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VOORWOORD

Beste lezer,

Tijdens de zomer kregen we opnieuw te maken met een algemene 
toename van het aantal Covid19-besmettingen. Het is kof fiedik 
kijken wat de nabije toekomst zal brengen en wat de impact hiervan 
zal zijn op onze bedrijfsvoering. Door het rigoureus toepassen van 
de veiligheidsmaatregelen hebben we alvast een solide basis om het 
coronavirus buiten onze bedrijven te houden. Maar waakzaamheid blijf t 
geboden. In het artikel ‘coronaveilig werken tuinaanleg’ bezorgen we je 
uitgebreide informatie en heel wat preventietips aan de hand van af fiches 
en checklists. Volg ook steeds de laatste stand van zaken via onze website 
en nieuwsberichten. Ga hiermee zeker aan de slag. Beter voorkomen dan 
genezen.

Covid19 heef t ook een impact op de organisatie van de navormingen in 
het kader van de fytolicentie. Tuinaannemers krijgen hierdoor niet meer 
de mogelijkheid om nog op tijd de verplichte navormingen te volgen. Na 
een signaal vanuit onze organisatie heef t de overheid ingegrepen en de 
bepaalde fytolicenties met een jaar verlengd. Lees meer hierover in dit 
nummer.

Deze keer hebben we drie interviews opgenomen in dit vakblad: Joeri 
en David Van Hulle (GroenTAC) vertellen hoe ze schouder aan schouder 
klaar staan voor de toekomst, Rudy Velle van rozenkwekerij Lens Roses 
vertelt ons hoe zij ontwerpservice en advies op maat voor tuinaannemers 
aanbieden en Mieke en Robin van Prevent Agri tenslotte vertellen hoe ze 
tuinaannemers helpen om veilig te werken. Wist je dat je als lid van Groen 
Groeien gratis een beroep kunt doen op diensten van Prevent Agri zowel 
inzake arbeidsveiligheid als preventie Covid19. Laat deze kans niet liggen 
en benut ten volle dit ledenvoordeel van Groen Groeien.

Tenslotte wens ik jullie een veilig najaar en optimale weers-
omstandigheden om de werkzaamheden op jullie bedrijven 
vlot te laten verlopen.
 

Marc Galle
voorzitter Groen Groeien
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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

info@wienerberger.be - www.wienerberger.be
Bezoek onze showrooms in Kortrijk of Londerzeel

Passaqua
Doris

Passaqua
Lotis

Passaqua
Magma

Passaqua
Eros

Passaqua, 
de waterpasserende 
kleiklinker
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Joeri en David Van Hulle van Groen.Tac, 

schouder aan schouder en klaar 
voor de toekomst
Midden in het bouwverlof, onder een stralende zon, maken David en Joeri Van Hulle, bestuurslid 
Groen Groeien met plezier tijd vrij om het uitgebreid over hun werk en passie te hebben. Een boei-
end gesprek over hoe hun bloeiend bedrijf, Groen.Tac, het hoofd biedt aan nieuwe uitdagingen.

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

Waarvoor kan men zoal bij 
Groen.Tac terecht? 
Laat ons zeggen dat we een klassiek tuin-
aannemingsbedrijf zijn, vooral gegroeid 
naar multidisciplinaire tuinaanleg. Totaal-
projecten dus. We proberen daar technisch 
zo goed mogelijk van op de hoogte te 
blijven en alle moderne technieken goed op 
te volgen. De horizon verbreedt continue, 
denk maar aan het verhaal van de zwem-
vijvers die er zijn bij gekomen waar we dan 
ook in zijn mee gestapt. Daarvoor hebben 
we ons ook aangesloten bij het zwemvijver 
platform van ‘Groen Groeien’. 

Het luik waar we in gegroeid zijn, is het 
groene gevel aspect. Via een leverancier 
waarmee we al een tijd samen werken, volg 
ik dit van nabij op. We hebben al een tiental 
groene gevels in beheer. Dat is nieuw, er is 
veel om te doen, het is niet makkelijk omdat 
er veel in kan mis gaan maar dat maakt het 
allemaal heel boeiend. Ik ben blij dat we 
daaraan mee doen want zo halen we die 
kennis binnen. Het is een kleine nichemarkt 
waar er weinig spelers op zitten maar 
waarvan ik vermoed dat die gaat uitbrei-
den. Daarin zijn we momenteel volop ons 
netwerk aan het opbouwen.

Verder is 80 à 90% van ons werk tuinaan-
leg. De rest is onderhoud. Onze teams zijn 
gericht op het multidisciplinaire werk van 
de tuinaanleg. Tuinonderhoud vraagt een 
andere aanpak, andere kennis en kunde. Om 
dit goed te borgen heb je eigenlijk in je be-
drijf een onderhoudsteam nodig. Deze keu-
ze hebben wij vrij bewust nog niet gemaakt, 
daardoor krijgen wij minder vraag naar 
tuinonderhoud en gaan we er eigenlijk niet 
naar op zoek. De kennis om een tuin goed te 
onderhouden en een onderhoudsplan op te 
stellen hebben wij als zaakvoerders zeker in 
huis. Daarom worden de onderhoudstaken 
in ons bedrijf sterk opgevolgd door onszelf 
en blijven die hierdoor ook beperkt.

Hoe ben je in de tuinsector terecht 
gekomen?
 Van vader op zoon. Het bedrijf van mijn 
vader was dubbel: enerzijds hadden we 
een boomkwekerij, anderzijds deden we 
tuinaanleg. Mijn vader was afkomstig uit 
een boomkwekerij-familie. Ik trok altijd 
de boomkwekerij, mijn broer was verant-
woordelijk voor ontwerp en aanleg maar 
in 2015 hebben we beslist de kwekerij stop 
te zetten. Een beetje met pijn in het hart 
omdat je wel een feeling hebt met planten 
maar tegelijk was dat een activiteit die heel 
veel energie vergde maar waar we weinig uit 
haalden. Op dat vlak is het niet jammer. 
 
Jullie doen ontwerp, aanleg en - in 
mindere mate - onderhoud. Gaat 
dat enkel over eigen ontwerp of 
werken jullie ook met andere men-
sen samen hiervoor?
 We werken hoofdzakelijk met eigen 
ontwerpen. Mochten andere architecten 
ons vragen een plan uit te voeren, zouden 

we dat uiteraard wel doen, maar we gaan er 
niet naar op zoek. Tegelijk is het onze sterkte 
dat mensen maar bij één persoon moeten 
zijn, van begin tot einde. Dat werkt. 

Bij het uitvoeren proberen we zoveel mogelijk 
zelf te doen. Grote kraanwerken besteden we 
uit en het aansluiten van elektriciteit is voor 
een elektricien maar de rest proberen we 
zelf in de hand te houden. Niet evident want 
dat vraagt enorm veel kennis. Je bent daarin 
ook een stuk afhankelijk van je personeel. 
We werkten vroeger met een ouder team dat 
nog is mee gekomen van in vader zijn tijd. De 
laatste jaren is het team helemaal verjongd 
waarmee we ook een pak ervaring kwijt wa-
ren. Het was lastig om dat weer op te werken 
maar we geraken er door. Gelukkig willen de 
jonge gasten veel bij leren, doen ze keihard 
hun best waardoor we met een heel goed 
team zitten van 5 gedreven werknemers.
Mensen kunnen bij ons ook terecht voor een 
ontwerp zonder dat wij het aanleggen. We 
rekenen daar ook onze prijs voor want daar 

“De nicheplatforms van 
Groen Groeien zijn voor ons 
een plaats voor kennisdeling, 
op zoek gaan naar de juiste 
informatie en een vraagbaak 
voor nieuw op te lossen 
problemen.”
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kruipt ook werk in. We kijken voor de bouwvergunning en voor het 
afkoppelingsdossier. Dan is het aan de klant om te kiezen. We kunnen 
het aanleggen, ze kunnen het zelf doen of we doen het samen.
 
