problemen.

Op persoonlijke vraag bezoekt Prevent Agri de bedrijven en stellen de 
medewerkers een veiligheidsaudit op. Aan de hand van een theoreti-
sche vragenlijst kan er reeds een beeld gevormd worden over de toe-
stand van het veiligheidsbeleid op het bedrijf. Na die vragenlijst vindt 
er een bedrijfsrondgang plaats, eerst samen met de bedrijfsleider, 
nadien zonder om alle aandachtspunten in kaart te brengen. Zowel de 
zaken die aangepakt moeten worden, als de positieve initiatieven wor-
den belicht. Een audit is niet bindend, enkel adviserend. Prevent Agri 
bezoekt niet onaangekondigd of op eigen initiatief, maar steeds op aan-
vraag van de bedrijfsleider. 

GEEFT HET GOEDE VOORBEELD!
Wil je dat je personeel veilig werkt? Geef dan zelf het goede voorbeeld. 
Draag geschikte kledij en gepast schoeisel én werk veilig. Zo verkleint 
de kans op ongevallen. Leg de nadruk op orde en netheid. Geef hen ook 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Jarne Depaepe, consulent tuinaanleg
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TECHNIEK

WIJ LATEN UW WATER STROMEN.
u kan bij ons terecht voor
• boren van waterputten  

(machinaal & handgeboord)
• problemen met natte kelder
• regenwaterrecuperatiee
• dompelpompen
• drukverhogingspompem
• geothermische boringen
• hydrofoorpompen
• beregeningsmateriaal

www.apcpompen.be

Informeer vrijblijvend voor  
een offerte of meer informatie:
info@apcpompen.be • 03/827.91.13
APC N.V. • Broechemsesteenweg 283 • 2560 Nijlen





Wij verkopen ALLE TYPE  
WATERPOMPEN en alle toebehoren!!
Wij staan eveneens in voor de installatie  
en het onderhoud ervan (ook voor VME’s).
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uitleg wat ze moeten doen, mocht er zich toch een ongeluk voordoen 
(noodnummer, EHBO-kist…). Als bedrijfsleider moet je openstaan voor 
de ideeën en initiatieven van iedereen in verband met veiligheid. Vei-
lig gedrag verdient aanmoediging. Onveilig gedrag moet onmiddellijk 
aangepakt worden en er moet uitleg gegeven worden waarom het an-
ders moet. 

Motiveren moet gericht en herhaald gebeuren. Zijn medewerkers ge-
interesseerd in veiligheid, geef hen dan ook de kansen en de middelen 
om dit waar te maken. Vooraleer werknemers aan het werk te zetten, is 
het zeer belangrijk dat ze weten hoe ze met de machines of materialen 
aan de slag moeten. Deze instructies kan je geven aan de hand van een 
instructiekaart, die in principe aanwezig moet zijn bij elke machine en 
alle materiaal dat werknemers gebruiken.

ORDE + NETHEID = VEILIGHEID
Een onveilige arbeidsplaats kan leiden tot ongevallen. Denk maar aan 
uitglijden of vallen. Maar ook een aanrijding door een hef truck of an-
dere voertuigen is een risico als je niet ordelijk werkt. Kortom alle werk-
zaamheden op een niet goed ingerichte en nette werkplek leiden tot ri-
sico’s. Een veilige plek om te werken is dus belangrijk. Om een werkplek 
veilig te maken en te houden moet je duidelijke afspraken maken met 
iedereen die er werkt. 
Volgende zaken worden best afgesproken:
• Houd doorgangen, trappen en looppaden vrij van obstakels;
• Berg materialen en gereedschappen op nadat je klaar bent met je 

werkzaamheden;
• Verwijder olie- en vetvlekken direct, of bestrooi deze met zand of 

absorptiekorrels ter voorkoming van uitglijden;
• Sla goederen veilig en stabiel op

• Zorg voor goede hygiëne en houd gezamenlijke ruimtes schoon;
• Ruim alles wat je niet direct nodig hebt op;

