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Beste lezer, 

In tegenstelling tot enkele zwaar getrof fen sectoren als de horeca 
en de eventsector, bracht het jaar 2020 onze sector net meer 
werk. De ‘Staycation’ en de daaraan gekoppelde tuinwensen 
zorgde voor enkele nichemarkten tot grote wachttijden. Het 
werd duidelijk dat mensen snakken naar meer groen. Gevarieerd 
groen. Mooie bomen, en struiken, bloeiende heesters en vaste 
planten. Het vijvertje naast het terras, opeens werd alles 
duidelijk. Groen brengt innerlijke rust. Het is aan ons om dit besef 
via gefundeerd en economisch ondernemen te verzilveren. Via 
verschillende wegen kunnen we als sector grote stappen zetten. 
De samenwerking tussen tuinarchitecten en tuinaannemers 
bevorderen. Bijscholing wat betref t klimaatvriendelijke ingrepen 
in de tuin. Ons gebruikelijke assortiment keuze durven in vraag 
stellen. En die zoveelste beklinkerde voortuin durven ontharden.
 
Het is hoe dan ook uitkijken naar wat 2021 ons zal brengen. Het 
blijf t wennen om te moeten vergaderen achter een scherm, maar 
we klagen niet. Ik ben trots als voorzitter om te zien hoe we ook 
in deze situatie creatief uit de hoek komen. Dossiers aanpakken 
en nieuwe vraagstukken voorbereiden. Onze consulent Jan heef t 
zich om enkele nieuwe dossiers in de boomkwekerij bekommerd, 
maar we kunnen nog steeds op hem rekenen. Onze nieuwe jonge 
werkkracht Jarne Depaepe zal één van onze nieuwe speerpunten 
worden in de steeds groeiende tuinaanlegwerking. Samen met 
onze topper Bart Verelst vormen zij een mooie tandem om 
onze leden te vertegenwoordigen in allerhande commissies en 
werkgroepen.

Er staan veel thema’s op de planning. Met het project ‘Optiswim’ 
proberen we dit jaar de zwemvijverbouwers te ondersteunen qua 
nieuwe ontwikkelingen. Er zijn enkele vraagstukken in verband 
met grondverzet en nieuwe richtlijnen qua gebruik en transport 
van compost. Ook de grote vraagstukken water en hoe we onze 
tuinen klimaatvriendelijker maken, houden ons bezig. 

Marc Galle 
voorzitter Groen Groeien 

WILLY DE NOLF

WWW.DENOLF.COM

Endless Summer®, ‘s werelds best verkopende tuinhortensia, stelt een 
nieuwe Hydrangea macrophylla voor: ‘Summer Love’

• Een zeer compacte maar overvloedige bloeier
• Korte stengels en frambozenrode bloemen
• Bloeit op de nieuwe takken
• Bloeit ook na late vorst in het voorjaar

DE NIEUWSTE
ENDLESS SUMMER® :

Summer Love™
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Dirk Ingelaere:

Mee aan de wieg van Groen 
Groeien en vol passie voor 

onderhoud en aanleg van tuinen

Op een druilerige winterdag rijd ik de lange oprit op van Dirk Inge-
laere. Ik beland in een groen paradijs op de rand van de Franse grens. 
Dirk is de ouderdomsdeken in het bestuur van Groen Groeien maar 
vertelt met een jeugdig enthousiasme over zijn hobby die zijn beroep 
werd, zijn passie voor planten en zijn kijk op de toekomst. Enthou-
siasme die de grijze wolken naar Frankrijk jaagt en ons gesprek met 
een zonnige saus overgiet.

Het is meteen duidelijk dat hier iemand woont met 
groene vingers.  
Dat is hier puur genieten. Patrijzen, hazen, reeën, ... ze passeren 
allemaal de revue. Voor mij is dat uniek. Deze zomer fladderde een ko-
ninginnenpage door onze tuin, daar kan ik intens gelukkig van worden. 
Een klein bloempje kan me al vrolijk maken. We hadden een paar jaar 
geleden de neefjes en nichtjes op bezoek om paaseitjes te rapen. Voor 
we naar buiten gingen huppelde een haas voorbij. Voor hen was dat 
uiteraard de paashaas, het kon niet meer stuk!

Je komt uit het landbouwmilieu. Een logische stap naar 
tuin-aannemer? 
Ik dacht er vroeger ook aan om landbouwer te worden maar ik studeer-
de blijkbaar vrij gemakkelijk waardoor mijn ouders zeiden “zorg maar 
dat jij niet met je handen moet werken”. Ik studeerde wetenschappen, 
scheikunde en was een paar jaar actief in de research, in een bedrijf in 
Sterrebeek. Aangezien mijn vrouw thuisverpleging doet en in de streek 
wilde blijven werken, ben ik op zoek gegaan naar een job in de buurt. 
Daardoor kwam ik in een textiel labo terecht waar ik weekends werkte. 
Op den duur zag ik er geen uitdaging meer in en aangezien ik de hele 
week thuis was, ging ik hier en daar al helpen bij de boeren. Hoppe-
pluk, herstellen van het veld, noem maar op. Het zat er altijd al in dus 
ben ik gestart met een cursus om planten te leren kennen. Die cursus 
zat in een totaalpakket waardoor ik meteen ook de kneepjes van de 
tuinaanleg aangeleerd kreeg. Zo ben ik er in gerold.
 
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Zo kun je het wel stellen, ja. Ik zie dat ook bij mijn kinderen. Mijn zoon 
sprak al zijn hele leven over “boer worden”. Hij had heel goede punten 
op school, is uiteindelijk landbouwingenieur geworden en startte een 
paar jaar terug een pluimveebedrijf op. Niet de klassieke landbouw, 
wel een nichemarkt die heel boeiend en uitdagend is. 
Zelf heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Dat is nog steeds 

genieten. Naar een werk toe rijden kan me al gelukkig maken. Genie-
ten van het landschap! Het blijf t natuurlijk hard werken maar het is 
daarom geen last.

 Heb je het gevoel dat ook bij jou - zoals bij je zoon - de insteek 
anders is door eerst in een andere sector te hebben gewerkt? 
Zou je het met andere woorden anders hebben aangepakt 
mocht je meteen in de tuinaanleg zijn terecht gekomen?
Misschien wel. Ik zou stage hebben gelopen bij andere tuinaannemers, 
de start zou er helemaal anders hebben uit gezien. Het zou een ander 
bedrijf zijn geweest. Nu is het gestart als hobby, wat het op een zin nog 
altijd is, en uitgegroeid. In het begin deed ik veel onderhoud, nu nog 
steeds maar het is geëvolueerd naar 50% onderhoud en 50% aanleg. 
Geen hele grote projecten maar wel leuke speciale zaken. We werken 
met maatwerk, zoeken heel gericht naar oplossingen die passen in 
het landschap. Zo had ik een tijdje geleden een tuin waar één hoek 
nog niet in orde was. De tuinarchitect had een mooi ontwerp gemaakt 
waar we heel vrij in konden werken. De niveaus moesten kloppen, de 
materialen moesten passen waardoor we een oude meidoorn konden 
integreren in het geheel. Een heel leuke job.

Ontwerp je ook zelf of leg je enkel aan?
Ontwerpen doen we niet. Misschien eens een kleine schets maar 
projecten gaan we niet uittekenen. Daarvoor kunnen we rekenen op 
tuinarchitecten. Als mensen me carte blanche geven, ga ik eerst even 
polsen wat ze willen. Strak, modern, ... Daarna ga ik op zoek naar een 
architect die matcht met de wensen van de klant. Voor mij is het be-
langrijk dat ik met iemand werk die goed kan luisteren naar die klant. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Pieter Clicteur

Beelden: Pieter Clicteur Photography gcv 

‘Veel mensen vragen een onderhouds-
vrije tuin. Dat begrijp ik ten volle 
maar ik probeer toch altijd een stuk 
van de tuin levend te houden.’
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 Is er veel veranderd in de ruim 20 jaar dat je als tuinaan-
nemer aan de slag bent?
Zeker! Voor mij was plantenkennis het belangrijkste waardoor ik nog 
steeds sneller open sta voor een tuin met puur plantwerk. We evolueren 
echter naar een heel andere tuin: terrassen, opritten, zwemvijver of 
zwembad. Ik werk nog het liefst met levende materialen. Uiteraard heb 
ik daar alle respect voor en ga ik er niet tegen op maar voor mij is het 
groen heel belangrijk. Ik heb moeite met de kunstgrasstrookjes naast 
de zwembaden (lacht). Veel mensen vragen een onderhoudsvrije tuin. 
Dat begrijp ik ten volle maar ik probeer toch altijd een stuk van de tuin 
levend te houden. Dat doe ik door de klant een duidelijke uitleg te geven 
over materialen. Verharding neemt veel meer warmte op, beplanting 
koelt af. Als je grondig advies geef t, kom je dikwijls heel ver en gaan de 
mensen - soms tegen de verwachtingen in -  mee in je verhaal.
 
Zie je grote uitdagingen in de toekomst?
Droogte, warmte en de stress die de planten daardoor ondervinden. 
We moeten op zoek naar planten die droogte en warmte aan kunnen 
maar ook resistent zijn tegen natte periodes. Daar ligt de grootste 
uitdaging. Nu staan de weides blank, er zijn overstromingen maar het 
waterpeil is nog altijd niet op niveau. Stressbestendige planten bieden 
daarin de oplossing. Zo is er bijvoorbeeld een zomereik die de droogte 
goed kan verdragen maar ook een tijdje met zijn voeten in water mag 
staan. Het belang van het werken met autochtoon materiaal is daarom 
van groot belang. Meidoorn, hazelaar, zomereik, wilgen, ... 
Bij mij in de weide staan zwarte populieren als knotboom. Heel zeld-
zaam, ze zijn van een onderzoekscentrum komen stekken om DNA-
onderzoek te doen op die bomen. De bomen zijn heel oud maar sieren 
echt het landschap. Die lokale bomen trekken overigens ook heel veel 
vogels aan. Ongelooflijk wat je ziet voorbij vliegen.
 
Je hebt geen website, je bent online moeilijk te vinden. 
Hoe kom je aan nieuwe klanten?
Ik ben daarin inderdaad een atypische tuinaannemer. Ik maak geen 
reclame, heb ook geen bedrukking op kledij of op mijn voertuigen. En 
toch heb ik werk genoeg, puur door de mond-aan-mond reclame. Als 
mensen tevreden zijn, dan komt daar bijna automatisch nieuw werk 
uit. Omdat de nood er niet is, ben ik nooit op die kar van websites, 
facebook of andere media gesprongen.

In hoeverre speelt de vakvereniging een rol in het 
verzamelen van kennis of uitbreiden van je netwerk?
Een heel grote rol! We wisselen heel veel kennis uit. Het grote voordeel 
is dat je met veel collega’s spreekt uit andere regio’s waardoor ze je niet 
zozeer als concurrent zien. Ik ben er al bij van de eerste dag. Ik werd 
12 jaar geleden opgebeld en stapte mee in het verhaal. Het begon een 
beetje als een vriendenclub die wat vergaderingen organiseerde, een 
tuin bezocht, ... Ik zag het direct als een uitdaging en als een ideale 
manier om collega’s te leren kennen. 
Nu is dat allemaal van een ander niveau. Het bestuur is enorm 
geëvolueerd. Waar we vroeger vergaderden in een klein zaaltje boven 
een café, zitten we nu samen met een hele groep leden waardoor we 
veel meer impact kunnen maken. In het huidige bestuur zitten heel 
knappe gasten. Ik bekijk het soms al eens meer een beetje vanop 
afstand maar het doel van de organisatie is nog steeds dezelfde. Leden 
aanbrengen, kennis delen, samen problemen bekijken, ... Enkel is het 
nu op hoger niveau. 
Wat misschien het meest onderschat wordt is het lobbywerk van de 
vereniging. We hebben al heel veel bereikt door met de juiste mensen 
aan tafel te zitten. Onze voorzitter zit in ontelbaar veel organisaties 
en gaat daar zitten met een duidelijke visie. De modale tuinaanlegger 
heef t daar geen zicht op. We mogen dat niet onderschatten. Misschien 
moeten we daar iets meer mee naar buiten komen naar de leden toe. 
Het contradictorische is misschien wel dat we vooral meer leden 
krijgen als het wat minder gaat in de sector. Als het goed gaat, voelen 
mensen de nood niet zozeer om lid te worden. Het is wel op dat mo-
ment dat je je ledenbestand kunt doen groeien zodat je in moeilijke 
tijden de krachten nog meer kunt bundelen.

Moet de vereniging volgens jou met veranderingen 
rekening houden?
Een punt waar we zeker moeten blijven op inzetten is het delen van 
kennis. Vroeger was er meer nood aan een beroepsvereniging om 
kennis op te doen en up-to-date te blijven, tenzij je het uit boeken wou 
halen. Nu ligt alles online voor het grijpen, of zo lijkt het tenminste. 
Er is echter dikwijls een groot verschil tussen wat op internet wordt 
verkondigd en hoe het in realiteit in elkaar zit. Daar moeten we tegen 
opboksen maar als we dat op de gepaste manier kunnen doen, komen 
we al ver.

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

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 voedingselementenTRACE
ELEMENTS
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OOK VAN TOEPASSING OP VOLGENDE PRODUCTEN:
DCM MIX 3, DCM GAZON, DCM GAZON PUR®, DCM VITAL-GREEN  
EN DCM VIVISOL® MINIGRAN®

12 + 1 zak GRATIS *ACTIE 

* Acties enkel geldig per referentie, vraag de voorwaarden aan uw handelaar. Actieperiode: tot uitputting voorraad, uiterlijk 15/04/2021.
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voorbereiding 
met de C550 Collector 
verticuteermachine

ALLES VOOR 
EEN GESLAAGDE 
GAZONRENOVATIE

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

Vraag een vrijblijvende DEMO aan 
bij u in de buurt via 
www.elietontour.eu

MACHINE
UITPROBEREN?

& renovatie 
met de  ELIET DZC 
doorzaaimachines

TIJDSBESPARING!  De C550ZR 
verzamelt het mos op een smalle berm.

Door zijn compacte afmeting wordt 
de instap tot doorzaaien verkleind.
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Mis de nieuwste trends niet!

We kunnen er niet om heen. Het Coronavirus heeft niet alleen 

ons dagelijks leven veranderd, maar ook onze ‘manier van leven’. 

En dit hoeft niet enkel negatief te zijn: deze veranderingen 

bieden ook kansen. 

Eén van de veranderingen die het Coronavirus met zich 

meebracht, is dat private woningen met tuin meer gegeerd 

zijn. Drie op vier kooplustigen geeft aan geen huis zonder tuin 

meer te willen kopen. Natuur en tuin zijn momenteel dan ook 

zeer hip. Er is geen betere plaats om zich te ontspannen na 

een dagje online vergaderen of om er een ‘staycation’ door 

te brengen. Corona heeft dan ook vele Belgen hun eigen tuin 

doen herontdekken. Een tuin die in sommige gevallen al te 

lang was verwaarloosd en dringend een opknapbeurt nodig 

heeft. En dit biedt kansen voor de tuinprofessionals. Zo kan het 

reisbudget dat in 2020 werd uitgespaard, dan toch nog nuttig 

worden besteed. 

FOCUS OP GAZON
Door deze nieuwe trend wordt gazonrenovatie ongetwijfeld 

opnieuw één van de belangrijkste thema’s. De naweeën van de 

droge hete zomer zijn immers nog overduidelijk merkbaar op 

onze grasperken. Haal die oude verticuteermachine dus maar 

van stal … of wacht, misschien is het wel tijd voor iets nieuws! 

Met de E550ZR introduceert ELIET namelijk een nieuwe 

machine die wel eens een nieuwe standaard in verticuteren 

kan worden. 

ZELFRIJDEND
Bij het ontwikkelen van deze nieuwe verticuteermachine, 

werd vooral aan werkcomfort gedacht. Gedaan met duwen, 

deze E550ZR is zelfrijdend. En dit is geen luxe. Zeker niet in 

het voorjaar, wanneer het gazon er na een lange periode van 

inactiviteit hobbelig bijligt. 

Bovendien biedt deze nieuwe ELIET nog een extra voordeel. 

De tractie gebeurt namelijk via een rubberen looprol met een 

diameter van maar liefst 15cm. Op deze manier worden de 

oneffenheden van het gazon meteen ook weggewerkt, wat de 

perfecte voorbereiding is voor het maaiseizoen die er op volgt.

Ondanks zijn imposante werkbreedte van 55cm heeft de 

E550ZR een gewichtsverdeling die verbluffend is. Aan het 

einde van een werkstrook vraagt het geen enkele inspanning 

om met de machine een U-turn te maken. Het stuur is 

bovendien in hoogte verstelbaar en voorzien van een dubbele 

trillingsdemping. Verticuteren wordt genieten!

ZELFSLIJPENDE MESSEN
De messen van de E550ZR harken nog efficiënter alle mos en 

vilt uit de grasmat. Dit is mogelijk doordat ze eigenlijk tegen 

de rijrichting in draaien. Dankzij de wielaandrijving merkt de 

tuinaannemer dit niet. 

De dunne Double CutTM messen zijn gemonteerd met een 

tussenafstand van slechts 15 mm. Maximaal reinigingseffect 

met een minimum aan gazonschade is gegarandeerd. Zoals 

steeds bij ELIET behouden de zelfslijpende messen hun 

Permanente PuntTM. De prestatie van de machine zal dus niet 

afnemen als de messen verslijten. 