Je pakt uit op je website met “Groen in de stad”. Wat 
mogen we daaronder verstaan?
 Groen in de Stad is gevloeid vanuit de groengevels. Ik wou het breder 
dan enkel de groene gevels. We zijn daarin gestapt vanuit de living 
wall-systemen maar die niche is wat klein voor particulieren waardoor 
we het willen open trekken. Er is veel meer te doen met “groen in de 
stad” dan enkel groengevels. Als je bijvoorbeeld in Milaan rond rijdt, 
dan valt het op hoe goed de Italiaanse balkons met planten zijn be-
kleed. Als je in een straat kijkt waar 20% van de balkonnetjes begroeid 
zijn, dan is de straat begroend. Dat zijn relatief eenvoudige dingen die 
we in België niet genoeg kennen. We leven veel meer binnen. Er is nog 
werk om het hier geïntegreerd te krijgen maar er zit beweging in. Het 
leef t enorm, zowel bij de overheid als bij architecten. Automatisch 
worden de aannemers er mee in betrokken. Het komt dus op gang 
omdat er ook een zekere noodzaak is om de steden te vergroenen en 
meer leefbaar te maken. We gaan het niet enkel doen met groen op de 
gevels en balkons aan te planten, er zal meer ruimte moeten gecre-
eerd worden waar groen op vele plaatsen een centrale rol kan spelen, 
waaronder ook de groengevels. 
Naast het feit dat het mooi is, zijn er nog een resem andere voordelen. 
Een groene wand vangt een hoop fijn stof op, is geluidsisolerend en 
houdt de warmte tegen waardoor je bespaart op airconditioning. 
 
Een dergelijke, nieuwe markt vergt wat opleiding. Waar 
haal je je kennis?
 Door het te doen en mee te doen in de onderzoeksprojecten. Trial en 
error ook natuurlijk maar het proefcentrum voor sierteelt zorgt voor 

goede begeleiding en sturing. Dat is een hele mooie samenwerking 
waardoor je veel bij leert. Op mijn beurt probeer ik ook kennis door 
te geven. Ook het platform voor dak- en gevelbegroeners van Groen 
Groeien is voor ons een plaats voor kennisdeling, op zoek gaan naar de 
juiste informatie en een vraagbaak voor nieuw op te lossen problemen. 
Op deze manier kunnen wij ook de onderzoeksinstellingen de noden 
van het terrein meegeven en de juiste onderzoeksprojecten een duw-
tje in de rug geven.

Zie je moeilijke uitdagingen in de toekomst?
 Alles verandert in de loop der jaren. Dingen keren terug. Het strakke 
en cleane gaat er terug uit, we keren terug naar de bloemetjes en 
de bijtjes. Dat is een trend die zich verspreidt. De mensen zijn wat 
uitgekeken op het strakke. Een klant zei me een tijdje geleden “ik wil 
drie uur in mijn tuin werken en er dan zes uur in kunnen genieten”. Dat 
is een interessante evolutie waar we naartoe moeten werken. Geen 
onderhoud bestaat niet maar er wordt meer genoten van de tuin dan 
vroeger. Dat is iets wat je als ontwerper moet opvolgen: wat wil de 
mens nu. Iedere klant is heel verschillend maar de combinatie werken/
genieten komt zowat overal aan bod.

De keuze zwemvijver/zwembad is bijvoorbeeld heel bepalend voor 
een ontwerp. Een klant heef t beslist een zwembad aan te leggen in 
plaats van een zwemvijver waardoor het hele plan anders is opge-
maakt. Een zwembad is in de winter een onaantrekkelijke plek in 
de tuin, dat moeten we kunstmatig wat aantrekkelijker maken. Een 
zwemvijver daarentegen mag zeker in het zicht van de woning liggen 
omdat die in de winter heel mooi is.

Als ontwerper krijgen we meestal carte blanche. Je zit een paar uur 
samen om aan te voelen wat de klant wil, daarna gaan we aan de slag. 
Door op die manier te werken, weet je wat je moet doen waardoor de 
plannen doorgaans direct goed zijn. We passen ons ontwerp aan op 
het type mensen.
Eén van de grootste uitdagingen voor de sector is het vinden van goeie 
mensen, hen een degelijke opleiding te kunnen geven en ze dan ook 
aan boord te kunnen houden. Zeker voor een sector waar veel vraag 
is, waar veel nood is aan goed gekwalificeerd personeel. Ze vinden is 
één iets. Je verzorgt ze maar daarom kun je ze nog niet houden. Daar 
moeten we zeker rond werken. De gigantische kloof tussen loonkost 
en wat je er van over houdt speelt ons daar zeker parten in. Specialise-
ren kan hier een oplossing bieden maar is ook niet alles helend. Timing 
en planning zullen daarin ook een grote rol spelen. We kijken op dat 
vlak naar een aantal boeiende uitdagingen.
 
Jullie kwamen met Seguröll met een innoverend sys-
teem voor veiligheid rond zwembaden en vijvers. Wat is 
Seguröll?
 Door de jaren heen kregen we heel veel vraag naar kinderbeveiliging 
van zwembaden en vijvers. We zijn op zoek gegaan naar afsluitingen, 
draden onder water, ... Dat voldeed niet aan onze verwachtingen waar-
door we zelf een afsluiting hebben ontworpen. Seguröll is een weg-
neembaar, oprolbaar systeem dat kan opgespannen worden waardoor 
kinderen er niet onder of over kunnen. Eenmaal de kindjes uit de buurt 
zijn, kun je het systeem heel eenvoudig terug oprollen en is het niet 
meer zichtbaar. Makkelijk in gebruik, veilig en helemaal weggewerkt 
als hij is opgerold. Het systeem heef t heel veel succes. We hebben het 
ontwikkeld in samenwerking met een productontwikkelingsfirma die 
nog steeds in staat voor de assemblage. We hebben er een patent op 
genomen en het verder uitgewerkt. Een mooie samenwerking die heel 
succesvol is geworden.

De ideale gazonmeststof  
voor het najaar
DCM AUTUMN 
NPK 8-4-15 + 3 MgO + Fe
MINIGRAN® TECHNOLOGY – 25 kg

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

 � Hoog kaliumgehalte voor een grasmat die beter bestand is tegen vorst en betreding

 � Voor een sterkere en dichte grasmat die mos en onkruid minder kansen geeft

Nieuwe versie  
ABC 2020

 

Vraag ernaar bij uw 
DCM Raadgever

diepgroen en sterk gazon

ACTIE 

* 01/08/2020 tot uitputting voorraad, uiterlijk 31/10/2020

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

12 + 1 zak  
GRATIS*

TRACE
ELEMENTS

added
G U A R A NTE

E
D

 •  G
U

A
R

A
N

T
E

ED • GUARANTEED  

1

Het ABC voor de 
tuinaannemer
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GAZONREINIGING
met de C550 Collector 
verticuteermachine

RENOVATIE
met de DZC450
doorzaaimachine

Eliet Europe NV  
+32 56 77 70 88 
info@eliet.eu 
www.eliet.eu

stand 43stand 43

208€Met ELIET Leasing beschikt 
u over een topuitrusting 
voor gazonrenovatie C550 
& DZC450 vanaf slechts: 208208/maand*

*afl ossing op 36 maanden. Leasing voorwaarden op www.eliet.eu
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“Start 2 Renovate”
Ik hoor je denken… maar moet je toch teleurstellen; neen, 
dit is niet de allernieuwste podcast van Evy Gruyaert.  
Hoewel veel tuinaannemers wel graag eens de zwoele 
stem van Evy in hun EarPods zouden willen horen, zullen 
ze het voor deze spoedcursus gazonrenovatie voorlopig 
met onze redactie moeten stellen.

Eigenlijk zou elke tuinaannemer in hoofdletters “GAZONRENO-

VATIE” moeten noteren in de agenda voor tijdens het najaar. 