HOE VEILIG WERKEN MET EEN KETTINGZAAG?
De voorbije jaren hebben bedrijfsleiders wel degelijk hun maatregelen 
genomen op vlak van veiligheid, maar in de praktijk kunnen er nog een 
aantal zaken beter. Dit is meestal niet te wijten aan het doelbewust ne-
geren van de goede praktijken, maar is het gevolg van onwetendheid. 
Een belangrijk voorbeeld is het werken met een kettingzaag. Nog te 
veel tuinaannemers denken niet aan het aantrekken van handschoenen 
tijdens deze praktijken, nochtans een basisregel. Eerst en vooral moet 
heel duidelijk gesteld worden dat het werken met een kettingzaag enkel 
voorbehouden is voor opgeleid personeel dat de nodige ervaring heef t 
en de gevaren kent. Verder moet deze persoon de handleiding en veilig-
heidsinstructiekaart van de arbeidsmiddelen vooraf grondig doorlezen 
en steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. 

Belangrijk is in eerste instantie dat je de gevaren kent en deze deelt 
met medewerkers:
• Snijwonden aan de scherpe onderdelen
• Wegvliegende obstakels (stenen, harde voorwerpen, …)
• Kickback van de zaag
• Schadelijke uitlaatgassen 
• Contact met draaiende onderdelen
• Brandwonden
• Ketting springt stuk
• Vallende takken

Preventieve maatregelen om ongevallen te voorkomen.
• Werk met een kettingzaag op steel vanop de begane grond
• Hou de kettingzaag met beide handen stevig vast en zaag nooit  

boven schouderhoogte
• Werk ergonomisch en hou lichaamsdelen buiten het zwenkbereik 

van de kettingzaag
• Haal de kettingrem aan bij korte verplaatsingen
• Zet de motor af wanneer de kettingzaag achtergelaten wordt en 

plaats de beschermhoes
• Zaag nooit met de punt van het zaagblad maar druk met de volle-

dige zaagkam 
• Zorg bij herstel van machine dat deze op verharde ondergrond staat
• Vermijd contact met draaiende delen
• Laat geen omstaanders toe in de buurt van de machine tijdens werking
• Omstanders moeten buiten de valcirkel van de boom blijven
• Gebruik de juiste kettingspanning
• Laat het zaagblad nooit de grond raken
• Gebruik bij herstelling het juiste gereedschap
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Gebodspictogrammen

* Mag alleen gebruikt worden met bijgaande gebodstekst

Algemeen gebod 
M001 *

Gebruiksaanwijzing 
in acht nemen  

M002

Gehoorbescherming 
verplicht 
M003

Oogbescherming 
verplicht 
M004

Aarding verplicht 
M005

Voor het openen stekker  
uit stopcontact trekken  

M006

Dragen van opaak  
bril verplicht 

M007

Veiligheidsschoenen 
verplicht 
M008

Veiligheidshandschoenen 
verplicht 
M009

Beschermkledij verplicht  
M010

Handen wassen verplicht  
M011

Hand aan de  
reling verplicht 

M012

Gelaatsbescherming 
verplicht 
M013

Veiligheidshelm verplicht 
M014

Veiligheidsjas met 
verhoogde zichtbaarheid 

verplicht 
M015

(Lichte) ademhalings-  
bescherming verplicht 

M016

Ademhalings-  
bescherming 

verplicht 
M017

Individueel 
veiligheidsharnas 

verplicht 
M018

8

Verbodspictogrammen

Verbodsteken* 
P001

Aanraken verboden  
P010

Roken verboden  
P002

Verboden met  
water te blussen  

P011

Vuur, open vlam  
en roken verboden  

P003

Geen zware last plaatsen  
P012

Verboden voor 
voetgangers 

P004

Draagbare telefoon 
verboden 

P013

Geen drinkwater  
P005

Verboden voor personen 
met metalen implantaat 

P014

Heftrucks verboden  
P006

Verboden in vergaarbak 
te grijpen 

P015

Verbod voor personen 
met pacemaker  

P007

Niet besproeien  
met water 

P016

Kleine metalen 
voorwerpen verboden 

P008

Duwen verboden 
P017

Klimmen verboden 
P009

Verboden te zitten 
P018

* Mag alleen gebruikt worden met bijgaande verbodstekst
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Verplicht
Werken met een kettingzaag