Elke goede gazonrenovatie begint immers steeds met 

een grondige reiniging van de grasmat. Hoe beter de 

verticuteermachine, hoe sneller de doorzaaimachine in stelling 

komt en hoe mooier het resultaat achteraf. Tuinaannemers die 

zich tot gazonexpert willen ontwikkelen, zullen daarom deze 

nieuwe trends niet missen. Vraag ernaar bij uw erkende ELIET-

dealer of boek vandaag nog uw persoonlijke demo via ELIET 

ON TOUR. (www.elietontour.eu)

BRANDED CONTENT

start to
renovateTM
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Compost als ideale voeding voor 
planten en bodemleven in tuinen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Antoon Vanderstraeten
Beelden: Antoon Vanderstraeten

In de natuur geldt een kringloop van sterven en nieuw leven. Blad, tak-
ken en twijgen en andere plantenresten vergaan, worden opgenomen 
in de grond en vormen daar voeding voor nieuw leven. Met compost 
passen we dezelfde kringloop toe, alleen aan een versneld tempo. 
Compost is niet alleen een goede bodemverbeteraar, maar brengt ook 
voeding voor planten en het bodemleven.

Iedereen die actief is in de tuinaanleg kent compost. Toch overlopen we 
kort nog eens wat compost nu precies is. Voor goede compost worden 
verschillende stromen groenafval of groente-, fruit- en tuinafval samen 
gebracht. Deze verschillende soorten afval worden indien nodig verkleind 
door middel van een hakselaar, shredder of andere verkleiner en gemengd. 
Dit mengsel wordt op hopen geplaatst waarna het geregeld gekeerd 
wordt om de afbraak te versnellen. Tijdens het composteringsproces loopt 
de temperatuur in de hopen zo op dat zaden en ziektekiemen gedood 
worden. Wanneer de hoop in het eindstadium van afbraak komt, wordt 
het geheel afgezeefd. Het gezeefde materiaal kan gebruikt worden in de 
tuin, te grote resten komen terug in de hoop terecht om verder af te breken. 
Het eindproduct is een vruchtbaar, rijk en kiemvrij materiaal, dat zowel 
structuur als voeding in de tuin aanbrengt.

GEBRUIK BIJ AANLEG
Compost is een waardevol materiaal bij de aanleg van zowel gazon als 
borders en andere beplantingen. Compost bevat veel organische stof (25% 
bij GFT-compost, 20% bij groencompost) die de bodemstructuur verbetert, 
het bodemleven stimuleert en het vochtvasthoudende vermogen van de 
grond verhoogt. Daarnaast bevat compost ook stikstof, fosfor, kalium en 
sporenelementen die direct kunnen opgenomen worden. Bij de afbraak 
van de organische stof komen op termijn ook voedingsstof fen vrij zodat 
compost een direct werking heef t, maar ook een werking op lange termijn. 
Omdat compost ook een werking op lange termijn heef t is het voor gazons 
van belang dat de compost ingewerkt wordt op een diepte tussen 10 en 
20 cm. Tegen dat de graswortels diep genoeg geworteld zijn beginnen 
de nutriënten vrij te komen zodat de gazon optimaal kan profiteren van 
de aangebrachte compost. Bij de aanleg van een gazon mag er 30 tot 35 
liter groencompost per m² gebruikt worden (20-25l/m² GFT compost). 
Voor borders en bomen of struiken is dit 20l per m² (zowel GFT als 
groencompost). Bij het aanvoeren van compost moet opgelet worden dat er 
geen dikke lagen opgebouwd worden onder de grond. Bij de afbraak van de 
organische stof zou dit op termijn lichte verzakkingen in de gazon kunnen 
veroorzaken. Daarom is het van belang de compost goed te verspreiden, 

liefst met een (stalmest)strooier, en deze eerst al eens in te werken met 
cultivator, voor er geploegd of gefreesd wordt. Met een rotoreg worden 
geen grondlagen gemengd, en zal de compost oppervlakkig blijven 
liggen. Dit is dus niet de ideale machine om compost in te werken. 
Wanneer compost in plantgaten gebruikt wordt is het belangrijk om de 
grond uit het plantgat en de compost goed te mengen voor er geplant 
wordt. 

GEBRUIK BIJ ONDERHOUD
Naast het gebruik bij aanleg is compost ook waardevol in het onderhoud 
van tuinen. Compost verdient de voorkeur boven kunstmest, omdat het 
niet alleen een werking op korte en lange termijn heef t, maar ook veel 
organische stof aanbrengt. Voor gazons volstaat een jaarlijks laagje van 
0,5 cm (5l/m²). Dit kan zowel in het (vroege) voorjaar als in het najaar. 
Het volstaat de compost uit te strooien, de natuur doet de rest. Regen 
zorgt er voor dat de compost van het gras loopt en op de bodem terecht 
komt, het bodemleven neemt de compost mee de grond in. Willen 
we dit proces versnellen, dan kan er compost gestrooid worden na het 
verticuteren, of kan er belucht/geprikt worden. Door geregeld compost 
te strooien over een gazon gaat systematisch het organische stof gehalte 
in de bodem stijgen en gaat de gazon beter tegen droogte kunnen. Op 
zware (klei)gronden kan compost gemengd worden met zand om de 
doorlaatbaarheid van de bodem te verbeteren. 
Compost kan ook gebruikt worden als mulching materiaal tussen 
struiken en heesters of onder fruitaanplantingen. Voor het mulchen 
wordt 10l/m² gebruikt, goed voor een laagje van 1cm. Omdat compost 
rijk is aan voedingsstof fen, gaan de wortels van kiemende onkruiden 
verbranden waarna het onkruid afsterf t. Dit ef fect neemt wel af na een 
zekere tijd, waardoor er in de zomer/herfst misschien toch nog gewied 
moet worden. Het bodemleven gaat zorgen voor vermenging van de 
compost in de bovenste bodemlaag, waarna deze wordt afgebroken en 
de nutriënten vrij komen voor de planten. .
Bij het gebruik van compost moet altijd rekening gehouden worden met 
de lange termijn werking. Compost verhoogt het organische stof gehalte 
van de bodem en wordt op lange termijn omgezet in nutriënten voor 
gras en planten. Bij een slimme toepassing van compost kan het gebruik 
van kunstmest vermeden worden wat resulteert in een stabielere groei 
van zowel gras als planten. Ook zal de tuin beter tegen droogte kunnen 
omdat water beter wordt vastgehouden in de wortelzone.

Compost is een meststof, wat inhoudt dat er een 
aantal regels moeten gevolgd worden bij het gebruik. 
Een teveel aan compost aanbrengen geldt als 
overbemesting. In tuinen is dit van minder belang, voor 
land- en tuinbouw houdt dit boetes in. Goede compost 
is vrij van onkruidzaden en ziektekiemen. Wil je zeker 
zijn van goede compost, kies dan voor een compost met 
VLACO keurmerk. 
Compost transporteren moet ook gebeuren volgens 
de regels van het mestdecreet. Er zijn echter 
enkele uitzonderingen op dit decreet. Zo mag een 
tuinaanlegger zelf compost transporteren als het gaat 
over een vracht van minder dan 3,5 ton en de lading 
bestemd is voor tuinen, parken of plantsoenen in het 
Vlaams Gewest. Ook moet de compostproducent een 
erkend verzender zijn. Het transport moet wel in het 
register van de producent genoteerd zijn. Ladingen 
van meer dan 3,5 ton moeten ingevoerd worden in het 
MTIL-systeem, de ontvanger moet ook in dit systeem 
geïdentificeerd zijn. Tuinaannemers die enkel naar 
tuinen, parken en plantsoenen afzetten hoeven op hun 
beurt niet meer aan de transportverplichtingen van het 
mestdecreet te voldoen. Via facturatie kunnen zij een 
register bijhouden van hun afnemers.
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WETGEVING

Wie graaft, moet een 
KLIP-aanvraag doen. 
Ook op privédomein.   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur en beelden: KLIP – Informatie Vlaanderen

Tuinaannemers en zwemvijverbouwers weten dit vaak niet: ook wie 
aan het graven gaat op privédomein moet via KLIP de ligging van 
kabels en leidingen opvragen. Grote bomen vellen, een zwemvijver 
graven of zelfs zware lasten aanbrengen: zodra de werken een invloed 
kunnen hebben op wat zich onder de grond bevindt, is de KLIP-aan-
vraag de enige manier om je in te dekken tegen de gevolgen van graaf-
schade. Te veel tuinaannemers besef fen dit niet en negeren daardoor 
onbewust deze verplichte voorzorgsmaatregelen. Zonder de aanvraag 
kan je als uitvoerder van de werken aansprakelijk gesteld worden als 
je bijvoorbeeld een gasleiding raakt. Doe dus altijd de KLIP-aanvraag. 
Het kost bijna niets en neemt slechts een paar minuten van je tijd. 

VERPLICHTE AANVRAAG
Het webportaal KLIP omvat het grondgebied van het Vlaamse Gewest 
en is toegankelijk voor professionele aanvragers en particulieren. De 
aanvraag is verplicht, maar voor wie, vroegen we aan Liesbeth Rombouts 
(productverantwoordelijke KLIP, Informatie Vlaanderen): “Voor meer 
werken dan men denkt. Het gaat niet alleen over machinale graafwerken, 
maar ook over alle werken die een invloed hebben op de bodem, zoals 
boren of met zware voertuigen op wegen rijden die daar niet op voorzien 
zijn. Het is ook niet de eigenaar die verantwoordelijk is, maar diegene die 
de graafwerken uitvoert. De verantwoordelijkheid komt ook niet op de 
schouders van de eigenaar te liggen als die bijvoorbeeld verklaart dat er 
geen leidingen op zijn terrein liggen. ”

OOK ALS JE GROTE BOMEN VELT OF GRAAFT VOOR DE 
AANLEG VAN EEN ZWEMVIJVER
Minder goed geweten, is dat je ook hij het vellen 
of aanplanten van grote bomen of voor de aanleg 
van een zwemvijver een KLIP-aanvraag moet doen. 
Boomkwekerij Joos, een specialist in meerstammige 
en hoogstambomen, kende KLIP nog niet. 

KLIP BESCHERMT JE TEGEN DE GEVOL-
GEN VAN GRAAFSCHADE
De gevolgen van graafschade kunnen enorm zijn, 
dat weten we uit de kranten. Toch zijn niet alle 
uitvoerders van graafwerken zich bewust van 
de decretale verplichting om zich vooraf goed te 
informeren.  “Door een KLIP-aanvraag te doen, 
kom je tegemoet aan die verplichting. Het is het 
eerste waar je verzekering zal naar vragen als je 
een leiding raakt. We raden dan ook aan om bij alle 
graafwerken een KLIP-aanvraag in te dienen, ook 
als het om kleinere werken gaat. Een KLIP-aanvraag 
kost slechts €5 voor graafwerken van minder dan 

200 m² en €10 voor grotere werken. Voor die prijs kan je het risico niet 
nemen,” vertelt Liesbeth Rombouts verder.

SNEL
Het indienen van een planaanvraag duurt maximum vijf minuten. Je 
vraagt in KLIP de zone op waar de werken zullen uitgevoerd worden. KLIP 
kijkt achterliggend na welke kabel- en leidingbeheerders of nutsbedrijven 
in het gebied aanwezig zijn en stuurt de aanvraag naar alle betrokken 
partijen. Zij bezorgen binnen maximaal vijf werkdagen - vaak al binnen 
de twee dagen - de nodige informatie aan KLIP, die alle informatie bundelt 
tot één allesomvattend plan en dat naar de aanvrager stuurt. Het digitale 
plan dat je als graver ontvangt, is interactief en kan via de online viewer, of 
offline via een app geraadpleegd worden. Als je een leiding aanklikt, toont 
KLIP meer informatie over de leiding in kwestie en zo gewenst krijg je ook 
profielschetsen en zelfs ruwe data die gevorderde gebruikers in hun CAD-
systeem kunnen inlezen. Sleuren met papieren kaarten is vandaag totaal 
overbodig.  Doe hier je KLIP aanvraag: klip.vlaanderen.be

 “Ik kende KLIP niet maar ik ben 
blij dat ik het nu ontdekt heb.” 
Charles Van Tieghem, zaakvoerder en tuinbouwingenieur Boomkwekerij Joos. 

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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Begin het voorjaar met goed gazononderhoud

Heeft u uw gazon al gecheckt op winterschade? Begin 
daarom vroeg in het voorjaar met het juiste onderhoud 
om in een handomdraai weer een mooi en gezond  
gazon te hebben voor het komende jaar. Door de juiste 
simpele stappen te volgen bent u verzekerd van een 
mooi resultaat!

VERTICUTEREN
Door het gazon in het voorjaar (en bij voorkeur in het najaar) 

te verticuteren wordt het gazon opgeschoond. Mos en dode 

grassen die zich opgebouwd hebben in de viltlaag worden 

eruit getrokken waardoor er weer licht en lucht bij kan komen. 

Wanneer er erg veel mos in het gazon aanwezig is, is het 

van belang deze eerst te bestrijden met behulp van speciale 

middelen of door het strooien van kalk waardoor de pH-

waarde wordt verhoogd. Dit zal ook mosgroei gedurende het 

seizoen tegengaan. Het verticuteren, en dus ruimte maken in 

de grasmat, is erg belangrijk voor het succesvol doorzaaien 

van het gazon en het gezond houden ervan. Wanneer u dit 

niet doet komt het graszaad op het gazon te liggen waardoor 

de zaadjes niet kunnen kiemen. Een te dikke viltlaag is 

daarnaast ook een bron van schimmels en ziekten, wat kan 

zorgen voor een onaantrekkelijke kleur of zelfs dode plekken 

in het gazon.

BELUCHTEN
Door een natte winter kan de grond vaak dichtgeslagen zijn, 

dit wil zeggen dat water niet goed kan infiltreren. Hierdoor 

wordt het gazon drassig en kan het stikken. Ook kunnen 

hierdoor de wortels te weinig water opnemen. Het beluchten 

kan eenvoudig gedaan worden met behulp van prikrollers of 

met een riek. Op deze manier doorprikt u de dichtgeslagen 

bovenlaag en kunnen zuurstof en water weer bij de wortels 

komen.

HERSTELLEN EN DOORZAAIEN
De kale of open plekken die door het verticuteren of door 

bijvoorbeeld mollen zijn veroorzaakt moeten worden hersteld. 

Zorg eerst dat alles weer mooi vlak is. Egaliseer eventueel met 

extra potgrond de kale plekken. Zorg er daarna voor dat de grond 

niet te los ligt door het nog een keer goed aan te stampen. Dit kun 

je het beste voetje voor voetje doen of met een wals. Hark dan 

voor het inzaaien de grond nog één keer licht na. Wanneer het 

gazon nog voldoende dicht is, is doorzaaien voldoende om het 

gazon weer vitaal te krijgen. Hark het graszaad licht in de grond 

en rol of stamp het voorzichtig aan. Hierdoor krijgen de zaden 

een goed bodemcontact voor een egale kieming en opkomst. 

Voor een goede kieming is het tevens van belang om voldoende 

en regelmatig water te geven. Let op: De bodem moet ook na 

de kieming van het zaad vochtig blijven tot het gras zich goed 

geworteld heeft. Bij een temperatuur boven de 10 graden zal 

het zaad binnen vijf dagen kiemen, bij een lagere temperatuur 

kan dit langer duren. Bij het doorzaaien van een gazon is het 

belangrijk om het juiste graszaad te kiezen. Kies bij voorkeur een 

doorzaaimengsel dat de nieuwe grassoort 4turf bevat voor een 

sneller kieming in het voorjaar en een beter wortelontwikkeling.

GRAS MAAIEN
Om uw gazon weer in topconditie te krijgen is het belangrijk 

om in het voorjaar vaker te maaien, liefst 2 keer per week. 

Door te maaien op een hoogte van 3-4 cm krijgen onkruiden 

en schimmels geen kans en kan het gazon nog beter uitstoelen 

waardoor het een mooie dichte mat wordt. Het is ten alle tijden 

belangrijk om met scherpe messen te maaien zodat er een 

scherpe en mooie snede is en het gras sneller kan hergroeien.

Deze informatie werd u aangeboden door DLF. Kijk voor 

de graszaadmengsels die het beste bij uw wensen passen 

op www.dlf.nl/sport-recreatie 
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Online nieuwjaarsreceptie 
“Groen Groeit” warm onthaald
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Jarne Depaepe, consulent tuinaanleg
Beelden: John & Jane

Op zaterdag 6 februari organiseerde Groen Groeien hun jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie. Dit jaar geen fysieke samenkomst, maar een ge-
zellige en digitale editie. De leden konden van achter hun scherm een 
interessant panelgesprek tussen 4 experten uit onze sector volgen. 
Verschillende thema’s werden aangekaart en uitvoerig bespro-
ken. Groen Groeien zorgde er ook voor dat elke sympathisant een 
kwaliteitsvolle aperitief box aan huis geleverd kreeg. Op die manier 
konden we met iedereen die de vereniging en warm hart toedraagt 
samen klinken op het nieuwe jaar.  