Want de warmste en droogste periode hebben we namelijk na 

het zomerverlof achter de rug. Hierdoor is dit het uitgelezen 

seizoen om het gazon eens grondig aan te pakken. Elk nieuw 

gazon zonder goed renovatiebeleid, zal jaar na jaar aftakelen. 

Dit komt door de extremen van ons klimaat, het gazongebruik, 

pathogenen, insecten, maar ook omdat de grasplantjes nu 

eenmaal ouder worden en niet oneindig jong en vitaal blijven. 

Tijdens de zomer komen een aantal van deze factoren samen 

en dient daarna schade hersteld te worden. Daarom is een ini-

tiatie “Start 2 Renovate” hier op zijn plaats. De renovatiekuur 

bestaat uit 3 belangrijke stappen:

Net zoals een oppervlak wordt opgeschuurd om een nieuwe 

laag verf aan te brengen, wordt ook het gazon eerst aan een 

grondige reiniging onderworpen. Het doel hierbij is om alles wat 

niet thuishoort in het gazon te verwijderen, bv. een opstapeling 

van grassnippers, oude wortelresten, dood gras, onkruid, mos 

en ander organisch materiaal van planten uit de rand. Dit rei-

nigen gebeurt met een professionele verticuteermachine. Een 

voorbeeld hiervan is de C550 waarmee ELIET vorig jaar op de 

markt kwam. Bij deze zelfrijdende machine draaien de messen 

overtop waardoor een veel hoger rendement wordt gehaald. 

De zelfslijpende ELIET-mesjes staan slechts 15 mm uit elkaar 

voor een maximaal uitharkeffect. Leuk bij die machine is dat 

het afval mooi op een bermpje verzameld wordt, wat een hoop 

opruimwerk bespaart. Dit is interessant want het verticuteren is 

slechts de eerste fase van de renovatiekuur.

De tweede stap is het doorzaaien. Nadat de grasmat grondig 

gezuiverd werd, is het tijd om extra gras in te zaaien. De bedoe-

ling is dat dit graszaad leidt tot een nieuwe populatie van gras-

plantjes die zich tussen de oude ontwikkelen en zo een frisse 

en jonge dynamiek in de grasmat brengen. De nieuwe plantjes 

vullen de open ruimtes in wat het gazon voller maakt en de 

kans op invasieven beperkt. Om succes te boeken bij het door-

zaaien, zal men een zaadmengsel kiezen met een samenstel-

ling van cultivars die snel opkomen (bv. Engels raaigras). Voor-

waarde is wel dat het zaad in de bodem terechtkomt zodat de 

kieming snel en beschermd kan gebeuren. We bevelen hier-

voor een ELIET doorzaaimachine aan. Als geen ander slaagt die 

erin zaailijnen te creëren op slechts 27 mm afstand, waarbij het 

zaad tot 8 mm diep in de bodem wordt geblazen en dit meteen 

met restaarde wordt bedekt ter bescherming. Zo kan elk gras-

zaadje met grote zekerheid ontkiemen. Zorg na het zaaien dat 

het zaadbed vochtig blijft door regen of irrigatie. Na 10 dagen 

zullen de effecten van de renovatie zichtbaar worden.

De derde en laatste stap in de renovatiekuur is het zaairesultaat 

in standhouden door het gazon te bemesten. Kies bij voorkeur 

een organische meststof met trage werking. Die zorgt ervoor 

dat zowel het nieuwe als het oude gras in de weken vooraf-

gaand de winter, nog eens een extra groeiversnelling krijgt. 

Vooral de wortels van het jonge gras kunnen zich zo goed ont-

wikkelen wat de overlevingskansen vergroot en het succes van 

de renovatie compleet maakt. 

BRANDED CONTENT

2190000491_6_ADV_7833.indd   12190000491_6_ADV_7833.indd   1 17/07/20   11:0717/07/20   11:07



11  -  GROENGROEIEN magazine10  - GROENGROEIEN magazine

ZWEMVIJVERBOUW ZWEMVIJVERBOUW

Beestjes in zwemvijvers
In een zwemvijver kunnen we allerlei 
diertjes tegenkomen. Dat verhoogt hun 
aantrekkingskracht voor kinderen, die zo 
spelenderwijze in contact komen met de 
natuur. Er is altijd wel wat te beleven in en 
bij de vijver. Maar… niet alle diertjes zijn 
“leuk” en soms zijn er echt teveel.

Posthoorn- of schijfslakjes zijn algeneters, 
poelslakken of torenslakken zijn wegwer-
kers van afgestorven plantenmateriaal. Het 
zijn dus opruimers. Om te ademen komt 
de grote poelslak aan het wateroppervlak 
en opent haar ademhalingsopening. De 
lucht komt terecht in de ademholte. De 
dichtheid van de slak is ongeveer dezelfde 
als die van het omringende water. Door de 
hoeveelheid lucht in de long te veranderen 
kan zij stijgen of dalen in het water. De grote 
poelslak kruipt op een grote voet en kan 
zich zelf voortbewegen aan de onderkant 
van de grens lucht-water. De voetzool naar 
boven en het huisje naar beneden glijdt zij 
op een aan de waterspiegel klevend laagje 
slijm. Wanneer een aan het wateroppervlak 
hangende slak verstoord wordt stoot zij de 
lucht bliksemsnel uit de ademholte. Haar 
soortelijk gewicht wordt groter en zij zinkt 
naar de bodem. Omgekeerd kunnen op de 
bodem kruipende slakken de druk van de 
ademlucht verlagen door samentrekking 
van de mantelholtespieren. De ademholte 
wordt zo groter en wanneer de poelslak 
haar zool loslaat van het substraat stijgt zij 
dadelijk als een kurk naar de oppervlakte. 
Leuk om te observeren maar… 

Slakken en dan vooral poelslakken zijn tus-
sengastheer voor een watervogelparasiet 
die bij de mens zwemmersjeuk veroorzaakt. 
Zwemmersjeuk is een ontstekingsreactie op 
zogenaamde cercariën, die oppervlakkig in 
de huid binnendringen tijdens het zwem-
men in natuurlijk zoet water. Een cercarie is 
een larvale vorm van een parasitaire worm. 
De parasiet die zwemmersjeuk veroorzaakt 
heet Trichobilharzia ocellata. De volwas-
sen vorm hiervan leef t in watervogels, 
zoals eenden. De eieren van de volwassen 
parasiet komen via de vogelpoep in het 
water terecht. Uit het ei ontwikkelt zich een 
eerste larve (miracidium). Deze gaat op zoek 
naar een tussengastheer, een poelslak. In 

de slak veranderen de larven van miracidia 
in cercariën. Deze cercariën verlaten de slak 
en gaan op zoek naar hun eindgastheer, 
een watervogel. Na binnendringing door de 
huid komen ze in het bloedvatenstelsel van 
de vogel terecht en daar begint de cyclus op-
nieuw. Wanneer de cercariën “per ongeluk” 
een mens proberen binnen te dringen, ont-
staat een jeukend bultje: zwemmersjeuk. 
Voor de mens niet echt gevaarlijk maar wel 
vervelend. Daarom is het zeker aanbevolen 
het aantal poelslakken binnen te perken te 
houden in zwemvijvers. 