Verboden
• Loshangende kledij te dragen.
• Ringen, armbanden, uurwerk en sierraden te dragen.
• Omstanders in de buurt toe te laten zonder gehoorbescherming.
• Omstanders in de valcirkel van een boom/struik toe te laten.
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Ons nieuw toonpark 
is 24/24 en 7/7 toegankelijk. 

Maak een afspraak 
als u advies op maat wenst.

Scheldekant 5 • B - 9700 Oudenaarde 
T +32(0)55 33 55 66 • info@vandemoortel.be
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Dé administratieve all-in-one 
software voor elke groenprofessional
Dé administratieve all-in-one Dé administratieve all-in-one 
software voor elke groenprofessionala product of

Offertes, facturatie, nacalculatie, 
het organiseren van afspraken,
digitale werkbonnen, overzicht bewaren,...
het ging nog nooit zo snel!

WWW.GROENSOFT.BE/INFO

GROENSOFT!

SURF NAAR: 

MEER INFO? info@groensoft.be
050 45 40 80

Vraag nu een GRATIS persoonlijke demo 
aan - online of bij jou ter plaatse.
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249.000 EURO VOOR 14 NIEUWE 
VOLKSTUINPROJECTEN      
De Vlaamse regering keurde 14 nieuwe volkstuinprojecten goed, voor 
een bedrag van 249.000 euro. In totaal dienden 31 partnerschappen 
een projectvoorstel in na de oproep volkstuinen in 2021. Een kleine 
helf t daarvan krijgt nu ondersteuning. Bij de goedgekeurde projec-
ten zijn zowel klassieke volkstuinen als samentuinen, zorgtuinen, 
schooltuinen en voedselbossen.
Op 1 oktober 2021 lanceerde de VLM een projectoproep voor de 
aanleg en inrichting van nieuwe volkstuinen en de uitbreiding en/of 
modernisering van bestaande volkstuinen. Duurzaamheid, innovatie 
en samenwerking tussen de partners en de lokale gemeenschap 
stonden centraal in de oproep

Tuinweetjes 
In 2022 gaan we verder met onze rubriek tuinweetjes. Elke editie van het magazine verschijnen 
interessante weetjes die onze sector aanbelangt. Heb je zelf interessante weetjes? Aarzel niet om 
ze op te sturen naar onze redactie!

GROEN GROEIEN LEDEN ONTVANGEN UNIEK 
CADEAU     
Bij het ledencadeau kregen alle leden van Groen Groeien dit jaar 
ook een exemplaar van het zakboek voor klimaatadaptief groen 
in de stad. Dit zakboek focust op 5 grote pijlers voor duurzame 
vergroening (Economie, Biodiversiteit, Sociale Cohesie, Welzijn en 
Klimaat) en reikt technische principes rond duurzame integratie 
van groen aan. Kortom, een zeer handige tool voor wie dagdage-
lijks bezig is met een groenere omgeving. Naast het zakboek kreeg 
iedereen een spats. Met de spats kan je tegelijk spitten en grond 
verleggen. Dankzij de tanden heb je voor de helf t minder kracht 
nodig om deze in de grond te duwen dan bij een klassieke schop, 
want de snijkracht wordt verdeeld over de tanden. Een ideaal tuin-
gereedschap dus om te verplanten, struiken/planten uit te graven, 
grasmatten af te steken, ... Veel werkgenot ermee!