GEZELLIGE SETTING
Om een alternatief te zoeken voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
zocht Groen Groeien de digitale wereld op. Uiteindelijk werd gekozen 
om in zee te gaan met John & Jane voor de technische ondersteuning. 
De avond ging van start met een toespraak van onze voorzitter Marc 
Galle, die iedereen een hart onder de riem stak. Daarna werd de aperitief 
box met exclusieve streekproducten geopend. De leden konden op 
die manier samen genieten van onder andere cava, rillettes, chips en 
popcorn. Een panelgesprek tussen vier experten uit de groensector was 
de trekpleister van de avond. De uitgenodigde sprekers waren Stefan 
Haerinck (Tuinaannemer en bestuurslid), Stijn Verhalle (Tuinarchitect 
en bestuurslid), Marc Verachtert (Groen-journalist) en Bruno Gobin 
(Directeur Proefcentrum voor Sierteelt). Ze gingen in gesprek over zes 
relevante thema’s, uitstekend gemodereerd door consulent Bart Verelst.

Om de eventsector een duwtje in de rug te geven, werden twee 
muzikanten van hikkup uitgenodigd om instrumentale intermezzo’s te 
voorzien. De muziek bleek de ideale sfeerbrenger om het panelgesprek 
aan elkaar te breien. Er werd afgesloten met een rondje langs de set, 
waarbij Stijn Verhalle deskundige uitleg gaf bij de gebruikte bomen 
en planten. Groen Groeien hoopt om volgend jaar opnieuw een fysieke 
nieuwjaarsreceptie te organiseren. Er volgt een overzicht van de 
relevante thema’s die besproken werden op Groen Groeit.

ENORME WERKDRUK
Een eerste onderwerp dat wordt aangesneden is de steeds stijgende 
werkdruk in de tuinaanlegsector. Stefan geef t aan al enkele studenten te 
hebben opgeleid via duaal leren. Op die manier kunnen studenten hun 
studies combineren met werken op een bedrijf. Goede werkkrachten 
vinden in de sector blijf t zeer lastig. De overheid moet in de toekomst 
de focus leggen op het profiel van de tuinaannemer, de harde werker 
met doorzettingsvermogen. Het zijn die vakmensen die uiteindelijk 
verantwoordelijk zijn voor de realisatie van een prachtige tuin. Het 
beroep moet sexy voorgesteld worden, zoals het ef fectief ook is. Het feit 
dat er vooral buiten gewerkt wordt, kan hier een belangrijke rol in spelen. 

KLIMAATPROBLEMATIEK EN ROL VAN TUINEN
De klimaatproblematiek is alomtegenwoordig, ook voor onze sector. 
De aanhoudende droogte leidt steevast tot het afsterven van bomen, 
planten en gazons.  Bruno Gobin verzekert dat het allerbelangrijkste 
de juiste plant op de juiste plaats is. Er moet bij het ontwerp al 
rekening gehouden worden met veranderende omstandigheden. 
Maar ook details kunnen aangepakt worden om beter in te spelen 
op het klimaat. Denk aan gelaagdheid in de tuin, maar denk ook aan 
andere aspecten zoals biodiversiteit. Uiteraard moet dit allemaal in 
samenspraak zijn met de klant. Via goed overleg en sensibilisering 
kan je als tuinarchitect of tuinaannemer al ver komen. Tuinaannemers 
zijn de klimaatmakers van de toekomst (9% van de oppervlakte in 
Vlaanderen zijn tuinen).
Als tuinarchitect merkt Stijn op dat er moet rekening gehouden worden 
met twee extremen (droogte en natte). De oplossing zit niet enkel in 
droogteresistente planten zetten, want dan kom je in natte winters in 
de problemen. In de toekomst zal alles enkel maar extremer worden. 
Planten zorgen ervoor dat het water beter in de bodem aanwezig blijf t 
(buf fering). Waterhuishouding is van vitaal belang, er loopt op het PCS 
onderzoek om water beter te laten infiltreren in de bodem via planten. 
Conclusie is dat het klimaatgebeuren volop leef t!

DISCREPANTIE TUSSEN TUINARCHITECT EN TUIN-
AANNEMER?
Het leidt niet tot verbazing dat een tuinaannemer, met zijn jarenlange 
ervaring, er in slaagt om zelf te inspireren en esthetische beslissingen 
te nemen bij de aanvang of uitvoering van een project. De vraag is of de 
expertise van een tuinaannemer de aanwezigheid van een tuinarchitect 
overbodig maakt? Het antwoord aan tafel is zeer eenduidig: beiden 

kunnen niet zonder elkaar. Een tuinaannemer heef t altijd een plan 
in zijn hoofd, gebaseerd op de ervaring die opgedaan is. De kennis 
van beiden samen is een gouden combinatie. De theorie en praktijk 
moeten samenkomen, en zo kunnen mooie projecten gerealiseerd 
worden! De tuinarchitect staat ook tussen klant en aannemer, en kan de 
tussenpersoon of bemiddelaar zijn (zowel bij ideeën als bij discussies). 

ELEKTRISCHE INNOVATIE
Net als in andere sectoren,  lonken ook bij ons innovaties om de 
hoek. Stilaan wordt de druk om fossiele brandstof fen definitief aan 
de kant te schuiven en de voorkeur te geven aan accu-aangedreven 
machines voelbaar. Op de aanschaf van elektrisch handgereedschap 
na, zijn deze investering niet gering: er is bijvoorbeeld een merkbaar 

prijsverschil tussen een elektrische bestelwagen en een dieselvoertuig. 
Tuinaannemer Stefan geef t aan dat het zeer moeilijk is om mee te gaan 
met het verduurzamen van grote machines. Voor veel tuinaannemers 
is het gewoon te duur. Het is moeilijk te groeien door de hoge prijs van 
milieuvriendelijke materialen. De innovatie bij kleinere machines zoals 
elektrische haagscharen kan wel gevolgd worden. De overheid kan via 
subsidies een win-win verhaal maken van elektrische innovatie. Het 
zou een grote meerwaarde voor zowel tuinaannemer als het milieu 
betekenen.

NOOD AAN ERKENNING VAN KWALITEIT
De concurrentie binnen de sector is zo groot dat de nood aan 
erkenning groot wordt. Welke troeven kan een groenvoorziener 
uitspelen om zich te profileren als de beste tuinaannemer? 
Vakmanschap, betrouwbaarheid en betaalbaarheid zijn drie 
kernwoorden voor een goede architect of aannemer. Vanuit de 
overheid en industriële bedrijven zijn er vragen naar de borging 
van kwaliteit.  Er kan een systeem van certificering uitgewerkt 
worden zodat duidelijk is dat de tuinaannemer goede kwaliteit 
levert. Op die manier kunnen tuinaannemers zich onderscheiden als 
professionelen. Normering is een win-win situatie voor zowel klanten 
als tuinaannemers. Het moet wel voor elke professionele aannemer 
(groot of klein) haalbaar zijn om te tonen dat ze professioneel aan de 
slag gaan.

BIODIVERSITEIT HOOG OP DE AGENDA
We kunnen  ons niet meer permitteren een project uit te voeren 
zonder oog te hebben voor biodiversiteit. De klant wil in harmonie 
leven met vlinders, bijen en vogels. Planten die een habitat voor deze  
kleine tuinbewoners vormen, maken vaak geen deel uit van het initiële 
plantschema dat de opdrachtgever voor ogen had. Tuinarchitecten en 
tuinaannemers doen er alles aan om de klant te sensibiliseren, maar 
uiteindelijk ligt de eindbeslissing bij de klant. Ze voelen dat de klanten 
moeten gekneed worden in het verhaal rond biodiversiteit. Bruno 
benadrukt dat een strakke of biodiverse tuin geen tegengestelden zijn. 
Je moet doorheen het jaar nectar en stuifmeel hebben, met de juiste 
planten op de juiste plaats kan dit zeker in combinatie met een strak 
design. Er zijn veel verschillende opties mogelijk, de tuinarchitecten en 
tuinaannemers weten perfect hoe ze dit evenwicht moeten vinden.
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Veel Groen Geluk in 2021!
Alle leden, sponsors en sympathisanten ontvingen een aperitief box met lokale producten aan de deur geleverd om het 

nieuwe jaar in te zetten. Een fles cava, chips, crackers, rillettes, popcorn en droge worsten, allemaal kregen ze een plaatsje 
in de kwalitatieve aperitief box. Het deksel fungeert zelfs als uitstekend snijplankje. De boxen werden hoogst persoonlijk 
aan de deur geleverd door de bestuursleden, wat erg geapprecieerd werd. Via deze weg wil het bestuur van Groen Groeien 
jullie allemaal bedanken voor het vertrouwen in ons. We wensen iedereen een fantastisch groen 2021 toe! We hopen jullie 

snel terug te mogen zien op een fysieke bijeenkomst!



Advanta bedankt haar klanten

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

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

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

Presto Speel- / sportgazon

Renova Herstelgazon

HEADSTART

HEADSTART

Na enkele wekenVóór herstel

www.advantaseeds.be
info@limagrain.be

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

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

GRATIS handige toolbox  (t.w.v. € 53,00)

ACTIE

✔ Uitgebreid gamma aan een- en meerjarige veldbloemenmengsels
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Advanta denkt mee aan oplossingen 
voor gazon & veldbloemen

LIMAGRAIN BELGIUM – ADVANTA - Kaaistraat 5, 8581 Avelgem – Kerkhove - www.advantaseeds.be

De aanleg of renovatie van een gazon of sportveld vraagt om 

betrouwbare graszaden, bestand tegen weersextremen en 

nieuwe ziektes. Daarvoor kan je vertrouwen op de hoogwaardige 

grassengenetica en expertise van Advanta. Een goede start, maar 

nog geen garantie op het succes beseft grasspecialist Erik Truyens. 

Groenprofessionals kunnen daarom steeds bij hem terecht voor 

gespecialiseerd advies. Waarbij maximaal rekening gehouden 

wordt met specifieke factoren zoals weersomstandigheden en 

bodemgesteldheid. Want elk veld is anders, en vereist dus een 

aangepaste, geïntegreerde aanpak.”

Gecoate graszaden
“Door de klimaatsverandering worden onze seizoenen grilliger 

en worden we geconfronteerd met extremen. De hoeveelheid 

zonlicht, vocht en temperatuurschommelingen kunnen we 

niet voorspellen of veranderen. Maar we kunnen de bodem 

en het gras wel wapenen tegen deze extremen en de ziekten 

en plagen die ze met zich meebrengen”, legt Erik Truyens uit.

“Onder ons kwaliteitsmerk bieden we groenprofessionals een 

uitgebalanceerde reeks graszaadmengsels aan voor de meest 

uiteenlopende projecten. Met internationaal hoog aangeschreven 

graszaadvariëteiten en innoverende zaadtechnologie. Elk 

graszaadje in het mengsel kreeg de 100 % natuurlijke hightech 

coating Headstart Advance. Zo ben je zeker van een snellere 

kieming, een nog betere beworteling, een vitalere groei en 

betere weerstand tegen droogte en fysieke belasting.”

Kenniscentrum
“Maar het beste graszaad alleen biedt geen garantie op 

succes. Het moet op de juiste manier worden ingezet. En daar 

is vakmanschap voor nodig. En deskundige begeleiding. Want 

voor de aanleg, renovatie en onderhoud van een mooi ogende, 

frisgroene en onkruidvrije grasmat is er geen kant-en-klaar 

recept. Maar moet je aan de slag met een samenspel van op 

elkaar afgestemde handelingen.” 

“Als trouwe partner van de groenprofessional, bundelden we 

daarom de uitgebreide kennis en jarenlange praktijkervaring 

van onze grasspecialisten in een Kenniscentrum. Via events, 

lezingen, website, een bezoek aan ons demo- en proefgazon of 

gespecialiseerd advies ter plaatse van onze experts informeren 

en adviseren we je graag over de beste oplossingen en meest 

geschikte alternatieven voor elk specifiek project.”

De kracht van veldbloemenmengsels
In het kader van biodiversiteit en duurzaam groenbeleid zet 

Advanta ook fel in op het gebruik van veldbloemen voor 

grasbermen en bloemenweiden. Eenjarige en langbloeiende 

veldbloemenmengsels die niet alleen een uitbundige 

bloemenexplosie creëren gedurende de hele zomer tot de 

eerste vorst, maar meteen een belangrijke bron van pollen en 

nectar vormen voor bijen, vlinders en andere nuttige insecten.

“Onze mengsels bevatten daarvoor uitsluitend bloemzaden en 

sterke, stressresistente planten die relatief lang tegen droogte 

kunnen en de concurrentie met onkruid makkelijk aangaan. Ze 

zijn verder ook onderhoudsvriendelijk en dus kostenefficiënt”, 

aldus Erik Truyens.

BRANDED CONTENT

2200000674_1_ADV_7835.indd   12200000674_1_ADV_7835.indd   1 14/01/21   13:3714/01/21   13:37



VAKINFORMATIE

23  -  GROENGROEIEN magazine22  - GROENGROEIEN magazine

VAKINFORMATIE

De rotoreg, 
een onderschat werktuig
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Antoon Vanderstraeten
Beelden: Vandyck Marcel Belgium NV - de Clippeleir

In zowat elke opslagplaats van tuinaanleggers en plantenkwekers 
in Vlaanderen zal je ze tegen komen, de rotoreg. Een handig stukje 
techniek, beschikbaar voor tractor of motoculteur, van smal tot 
breed. We staan er niet meer bij stil, maar de rotoreg is op vele 
fronten inzetbaar. In dit artikel overlopen we kort de techniek 
en gaan dieper in op de mogelijkheden van deze machine.

WAARVOOR GEBRUIK JE EEN ROTOREG?
Oneerbiedig gezegd is de rotoreg niet meer dan een aantal 
tandwielen die in elkaar grijpen en die zijn uitgerust met lange 
tanden of messen. De tandwielen worden aangedreven door de 
af takas van motoculteur of trekker, de tanden draaien rond en 
verkleinen de grond. Een rotoreg is (meestal) de laatste stap om 
grond zaaiklaar te leggen voor een gazon of bloemenweide. Door de 
oppervlakkige werking kan de machine de toplaag in optimale conditie 
brengen voor het zaaien, de rol waarmee de rotoreg is uitgerust zorgt 
er voor dat zaad en grond goed aangedrukt worden voor een vlotte 
kieming. Maar de rotoreg is meer dan de ‘finishing touch’. De machine 
kan ook ingezet worden bij bijvoorbeeld onkruidbestrijding en het 
egaliseren van terreinen.

TECHNIEK
Zoals eerder gezegd bestaat de rotoreg uit een rij tandwielen die in 
elkaar grijpen. Deze tandwielen zitten in een gesloten chassis, waar 
ze omgeven zijn door olie voor een vlotte en slijtage-arme werking. 
De tandwielen zijn elk van een as voorzien, die bovenaan in een lager 
vast zit, onderaan loopt de as door tot buiten het chassis. De uitgaande 
as van elk tandwiel wordt uitgerust met lange tanden of messen, die 
door hun draaiende beweging de grond gaan verkleinen (of onkruid 
gaan loswerken). Het middelste tandwiel wordt door de motoculteur 
of tractor aangedreven via een af takas. De rotoreg is uitgerust met een 
rol, die enerzijds dient om de werkdiepte in te stellen, anderzijds gaat 
de rol de losgewerkte grond opnieuw aandrukken. Tussen de tanden 
en de rol kunnen de meeste types rotoreg voorzien worden van een 

egalisatieplaat die 
onafhankelijk in hoogte 
kan afgesteld worden. 
Bij de meeste rotoreggen kan gekozen 
worden uit verschillende types ronde of 
vierkante tanden of messen. Voor gebruik in 
de tuinaanleg zijn ronde of vierkante tanden de meest voor de hand 
liggende keuze. Deze tanden hebben een goede verkleinende werking 
en zijn betrekkelijk slijtvast. Messen zien we meer op de rotoreggen 
voor landbouwgebruik, waar deze niet alleen dienen om grond zaai- of 
plantklaar te leggen, maar ook dikwijls gewasresten moeten kunnen 
verkleinen of gebruikt worden om rechtstreeks in stoppel te werken, 
zonder voorafgaande grondbewerking. 

Rotoreggen voor gebruik in de tuinaanleg worden standaard meestal 
uitgerust met een netrol. De netrol heeft een goede aandrukkende 
werking, zonder de grond helemaal dicht te rollen. De toplaag blijft, door 
de hokjes in het net, los liggen zodat er een oppervlakkig zaaibed achter 
blijft. Naast de netrol kan ook gekozen worden voor een gladde rol. Deze 
rolt de toplaag helemaal dicht. Wil men na een gladde rol zaaien, dan moet 
de oppervlakte terug geharkt worden. In de dichtgerolde toplaag gaat 
onkruid trager kiemen en minder gemakkelijk wortelen. Daarom zien we 
deze rol meer bij kwekers van bijvoorbeeld groenten. Een 3de soort rol is 
de kooirol. Deze rol bestaat uit een aantal spijlen tussen 2 (of meer) ronde 
zijplaten. De kooirol (of spijlenrol) laat een zeer open bodemstructuur na 
en is daarom ook minder geschikt voor gebruik in tuinaanleg. Via de rol 
wordt ook de werkdiepte van de rotoreg ingesteld. Hoe groter het verschil 
tussen de onderkant van de rol en de tanden, hoe dieper de machine gaat 
werken. De rol moet altijd wat breder zijn (10cm) dan de werkbreedte van 
de rotorkopeg, om walletjes tussen 2 werkgangen te voorkomen.

EGALISEREN
Tussen de tanden en rol kunnen de meeste rotoreggen voorzien worden 
van een egalisatieplaat. Deze plaat is onafhankelijk in hoogte regelbaar 

of kan helemaal verwijderd worden indien ze 
niet gebruikt wordt. Zoals de naam het zegt, 
gaat de egalisatieplaat de grond egaliseren. 