Teveel is teveel
We zien rugzwemmers, wantsen die on-
dersteboven onder de waterspiegel leven. 
De diertjes zwemmen op hun rug welke de 
vorm van een kiel heef t en dus goed aange-
past voor snelle en stabiele verplaatsingen 
op het water. Het dichte haarkleed op de 
buik en de rugzijde van het achterlijf houdt 
steeds een zilverglanzende luchtbel vast. 
Om lucht te scheppen steken deze diertjes 
nu en dan het uiteinde van het achterlijf 
boven de waterspiegel. De sterke, met 
zwemharen bezette achterpoten maken 
hen tot voortref felijke zwemmers. Alle 
mogelijke waterdieren worden aangevallen, 
tot en met de grootte van een klein visje. 
De sterk gespierde voorpoten worden in 
de prooi geslagen en deze wordt naar de 
stekende snavel getrokken. Tegelijk met de 
steek komt een secretie van gifklieren in 

het wondje terecht. Enkele rugzwemmers 
die aan het oppervlakte van de zwemvijver 
hangen dat is geen probleem. Wanneer het 
er meerdere honderden zijn zal men anders 
denken. Hun beet is erg pijnlijk en kan ont-
stekingen veroorzaken. Hetzelfde geldt voor 
hun familieleden: zwemwants, waterschor-
pioen en staafwants.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur en beelden: Guido Lurquin

Het voorkomen van larven van schietmotten in de zwemvijver is een 
teken van water van prima kwaliteit. Maar ook hier moeten wij een be-
denking bij maken. De Tinodes waeneri is een kleine kokerjuf fer met 
een lengte van amper 5 mm en een vleugelspanning van 18 mm. Deze 
soort vliegt van juni tot augustus. Deze soort heef t een donkerbruin 
lichaam en grijze vleugels met een donkere adering. De larve leef t in 
de natuur in stilstaande en langzaam stromende wateren, rivieren en 
meren. De slanke, groene larve spint een zijden buisje, dat gewoonlijk 
bedekt is met modder en in de natuur vastgemaakt wordt aan stenen. 
De larve voedt zich met algen die ze afgraast van het steenoppervlak. 
Meer nog, deze schietmotlarven zijn eigenlijk een soort tuiniers die 
hun voedsel, de algen, kweken. Ze bemesten de kleine zone rond hun 
huisje en kweken zo voldoende algen. Zo kunnen ze in grote dichthe-
den leven in arme biotopen. En grote dichtheden dat kan betekenen 
met miljoenen tezamen… teveel is teveel. En er is nog iets: in onze 
zwemvijvers nestelen de Tinodes larven zich niet enkel op stenen maar 
ook op de folie van bodem en wanden. En ze hebben een voorkeur 
voor een kleine inkeping in steen of folie. Tijdens het leven van de larve 
wordt het geultje net iets dieper. De volgende generaties schietmotlar-
ven nestelen zich telkens opnieuw in dezelfde geultjes. Na een aantal 
jaren en generaties zijn ze de geultjes zo diep geworden dat er lekken 
ontstaan in de folie. Niet goed.

Vissen als predatoren in de zwemvijver
Om de aantallen “kleine beestjes” in toom te houden kunnen we vis-
sen uitzetten in de zwemvijver. Zo krijgen we een meer natuurlijke 
toestand, met de vissen als toppredatoren. Winde, zeelt en grondel 
kunnen samen de klus klaren. 
De windes ontfermen zich over dansmuggen, bootsmannetjes en 
andere oppervlakte-insecten, terwijl de zeelt en de grondels wanden 
en bodem afzoeken naar eetbaars.
We kiezen voor een schooltje van een tiental goudwindes of blauwe 
windes want dat is net dezelfde vis, alleen met een ander kleurtje dat 
mogelijk beter bij de persoonlijke smaak van de klant past. En jawel 
het moet een schooltje zijn want windes voelen zich slecht wanneer 

ze alleen zijn of slechts met enkele. De waarschijnlijkheid dat windes 
zich voortplanten in de zwemvijver is zo goed als onbestaande. Met 
zeelt is dat anders, daarom plaatsen we meestal één enkele zeelt die 
ervoor zorgt dat het aantal bodemdiertjes binnen de perken blijf t. 
De wildvorm van zeelt is bronsgroen en nauwelijks te zien, maar er 
zijn tegenwoordig mooi gekleurde zeelten te koop: oranje, wit, wit 
met rood… De zeelt leef t in de natuur meestal alleen, dus hier is geen 
probleem, het is een eenzaat. En om hem te helpen zetten we ook 
grondels in de zwemvijver. Riviergrondels zijn gezellige scholenvissen 
die met minstens zes exemplaren samen moeten gehouden worden. 
Opgelet: zet grondels nooit in een vijver die pas is aangelegd, want 
daar gaan ze verkommeren door voedselgebrek. De zwemvijver moet 
al een paar maanden op dreef zijn. Hoewel het eigenlijk bodemvissen 
zijn komen grondels nu en dan naar boven en zwemmen vlak onder 
het wateroppervlak. Ondanks hun donkere kleur vallen ze onmiddel-
lijk op. Hun donker silhouet is omgeven met een soort lichtende witte 
rand. Hun ‘springerige’ zwemwijze is aardig om zien. Ze planten zich 
soms vrij snel voort, het is dan ook van belang om hun populatie in 
toom te houden. Met een net wegvangen zal niet gemakkelijk zijn. Met 
een fuik zal men meer succes boeken.

OF een kleine hoeveelheid koper toevoegen
Tussen vissen zwemmen kan leuk zijn en doet denken aan snorkelen in 
zee, aan vakantie… Maar niet iedereen denkt daar zo over. Een aantal 
zwemvijverbezitters is niet opgezet met de aanwezigheid van vissen 
in hun bad. Hiervoor moeten we dan een andere oplossing zoeken 
om de aantallen slakken en insecten binnen de perken te houden. Het 
toedienen van een kleine hoeveelheid koper zal zowel het aantal slak-
ken als waterinsecten verminderen. En het feit dat koper ook de groei 
van algen remt en zorgt voor helderder water zal zeker ook door velen 
worden geapprecieerd. 
Koper (Cu) is weinig gif tig voor mensen. Volgens de Belgische drinkwa-
ter norm mag er tot max 2 mg/l Cu aanwezig zijn in drinkwater.
Koper (Cu) is vele malen meer toxisch voor aquatische organisme 
(10-100x) dan voor landdieren en zoogdieren. De limietwaarden van 
Cu voor aquatische levenvormen bevinden zich tussen 0,0065 en 
0.021 mg/l. Bij gevoelige biotopen wordt aanbevolen de concentratie 
te houden beneden de 0,01 mg/l. Weekdieren zoals slakken zijn zeer 
gevoelig voor Cu.
Cu is vele malen meer toxisch voor algen (1000x) dan voor landdie-
ren en zoogdieren. Cu is algicide vanaf 0,3 mg/l of minder. Door de 
koperwaarde in de vijver tussen 0,1 en 0,2 ppm te houden, zullen de 
draadalgen afsterven en de groei ervan zal stoppen.
Koper wordt best toegediend met een ‘Copper Electrolyzer’. Best een 
apparaat met een tweewekelijkse shutdown. Het is de bedoeling dat 
na deze twee weken de hoeveelheid koper in het water wordt gemeten 
met een testset. De “ideale” koperbalans bepalen we tussen de 0,1 en 
de 0,2 ppm. Is het kopergehalte te laag, dan schakelen we het elektro-
lyse apparaat weer in. Na veertien dagen schakelt het apparaat zich 
weer uit. Waarom dit systeem? Om het betaalbaar te houden. Continu 
monitoring van de dosis Cu is mogelijk maar peperduur. 
Koper (Cu) in combinatie met vissen is mogelijk met een max. hoeveel-
heid Cu van 0,2 mg/l maar liefst max 0,1 mg/l.

Tegelijk vissen in de zwemvijver 
en koperdosering? Beter niet; bij 
de zwemvijver is het eigenlijk 
kiezen voor een 100% natuurlijke 
biotoop met vissen óf kiezen voor 
koperdosering. De aanbevolen 
doseringen Cu zijn niet dodelijk voor 
vissen… maar echt goed voor hun 
gezondheid is het toch niet.