VLAM LANCEERT VERNIEUWDE WEBSITE 
TUINAANNEMER.BE   
VLAM lanceerde enkele dagen geleden de vernieuwde website 
www.tuinaannemer.be. Deze website vormt de basis van alle 
promotie-acties die VLAM voert met Het Tuinaannemeref fect. 
De website telt meer dan 500.000 bezoeken per jaar. Circa 20.000 
particulieren maken jaarlijks gebruik van de zoekfunctie ‘Vind een 
tuinaannemer in je buurt’. Ook u kan in deze zoekfunctie zichtbaar 
zijn. Interesse in een gepersonaliseerd profiel?

TUINWEETJES



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Willemen NV uw Stihl dealer in de buurt!  

Herman De Nayerstraat 2  Atealaan 7 
2550 Kontich   2270 Herenthout 
015/32.30.30   014/26.18.97 
info@willemen-nv.be  www.willemen-nv.be 
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HUUR 100% 
BELGISCH

WWW.HUURLAND.BE I AALST I BRUGGE I 
BOORTMEERBEEK I DENDERMONDE I EKE I 
GENT I KORTRIJK I MALDEGEM I OOSTENDE I 
ROESELARE I ZELLIK

PROFESSIONELE TUINMACHINES
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Voor heldere vijverinfo: 
www.distripond.com

Totaalaanbod van sterke vijvermerken

Degelijk onderbouwd advies

Werfassistentie & plaatsingsdienst 
voor waterdichting op maat

Vulkaniseren van EPDM ter plaatse 
of op voorhand (3-D folie)

Filteropstellingen voor biologisch
helder water

Ecologische oplossingen voor 
aanleg en onderhoud van vijvers, 
vijververlichting, vijverboorden,...

MET ONZE EXPERTISE 
EN PRODUCTEN KUNT 
U ELK PROJECT AAN!

DISTRIPOND adv 01-2021.indd   1DISTRIPOND adv 01-2021.indd   1 18/01/2021   12:1518/01/2021   12:15
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Meer dan 150 ha kwekerij met een grote diversiteit en een mooi assortiment
 laanbomen, coniferen, struiken en meerstammige solitairen

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

www.boomkwekerij-debruyn.com
De Bruyn bvba
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www.knikmops.be

NEW
Knikmops KM 140

Stage V

NEW
Knikmops KM 140 E
100% electric
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Word lid

Groen Groeien, dé 

vereniging voor Vlaamse 

tuinaannemers, is 

aangesloten bij de sierteelt- 

en groenfederatie AVBS. 

Geruggesteund door 

Boerenbond verdedigen 

wij jouw belangen op 

alle mogelijke niveaus bij 

overheden. Zo worden 

beslissingen genomen die 

ook rekening houden met 

onze sector en dus met 

jouw bedrijf.

Voordelen 
lidmaatschap
• Advies & begeleiding
• Opleiding & informatie
• Netwerking
• Kortingen
• Belangenverdediging

Voor € 299 per jaar ben je lid van Groen 
Groeien tot eind 2022
Voor € 399 per jaar ben je zowel lid van 
Groen Groeien én het platform voor de 
zwemvijverbouwers tot eind 2022

Promotielidmaatschap voor nieuwe leden*
- vanaf 1 juli 2021 tot eind 2022 (1,5 jaar 

lidmaatschap)
- lidmaatschapsbijdrage: € 215
* enkel geldig indien je de laatste vijf jaar geen lid was
 van Groen Groeien

46  - GROENGROEIEN magazine

Overschrijven kan via  
IBAN BE11 7380 3134 3348 
BIC KREDBEBB 
Na ontvangst van de betaling, 
bezorgen wij je jouw lidkaart 
en jouw onkostennota.

Gebroeders Geens en de oplossing op maat
Gebroeders Geens, bekend van Rollmops en Knikmops, 
maakt al meer dan 30 jaar lichte en compacte machines, 
die je zoals een Zwitsers zakmes, handig kan meenemen 
en voor verschillende taken kan inzetten.