Dit egaliseren vraagt echter wel de nodige 
ervaring! Waar grond te hoog zit gaat de 

egalisatieplaat deze meetrekken, waar een grond 
te weinig is gaat de meegetrokken grond achter 

blijven. De machine kan onef fenheden weg werken van 
ruwweg dezelfde breedte als de breedte van de rotoreg. 

Omdat de werkdiepte van de machine wordt ingesteld via de iets 
bredere rol gaan onef fenheden die net buiten de werkbreedte van de 
machine vallen een invloed hebben op de egaliserende werking. Voor een 
optimale egalisatie is het dus belangrijk om in verschillende rijrichtingen 
over het terrein te rijden. 

ZAAIEN
De meeste rotorkopeggen voor tuinbouwgebruik kunnen uitgerust 
worden met een zaaikast. Deze kast past op de rotoreg en heef t uitlopen 
tussen de draaiende tanden en de rol. Hierdoor wordt het zaad verspreid 
over de losse grond waarna het direct wordt vastgedrukt in de toplaag. 

De verdeelas van de zaaikast wordt aangedreven door de rol van de 
rotoreg, de zaaihoeveelheid wordt meestal ingesteld door de opening 
onder de verdeelas groter of kleiner te maken.

ONKRUIDBESTRIJDING
Naast grond verkleinen, egaliseren en zaaien kan de rotoreg ook gebruikt 
worden bij mechanische onkruidbestrijding op bepaalde verhardingen 
zoals grind- of dolomiet of in open grond. De draaiende tanden werken 
het onkruid los en laten het achter op de verharding waar het verdroogd. 
De machine gaat ook meteen eventuele onef fenheden in grindwegen 
egaliseren. Voor gebruik op ondergronden zoals dolomiet kunnen de 
meeste rotoreggen ook voorzien worden van messen die onderaan 
voorzien zijn van een hoek zodat ze een bredere werking hebben en 
beter onkruid los snijden. Op plaatsen waar grotere oppervlaktes open 
grond zijn, bijvoorbeeld tussen beplantingen in een boomkwekerij of 
in bepaalde parken kan de rotoreg met messen ook ingezet worden. 
Belangrijk om te weten is dat wanneer de machine ingezet wordt voor 
onkruidbestrijding in volle grond, deze zo ondiep mogelijk werkt. Het 
onkruid moet losgesneden worden, maar er mag niet meer grond los 
gemaakt worden dan nodig zodat er geen nieuw zaaibed gevormd wordt.

De Clippeleir BVBA

Vandyck Marcel Belgium NV 

Vandyck Marcel Belgium NV 
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Veroorzaken groene gevels 
in China muggenplaag?   

In een opmerkelijke reportage van France TV vorige maand was een 
verlaten woonproject in de Chinese stad Chengdu te zien. De stad 
zou amper twee jaar na oplevering verlaten zijn omwille van een 
muggenplaag door overwoekerende planten op de balkons. Gezien 
groene gevels ook in ons land in opmars zijn, was verder onderzoek 
aangewezen. Het WTCB gaf samen met de partners uit het TETRA 
Wonderwalls project (o.a. PCS) een klaar en duidelijk antwoord. 
Groene wanden verhogen het aantal muggen niet. Groene gevels 
bieden net een meerwaarde gezien ze de biodiversiteit en de lucht-
kwaliteit bevorderen. Wel wijst het WTCB op het belang van een 
doordacht ontwerp en onderhoudsplan.

BETROUWBARE REPORTAGE? 
Allereerst is het de vraag of de informatie over het Chinese woonpro-
ject uit de Franse reportage betrouwbaar is. Uit de bewuste reportage 
en uit andere nieuwsbronnen (The Global Times, Getty Images,...) 
valt niet met zekerheid te achterhalen waarom dit woonproject in 
het Chinese Chengdu verlaten zou kunnen zijn. Andere recente foto’s 
tonen in ieder geval aan dat de Franse reportage sterk overdreven is en 
dat de gebouwen niet helemaal overwoekerd zijn door planten, al is er 
duidelijk wel een onderhoudsbeurt nodig. 
Strikt genomen gaat het hier ook niet over groene gevels, waarbij vegeta-
tie vanuit de bodem tegen een muur naar boven groeit. Het zijn ook geen 

LWS (Living Wall Systems), waarbij vegetatie m.b.v. een hulpstructuur 
tegen een muur bevestigd wordt (en voorzien wordt van een irrigatiesys-
teem). Het zijn in essentie plantenbakken (mini-daktuinen) geïntegreerd 
op balkons zoals relatief vaak voorkomt. Het bijzondere aan deze toepas-
sing is het grote aantal en het zeer ruime formaat van de plantenbakken 
en de vegetatie, en de doorgedreven toepassing op alle balkons, waar-
door het ef fect ontstaat van een sterk begroend gebouw. Het concept is 
vergelijkbaar met het gekende en succesvolle Bosco Verticale in Milaan 
van Stefano Boeri. Als onderhoud ontbreekt of wegvalt is het normaal 
dat de vegetatie z’n gang gaat. De foto’s in dit artikel zijn van het project 
in Milaan, dat wel zeer succesvol is en goed onderhouden wordt.

MUGGEN EN GROENE GEVELS
Dan blijf t nog de vraag of dergelijke beplante gebouwen een mug-
genplaag kunnen veroorzaken. Daarvoor moeten we eerst meer weten 
over muggen. Muggen leggen namelijk eitjes op een wateroppervlak 
dat minstens een week stilstaat. Hun larven kunnen zich daar dan 
verder in ontwikkelen. Vochtige grond (of substraat) volstaat dus niet 
voor de voortplanting van muggen. Er moet altijd een rustig waterop-
pervlak aanwezig zijn, gedurende een voldoende lange periode. Laat 
dat nu net niet aan de orde zijn bij groene wanden die per definitie 
verticaal aan muren worden bevestigd. Het water wordt door de 
zwaartekracht snel afgevoerd.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bewerking: Jarne Depaepe, consulent tuinaanleg

Bron: Medewerkers wonderwalls project (WTCB, PCS,..) 
Weg met groenaanslag

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

∞ Zeer efficiënt en snel resultaat

∞ Lange duurwerking

∞ Plantaardige oorsprong

Dicotex (5362P/B - 70 g/l MCPA + 42 g/l MCPP-P + 70 g/l 2,4-D + 20 g/l dicamba); Genoxone (9497P/B  - 93 g/l 2,4-D + 103,6 g/l triclopyr)
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. Zorg ervoor dat u met het 
product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Hou het gazon onkruidvrijTegen doorlevende onkruiden:
distels, netels, bramen, ...

www.protexnv.be

www.belchim.be
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Zowel bij grondgebonden gevelgroen als bij Living Wall Systems is 
stilstaand water heel uitzonderlijk, door het concept van gevelgroen. 
Water afkomstig van neerslag of irrigatie kan het substraat bevoch-
tigen tot saturatie (voor zover het niet meteen van de groene wand 
afstroomt door de bladeren van de planten). Bijkomend water zal niet 
meer opgenomen worden en van de gevel afstromen. Om die reden 
wordt trouwens aangeraden om een goot te voorzien onderaan de 
groene wand als deze zich boven een plaats bevindt waar afdruppe-
lend water hinderlijk kan zijn (zoals boven een deur, een parking, een 
binnenruimte,…).

GEEN VERBAND TUSSEN GROENE GEVELS EN VER-
HOOGD AANTAL MUGGEN
De conclusie van de onderzoekers is duidelijk: groene wanden zijn 
geen broedplaats voor muggen en verhogen dus het aantal muggen 
niet. Noch de planten, noch de substraten van groene wanden trekken 
muggen aan. Wel is het van belang om het irrigatiesysteem zo te ont-
werpen dat er geen stilstaand water kan ontstaan in contact met de 
buitenomgeving. Ook onderhoud is cruciaal maar dat is het geval voor 
elke tuin, park of dakgoot en is niet eigen aan groene wanden. Verder 
is het zo dat in ons land heel wat realisaties zijn met groene wanden 
waar nog nooit melding is geweest van een probleem met muggen. Bij 
proefwanden van het WTCB en PCS zijn bovendien nooit problemen 
met muggen vastgesteld. Ook het Bosco Verticale in Milaan - met een 
gelijkaardige integratie van groen op de balkons als in het Chinese 
Chengdu – is al zes jaar onafgebroken en volledig bewoond. 
In veel landen vormen muggen een groot probleem omwille van de 
ziekten die ze overbrengen. Het probleem wordt enkel maar groter 

door klimaatsveranderingen en internationaal transport. In sommige 
landen zal bij ontwerp en onderhoud van verticaal groen een actieve 
preventie of actief beheer aangewezen zijn. Voor ons land kan het 
nuttig zijn om reeds te anticiperen op de toekomst, bijvoorbeeld door 
innovaties. Aandacht voor een aantal eenvoudige ontwerpregels kan 
veel overlast voorkomen. De kernboodschap is daarbij om open, stil-
staande wateroppervlakken in de buurt van woningen te vermijden. 
Grote bezorgdheid is zeker en vast niet nodig. Rioolputten doorheen 
een stad zorgen bijvoorbeeld voor een veel grotere waterbron voor 
muggenpopulaties. 
De muggenplaag in China is vermoedelijk te wijten aan slecht 
waterbeheer. Voortvloeiend uit een verkeerd ontwerp, een slechte 
uitvoering of matig beheer kunnen waterplassen ontstaan zijn in de 
terrassen of in de vegetatie. De vegetaties op de terrassen vormen 
geen enkel probleem, wel bepaalde onvolkomenheden in het irrigatie-
systeem, in combinatie met een gebrek aan onderhoud. Het feit dat de 
planten goed groeien en het gebouw in China “overwoekeren” is eigen-
lijk een teken dat dergelijke groene gebouwen perfect realiseerbaar 
zijn. En mits goed onderhoud, weloverwogen plantenkeuze en goede 
opbouw met kwalitatieve materialen kan het zeker een succes zijn.

TIPS VOOR IRRIGATIESYSTEEM
Het water in een irrigatiesysteem voor groene wanden mag nooit 
lange tijd stilstaan en in contact komen met de buitenlucht. Zorg ook 
dat op geregelde tijdstippen water door het systeem stroomt om de 
wortels van de planten van vocht te voorzien. Eventuele eitjes van 
muggen worden zo ook meteen weggespoeld. Bij de bevochtiging 
moet ook een gelijkmatige verdeling tussen de wortels voorzien zijn. 
Het is van belang te controleren of er ergens in het systeem water 
stagneert. Op die plaatsen van het irrigatiesysteem kan de vormgeving 
aangepast worden, zodat overtollig water meteen afvloeit. Tot slot zijn 
er nog enkele planten bekend die muggen niet aantrekkelijk vinden. 
Planten als citroengras, rozemarijn, lavendel en basilicum kunnen 
muggen op een afstand houden.

Bosco Verticale in Milaan

Bosco Verticale in Milaan

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

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

Maatwerk in natuursteen op aanvraag
uitgebreid toonpark

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

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

Bezoek onze

webshop

Registreer u via de webshop voor aannemersprijzen
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Preventie blijft topprioriteit: 
Hoe knot ik veilig een boom?

De vrijgegeven cijfers van het aantal arbeidsongevallen in land- en 
tuinbouw door Fedris (Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s) 
doet iedereen schrikken. Ook in de tuinaanleg zien we ondanks 
geleverde inspanningen geen daling. Er vonden de afgelopen vijf jaar 
gemiddeld 547 ongevallen/jaar plaats bij landschapsverzorgers. Pre-
vent Agri helpt bedrijven om volledig veilig te werken en doet er alles 
aan om de harde cijfers te laten dalen. We gaan in dit artikel dieper 
in over hoe landschapsverzorgers concreet veiliger kunnen werken. 
Specifiek wordt bekeken hoe je als tuinaannemer op een volledig 
veilige manier bomen kan knotten.

HARDE CIJFERS  
Fedris houdt cijfers bij van alle arbeidsongevallen in de sector van de 
landschapsverzorging. Van 2015 tot 2019 vonden in totaal gemiddeld 
547 ongevallen per jaar plaats, met een maximum van 573 ongevallen 
in 2018. Het gaat in dit geval over arbeidsongevallen waarbij er sprake 
is van minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid. Er is spijtig genoeg geen 
dalende trend merkbaar in de cijfers, ondanks de inspanningen die 
de sector reeds gedaan heef t. De afgelopen vijf jaar vielen in totaal 
ook vijf dodelijke slachtof fers bij het uitvoeren van activiteiten in de 
landschapsverzorging. 

PREVENT AGRI ONDERSTEUNT BEDRIJVEN
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 
tegengestelden te zijn. Van zodra je overschakelt van zelfstandige 
zonder personeel naar het statuut van werkgever, ben je verplicht om 
te voldoen 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, haalbaar 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 
worden belicht. Een audit is niet bindend, enkel adviserend. Prevent 
Agri bezoekt niet onaangekondigd of op eigen initiatief, maar steeds 
op aanvraag van de bedrijfsleider. 

HOE VEILIG BOMEN KNOTTEN?
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 

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

Bron: Agri Prevent
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negeren van de goede praktijken, maar is het gevolg van onwetend-
heid. Een belangrijk voorbeeld is het veilig knotten van bomen. Er 
gebeuren nog te veel ongevallen wegens een ondermaatse beveiliging 
van het personeel. Prevent Agri zorgde daarom voor uitgebreide 
informatie omtrent het arbeidsveilig omgaan met dergelijke onder-
houdswerken.
Traditioneel zijn de wintermaanden voorbehouden voor het knotten 
van bomen. Met het knotten van bomen wordt bedoeld: op geringe 
hoogte van een boom in een steeds terugkerende tijdscyclus takken 
op een knot afzetten zodat daarop weer nieuwe takken kunnen gaan 
groeien. De hoogte van de knot is niet veel hoger dan 2 tot 2,5 meter. 
De diameter van de af te zagen takken is niet meer dan 25 tot 30 cm. 
Worden de takken dikker of bevindt de knot zich hoger, dan zijn an-
dere veiligheidsrichtlijnen van kracht. 

EERST DENKEN, DAN PAS DOEN!
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 van het knotten van bomen. 
Verder moet deze persoon de handleiding en veiligheidsinstructie-

kaart van de arbeidsmiddelen vooraf grondig doorlezen en steeds 
de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Het knotten 
mag nooit alleen gebeuren! Er moeten op voorhand goede afspraken 
gemaakt worden met de helpers rondom. Hou rekening met een 
veiligheidszone van 1,5 maal de lengte van de af te zagen tak rondom 
de knotboom. Indien men in meerdere bomen tegelijk knot, moet hier 
eveneens genoeg ruimte gelaten worden.
Het werken vanop een stabiele ondergrond verdient de voorkeur. 
Indien dit niet mogelijk is en er ef fectief vanop de knot moet gezaagd 
worden, is het gebruik van een veiligheidsharnas met een bevesti-
gingslijn met een maximale lengte van 1 meter aan te raden. Deze 
leeflijn wordt dan bevestigd aan de stevigste tak die tot het laatste 
blijf t staan. Het gebruik hiervan vraagt een opleiding vooraf. Het is 
niet toegelaten om vanop een ladder te zagen, maar men mag een 
ladder wel gebruiken om in de knot van de boom te klimmen. Het is 
van belang enkel te werken als er gunstige omstandigheden zijn, dus 
geen regen of veel wind. Controleer ook steeds of het materiaal en de 
kettingzaag naar behoren functioneert. Voor je begint is een grondige 
analyse van de werkomgeving cruciaal. Tot slot moet je de knotboom 
op voorhand goed controleren en rekening houden met door verrot-
ting verzwakte delen van de boom.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM’S) 
Zorg ervoor dat iedereen tijdens de werken steeds een fluohesje 
draagt en zorg dat minimum twee personen aanwezig zijn met een 
voldoende opgeladen GSM. Zorg ook dat iedere persoon de exacte lo-
catie weet te bepalen van het werkterrein. Dit voor het geval van nood 
als er gecommuniceerd moet worden met de hulpdiensten.
Tot de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het werken met 
een kettingzaag behoren een veiligheidsbril of vizier, goed passende 
handschoenen, veiligheidsschoenen met zaagbescherming en profiel, 
gehoorbescherming en een helm. Een combihelm met beschermend 
vizier en geïntegreerde gehoorbescherming zal beter aansluiten 
dan de verschillende beschermingsdelen apart en verdient dus de 
voorkeur. Een aangepaste EHBO-kit, veiligheidsjas, zaagbroek en 
zaagmouwen vervolledigen de standaarduitrusting. Vermijd loszit-
tende kledij, sieraden of loshangend lang haar.

GOEDE PRAKTIJKEN TIJDENS HET KNOTTEN 
• Zaag niet al te dikke takken door met een handzaag
• 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 volledige zaagkam 
• Maak de valkerf en controleer de valrichting alvorens 

door te zagen

Bostik Voegmortels: 
dé perfecte finishing touch
Als professional in de groene sector ben je altijd op zoek naar producten die jouw werk de 
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andere (sier)bestrating? Kijk dan voor de afwerking eens naar de voegmortels van Bostik.
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Ernst Bannink • +31 (0)6 51202443 • Technisch Accountmanager Hovenierstechniek
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UITGEBREIDE PLANTENKENNIS IS ESSENTIEEL
Als tuinarchitect of als landschapsontwerper is een goede plantenken-
nis van het grootste belang om een zinnenprikkelende tuin tot leven te 
laten komen. Het gaat niet enkel over het samenrapen van kleuren en 
vormen. Het gaat over een juiste kennis van: bloeiperioden, stuifmeel- 
of nectarleverancier, het uitzaaigedrag van een plant, de schoonheid 
van vruchtvormen, wintersilhouetten, maaitijdstippen, het natuurlijk 
snoeien van bomen en heesters,… Heb je een ruime in te richten buite-
nomgeving dan kan je een mini-landschap met tal van gelaagdheden 
gaande van een boszone met een bosrand, een bloemenweide, een 
poel of vijver, een fruitgaard, een moestuinzone al dan niet met een 
serre, een daktuin, een pluktuin, een kruidentuin of bloemenborders 
inrichten.