En wat met beestjes in koivijvers? Ook in vijvers met enkel 
en alleen (grote) koi als vissen komen we vaak overdreven 
hoeveelheden diertjes tegen zoals wormen of larven van 
schietmotten. Ook hier is het sterk aanbevolen te zorgen voor 
predatie door kleinere bodemvissen zoals grondels.
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bezorgen wij je jouw lidkaart en jouw onkostennota.
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steen, beton, daken,...
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dat u met het product of zijn verpakking 
geen water verontreinigt.

www.belchim.be
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Vele tuinaannemers doen op vandaag nog steeds hun 
administratie in Excel of met administratieve software niet 
specifiek voor de tuinsector. Gegevens moeten er vaak 
meerdere malen opnieuw ingegeven worden. Daarbij gaat 
vaak veel tijd verloren.

Geen dubbele ingaven
Het meest simpele voorbeeld is het invoeren van gegevens 
op een klantenfiche, die daarna te moeten overtypen op 
een offerte om ze van daaruit nog eens te kopiëren naar een 
factuur. Die handelingen alleen al vergen onnodig veel tijd en 
bieden marge om fouten te maken. Nog maar gezwegen over 
de onprofessionele, niet uniforme lay-out van documenten. 

Het is vanuit de ambitie om dit anders te doen dat Groensoft 
ontwikkeld werd. Centralisatie van de gegevens is hierbij het 
uitgangspunt. Alle repetitieve gegevens moeten slechts één 
maal ingegeven worden en keren terug in alle aspecten van 
het pakket. Alle gemaakte offertes en facturen, verstuurde 
brieven of e-mails, foto’s en plannen,… worden ten allen tijde 
automatisch gelinkt op klant- en projectniveau. 

Specifiek voor de tuinsector
Groensoft werd speciaal ontwikkeld om aan ALLE 
administratieve noden van de groensector te voldoen. Er is 
bv. een zeer uitgebreide plantenlijst voorzien met de correcte 
benamingen van meer dan 16000 planten. Groensoft zorgt er 
ook voor dat je een gerichte voor- en nacalculatie kan uitvoeren 
om te zien hoe rendabel je projecten echt zijn. Dit kan door de 
registratie van de gebruikte machines, verbruikte materialen en 
gepresteerde uren in de mobiele Time App. 

Digitalisering van A tot Z
Andere elementen die voor vele Groensofters dagelijks een 
grote meerwaarde betekenen zijn de modules projectopvolging, 
vorderingsstaten en de module ‘onderhoud’, waar alle 
periodieke onderhoudswerken bijgehouden worden. Daarnaast 
neemt Groensoft ook de volledige betalingsopvolging uit uw 
handen. Dankzij het inlezen van de bank Coda bestanden 
worden betalingen automatisch afgepunt. Slechte betalers? 
Het systeem verstuurt automatisch betalingsherinneringen om 
klanten te wijzen op het openstaande saldo. Ook het inscannen 
en doorsturen van facturen naar de boekhouder is verleden 
tijd. Groensoft koppelt met quasi alle boekhoudpakketten en 
dit voor zowel de aankoop- als verkoopfacturen.

Altijd en overal toegang tot je gegevens
De software werkt volledig in de Cloud waardoor gegevens 
altijd en overal beschikbaar zijn, zowel op Windows als Mac. 
Bij Groensoft zijn ze er fier op dat hun gebruikers gemiddeld 
33% tijd besparen. Dit werd bewezen op basis van een 
klantenbevraging bij de meer dan 10000 clients. Groeit je 
bedrijf? Dan groeit Groensoft met je mee. Je kan op elk moment 
snel en makkelijk extra gebruikers en modules toevoegen.

Klant aan het woord: Julien Hautekeete
“Ik ben zelfstandig geworden om te kunnen doen wat ik het 
liefst doe. Al snel merkte ik dat er veel tijd verloren ging aan mijn 
administratie. Eén van de grote voordelen van Groensoft is het 
beter overzicht van mijn projecten en de snelle manier waarop 
ik op vandaag mijn offertes maak. Ook het registreren van mijn 
uren en gebruikte planten in de nacalculatie, en het van daaruit 
rechtstreeks factureren, bespaart mij veel dubbelwerk. Dankzij 
Groensoft heb ik terug tijd voor mijn passie”

BRANDED CONTENT
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Prevent Agri helpt 
tuinaannemers veilig werken

Grote en kleine ongevallen, niemand is er vrij van. We kunnen niet alles voorkomen, maar een 
gerichte aanpak laat toe om mogelijke gevaren op een bedrijf in kaart te brengen en maatrege-
len te nemen om ongevallen te voorkomen. Men noemt dat preventie, en dat is waar Robin De 
Sutter en Mieke Sevenans van Prevent Agri dagelijks mee bezig zijn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Patrick Dieleman, journalist en adjunct-hoofdredacteur Boer&Tuinder
Beelden: Patrick Dieleman en Jan Vancayzeele

Prevent Agri – toen nog Preventagri – werd 
in 2001 opgestart als een federale struc-
tuur met steun van de EU, om iets te doen 
aan de hoge ongevallencijfers in land- en 
tuinbouw. In 2006 verhuisde het initiatief 
naar het Vlaams niveau en opereerde het 
vanuit het ILVO. “Ondertussen 5 jaar geleden 
maakten we een doorstart”, vertelt Robin. 
“Het initiatief wordt nu gedragen door de 
sociale partners van de groene sectoren 
(landbouw, tuinbouw en tuinaanleg). Het 
voordeel daarvan is dat de perceptie over 
ons wijzigde. Vroeger werden we door de 
sector aanzien als een controle-instantie 
van de overheid. Nu worden we via de 
sectorfondsen betaald vanuit de sector, wat 
voor ons een dankbaardere uitgangspositie 
is om op de bedrijven te komen. Wanneer 
we na ons bezoek weggaan van een bedrijf 
willen we dat de mensen weten wat ze al-
lemaal moeten doen om in orde te zijn met 
de welzijnswetgeving.”

Wat doen jullie precies?
Mieke: “Het grootste pakket bestaat uit 
bedrijfsbezoeken. Die komen er enkel op 
vraag van het bedrijf zelf. Dat maakt dat 
we met een andere insteek op het bedrijf 
komen dan een controlerende instantie. De 
bezochte bedrijven hebben vaak nood aan 
advies, toegespitst op de praktijk. Dat voe-
len we ook wanneer we met de mensen sa-
menzitten. We maken een momentopname 
van het bedrijf, hoe ze er voor staan op het 
gebied van arbeidsveiligheid, aan de hand 
van een standaardvragenlijst. Het gaat dan 
zowel over brandveiligheid als het fytolo-
kaal en de veiligheid van machines. In feite 
overlopen we de hele welzijnswet, maar dan 
toegespitst op de groene sectoren.
Nadien volgt een rondgang op het bedrijf, 
om een duidelijk zicht te krijgen op de situ-
atie. Eerst gaan we rond met de bedrijfslei-
der, zodat we ons een algemeen beeld van 

het bedrijf kunnen vormen. Daarna gaan we 
nog eens helemaal alleen rond, dan met ons 
fototoestel in de aanslag om verbeterpun-
ten die we opmerken te visualiseren in ons 
verslag. Het bedrijf krijgt na de verwerking 
van al deze gegevens van ons een draaiboek 
met de aan te pakken punten: geordend van 
‘meest dringend/gevaarlijk’ tot zaken die ze 
op termijn kunnen aanpakken. Het is nadien 
aan hen om te beslissen wat ze ermee doen.”
Robin: “Ze kunnen op dit werkdocument hun 
preventieplan en jaaractieplan baseren. Elk 
bedrijf dat personeel tewerkstelt moet zo’n 
globaal preventieplan opmaken, waarin 
het aangeef t wat er de komende vijf jaar op 
het bedrijf moet gerealiseerd worden om 
arbeidsveiligheid en -welzijn te verbete-
ren. Uit dit document haal je jaarlijks een 
aantal punten, die je concreet uitwerkt in 
het jaaractieplan. Je geef t daarbij aan hoe 
dat zal uitgewerkt worden, en wie dat tegen 
wanneer gaat doen. Voor een bedrijfsleider 

is het soms moeilijk om die verbeterpunten 
zelf te identificeren, omdat hij dagelijks 
rondloopt op zijn bedrijf, een aantal zaken 
niet meer ziet (bedrijfsblindheid) en ook 
niet van de volledige wetgeving op de 
hoogte is. Dat stukje nemen wij uit handen, 
en lossen wij op.”