Elk jaar zet Gebroeders Geens hard in op vernieuwingen 
en oplossingen op maat. 2020 was niet enkel het jaar van 
corona, maar ook het jaar van innovatie voor Knikmops. 
De allergrootste was de aanpassing naar de nieuwe Eu-
ropese emissienormen met de Stage V motoren. Waarbij 
de knikladers van Gebroeders Geens helemaal in lijn zijn 
met de nieuwe Europese regelgeving. Bijkomend voor-
deel van deze motoren is de snelle gasrespons.

Ondertussen heeft de ontwikkeling aan de nieuwe 
elektrische Knikmops niet stilgestaan. Deze machine zal 
compact en zuinig zijn, waardoor er lang mee gewerkt 
kan worden en de laadtijd aanzienlijk verkort wordt. 

Nog meer toepassingen voor je Knikmops

Verschillende aanbouwdelen werden toegevoegd aan 
het uitgebreide Knikmopsportfolio. Zo werd de 
egalisatiebak uitgewerkt, een grootvolumebak waarmee 
ineens ook geëgaliseerd kan worden. Het gewicht van de 
machine rust dan op een extra stevige hiel, zodat je de 
aarde achteruit rijdend gelijk maakt.

Het hoge gras rond weipalen kan nu ook netjes worden 
kortgewiekt met de nieuwe palenmaaier. Hiermee wordt 
vlot gemaaid rond palen, afrastering en meer.

Omdat een borstel altijd handig is, werd een nieuwe 
veegborstel ontwikkeld. Heerlijk simpel en compact, die 
ook nog eens gemakkelijk te transporteren is.

De ontwikkelingen staan niet stil bij Gebroeders Geens, 
machineproducent in België.

w w w . k n i k m o p s . b e  •  E n g i n e e r e d  t o  p e r f o r m  •  M a d e  i n  B e l g i u m

Knikmops 125 met palenmaaier

Knikmops 250 Stage V met egalisatiebak  

Knikmops 100 TE met borstel
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CO M PA C T E  M A C H I N E S 
M E T  G R OT E  P R E STAT I E S
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V O O R  G R O E N  P R O F E S S I O N A LS
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GTM Professional introduceert twee nieuwe houtversnipperaars, de GTS1300WD is geschikt voor takdiameters tot 10 cm en GTS1800WD kan GTM Professional introduceert twee nieuwe houtversnipperaars, de GTS1300WD is geschikt voor takdiameters tot 10 cm en GTS1800WD kan 
takken tot 12 cm aan. Deze nieuwe ‘Wheel Driven’ modellen bieden boomverzorgers en hoveniers de flexibiliteit om de machine gemakkelijk mee takken tot 12 cm aan. Deze nieuwe ‘Wheel Driven’ modellen bieden boomverzorgers en hoveniers de flexibiliteit om de machine gemakkelijk mee 

te nemen en te verplaatsen op locatie. Het accu aangedreven systeem hee�  een actieradius van 6 km op vlakke bestrating en is geschikt voor te nemen en te verplaatsen op locatie. Het accu aangedreven systeem hee�  een actieradius van 6 km op vlakke bestrating en is geschikt voor 
hellingen tot 15°. De stevige luchtbanden en zwenkwielen zorgen samen voor optimale wendbaarheid en met een breedte van slechts 73 cm past hellingen tot 15°. De stevige luchtbanden en zwenkwielen zorgen samen voor optimale wendbaarheid en met een breedte van slechts 73 cm past 

de machine nog altijd door een tuinpoort. Beide houtversnipperaars worden geleverd met een 270° draaibare uitvoer.de machine nog altijd door een tuinpoort. Beide houtversnipperaars worden geleverd met een 270° draaibare uitvoer.

KRACHTIGE HOUTVERSNIPPERAARSKRACHTIGE HOUTVERSNIPPERAARS
ZELFRIJDEND OP ACCUZELFRIJDEND OP ACCU
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