Heb je plaats voor een bosje, mik dan op de inheemse soorten die het 
ondanks de opwarming van ons klimaat het hier nog altijd zeer goed 
doen. Aanvullen met meer zuiderse planten mag zeker zolang ze maar 
minstens evenveel te bieden hebben als onze inheemse fauna. Geef dus 
aandacht aan lange bloeitijden, het leveren van nectar voor insecten, 
eetbare vruchten, herfstkleur, schuil- en nestgelegenheid voor vogels. 
Langs de zonnige buitenzijde van het bosje kunnen dan waardplanten 
voor vlinders geplaatst worden. De Araschnia levana ofwel het land-
kaartje is bijvoorbeeld een zeer levendig vlindertje met een voorjaars- 
en najaarsgeneratie. Ze hebben een drif tig bestaan waardoor het heel 
leuk is om hun capriolen langs de bosrand gade te slaan.

Bij gebrek aan ruimte voor een bos kan een houtwal met een breedte 
van minimaal acht meter een alternatief zijn. In een stadstuin of op 
een daktuin zijn het die paar zorgvuldig gekozen solitaire heesters of 
een enkele boom die de lagen in de tuin gaan vormen. Klimplanten 
kunnen hier ook een actieve rol in spelen. Knuf felen van bomen kan en 
mag natuurlijk maar vergeet vooral ook niet om de bladeren eens een 
tastbeurt te geven. Donzig of raspend, vettig of bros, het zijn veras-
sende waarnemingen. Voel daarom eens aan het blad van een mispel 
en vergelijk even met het blad van de haagbeuk. Onder de heesters is 
Viburnum  een plantenfamilie met een aantal goed geurende soorten 
zoals Viburnum jidii. Een echte geurkampioen is voor mij de Magnolia 
wieseneri met een complex maar heerlijk aroma.

DE BLOEMENWEIDE: HET PARADIJS VOL LEVEN
Voor de aanleg van een bloemenweide schakel je best een specialist ter 
zake in. Een duidelijke voorkennis van de bestaande bodem en het nog 
voorkomen van bepaalde planten in de nabije omgeving helpen een 
juiste analyse te maken van het samen te stellen zaadmengsel die de 
meeste kans op slagen heef t. Eens de bloemenweide een paar jaar aan 

de gang is, vormt deze een waar paradijs vol leven. Daar waar borders 
vaak weinig of geen sprinkhanen huisvesten vindt deze insectengroep 
wel zijn plaats in de bloemenweide.

Het is ongelooflijk hoeveel soorten insecten er kunnen huizen. De 
bodem alleen al is goed voor grote aantallen loopkevers, terwijl de 
drogere stukken al snel gekoloniseerd worden door mierennesten. 
Deze trekken op hun beurt de groene specht aan als er in de ruime om-
geving ten minste nog oude bomen te vinden zijn waarin de specht zijn 
nestholte heef t. Wil je die ouderwetse hooigeur zelf ervaren, dat kan. 
Eens de bloemenweide schraal genoeg is en het gras voornamelijk uit 
Anthoxanthum odoratum – in de volksmond reukgras genoemd- be-
staat, dan krijg je die typische hooigeur tijdens het keren van het maai-
sel. De aanwezigheid van dit grasje duidt al meteen op een grotere 
potentie voor de biodiversiteit binnen plantengemeenschappen van 
hooilanden. Tijdens het drogen komt de zoete coumarine geur vrij en 
dat maakt het zelf hooien extra aangenaam.

WATER ZORGT VOOR LEVEN
Water in de tuin brengt per definitie heel wat leven in de brouwerij. 
Hoe klein het waterelement ook is, na de aanleg komen er al snel 
heel wat soorten het nieuwe water koloniseren. Dat gaat van heel 
eenvoudige levensvormen als daar zijn de verschillende algensoorten 
en microscopisch kleine eencelligen, tot het nestelen van een ijsvogel 
in een steile zandtalud bij de grotere poelen die visbroed bevatten. 
Het aanschouwen van allerlei kriebelbeestjes, het af- en aanvliegen 
van tal van libellen- en waterjuf fer soorten, de cyclus van amfibieën 
zorgen voor verwondering en een gevoel van happiness. De filterzone 
van artificiële vijvers kan je optimaliseren door te gaan spelen met de 
diepte van de filterzones en door mondjesmaat een vorm van milde 
bemesting te geven in tabletvorm. Hierdoor kan je een echte planten-
gemeenschap gaan opbouwen die weer goed is voor het huisvesten 

van diverse andere levensvormen.

Water dat circuleert en onder vorm van een waterval, 
fontein of spuwer opnieuw in de vijver terecht komt kan 
storend omgevingsgeluid doen wegdeemsteren en zo 
een gevoel van rust brengen. Op een balkon of daktuin 
kan een klein waterelement niet alleen voor verkoeling 
zorgen maar het stromende water kan ook storende om-
gevingsgeluiden naar de achtergrond doen verdwijnen 
naast het feit dat een klein beetje water al meteen nieuw 
leven brengt.

SMULLEN UIT EIGEN TUIN
Een boomgaard, meer bepaald een hoogstamboom-
gaard, is een investering in de toekomst. Door te kiezen 
voor oude rassen die bovendien lekker en minder 
ziektegevoelig zijn, zorg je voor het voortbestaan van ons 
erfgoed. Onbehandeld fruit van eigen kweek zijn vaak 
echte smaakbommen die je nergens anders kan vinden 

Tuinarchitectenplatform:

“Genieten van eetbare, aaibare 
en leefbare tuinen van nu”

In de rubriek ‘Tuinarchitectenplatform’ gaan we elke editie van Groen 
Groeien dieper in op tuinarchitecten. Zonder tuinarchitecten kunnen 
de tuinaannemers niet verder, een mooi project staat of valt met een 
goed ontwerp. Tuinarchitecten vormen de belangrijkste overbrengers 
van nieuwe technieken, nieuwe materialen en implementatie van 
nieuwe wetgeving. In deze rubriek willen we de tuinarchitecten in de 
picture zetten. In het eerste deel bekijken we hoe je kan genieten van 
de verschillende aspecten van de hedendaagse tuin.

GENIETEN VAN GROEN  
Tijdens de huidige coronacrisis proberen mensen meer dan ooit te 
genieten van hun groene omgeving. Dat kan zijn een tuin, een balkon, 
een daktuin, een parklandschap, de natuur in de buurt. Als we even 
het woord ‘genieten’ ontleden dan komen we uit bij het volgende: ‘het 

beleven van aangename gevoelens’. Bij het zitten of wandelen in de 
tuin moet je kunnen ontwaken, je wordt wakker geschud, zodat je je 
zintuigen laat stimuleren. Het is niet eenvoudig om dat in elke groene 
omgeving te bereiken.

Als we even kijken naar wat binnen ons bereik ligt, dan kunnen de 
meeste mensen nog altijd goed kijken, horen, proeven, ruiken en voe-
len. Alleen ontbreekt het in hun nabije omgeving vaak aan goede prik-
kels die deze zintuigen op een positieve manier gaan stimuleren. Het 
zou jammer zijn te moeten wachten tot we oud zijn om van dit alles te 
kunnen genieten in de snoezeltuin van het rusthuis. Snoezeltuinen zijn 
immers ingerichte groene plekken waarbij men vooral de zintuigen 
opnieuw probeert te prikkelen om oude geuren, geluiden en dergelijke 
meer als herinnering naar boven te laten komen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Jurgen Van de Walle, Tuin- en landschapsarchitect

Bron en Beelden: greencities.eu (VLAM)

‘Een tuinontwerp moet meer zijn 
dan een overzichtelijk geheel van 
materialen en planten met een 
duidelijke structuur.’
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of kopen. Het vers geplukte fruit met de waslaag er nog op verspreidt 
niet zelden een aangenaam aroma in de fruitmand. Het is gewoonweg 
heerlijk om in een knapperige Jeanne-d’Arc peer te kunnen bijten al 
wandelend door de tuin.

Het teveel aan fruit kan verwerkt worden in eigen sap. Na verloop van 
tijd biedt een hoogstamboomgaard plaats aan een koppeltje steenui-
len. Een nestkast kan hierbij helpen. Ook de botvink nestelt graag in de 
oksel van een fruitboom. In de herfst genieten tal van lijsterachtigen 
van het teveel aan afgevallen vruchten. Door het toepassen van eetba-
re bessenstruiken in borders of houtwallen kan je een gezonde snoep 
plukken tijdens het struinen door de tuin. Naast een boomgaard is er 
op een kleinere ruimte in bijvoorbeeld een stadstuin heel wat mogelijk 
onder de vorm van leifruit op de gevels van gebouwen of als haag in de 
tuin. Probeer zeker eens een paar oude aardbeivariëteiten uit.

Kruiden dicht bij het keukengedeelte zorgen voor pittige gerechten of 
een heerlijke (ijs)thee. Heel wat kruiden trekken bovendien vlinders 
en bijen aan eens ze in bloei staan. Het is handig om van elke soort 
keukenkruid een paar plantjes te houden, dan kan je de bloei spreiden 
tijdens het verwerken van de kruiden. De niet winterharde Aloysia 
Lippia, ook wel verveine of citroenverbena genoemd, kan je niet van 
afblijven omdat je een zoete limonadegeur ervaart wanneer je de 
plant door je handen laat glijden! Deze plant kan er trouwens goed 
tegen om regelmatig eens geaaid te worden.

EEN EIGEN MOESTUIN DOET WONDEREN
Je eigen groenten zijn verser dan vers. Een moestuin met een op-
pervlakte van 150 m² kan het jaar rond voldoende groenten genereren 

voor een gezin van vier personen. Het starten met een eigen moestuin 
moet een weloverwogen keuze zijn. Een moestuin is immers volledig 
afhankelijk van de mens voor het opgroeien van de groenten. Maar het 
is de investering in tijd en moeite meer dan waard.

Als je echt niet veel ruimte hebt, kies dan voor minder gekende gewas-
sen die je moeilijk vers kan vinden in de handel. Met een serre verleng 
je nog eens de seizoenen en is de teelt van tal van zuiderse gewas-
sen als tomaat en paprika, meloen en druif binnen handbereik. Om 
druiven samen met tomaten te kunnen telen in dezelfde serre zijn er 
al een paar druivenrassen immuun tegen de tomaten ziekte. De witte 
kasdruif Katharina is een goed ras met lange trossen met verspreid 
hangende druiven zonder dat je hoef t te krenten.

Een grote border kan qua compositie en kleur een zeer mooi en 
vloeiend geheel vormen. Deze border wordt pas echt aantrekkelijk als 
de planten gekozen zijn op basis van hun aantrekkingskracht voor in-
secten. Dan hoor je en zie je bij het naderen de vlinders, zweefvliegen, 
honingbijen en solitaire bijen, hommels, wantsen, spinnetjes en ander 
klein grut. Vaak kan je er heuse levenscyclussen aanschouwen. Als je 
buitenruimte beperkt is, dan zal je ongetwijfeld moeten schrappen in 
landschapsvormen, maar daarom moet je nog niet veel inboeten qua 
beleving.

HET JUISTE ONTWERP SCHEPT DE JUISTE SFEER
Het ontwerp schept een bepaalde sfeer, een eigenheid die afwisselend 
is naargelang de seizoenen evolueren. Een goed ingerichte groene om-
geving creëert een dynamisch landschap. Een tuin werkt inspirerend, 
verrast je regelmatig, geef t rust en ontspanning, is een toevluchtsoord 
voor allerlei dieren, scherpt jouw zintuigen aan en maakt zo jouw 
hoofd leeg. Heerlijk toch?

’Water in de tuin brengt per definitie 
heel wat leven in de brouwerij. 
Hoe klein het waterelement ook 
is, na de aanleg komen er al snel 
heel wat soorten het nieuwe water 
koloniseren.’

‘Het starten met een eigen moestuin 
moet een weloverwogen keuze zijn. 
Een moestuin is immers volledig 
afhankelijk van de mens voor het 
opgroeien van de groenten.’

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

2200000354_1_ADV_7835.indd   12200000354_1_ADV_7835.indd   1 15/01/21   09:4415/01/21   09:44



VAKINFORMATIE

37  -  GROENGROEIEN magazine36  - GROENGROEIEN magazine

VAKINFORMATIE

PCS – Groenvoorziening

Compost als duurzame bodem-
verbetering en mulchmateriaal

Gemiddeld 89% van de tuinaannemers gaf bij een sectorbevraging 
in 2020 aan dat ze een organisch bodemverbeterend middel toepas-
sen bij de aanleg van nieuwe beplantingen. In meer dan 85% van de 
gevallen wordt hiervoor compost gebruikt, zeker bij de aanplant van 
bomen, heesters, vaste planten en gazons. Ook na aanplant wordt 
compost geregeld als mulchmateriaal gebruikt. Desondanks geef t 
20% van de tuinaannemers toch aan dat ze te weinig kennis bezitten 
over dit thema. In dit artikel geven Vlaco en PCS je meer inzicht in het 
composteringsproces, de types compost en hoe je zelf kan bijdragen 
aan deze circulaire economie.

WAT IS COMPOST?  
Compost is een natuurlijk product dat ontstaat door de biologische af-
braak van organisch materiaal tot een stabiel humusrijk eindproduct. 
Er zijn heel veel verschillende soorten compost beschikbaar.

Groen- en gf t-compost
Deze compost wordt uit groen- en gf t-afval geproduceerd op profes-
sionele composteringsinstallaties. Vooraleer je kan composteren 
moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Om de compost als 
bodemverbeteraar te kunnen gebruiken, moet deze ook nog aan tal 
van verplichten voldoen. Een keuringsattest van Vlaco toont aan dat de 
compost een grondstof is (Vlarema), die nuttig gebruikt kan worden. 

Een federale onthef fing (KB handel in meststof fen en bodemverbete-
rende middelen) zorgt dat de compost verhandeld kan worden (let op: 
gratis weggeven is ook verhandelen).

Wormencompost
Bij een wormencompostering voeden de wormen zich met het 
organisch materiaal, waardoor het wordt afgebroken. De wormen 
zorgen daarnaast ook voor extra luchttoevoer in en menging van het 
organisch materiaal. Aangezien voor het overleven van de wormen 
de temperatuur niet te hoog mag oplopen, is er geen garantie op 
hygiënisatie zoals dat het geval is met een groen- of gf t-compostering. 
Momenteel is er nog geen consensus rond wettelijke verplichtingen 
voor wormencompost. Er zal waarschijnlijk zowel een grondstofver-
klaring (Vlarema), als een onthef fing (KB handel in meststof fen en 
bodemverbeterende middelen) noodzakelijk zijn. 

Schorscompost of gecomposteerde naaldhoutschors
Deze compost wordt vaak in substraten gebruikt. Voor schorscom-
post is geen keuringsattest nodig. De schorscompost moet wel aan 
de samenstellingsvereisten van het Vlarema en van het KB handel in 
meststof fen en bodemverbeterende middelen voldoen.

Champost
In tegenstelling tot gf t- of groencompost is champost niet gemaakt 
op basis van uitsluitend plantaardige stof fen. Champignons worden 
namelijk gekweekt op paardenmest die samen met stro, kalk en 
kippenmest gecomposteerd wordt. Deze compost wordt geënt met 
champignonmycelia. De mest wordt dan na de oogst weer verkocht als 
champost, na een verhittingsproces tot 70° om ziektekiemen, aaltjes 
en onkruidzaden af te doden. Champost is een zeer basische compost 
door eerder de vermelde menging met kalk. Deze mest is dan ook te 
vermijden bij zuurminnende planten of bodems met een te hoge pH!

Veencompost 
Veencompost is een mengsel van turf met groencompost en/of cham-
post. Doordat veencompost turf bevat, is het een meer luchtige bo-
demverbeteraar en heef t het een beter watervasthoudend vermogen. 

Bladgrond/bladcompost
Bladcompost zijn verteerde herfstbladeren van bomen. Alle bladeren 
kunnen in principe gebruikt worden, al zal blad van bv. eik en beuk 
langere tijd nodig hebben om te verteren omwille van de hogere 
ligninegehaltes. 

HOE VERLOOPT HET PROFESSIONELE 
COMPOSTERINGSPROCES?
Op de composteerwerven wordt al het groen- en gf t-afval dat er 
wordt aangeleverd, zowel van particulieren als van tuinaannemers en 
gemeenten, eerst verhakseld. 
Het verhakselde materiaal wordt in de juiste verhoudingen (juiste 
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mix van structuurrijk materiaal zoals houtafval en zachter materiaal 
zoals gras en onkruid) gemengd en in hopen opgezet. Afhankelijk van 
het aangevoerde materiaal gebeurt de compostering in open lucht of 
overdekt. 
In deze hopen zorgen miljoenen micro-organismen voor een versnelde 
afbraak van de reststromen. Deze hebben zuurstof en water nodig om 
hun werk te kunnen doen. Hierbij loopt de temperatuur hoog op, tot 
ruim 60°C. De aanwezige schadelijke organismen worden afgedood. 
Door Vlaco gecertificeerde groen- en gf t-compost zijn dan ook vrij van 
ziektekiemen en onkruidzaden. 
Deze hopen worden regelmatig omgezet, zo wordt verse zuurstof in de 
hopen gebracht. Indien de hopen te droog zijn, worden ze bevochtigd.
Na 3 tot 6 maanden composteren hebben de micro-organismen het 
organische materiaal uit het groen- en gf t-afval omgezet tot stabiele 
organische stof, die maar zeer geleidelijk meer afbreekt. 
De compost wordt afgezeefd en rijpt nadien nog 1 tot 2 maanden na 
tot hij klaar is voor verkoop. 