Vinden bedrijven gemakkelijk de 
weg?
Robin: “We zien vooral een grotere 
toestroom in het kader van campagnes. 
Soms hebben we regionaal een piek naar 
aanleiding van een ongeval. Je hebt ook 
vooruitstrevende bedrijven, die mee wil-
len zijn en daarom gemakkelijker de weg 
vinden naar ons. We zijn er ons van bewust 
dat er bedrijven zijn die slechter scoren voor 
arbeidsveiligheid, die niet steeds de weg 
vinden naar ons.
We lichten geregeld ons initiatief toe, maar 
organiseren zelf geen cursussen. Hiervoor 

“Ledenvoordeel: 
de leden van Groen Groeien 
kunnen gratis een beroep doen 
op diensten van Prevent Agri.”
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hebben we een lesgeverspool opgericht en lesgevers opgeleid. Het 
voordeel is dat die allemaal dezelfde termen gebruiken en de deel-
nemers aan cursussen niet steeds van iedere lesgever andere termen 
rond het hoofd geslingerd krijgen, wat verwarrend werkt.”
Mieke: “We doen ook wel wat inspanningen naar scholen toe, vooral 
voor stagebegeleiders en ook wel eens voor stagebedrijven. Verder zijn 
we ook wel aanwezig op beurzen.”

Heef t de coronacrisis jullie manier van werken fel 
veranderd?
Robin: “De eerste weken zijn we weggebleven van bedrijven, maar 
ondertussen hebben we onze bezoeken opnieuw gestart. Ik ondervind 
dat we tijdens de audit minder aan tafel zitten. Nu overlopen we de 
vragenlijst nogal eens in de loods, in plaats van in het bureau. Het is 
anders, maar daarom niet slechter. Er is meer wisselwerking tijdens de 
rondgang. Vroeger had je ‘het papieren stuk’ en ‘de rondgang’. Nu zijn 
die twee meer vervlochten.”
Mieke: “Ik heb nog geen audits in de loods gedaan, maar er wordt 
sowieso een zekere afstand gehouden. Ik zet mijn mondmasker op 
voor de rondgang. We stellen ook niet rechtstreeks vragen aan het per-
soneel en we raken geen dingen aan, nu nog minder dan vroeger.”
Robin: Wanneer we de afspraak maken, geven we ook mee dat we 
een mondmasker dragen, afstand bewaren, en dergelijke. Tot nu toe 
maakte niemand daar problemen over.”

Krijgen jullie nu minder vragen?
Robin: “Het is sowieso kalmer, nu, maar dat is seizoensgebonden. Dat 
is alle jaren zo, maar maart en april hadden veel beter moeten zijn. De 
bedrijven hadden toen andere zorgen, zoals zorgen dat hun aanleg- 
en onderhoudsprojecten bleven lopen, en over voldoende personeel 
beschikken.”
Mieke: “De audits vielen stil, maar we bleven wel advies geven bij 
telefonische vragen. En we hebben – ik denk zoals iedereen – geskypet, 
gezoomd en geteamst. We hebben ook wat zaken aangepakt die an-
ders bleven liggen. We hebben in die periode onder andere behoorlijk 
wat bijkomende veiligheidsinstructiekaarten gemaakt.”
Robin: “Dat zijn documenten die ieder bedrijf zou moeten opmaken op 
basis van de handleiding van die specifieke machine om de medewer-
kers te instrueren. Maar wij zijn van mening dat de instructiekaart voor 
bijvoorbeeld een bosmaaier voor meer dan 90% dezelfde kan zijn voor 
bedrijf X en voor bedrijf Y. Daarom hebben we voor een aantal machi-
nes voorbeeldinstructiekaarten, die de mensen kunnen gebruiken als 
basis voor hun eigen instructiekaart. Die zijn beschikbaar op onze site. 
Iedereen kan die daar vrij ‘plukken’.”

Hadden jullie speciale acties rond coronaveiligheid in de 
sector?
Mieke: “We stelden een aantal checklists op per subsector: landbouw, 
tuinbouw, tuinaanleg, ook voor tewerkstelling van seizoenarbeiders 
en voor huisvesting. We werkten daarvoor samen met onze Waalse 
collega’s, zodat de fiches gelijklopen. Deze staan ook op de website van 
de federale overheidsdienst, als aanvulling bij de generieke gids voor 
alle sectoren.”

Welke kwaliteit of vaardigheid is de belangrijkste voor 
een medewerker van Prevent Agri?
Robin: “Voor mij is dat het bewaren van de objectiviteit. We mogen 
niet afgaan op onze eerste indruk, maar moeten alle aspecten van 
een bedrijf één voor één af toetsen aan de wettelijke eisen. Pas op het 
einde van het bezoek, wanneer je gezien hebt wat er ef fectief is en niet 
is en je alle vragen gesteld hebt, kan je je een oordeel vormen.”
Mieke: “Ik dacht spontaan aan hetzelfde. Soms is het oordeel op het 
einde van het bezoek totaal anders dan die eerste indruk. Het is ook 
belangrijk dat we niet met ‘het vermanende vingertje’ bij de mensen 
komen. Aan een bedrijf met werkpunten worden steeds praktisch en 
financieel haalbare oplossingen aangeboden, ook de positieve waarne-
mingen krijgen de nodige aandacht.”
Robin: “Dat klopt: we moeten zeggen waar het op staat, maar we 
moeten daarbij de taal van de sector spreken. Veel van wat we in 
ons verslag schrijven berust op wetgeving, maar de mensen zien een 
probleemstelling en een duidelijk antwoord daarop, waarmee ze ook 
ef fectief aan de slag kunnen.”
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Maatregelen om uw 
werknemers te beschermen 
tegen de zon

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Jan Vancayzeele, consulent AVBS-Groen Groeien

Overmatige en onbeschermde blootstelling 
aan zonneschijn is de belangrijkste veroorza-
ker van huidkanker. Omdat ook werknemers 
die in de buitenlucht werken, recht hebben 
op een veilige werkomgeving, moet je als 
werkgever hiervoor actie ondernemen. Wat 
moet je concreet doen? In dit artikel geven we 
duiding met welke middelen je de werkne-
mers kunt beschermen bij een rechtstreekse 
blootstelling aan de stralen van de zon.

Zonnestralen en gezondheid
Ongeveer de helf t van de stralen van de 
zon bestaat uit zichtbaar licht. De andere 

helf t bestaat uit infrarode warmtestraling 
en voor een klein deel uit ultraviolet licht. 
Ultraviolet-A (UVA) en ultraviolet-B (UVB) 
zijn twee types straling die de huid kunnen 
beschadigen. Ultraviolet-C (UVC) wordt 
door de ozonlaag tegengehouden en bereikt 
de aarde niet.

UVA-stralen vormen het grootste deel van 
de ultraviolette straling. Deze stralen zijn de 
hele dag aanwezig en zorgen voor een snelle 
maar kortstondige bruine tint. Deze stralen 
dringen diep in de huid door en beschadigen 
de lagere huidlagen. Zo veroorzaken ze zon-
nebrand, rimpels, huidvlekjes, bruine huid, 
huidletsels en huidkanker. 
UVB-stralen vormen een klein gedeelte van 
de ultraviolette straling. In België bereikt 
deze straling haar hoogtepunt tussen 12 

en 15 uur (zomertijd). Ze zorgen voor 
een traag ontwikkelende maar 

langer blijvende bruine tint. 
De UVB-stralen van de 

zon beschadigen de 
buitenste laag van de 

huid en veroorza-
ken zonnebrand 

en huidkanker.
De afgelopen 
tien jaar is het 
aantal gevallen 
van huidkanker 
in België bijna 
verdrievoudigd. 

Eén op de vijf 
mensen wordt in 

hun leven behan-

deld voor huidkanker. Vooral mensen met 
huidtype 1 (rood of lichtblond haar en lichte 
ogen) of 2 (blond haar, grijze, groene of 
blauwe ogen) lopen risico’s in de zon.

De wetgeving
Bij blootstelling aan rechtstreekse zonne-
straling moeten de werknemers beschikken 
over collectieve of persoonlijke bescher-
mingsmiddelen. Dit staat beschreven in 
artikel 14 van het koninklijk besluit van 4 
juni 2012 betref fende de thermische omge-
vingsfactoren (Codex hoofdstuk IV, titel II, 
afdeling VI). De wetgeving geef t evenwel 
geen verdere specificaties over de aard of 
hoedanigheid van deze beschermings-
maatregelen. We overlopen een achttal 
mogelijke maatregelen:

Collectieve 
beschermingsmaatregelen
Werkplanning: Primaire preventie is nog het 
beste. Als het mogelijk is, organiseer dan de 
werkplanning zodanig dat het werken in de 
felle zon tussen 12u en 15u vermeden wordt.

Afscherming: Een dekzeil of andere scher-
men boven de plek waar wordt gewerkt, 
biedt niet alleen bescherming tegen het 
schadelijke ultraviolette licht, maar ook 
een schaduwrijke plek met relatief koelere 
temperaturen. Het is zelfs een optie om een 
parasol te plaatsen.

Voorlichting: Jouw werknemers zijn zich 
misschien niet voldoende bewust van de po-
tentiële gezondheidsrisico’s. Informeer hen 
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mondeling of via e-mail, posters of andere 
middelen, over de vuistregels voor veilig 
in de open lucht werken.

Persoonlijke
beschermings-
maatregelen
Anti-zonnebrandmiddelen: 
Deze middelen bevat-
ten UV-filters, waardoor 
minder UV-straling de 
huid bereikt. Ze bieden 
weliswaar geen volledige 
bescherming. De bescher-
mingsfactor is een maat 
voor de doeltref fendheid 
van het tegenhouden van 
UVB-straling. Het getal geef t 
aan hoeveel langer iemand die 
beschermd is met anti-zonne-
brandmiddel in de zon kan blijven 
dan iemand zonder bescherming, 
voordat er zonnebrand optreedt. Een 
anti-zonnebrandmiddel van minstens 
factor 30 is aangewezen, om de twee uur aan 
te brengen; vaker indien men veel zweet.

UV-werende kleding: Normale kleding zoals een katoenen 
T-shirt biedt onvoldoende bescherming voor mensen die een groot aantal uren per 
dag worden blootgesteld aan UV-straling. Zo geef t een wit katoenen T-shirt slechts 
een beschermingsfactor van 15. Na een aantal malen wassen kan dit oplopen tot 
een factor 20. Is het T-shirt nat (bvb. doorweekt met zweet), dan neemt de bescher-
mingsfactor weer met de helf t af. Honderd procent polyester komt gemiddeld niet 
hoger dan factor 10.

Hoofddeksel: Een pet of helm met een nekflap beschermt tegen oververhitting, 
biedt schaduw (en dus comfort) aan de ogen, en beschermt het hoofd en de nek 
tegen UV-straling.

Zonnebril: Voorzie een zonnebril met een UV-filter. Zonnebrillen zonder UV-filter 
zijn even ef fectief in het tegenhouden van het zichtbare zonlicht, maar leiden door 
een vergroting van de oogpupil tot een grotere blootstelling aan uv-stralen. Deze 
zijn schadelijk voor de ooglens.

Huidletsels: De werknemer moet naar een huisarts of huidspecialist gaan als een 
moedervlek van uitzicht verandert of een zweertje niet overgaat. 
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GRATIS ETESIA DEMO BIJ U !
Geniet v/e gratis demo v/d machines die u uitkiest.

ELEKTRISCHE UITRUSTINGSDRAGER ETESIA DONKY
DONKY is echter niet alleen een comfortabele, milieuvriendelijke en stille uitrustingsdrager
maar ook een handige gereedschaphouder, zodat u uitgerust met de exclusieve MRM-
laadbak en accessoires de meest uiteenlopende taken kunt uitvoeren het hele jaar door:
reiniging, landschapsinrichting, sneeuwopruiming, transport van vloeistoffen, werkplatform ...

Het ETESIA opvangsysteem
Een exclusief en revolutionair ontwerp: maaien en
opvangen in alle omstandigheden.

LUYCKX JOSE bv
T. 056 50 94 10 - www.luyckxjose.be - 8880 Rollegem-Kapelle

Advies, Verkoop & Service !
Machines voor Landbouw, Park & Tuinaanleg, Reiniging en Industrie

2200000274_1_ADV_7833.indd   12200000274_1_ADV_7833.indd   1 28/07/20   16:1228/07/20   16:12



GROEN GROEIEN AGENDA
Galabau   16-19 September 2020  Afgelast wegens covid19
Internationale Leitmesse Urbanes Grün und Freiräume
Locatie: Messezentrum Nürnberg, Duitsland
Meer info op:  www.galabau-messe.com 

Tuinreis Groen Groeien   2-5 oktober 2020  Afgelast wegens covid19
Vierdaagse tuinreis naar Zuid-Engeland
Locatie: Fareham-Southhampton-Isle of Wight
Uitgesteld naar 2021

Green   27-28-29 september 2020
Vakbeurs voor de private en publieke groensector
Locatie: Flanders Expo, Maaltekouter 1, Gent
Meer info op: www.green-expo.be

Demo Groen   6-8 september 2020  Afgelast wegens covid19
Openlucht demonstratie van materiaal voor tuin en groene zones
Locatie: Park van Laken te Brussel
Meer info via: www.demogroen.be 

Groot Groen Plus  30 september-2 oktober 2020
Internationale vakbeurs voor de boomkwekerij 
Locatie:Meirseweg 54, 4881 MJ Zundert, Nederland
Meer info en inschrijven via: www.grootgroenplus.nl 

Gardener’s Inspiration Day   24 september 2020
Inspiratiedag voor de professionele tuinaannemer
Locatie: Peters Belgian Outdoor Plants, Oude Kluisweg 9, 3740 Bilzen
Meer info via: www.groengroeien.be

Tuindagen van Beervelde    9-11 oktober 2020  Afgelast wegens covid19
Trefpunt voor kwekers en tuinliefhebbers
Locatie: Park van Beervelde, Beervelde-Dorp 75, 9080 Beervelde
Meer info en inschrijven via: www.parkvanbeervelde.be
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CEBEKO en YANMAR, ruim 25 jaar vaste partners

ELMA MULTIMEDIA - Generaal de Wittelaan 17A - 2800 Mechelen - T 015 55 88 88 - www.elma.be - info@elma.be

Sinds 1994 zijn CEBEKO en Yanmar vaste partners in compact 
materieel. Om hun 25-jarige samenwerking te vieren werden er 
ambitieuze beslissingen gemaakt over de toekomst. Beide partijen 
hebben er het volste vertrouwen in en kijken uit naar het vervolg 
van een reeds zeer succesvol partnership. 

Dankzij hun uitzonderlijke ervaring sinds 1912 kan de Yanmar-
groep zich profileren als marktleider op vlak van kwalitatief compact 
materieel. Hun uitgebreid gamma bestaat vandaag de dag uit 
kwalitatieve en duurzame mini- en midigraafmachines op rupsen, 
mobiele graafmachines, rupsdumpers, en compacte wielladers. 
Hoewel het hart van Yanmar in Chikugo (Fukuoka) in Japan ligt, 
zijn ze al sinds 1985 aanwezig in Europa. Hun productielocaties in 
Saint-Dizier (Frankrijk) en Crailsheim (Duitsland) bouwen machines 
aangepast aan de noden van de Europese markt.