GEBRUIK VAN COMPOST ALS TUINAANNEMER
Compost is een duurzaam bodemverbeterend middel, dat vele 
voordelen heef t: de inbreng van organisch materiaal zorgt voor een 
betere fysische bodemstructuur en levert voedsel aan het microbi-
eel leven. Uitloging van stikstof en fosfor naar het grondwater toe is 
beperkt, mits toepassing van de juiste dosering. Deze kan per type 
van aanplant berekend worden via de compostcalculator van Vlaco 
(https://www.vlaco.be/compostcalculator). Onderzoek op PCS toonde 

aan dat tijdens het eerste jaar mogelijk een negatieve impact op de 
plantkwaliteit kan optreden ten gevolge van stikstofvastlegging. Dit 
kan eenvoudig opgevangen worden met een aangepaste organische 
bemesting en is het tweede jaar volledig verdwenen.

KAN JE ALS TUINAANNEMER HET GROENAFVAL VAN 
JE KLANTEN THUIS VERWERKEN? 
Het groenafval van jouw klanten bij je thuis verwerken is niet toege-
laten, tenzij je over een omgevingsvergunning beschikt. Een eigen 
groencompostering uitbouwen zal ook heel wat tijd en investeringen 
vereisen. Meer info vind je op de website van OVAM:  https://www.
ovam.be/veelgestelde-vragen-over-groenafval#groenvoorzieninge
igencompost

WAAR KAN JE DAN ALS TUINAANNEMER TERECHT 
MET HET GROENAFVAL? 
Als tuinaannemer produceer je bij de aanleg en het onderhoud van de 
tuinen van je klanten heel wat groenafval. In een aantal gemeenten 
kan je hiermee op het recyclagepark terecht. In sommige gemeen-
ten is dit niet het geval. Verspreid over Vlaanderen zijn er een 50-tal 
gf t- en groencomposteringen. Op deze verwerkingsplaatsen kan je 
als tuinaannemer jouw groenafval kwijt. Een volledig overzicht van 
alle adressen waar je met je groenafval terecht kunt, vind je op www.
vlaco.be onder verkoopsadressen. Op deze plaatsen kan je ook Vlaco-
gekeurde compost aankopen. Zo maak je de biologische cirkel rond. 
Twee vliegen in één klap dus.

’Ook tuinaannemers 
vinden vlot de weg naar 
Vlaco-compost en maken 
zo de biologische cirkel 
rond.’

Kwaliteitscontrole door Vlaco vzw Grondstofverklaring Geen grondstofverklaring nodig, 
wel voldoen aan Vlarema-normen

Bladcompost x

Reine champost x

Schorscompost x

Wormencompost vermoedelijk

Groen- en gf t-compost x

Veencompost De gebruikte groencompost moet 
over een keuringsattest van Vlaco 
vzw beschikken

Tabel 1 Overzicht van de verplichtingen voor de diverse compostsoorten in het kader van Vlarema



Een feestjaar met een gouden randje

Maalderij Van den Bergh 1921 – 
Tuinmaterialen Van den Bergh 2021 

VAN DEN BERGH - Antwerpsesteenweg 39 - 2840 Rumst - info@vandenbergh.co

Hun historie 
De herkomst van de winkel heeft historisch evenwel alles te 

maken met de molenaarsstiel. De Maalderij exploiteerde in het 

begin van vorige eeuw een eigen molen waar landbouwers uit 

de brede omgeving hun granen lieten malen.

De maalderij werd in 1921 opgericht door Jan Van den Bergh. 

In die tijd leverde hij zakken graan met paard en kar bij de klant. 

In de jaren ‘60 nam zoon Frans Van den Bergh het roer over. 

Later kwam zijn dochter Rosita, samen met haar man Frans, 

aan de leiding van het bloeiende familiebedrijf. Sinds 2005 legt 

Danny Guns, de 4de generatie de focus op tuinaanleg. 

Wat begonnen is in het molenhuis in de Drie Eikenstraat 

in 1921 ontpopt zich in 2015 tot een bedrijf op een nieuwe 

locatie te Rumst met een oppervlakte van 4700m². Hier 

kunnen ze een nog vlottere en betere service aanbieden 

voor de tuinaannemers. Hun assortiment is de laatste jaren 

aanzienlijk uitgebreid. Met een zeer gedreven en enthousiast 

team van 12 personen, blijven ze zich verder professionaliseren. 

Ondertussen is er een 2de vestiging in opbouw waarbij het 

assortiment ‘bulkmaterialen’ zoals schors, lava, grind en kiezel 

fors zal uitbreiden. De tuinaannemer zal ook zijn groenafval 

hier kunnen inleveren.

Feestjaar
Dit speciale feestjaar wordt letterlijk omarmd en gevierd. Zo 

zijn er wel 1000 warmhoudbekers met verse koffie geserveerd. 

In de schors en kiezel worden wekelijks enkele ballen verstopt 

met unieke prijzen. Wie in Rumst in de winkel langs kwam 

heeft waarschijnlijk al een kraslotje ontvangen. Het regent 

letterlijk prijzenacties. De klanten worden hier niet vergeten.

Feestweekend in teken van Kom op tegen kanker
In september 2021 hopen ze hun feestweekend te kunnen 

organiseren. Dit zal doorgaan op de nieuwe locatie te Duffel. 

(Notmeir) Dit grote domein van wel 20000m² zal heel het 

weekend omgetoverd worden in een gezellige locatie voor heel 

het gezin met oog voor details en aankleding uit hun historie. 

Ook foodtrucks, kinderanimatie voor klein en groot, muziek en 

vooral gezelligheid zullen hier te vinden zijn. 

Er worden 2 fietstochten georganiseerd die je kan volgen via 

pijlen. De grote tocht is 100 km en de kleine 20 km. Vertrek- en 

eindpunt zijn op deze locatie voorzien. 

Niet onbelangrijk: de volledige opbrengst van deze dag 
gaat naar de 1000 km van kom op tegen kanker!

Verdere info kan je volgen via www.vandenbergh.co of hun 

facebookpagina.

Wielercampagne
Hoewel het niet rechtstreeksmet de handel te maken heeft is 
er de mogelijkheid om zeer kwaliteitsvolle wielerkledij aan te 
kopen aan aankoopprijzen. Een samenwerking tussen Van den 
Bergh Tuinmaterialen en Bodhi. Ze hebben een speciaal doel 
voor ogen. Op deze dag met zoveel mogelijk mensen fietsen 
voor het goede doel (met of zonder deze tenue).
 
P.S: Alle pasmodellen voor mannen en vrouwen liggen bij hen 
in de winkel. Iedereen welkom!
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Werk mee aan TV-Tuinenprogramma!
Vanaf dit najaar voert VLAM opnieuw promotie voor tuinaannemers 
op TV. Werk hieraan mee: reik thema’s aan en/of plaats uw projecten 
in de kijker. 

Over het nieuwe TV-programma is grondig nagedacht door zowel 
VLAM, vertegenwoordigers van BFG en Groen Groeien, TV-experten en 
tuinjournalisten. De ambitie: een geïnteresseerd publiek bereiken, met 
focus op iedereen die plannen heef t om zijn/haar tuin aan te leggen of 
te renoveren. We zetten het professionele werk van de tuinaannemers 
en hun gerealiseerde projecten in de kijker. 

DE BESTE DOELGROEP
Op basis van marktonderzoek en gezien de toegenomen 
belangstelling voor tuingenieten sinds Corona, zet VLAM vooral in 
op het bereiken van grote de groep 45-plussers. Zij hebben financiële 
ruimte en willen meer dan vroeger (tuin-) genieten. Voor hen plannen 
we uitzendingen op Plattelands-TV en Eclips TV, elk goed voor 300.000 
tot 400.000 kijkers per dag. Voor de jongere doelgroep wordt met 
dezelfde tuinen en thema’s een snellere, flitsende formule uitgewerkt 
om via digitale weg de wereld in te gaan. Hier verwachten we geen 
korte termijnef fect, dit is investeren in de toekomst. 

TUINAANNEMER EN TUIN CENTRAAL
In eerste instantie zijn tien uitzendingen gepland vanaf einde 
september, in een terugkerende lus op beide zenders. Elke aflevering 
zet een bepaald type tuin of tuinconcept in de kijker. Zo wordt gedacht 
aan o.m. klimaattuin, ecologische tuin, wellness- en vakantietuin tot 
daktuin. Ook verticaal groen, grondgebonden en living wall komt aan 
bod, net als boomverzorging. Deze lijst is op dit ogenblik allesbehalve 
definitief: bezorg ons uw suggesties! Voor elk van deze thema’s tonen we eerst een tuin in aanleg, heraanleg 

of grondig onderhoud. Zo maakt de kijker kennis met het werk en de 
vakkennis van de aannemer. Het tweede deel van het programma 
zoomt in op een gelijkaardige tuin van enkele jaren oud, die nu op haar 
best is. 
Presentatie van het programma en inhoudelijke uitwerking zijn in 
handen van Gil Claes en Marc Verachtert, die u nog kent van eerdere 
tuinprogramma’s. Marc is bovendien in groen Vlaanderen goed 
gekend van zijn groenpagina’s in kranten en bijdragen in groen-, 
bouw- en lifestylemagazines. 

DOE MEE!
Om zowel tuintypes, werven en afgewerkte tuinen, te vinden, vraagt 
VLAM uw medewerking! 
Stuur voorstellen in, liefst zo concreet mogelijk, met enkele foto’s 
of verwijzingen naar uw website. Wil u Marc en de cameraploeg in 
mei of juni op een werf toelaten en in dezelfde periode een van uw 
mooiste projecten laten filmen, laat dit weten voor 21 maart via info@
tuinaannemer.be.  

Omdat deze TV-tuinenreeks promotie maakt voor alle tuinaannemers 
kan geen van de programma’s persoonlijke reclame bevatten. Wel 
zet de bijdrage waar u aan meewerkt uw kennen en kunde en uw 
personeel, machines en uitrusting in de kijker, als voorbeeld van 
wat Vlaamse tuinaannemers in hun mars hebben. Commerciële 
verwijzingen zijn ook uitgesloten. Dit programma wordt betaald met 
uw bijdragen. Er wordt geen beroep gedaan op sponsoring, van wie 
dan ook. Alle baten komen u en uw collega’s toe. 
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Laat er geen gras over groeien

RESIGRASS - Kapelsesteenweg 493, 2180 Ekeren  - T 03 290 35 93 - www.resigrass.com - info@resigrass.com

Steeds meer particulieren kiezen voor kunstgras en daar zijn 

verschillende redenen voor. De belangrijkste zijn de aanhoudende 

warme en droge zomers, het onderhoudsarme karakter van 

kunstgras (meer genieten, minder wieden) en een snel, mooi 

en blijvend resultaat. Daarnaast zijn er ook een aantal politieke 

evoluties die de keuze voor een (groen) alternatief aanmoedigen: 

de betonstop, de limitering van watergebruik in de zomer, het 

groeiend belang van groendaken,… Tot slot brengen we allemaal 

meer tijd in eigen huis & tuin door, waardoor zowel interieur- als 

tuinaannemers een piek in hun projecten zien.

Voor Marleen, moeder van 3, was de keuze snel gemaakt: ‘We 

verhuisden in de zomer van 2020 naar onze nieuwe woning met 

onze jongste twee kinderen. Voor hen is de tuin een belangrijke 

plek en we spenderen als familie veel tijd buiten. We wilden vooral 

inzetten op genieten en niet op onderhoud, waardoor we al snel 

bij kunstgras uitkwamen! En tegenwoordig is het amper nog te 

merken wanneer het echt of ‘vals’ is, ook niet onbelangrijk!’

Uit de trendrapporten blijkt dat steeds meer gezinnen opteren 

voor kunstgras: het afgelopen decennium verdubbelde de 

verkoop van kunstgras en het aandeel van de particulieren 

daarin nam sterk toe. Volgens de verwachtingen zal deze groep 

steeds meer aandeel innemen. 

‘Makkelijk en snel resultaat’ 
Tuinaannemers herkennen deze trend. Ben, zaakvoerder van 

tuinbedrijf BHS,  kreeg in de afgelopen jaren steeds vaker de 

vraag naar kunstgras: ‘De grootste vraag komt van mensen die 

zo druk bezig zijn, waardoor ze gewoon zeggen ‘ik wil van 

dat tuinonderhoud vanaf’. Als tuinaanlegger zijn dat de ‘goei 

jobkes’: er zijn geen zware grondwerken nodig, alles kan met 

kleine machinerie en je hebt heel snel een mooi en blijvend 

resultaat. Het is heel makkelijk en snel geïnstalleerd.’

4 TIPS:
• Gras op maat
 Stem het type kunstgras altijd  goed af op het gebruik en 

de levensstijl van de klant. Kunstgras gaat lang mee (12-15 

jaar) dus geef eerlijk advies op maat en je klanten zullen je 

dankbaar zijn. 

• Better safe than sorry
 Kunstgras is nooit een verharding op zich,  indien geplaatst 

op een aangetrilde zandbedding -zonder toevoeging 

van cement-. Kunstgras vereist geenszins een stabilisé 

als ondergrond, maar indien dit toch de voorkeur heeft, 

raadpleeg dan de lokale regelgeving. 

• Gebruik referenties 
 Mond-aan-mondreclame blijft een zeer krachtig medium 

dat je met geen reclamecampagne kan overtreffen. Daarom 

deze tip van Ben: “Gebruik referenties. 100% van mijn 

klanten komen via tevreden klanten door of via een project 

dat ik deed. Vraag dus of je een tuin als showtuin mag 

gebruiken, want het levert op!”

• Zoek een vaste dealer
 Bouw een goede relatie op met een verdeler in jouw buurt. 

Met hun expertise kunnen ze je adviseren, ondersteunen 

en helpen innoveren. Zo zorg jij steeds voor een fantastisch 

resultaat op maat van jouw klanten! Daarnaast vindt Ben 

de snelle service een pluspunt: ‘Ik krijg vaak last-minute 

bestellingen binnen: dan bel ik ResiGrass en kan ik meestal 

ineens gaan afhalen, in plaats van te bestellen, wachten, etc.’

Zit jij nog met vragen of wil je graag meer info? Voor tips, 

marketingmateriaal,  informatie over de installatie en collectie 

kan je steeds terecht bij ResiGrass. Bel ons of maak een afspraak 

via mail. 
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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 
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Vrij bezoek van maandag tot zaterdag in de bloeimaanden 
(half mei tot september)

Smetledestraat 52
9230 Wetteren

Tel. 09 369 04 39
carl.van.sante@telenet.be

www.vansante.be

Van Sante Carl

Rozen in alle vormen
van mini tot klimrozen - oude soorten
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VAKINFORMATIE

Moestuinen, groeipotentieel 
voor tuinaannemers!

Er is grote vraag naar mooie moestuinen! Zelfs op terras en balkon en 
dat door het gedwongen thuis zijn door corona. Voor tuinaannemers 
betekent dat nadenken over wat en waar, maar vooral ook extra 
opdrachten!

IEDEREEN MOESTUINIERT  
“Kweken van groenten, kruiden en bessen maakt deel uit van het 
nieuwe tuingenieten. Nog meer dan het verzorgen van kleurrijke 
borders”. Marc Verachtert en Bart Verelst weten het wel zeker. Als tuin-
journalist en tuinexpert hebben ze elk een stevige vinger aan de pols 
van wat er in tuinen gebeurt. Denk aan hun vorig jaar gepubliceerde 
Zakboek voor de Klimaattuin, waarmee ze de tijd voor waren. Ook wat 
de moestuin betref t voorspelden ze toen al een grote groei. Ze hadden 
het daarbij over de hapklare moestuin: “Een tuin waarin niet ingezet 
wordt op grote hoeveelheden van alsmaar hetzelfde, wel op kleine 
porties die gedurende meerdere maanden en planmatig ‘hapklaar’ op 

maat van het gezin geoogst worden”. Het aan huis gebonden zijn, het 
terugplooien naar eigen bubbel en de verplichting tot thuiswerk door 
Corona bracht alles in een stroomversnelling. 

WERK OP DE PLANK!
“Nooit eerder werd zo massaal gezaaid, geplant en gekweekt als 
vorig jaar. In april waren de tuincentra al zo goed als uitverkocht wat 
potgrond en groentezaden en -plantjes betref t. Nu is iedereen beter 
voorbereid. Ook de tuineigenaars zelf. Die hebben ondertussen al ken-
nis en ervaring en willen meer en beter en dat samen met het gezin!” 
weet Marc. 
De tijd van de moestuin achterin de tuin, liefst nog verborgen achter 
hoge hagen is daarmee definitief voorbij. Hij moet naar voor! Hij mag 
zelfs naast de zwemvijver liggen of aansluiten op een bloemenborder. 
Als tuinaannemer krijgt u de hete aardappel toegeschoven. Waar ligt 
de tuin het best, waar en hoe is hij het mooist. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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VOLLEGRONDSMOESTUIN,  
VAKWERK!
In een vaste, grondgebonden moestuin besteedt 
u daarom heel wat aandacht aan de vormgeving 
met al dan niet een boord rond de aparte moes-
tuinperceeltjes of licht verhoogde moestuinbed-
den. Tuinhout is daarbij nog steeds het meest 
populair en gaat voor ongeveer 10 jaar tuinleven. 
Hardhout of thermisch verduurzaamd loofhout 
houden langer vol, idem voor alles wat metaal is, 
incluis cortenstaal dat in de tuin een zo goed als 
eeuwig leven heef t. 
Het opstaand randje rond de moestuinbedden doe je niet alleen voor 
de schoonheid, het zorgt voor nog extra voordelen: de tuin heef t min-
der last van een teveel aan water en de grond blijf t luchtig want wordt 
niet aangetrapt. “Een aanbevolen breedtemaat is 120 cm, want staat 
toe zonder overstrekken van de arm tot in het midden van het perceel 
te reiken. Vandaar trouwens ook de afmetingen van de zogeheten 
vierkanten meter tuin: die is eigenlijk 1,2 x 1,2 meter of een square 
inch met als bijkomend pluspunt dat hij gemakkelijk opdeelbaar is in 
kweekveldjes van 30 x 30 cm en zijn ideaal groot voor het kweken van 
gezinsporties sla, radijsjes, wortelen, koriander en noem maar op” 
verduidelijkt Bart. 
Komen er meer veldjes naast elkaar vul de tussenliggende paadjes dan 
naargelang het concept van de tuin met gazon, tredplanten, schors, 
keitjes of een andere verharding.
Met deze ‘hardware’ is uw werk niet af. Uw klant verwacht dat zijn tuin 
vanaf dag één gaat voor een mooie opbrengst. Werk dus compost of 
een andere bodemverbeteraar in, samen met polymeren die waterge-
ven in de zomer minder noodzakelijk maken en natuurlijk passende 
meststof fen die u deskundig doseert en verwerkt. 

MEESTER IN/MET MOESTUINBAKKEN
Niet overal kan ‘in’ de grond worden getuinierd. Moestuinbakken 
zijn de oplossing. Voorwaarde is wel dat ze voldoende hoog of diep 
zijn. 30 cm grond is een absoluut minimum voor groei van de meeste 
groenten, maar een minimum voor wortelgewassen en alles wat 
groeit als kool. Ga dus beter voor 50 cm en meer. Ga ook hier voor 
duurzaamheid. Zet in op stevige bakken in hout, kunststof of metaal. 
Zelf maken kan en mag, maar check toch even de markt. Er zijn flink 
wat producenten die stevige en kwaliteitsvolle bakken verkopen. 
Bart: “Producenten als Les Potagers de Thomas bieden bovendien een 
aantal extra’s aan zoals miniserretjes die perfect op de bovenbouw 
passen en dus gaan voor nog meer klasse en plezier. Bovendien laten 
ze later gemakkelijk uitbreiden of aanvullen met nog meer bakken, 
eventueel op diverse hoogten zodat ook de kinderen een eigen tuintje 
genieten of pompoenen en andere kruipers hun ranken alle vrijheid 
kunnen geven tot ver over het tuinpad heen. Is er geen tuinberging of 
andere bergplaats voor gereedschap in de buurt, voeg dan ineens een 
tuinkast toe”. 

EEN BOEK ALS EXTRA
Wil je de tuineigenaar nog een eind verder op de groene weg helpen, 
geef hem dan bij opleving van de moestuinhoek een ‘Zakboek voor de 
hapklare moestuin’ cadeau. Het kost je amper 20 euro en zal ontzet-
tend geapprecieerd worden. Het boek geef t namelijk info over zaai-, 
plant- en oogsttijdstippen, tips voor verzorging en plantverwennerij 
en telkens ook een bijzonder weetje over de groente, bloem of kruid. 

INFORMATIE 
Zakboek voor de Hapklare moestuin, 
ISBN 978 94 014 7430 6 en/of 
Manuel pratique du potager ‘prêt à manger’, 
ISBN 978 94 014 7629 4
(Het boek kwam tot stand met hulp van Compo, De Pypere, 
Les Potagers de Thomas en Rekad-uitgeverij). 
Te koop via de Rekad boekenshop en in de boekhandels. 
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Moet het gras groener zijn dan bij de buren?

Jo Verschueren, Commercial en Technical Advisor Groene Ruimten  - T +32 (0) 497 58 89 31 - jo.verschueren@compo-expert.com

Gazons die in het vroege voorjaar bleekjes de winter uitkomen, 
en dan vooral diegenen die geen herfstbemesting kregen, 
mogen in de eerste helft van maart al bemest worden met een 
gazonmeststof, waarbij de nadruk op stikstof ligt. Een vroege 
bemesting zorgt direct voor een dichte grasmat, waardoor 
onkruiden het moeilijker krijgen om zich in het gazon te 
vestigen. Floranid®Twin Turf (20-5-8+2) is hiervoor de ideale 
meststof. Met vier verschillende stikstofvormen, waarvan er 
twee snel werkend zijn (ammonium en nitraat) en twee traag 
werkend (Isodur® en Crotodur®), krijgen we een paar dagen 
na de meststofgift al een mooie groenverkleuring van het 
gazon en dit voor een periode van 4 maanden. De dubbele 
stikstoftechnologie zorgt voor een langdurige toevoer van 
voedingsstoffen, voor een maximaal N-rendement en leidt tot 
een optimale groei en een goede kleuring. Elke korrel bevat alle 
voedingsstoffen en garandeert dus een zeer exacte verdeling 
van alle voedingsstoffen.

Isodur® en Crotodur® zijn al tientallen jaren de paradepaardjes 
van COMPO EXPERT. De afbraak van Isodur® gebeurt door 
bodemvocht en is niet afhankelijk van de temperatuur; die 
van Crotodur® komt tot stand door microbiële invloed. Bij een 
vroege voorjaarsbemesting met Floranid®Twin Turf onder koude 
temperaturen wordt Isodur® al afgebroken, waarna Crotodur® 
het overneemt bij stijgende temperaturen. Zowel Isodur® als 
Crotodur® beperken de stikstofuitspoeling en ze breken volledig 
in de bodem af. Floranid®Twin meststoffen bevatten naast de 
hoofdvoedingselementen ook de nodige sporenelementen. 
Zij dienen om het weerstandsvermogen te verhogen en ze 

verzekeren de optimalisatie van de stofwisseling. De praktijk 
toont verder aan dat Floranid®Twin de wortelgroei positief 
beïnvloedt. Door de combinatie van Isodur® en Crotodur® 
wordt ook de opname van stikstof nog efficiënter, een duidelijk 
Twin-effect dus! Met een dosis van 2 - 3 kg per are kan er een 
oppervlakte van 830 – 1250 m² worden bemest met één zak 
van 25 kg. 

Tip: bemest twee à drie weken voor het verticuteren reeds het 
gazon. De grasmat ondervindt hierdoor minder hinder van 
het verticuteren, herstelt sneller en vormt een dichte grasmat. 
Hagen worden ook al eens vergeten bij de bemesting en hier 
kan Floranid®Twin Turf gestrooid worden in maart aan een 
kleine dosis van 30 gram per lopende meter. Dit verzekert een 
perfecte groeistart in april.
Naast onze welbekende Floranid®Twin Turf kunnen we ook 
Floranid®Twin Turf BS aanbieden. Identiek dezelfde formule en 
korrelgrootte (90% tussen 0,7 – 2,8 mm), maar met toevoeging 
van Bacillus subtilis, een bodembacterie die de wortels massaal 
koloniseert. De bacterie zorgt voor een verhoogde tolerantie 
tegen stressfactoren zoals droogte en betreding.

Floranid®Twin Turf / Turf BS zijn ideale startmeststoffen. De fijne 
korrels geven een homogene verspreiding en een onmiddellijk 
resultaat, zelfs aan een kleine dosis van 2-3 kg per are.
Professionele gebruikers melden ons al jaren dat Floranid®Twin 
de mooiste groenverkleuring geeft. Particulieren die ons 
gamma ontdekken blijven het ook gebruiken, want met een 
kleine dosis hebben ze snel en langdurig een prachtig resultaat. 

BRANDED CONTENT
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Liever 50 tinten groen dan grijs: 
Ruil beton voor bijenbloemen!

Week van de Bij neemt het op voor de bestuivers in Vlaanderen. Ze 
verdienen de nodige aandacht in een breder biodiversiteitsverhaal. Dit 
jaar maken we de koppeling tussen ontharding en extra bijenplanten.

Wij mensen hebben de neiging om terreinen die we beheren af te 
bakenen en er blijvende structuren in aan te brengen. We zetten 
steenkorven als vervanger voor een haagje, gieten betonplaatjes 
voor een tuinhuis, carport of fietsenstalling en leggen opritten 
aan voor meerdere wagens en verschillende terrassen. Ze maken 
de woonomgeving voor de mens ideaal doch voor bijen en 
andere insecten zijn deze projecten vaak minder geschikt. Wie 
bijenvriendelijke tuinen wil aanleggen, moet op zoek gaan naar het 
evenwicht tussen de wensen van de mens en de noden van de bij. 

Na een paar droge zomers is de vraag naar meer verharding en 
kunstgras ook gestegen. Echter, 80 % van de bijen leef t onder de 
grond. Met andere woorden: het overdadig aanleggen van verharde 
oppervlakten leidt tot een oneindig aantal dakloze bijen. 
Het verder betonneren van Vlaanderen zorgt voor minder insijpelen 
van regenwater en geef t problemen bij plensbuien. Het versterkt ook 
de hittegolven in de zomermaanden. Ontharden biedt kansen voor 
meer biodivers groen en een aangenamere leefomgeving.

PLAN MINDER VERHARDINGEN IN BIJ AANLEG!
1. Werk met stapstenen i.p.v. van paden.
 Propere voeten en minder verstening.
2. Bedenk knusse kleinere terrassen met minder steen.
 Experimenteer met planten tussen de voegen.
3. Voorzie trage waterafvoer in de grond.
 Ontwerp tuinen met reliëf waarbij het water van het tuinhuis via 

leuke wadi’s in de grond kan sijpelen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur en Beelden: Bart Vandepoele



46  - GROENGROEIEN magazine

VERENIGINGSLEVEN 

KIES VOOR ALTERNATIEVE GROENINRICHTINGEN EN 
DURF TE SANEREN.
1. Werk mee aan de uitwerking van geveltuinen.
 Waarom pakken we de geveltuin niet professioneel aan met de 

juiste planten?
2. Voorzie grote plantgaten in verhardingenoppervlakten of breek 

grote delen uit.
 Durf voorstellen doen om plantvakken aan te leggen in de 

verharding.
3. Tracht opritten die volledig beklinkerd zijn, te vermijden. Geef de 

voorkeur aan twee verharde rijstroken met een groenzone tussen 
de rijstroken. 

MEER PLANTEN VOOR BIJEN!
1. Gebruik ook inheemse beplanting.
 Heel wat bijen- en vlindersoorten zijn afhankelijk van inheemse 

soorten.
2. Kies bomen en struiken die bloeien voor bijen.
 Positieve keuze voor wilgen, linden, fruitbomen maken het verschil 

voor bijen.
3. Werk mee aan een lappendeken van biodiverse tuinen. Alle tuinen 

samen zijn één groot natuurgebied.
 Bekijk de buurt en het landschap en gebruik een groot aantal 

soorten.

Week Van De Bij dankt alle tuinaannemers die deze keuzes maken bij 
hun tuincreaties. 
Voor meer informatie: www.weekvandebij.be, omgeving.vlaanderen.
be/green-deal-natuurlijke-tuinen en omgeving.vlaanderen.be/
vlaanderen-breekt-uit
Week van de Bij is een campagne van de Vlaamse Overheid, 
Departement Omgeving.

Meer dan 100ha kwekerij met een grote diversiteit en een mooi assortiment
 laanbomen, coniferen, struikenen meerstammige solitairen.

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

www.boomkwekerij-debruyn.com
De Bruyn bvba
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TUINWEETJES

Kevin De Muynck +32 (0)485 32 03 33
Kristof Borgenon +32 (0)485 32 00 42

→ www.demuynck-agri.be

+ 65
JAAR

ERVARING

A A L T E R         Z W A L M

SPECIALE ACTIE
5 JAAR CAT-FABRIEKSGARANTIE
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Specialist in duurzaam hout, water-, 
omgevings- en beplantingswerken.
Meer dan 40 jaar ervaring in het leveren en plaatsen 
van bruggen, vlonders, steigers,  trapconstructies, 
leuningen, beschoeiingen, afsluitingen en divers  
maatwerk in hardhout.

Hoogveld 27 - 9200 Dendermonde
Tel. 052 22 50 80 - www. quintelier.biz - info@quintelier.biz
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BRUGGE IS MEEST BIJENVRIENDELIJKE 
STAD IN VLAANDEREN 
De stad Brugge mag zich dit jaar de meest bijenvrien-
delijke gemeente van Vlaanderen noemen. Week van 
de Bij, een initiatief van het Departement Omgeving, 
ging voor de 6de keer op zoek naar een laureaat. De 
jury houdt rekening met een aantal criteria waaron-
der bijenvriendelijke aanplantingen, bijenvriendelijk 
groenbeheer (maaien, snoeien, knotten), bijeninstalla-
ties als insectenhotels en educatie zoals het organise-
ren van plantdagen of groepsaankopen ten voordele 
van de bij.

DODE HOEK STICKER IN 
FRANKRIJK VERPLICHT VOOR 
ZWAAR VERKEER  
De Franse overheid publiceerde recent 
een decreet waarin staat dat al het 
zwaar verkeer (MTM > 3,5 ton) in stede-
lijk gebied verplicht voorzien moet zijn 
van een sticker om de dode hoeken aan 
te duiden. De volgende 12 maanden 
geldt nog een soort van gedoogbeleid, 
al moeten de dode hoeken vanaf 1 ja-
nuari sowieso op een of andere manier 
aangeduid zijn. Wees dus waakzaam!

KORTRIJK KRIJGT TWEEDE ECOLOGISCH 
STADSPARK  

Na het park op Kortrijk Weide krijgt Kortrijk nu een 
tweede ecologisch stadspark, vlakbij de campus van 

de KULAK en hogeschool Vives. Het project van 17 
hectare zal enkele miljoenen euro’s kosten en zou 

binnen 2 jaar af moeten zijn. Een deel van de campus 
is ondertussen al natuurvriendelijk ingericht, met 

graslanden, bossen, houtkanten, poelen, akkers en 
een boomgaard. 

Tuinweetjes 
Vanaf 2021 introduceren we met Groen Groeien een nieuwe 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!

PROJECT GREEN CITIES VAN START   
Het project Green Cities 2.0 is van start gegaan. Het Europees project loopt op-
nieuw drie jaar en telt deze keer 13 landen. Het is in eerste instantie een promotie-
campagne om openbare 
besturen en groenamb-
tenaren warm te maken 
en te inspireren voor 
een duurzame vergroe-
ning van hun steden. 
Het project kan gezien 
worden als een platform 
die kennis biedt op basis 
van wetenschappelijk 
onderzoek, innovatieve 
ideeën en technische 
achtergrond.

Veel gevarïeerd groen in de woonomgeving gaat vaak 
gepaard met: 

Een lager niveau van het stresshormoon cortisol

Gevoelens van rust en welzijn

Een positievere gemoedstoestand
 
Minder depressiviteit

Minder angststoornissen 

Minder kans op ontwikkeling van autisme

Gereduceerd gebruik van ADHD medicijn

Waarbij het zicht op groen al een groot effect bewerkstelligt. 
Als het groen daarnaast geschikt is als sociale ontmoetings- 
ruimte of ruimte om in te bewegen is het effect nog weer 
groter.

MENTALE GEZONDHEID
DE GROENE STAD

De aanwezigheid van groen in de directe omgeving 
verhoogt de waarde van huizen met 4 tot 15%. 
Groen in de vorm van parken en plantsoenen verhoogt 
de vastgoedwaarde van woningen met gemiddeld 4 tot 
5%.17

Een aantrekkelijke woon- en werkomgeving is voor grote 
internationale bedrijven een van de afwegingsfactoren 
bij de locatiekeuze voor een nieuw te openen vestiging. 
Groen speelt voor de aantrekkelijkheid van de woon- en 
werkomgeving een belangrijke rol.

Uitgaande van de waarde van de baten op het gebied 
van waterhuishouding, vastgoedwaarde, CO2-afvang, 
lucht-kwaliteit en energiebesparing vertegenwoordigen
de 116.000 straatbomen in Den Haag een jaarlijkse 
maatschappelijke waarde van € 22 miljoen.13

De waarde van het groen van het Rembrandtpark (ca. € 
33 miljoen) dat verloren zou gaan bij de bouw van 
torenflats in het park is tweemaal zo groot als de 
waarde van deze flats na de bouw.26

Het groen in Den Haag verhoogt de waarde van alle 
woningen in de stad met ca. € 1,9 miljard, gemiddeld ca. 
€ 7500 per woning, en verhoogt de ozb-inkomsten van 
de stad met ca. € 1,3 miljoen per jaar.13

VASTGOEDWAARDE
DE GROENE STAD

Volgens TNO hebben werkstress, werkdruk en te moeilijk werk in
2014 geleid tot 7,5 miljoen verzuimdagen.

Groen op de werkplek zorgt voor minder stress en werknemers gaan 
vaker kort buiten wandelen of bewegen (gepaard met overleg) tijdens 
de pauze als er een groene buitenruimte aanwezig is.3

Een substantiële hoeveelheid planten in de werkruimte verbetert het 
concentratievermogen. De productiviteit ligt tot 15% hoger als er 
(voldoende) planten aanwezig zijn. Mensen met uitzicht op planten 
hadden in een test tot 19% minder tijd nodig dan mensen zonder 
uitzicht op planten. Ook het thermische comfort speelt hierbij een rol.4

Planten en groen in de buitenruimte stimuleren beweging, waardoor 
overleg vaak gepaard gaat met een korte wandeling. Dit houdt de 
medewerkers niet alleen scherp en gezond maar draagt ook bij aan 
de efficiëntie.

Kinderen, ouderen en groepen met een lage sociaaleconomische status 
die niet in staat zijn groen op te zoeken profiteren van groen dicht bij 
huis.5

Zorg ervoor dat het groen goed beleefbaar en toegankelijk is en goed 
onderhouden wordt; verwaarlozing en zwerfafval roepen gevoelens 
van onveiligheid op. 

Het is van belang dat het groen voldoende varieert. Dit vergroot de kans 
op gebruik en contact en daarmee het welzijn. Alle vormen van groen 
(bomen, struiken, heesters, bollen, vaste planten, etc.) dragen bij aan het 
positieve effect.

Het groen moet als veilig worden ervaren; met name dichte, 
zichtbeperkende begroeiing en/of tekenen van verwaarlozing kunnen 
tot gevoelens van onveiligheid leiden.

WONEN

Een aantrekkelijk en functioneel goed ingericht groen schoolplein kan 
bijdragen aan een beter sociaal klimaat op het plein en leidt tot 
minder zittend gedrag.7

De combinatie van speeltoestellen en groen stimuleert samenspel. 
Daarnaast is het belangrijk dat het groen de leerling toestaat rust te 
zoeken en zich terug te trekken.  

Kleuters op kinderdagverblijven met een hoogwaardige groene 
buitenruimte zijn meer buiten en hebben minder last van overgewicht 
en ontwikkelen zich motorisch beter.8,9

Moestuinieren op het schoolplein kan leiden tot meer eten van 
groente en fruit en tot een grotere ‘groengeleerdheid’.  Sommige 
positieve effecten (bijv. van moestuinieren) kunnen ook doorwerken 
op de ouders van de leerlingen.10

Planten in het klaslokaal kunnen eraan bijdragen dat jongeren zich 
socialer gedragen en zich minder vaak ziek melden.11

Er zijn toenames in prestatie gemeten tot 20% bij basisschoolleerlingen 
met uitzicht op groen. Zelfs kort uitzicht op een groen dak kan volgens 
laboratoriumonderzoek al een positief effect hebben.12

Kinderen in klaslokalen met planten hebben 7% minder 
gezondheidsklachten.14

Bij een proef met planten in klaslokalen werden 10 tot 20% lagere 
CO2-concentraties gemeten t.o.v. lokalen zonder planten.14

Formaldehyde is een 
ontsmettingsmiddel vaak 
gebruikt in ziekenhuizen en is 
giftig voor de mens. Groen 
heeft een luchtzuiverende 
functie. 500 gram blad neemt 
tot 20mg formaldehyde per 
uur op en zet dit om. 
Daarnaast verlaagt groen het 
CO2-gehalte, neemt fijnstof 
op en verdampt vocht 
waardoor de lucht minder 
droog is. (Minder hoofdpijn)2

Een groene ruimte leidt af van pijn. Patiënten met uitzicht op groen 
gebruiken tot 30% minder zware pijnstillers en tonen een hogere 
pijngrens. De afleiding geldt ook voor stress - zowel voor patiënten als 
ook personeel.1 

De ligduur na een operatie kan tot 10%  afnemen als de patiënt uitzicht 
heeft op (buiten)groen. Als de buitenplaats of omliggende buurt 
aantrekkelijk groen is, verlaat de patiënt er eerder (en vaker) het ziekbed 
om even te bewegen.1

ZORG

WERKEN

ZWARE PIJNSTILLER GEBRUIK
met uitzicht op groen -30%

LIGDUUR NA OPERATIE
met uitzicht op groen -10%

Een groen dak, eventueel in combinatie met 
gevelgroen, vermindert de opwarming van 
grote gebouwen en fabriekshallen en beperkt 
daardoor de kosten voor koeling of door 
productieverlies. Daarnaast verlengt het de 
levensduur van de dakbedekking en 
vermindert het zo de onderhoudskosten.15

Schaduwbomen op de parkeerplaats 
veraangenamen de temperatuur in 
geparkeerde autos en verminderen de 
verdamping van brandstof.16

+15%PRODUCTIVITEIT
bij aanwezigheid voldoende planten

+ 20%PRESTATIE
in klaslokaal met planten
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Tien extra bomen per 
stratenblok zorgen ervoor 
dat leeftijd gerelateerde 
gezondheidsklachten (o.a. 
hart- en vaatziekten) 
gemiddeld zeven jaar later 
optreden.6

3°-10°
warmer

Groen en met name de houtige gewassen leggen flink 
CO2 vast, wat helpt de klimaatverandering tegen te 
gaan. Ook in de bodem onder het groen (ook bij 
grasvelden) kan aardig wat CO2 worden opgeslagen. In 
gebouwen kan groen ook flink bijdragen aan het 
verbeteren van de luchtkwaliteit en betere bevochtiging 
van de lucht (minder hoofdpijn). Het groen buiten heeft 
een zelfde werking, maar de vervuilingsdruk is in veel 
steden veel hoger dan wat bomen kunnen verbeteren. 

Stikstofoxiden (NOX), fijnstof (PM10/PM2,5) en vluchtige 
organische stoffen als benzeen, zijn afkomstig van 
industrie en verkeer. Dicht groen kan benut worden om 
woonwijken en kwetsbare gebouwen af te schermen 
van vervuilingsbronnen.18

LUCHTZUIVERING
DE GROENE STAD

Biodiversiteit staat voor de graad van verscheidenheid 
aan levensvormen. Veel bewoners waarderen de natuur 
in de stad. Hieraan geven ze uiting door het ophangen 
van nestkastjes en bijenhotels en door het bijvoeren van 
vogels in de winter.

Met name de aanplant van pollen- en nectarrijke bomen, 
struiken, bollen en vaste planten is van belang voor bijen, 
vlinders en andere insecten. Ook vogels en kleine 
zoogdieren gedijen beter in gevarieerd groen.

Bij 10% gevarieerd groen kan de stad een goed leefgebied 
zijn voor vlinders en bijen. Zorg voor voldoende voedsel 
en schuilgelegenheid en plaats de groene gebiedjes liefst 
niet verder dan 100 meter uit elkaar.22 

Ook dak- en gevelgroen is geschikt om verschillende 
groene gebieden te verbinden.

BIODIVERSITEIT
DE GROENE STAD

Groen zorgt ervoor dat niet alle neerslag hoeft te 
worden afgevoerd via het riool.

Neerslag kan (grotendeels) in de aarde weg zakken en 
het grondwater aanvullen. Het eerste deel van de 
neerslag bereikt de grond zelfs niet eens, omdat deze 
door het groen wordt afgevangen en verdampt voor het 
de bodem bereikt. 

In bossen kunnen loofbomen zo'n 5 tot 20% van de 
jaarlijkse neerslag opvangen en naaldbomen zelfs tot 
50%. Uit de bodem kan nog eens 5 tot 34% van de 
neerslag verdampen.19

In de stad kunnen groendaken met een substraatlaag 
van meer dan 15 cm 50 tot 80% van het gevallen 
regenwater vasthouden en later weer verdampen.20

Een verticaal helofytenfilter (2,5 tot 5 m2 helofytenfilter 
per inwonerequivalent) kan worden gebruikt voor de 
biologische zuivering van stikstof, fosfaat en zware 
metalen in huishoudelijk afvalwater.21

WATERHUISHOUDING
DE GROENE STAD

LEREN

CO2-CONCENTRATIE
in klaslokalen -20%

GEZONDHEIDSKLACHTEN
in klaslokalen met planten -7%

Waterdoorlating

Transpiratie van planten en verdamping van 
water uit de bodem

HITTE-EILAND EFFECT

Warmte-absorptie en retentie

10% meer groen in een stad vermindert het 
hitte-eilandeffect in die stad met gemiddeld 
0,6 ºC.23

In een park is het tijdens warme perioden 
koeler dan in het dicht-bebouwde centrum 
van een stad. Er zijn verschillen gemeten van 
meer dan 5 ºC.24,25

Groen koelt door beperking van de instraling 
(schaduw) en door verdamping van water. 

De koeling door verdamping helpt vooral in 
de namiddag, avond en vroege nacht. 
Hittestress heeft tijdens de slaap belangrijke 
negatieve gezondheidseffecten.

Het effect van schaduw is het grootst: het 
beperkt de opwarming van de lucht en leidt 
tot een sterk verbeterd gevoel van 
thermisch comfort door de lagere 
stralingstemperatuur onder bomen. 

33°C

32°C

31°C

30°C
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HUISMUS ONTTROONT 
KOOLMEES ALS NUMMER 1 IN 
VLAAMSE TUINEN   
Een recordaantal van 66.524 natuur-
liefhebbers heef t deelgenomen 
aan het 22ste Grote Vogelweekend. 
Ze telden minstens 1.186.276 vogels 
in 39.032 tuinen. Toch zijn minder 
soorten per tuin geteld: gemiddeld 
werden 23 vogels van 7 soorten per tuin 
opgemerkt. Voor het eerst sinds 2017 
staat de huismus op één, gevolgd door 
de koolmees en de vink. Natuurlijkere 
tuinen kunnen een wezenlijk verschil 
maken voor onze biodiversiteit. Daar 
moeten we allemaal mee aan de slag! 



50  - GROENGROEIEN magazine

PLANTMATERIAAL

Knolcyperus: 
Alarm in de Vlaamse tuinen!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Jarne Depaepe, consulent tuinaanleg
Bron en Beelden: Universiteit Wageningen

Knolcyperus of Cyperus esculentus is een zeer hardnekkig onkruid 
dat grote problemen kan veroorzaken in de teelt van land- en 
tuinbouwproducten. Sinds 2016 is knolcyperus opgenomen in IPM 
(Integrated Pest Management) en geldt er een bestrijdingsplicht na 
besmetting. Er zijn aanwijzingen dat de knolcyperus ook snel zijn 
opmars maakt in tuinen en bermen. Eens knolcyperus in de bodem 
terechtkomt, is het door zijn snelle verspreiding nog moeilijk te ver-
wijderen. Het is van groot belang dat tuinaannemers dit onkruid her-
kennen en de juiste maatregelen nemen om escalatie te voorkomen. 

TOEKOMSTIG PROBLEEM IN TUINEN EN BERMEN
Op dit moment is knolcyperus vooral een groot gevaar voor partijen 
plant- en pootgoed en voor cultuurgrond. Het onkruid overwintert, 
zoals de naam het aangeef t, als knol. De knol is een verdikt gedeelte 
van de wortelstok en telt gemiddeld 9 ‘ogen’. Vanuit deze ogen kunnen 
telkens nieuwe planten schieten waardoor de knol zeer moeilijk uitgeput 
geraakt. De knollen kunnen zeker tot 10 jaar levenskrachtig blijven, 
wat de bestrijding ook bemoeilijkt. Knolcyperus loopt uit vanaf begin 
mei. Een enkele plant kan zich in een seizoen naar alle zijden meters ver 
uitbreiden. Onder optimale omstandigheden kan één moederknol in één 
groeiseizoen ongeveer 200 planten en 8000 knollen vormen!

HERKENNEN
Vanuit een basaalknol vormt zich een nieuwe plant. De plant vormt 
blad, zijdelings ontstaan wortels en na zeer korte tijd ook horizontale 
wortelstokken. Die vormen opnieuw basaalknollen die op hun beurt ook 
weer wortelstokken en planten of nieuwe knollen vormen. Naarmate het 
seizoen vordert neemt de scheutgroei af, terwijl de vorming van knollen 
toeneemt. Na de eerste nachtvorst sterf t de plant bovengronds af. De 
ondergrondse knollen kunnen de vorst echter goed doorstaan. Het zaad 
is niet kiemkrachtig. Knolcyperus is herkenbaar aan het roze “voetje” en 
aan de zijdelings groeiende wortelstokken (zie foto’s). De bladeren van de 
knolcyperusplant groeien vanuit de basis en lopen spits toe. De grootte 
varieert van enkele millimeters tot 2 centimeter.

BESMETTING EN BESTRIJDING 
De grootste bron van besmetting bij bermen en tuinen is wellicht het 
verzetten van besmet grond. Op die manier worden knollen van de 
ene plaats naar de andere getransporteerd. De knollen schieten op 
hun nieuwe plaats en de besmetting breidt zich uit. Ook via knollen die 
achterblijven op machines en werktuigen kan een nieuwe besmetting 
geïnitieerd worden. Het is van belang dat er in de toekomst een duidelijke 
procedure komt voor besmettingen langs waterlopen en bermen. 

De bestrijding in de landbouw loopt heden ten dage via bovengrondse 
uitputting na bladbehandeling. Er zijn enkele bestrijdingsmomenten 
nodig om de knollen ef fectief uit te putten. Deze methode is niet 
erg ef fectief omdat de wortelknollen zo levenskrachtig zijn (9 ogen 
waaruit nieuwe bovengrondse delen uit kunnen ontstaan). Bij een lichte 
besmetting kan je als tuinaannemer handmatig  de gehele plant, inclusief 
wortels en knollen uitgraven en vernietigen. Bij zware besmettingen 
is het absoluut afgeraden om producten te gebruiken die glyfosaat 
bevatten. Uit onderzoek is gebleken dat deze chemische producten de 
besmetting en uitbreiding net kunnen stimuleren. Aandachtig zijn is dus 
de boodschap!

‘Uit onderzoek is gebleken dat 
gebruik van glyfosaat de besmetting 
en uitbreiding net kunnen stimuleren’
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Op zoek naar bronwater 
voor huishoudelijk gebruik, dieren, ... 
je tuin, vijver of moestuin?

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

Wij bieden je een eenvoudige oplossing!
• Beregening
• Hydrofoorpomp
• Dompelpompen

Wij verkopen alle type waterpompen en alle toebehoren!! ... en kunnen eveneens
instaan voor het onderhoud ervan (ook voor Vereniging van MedeEigenaars)

• Handgeboorde put
• Machinaal diepteboring (tot 150m)
• Regenwaterrecuperatie
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Op zoek naar bronwater 
voor huishoudelijk 
gebruik, dieren, ... je tuin, 
vijver of moestuin?
Wij bieden je een 
eenvoudige oplossing!

• Beregening
• Hydrofoorpomp
• Dompelpompen
• Handgeboorde put
• Machinaal diepteboring (tot 150m)
• Regenwaterrecuperatie

Wij verkopen alle type waterpompen en alle 
toebehoren!! ... en kunnen eveneens instaan 
voor het onderhoud ervan 
(ook voor Vereniging van Mede-Eigenaars)

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

Voor meer info surf naar www.apcpompen.be
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Botanica Wood Roeselare                                         
iepersestraat 459  
 8800 Roeselare

info@botanica-wood.be
T 0032 (0)51 24 69 47
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Firma Thomas BVBA
Brusselsesteenweg 144
1785 Merchtem
(32) 52/372 273
info@firmathomas.be

firmathomas.be

INTRODUCTIE  VAN 6 NIEUWE FASE 
V-CONFORME HOUTVERSNIPPERAARS
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Bezoek 
onze nieuwe 
showroom op 
afspraak. 

Ons toonpark is
vrij toegankelijk.
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LUYCKX JOSE BV

Uw partner in machines en toebehoren voor 
Landbouw, Grondverzet, Park & Tuin, Reiniging, Bouw en Industrie. 

Verkoop - Verhuur - Tweedehands - Service & Advies

Roeselarestraat 4A - 8880 Rollegem-kapelle (Ledegem) 
T 056 50 94 10 - info@luyckxjose.be - www.luyckxjose.be

WIJ ZOEKEN STEEDS MEE NAAR EEN OPLOSSING VOOR UW UIT TE VOEREN WERK ! 
PARTICULIER | PROFESSIONEEL
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Ninoofsesteenweg 671 
1500 Halle

T  02 361 77 61
www.ecoflora.be

ecologische kwekerij,
tuinwinkel & webshop
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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 2021

Voor € 399 per jaar ben je zowel lid van 

Groen Groeien én het platform voor de 

zwemvijverbouwers tot eind 2021

Promotielidmaatschap voor nieuwe leden* vanaf 
1 juli 2020 tot eind 2021 (1,5 jaar): € 202

*indien je de laatste vijf jaar geen lid was van AVBS
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Overschrijven kan via  
IBAN BE11 7380 3134 3348 
BIC KREDBEBB 
Na ontvangst van de betaling, 
bezorgen wij je jouw lidkaart 
en jouw onkostennota.

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

134750-ADVERTENTIE-PASSAQUA-210x297-NL.indd   1 22/11/2019   16:56
2200000591_1_ADV_7835.indd   12200000591_1_ADV_7835.indd   1 17/12/20   09:0117/12/20   09:01



ZinCo Groendaken
ZinCo Benelux

info@zinco.be

www.zinco.be

ZinCo, aanwezig in 42 landen, is de onbetwiste markleider op het gebied van groendaken.  

Wereldwijd worden jaarlijks meer dan 1.500.000 m² ZinCo groendaken aangelegd.  

Voor advies kan u voor uw projecten vrijblijvend contact met ons opnemen.
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