BELANG VAN HET DEALERNETWERK
Yanmar levert dankzij hun uitgebreid dealernetwerk in meer dan 
80 landen wereldwijd. Klanten kunnen hier steeds terecht voor 
onderhoudscontracten, advies op maat, praktische assistentie en 
het complete assortiment van originele Yanmar onderdelen. 
Voor Chris De Bisscop, verantwoordelijke voor de aankoop en 
verkoop van onderdelen en toebehoren bij dealer CEBEKO, 
is een hechte samenwerking met Yanmar van groot belang. 
“Dankzij de goede organisatie bij Yanmar verlopen alle 
contacten zeer vlot. Hun uitgebreid netwerk zorgt ervoor dat 
alle onderdelen snel kunnen verhandeld worden. Door onze 
vakkundige kennis, technische ondersteuning en persoonlijke 
contacten met de fabrieksmedewerkers bij Yanmar kunnen wij 
te allen tijde zeer kort op de bal spelen.”
“Dankzij Yanmar kunnen we een zeer goede garantieregeling 
aanbieden aan de klant en zo een sterke relatie met hen 
opbouwen. We krijgen van Yanmar bovendien de nodige 
technische ondersteuning zodat we onze klanten nooit in het 
ongewisse moeten laten”, zegt Birgen Buffel die verantwoordelijk 
is voor de na-verkoop van machines, de werkplaats en het 
magazijn bij CEBEKO.

25 JAAR CEBEKO EN YANMAR
We kunnen zeker stellen dat CEBEKO en Yanmar er al een heel mooi 
partnership hebben opzitten. Ruim 25 jaar gaan de twee bedrijven 
hand in hand. “Mijn ouders zijn in de jaren ‘80 gestart met het 
verkopen en verhuren van compacte grondverzetmachines. In het 
najaar van 1994 bezocht mijn vader de fabriek van Yanmar in Saint-
Dizier. Tijdens dit bezoek ontdekte hij de kwaliteit van de machines 
en de gedrevenheid van de mensen. Uiteindelijk bleek dat de kiem 
te zijn van een succesverhaal”, vertelt Tom Dekoninck, zaakvoerder 
van CEBEKO. 

Bart Verstraete, commercieel directeur Benelux bij Yanmar Compact 
Equipment Europe hecht veel belang aan het partnership en heeft 
mooie toekomstplannen met Yanmar én CEBEKO. “Yanmar is één 
van de weinige marktspelers die zich enkel en alleen specialiseert in 
compact materieel. Het uitgebreide gamma kan tegemoet komen 
aan de meeste wensen van de individuele klant. De bedoeling 
is er om het gamma bandenkranen en wielladers verder uit te 
breiden. Ook in de 1,5 tot 2 ton klasse bij de minigravers willen we 
verschillende producten gaan aanpassen aan de huidige normen.”

YANMAR PREMIUM DEALER
Yanmar evalueert jaarlijks de dienst na verkoop van hun dealers. 
Om Premium Dealer te worden, toetsen ze een aantal criteria af. 
CEBEKO werd reeds 4 opeenvolgende jaren verkozen tot Yanmar 
Premium Dealer dankzij hun hoge score. Hierdoor maken ze 
deel uit van een selecte groep Europese Yanmar dealers die zich 
onderscheiden in uitmuntende service in de dienst na verkoop. 
“CEBEKO onderneemt heel wat acties om aan deze criteria 
te voldoen. Er wordt veel aandacht besteed aan de inrichting, 
veiligheid en netheid in de werkplaatsen en magazijnen. Naar de 
klant toe bieden wij steeds aan om originele Yanmar onderdelen te 
monteren bij herstellingen of onderhoud van hun machine. Onze 
techniekers en (after)sales managers nemen deel aan opleidingen 
georganiseerd door Yanmar om hun knowhow te verbeteren”, 
vertellen Chris en Birgen.

EEN GEELKLEURIGE TOEKOMST
CEBEKO was initieel enkel dealer/invoerder voor regio West-
Vlaanderen. In 2008 kwam daar ook Noord-Oost-Vlaanderen bij 
en in 2013 werd dit uitgebreid naar de volledige provincie Oost-
Vlaanderen. Sinds kort werden het Zuiden van Vlaams-Brabant 
en heel recent ook de provincie Henegouwen toegevoegd aan 
hun regio. “Wij willen bij Yanmar graag de inzet en successen van 
CEBEKO belonen door de regio Henegouwen aan CEBEKO toe te 
kennen. Verder is er ook besloten dat we intensiever en anders 
gaan samenwerken op vlak van de promotie en marketing van 
onze bandenkranen en wielladers. Wij voelen dat de markt daar 
helemaal klaar voor is”, zegt Bart Verstraete van YCEE. 
Tom Dekoninck heeft grootse plannen voor deze samenwerking. 
“Binnen enkele jaren willen wij graag met een uitgebreid netwerk 
van preferred partners en resellers aanwezig zijn op de markt. Dit 
netwerk wordt vanzelfsprekend ondersteund door alle CEBEKO 
medewerkers. Ons doel is om er voor te zorgen dat er op iedere 
werf minstens één Yanmar machine aan het werk is!”

BRANDED CONTENT Zaakvoerder Tom DekoninckHet prille begin van de samenwerking

2190000671_5_ADV_7833.indd   12190000671_5_ADV_7833.indd   1 28/07/20   15:0928/07/20   15:09



adv

26  - GROENGROEIEN magazine

VAKINFORMATIE

Meldingsplicht voor 
transport bodemmaterialen
Dit voorjaar organiseerde de AVBS-tuinaanlegkring Sint-Fiacre een studieavond over veiligheid 
en grondverzet voor onze leden in het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk. In dit artikel 
gaan we even dieper in op de ‘Melding Kleine Werken’ (MKW) voor het melden van het trans-
port van bodemmaterialen van een klein werk naar een locatie voor hergebruik.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur en beelden: Jan Vancayzeele, consulent AVBS-Groen Groeien

Algemene regeling

De algemene principes voor het gebruik en 
de traceerbaarheid van bodemmaterialen 
staan beschreven in de grondverzetregeling. 
Voor uitgravingen van meer dan 250 m³ of 
voor verdachte grond moet er een technisch 
verslag worden opgemaakt door een bo-
demsaneringdeskundige. Deze bepaalt de 
kwaliteit van de grond. Dit technisch verslag 
of bodemonderzoek wordt opgestuurd naar 
de erkende bodembeheerorganisatie om 
het conform te verklaren. In Vlaanderen zijn 
twee bodembeheerorganisaties erkend, 
namelijk Grondbank vzw en Grondwijzer 
vzw. De opdrachtgever geef t door aan de 
bodembeheerorganisatie hoeveel grond 
er zal verplaatst worden en naar waar. 
De bodembeheerorganisatie levert een 
grondverzettoelating af waarna de werken 

kunnen starten. De afvoer van de grond 
gebeurt met vrachtbrieven. Na uitvoering 
van de werken vraagt de initiatiefnemer een 
bodembeheerrapport aan bij de bodembe-
heerorganisatie.

Kleine werven <250 m³
Sinds 1 april 2019 moet ook het transport 
van bodemmaterialen afkomstig van kleine 
graaf-, bagger- of ruimingswerken gemeld 
worden aan een erkende bodembeheeror-
ganisatie. Onder kleine werken wordt ver-
staan: de locatie waar de bodemmaterialen 
van afkomstig zijn, is onverdacht en er komt 
minder dan 250 m³ vrij tijdens de werken. 
De melding moet gedaan worden door de 
uitvoerder van de werken en dit vóór de 
start van het transport. Na de uitvoering van 
de werken moet de uitvoerder de hoeveel-

heid geleverde bodemmaterialen aan de 
erkende bodembeheerorganisatie melden. 
De aannemer dient te beschikken over een 
verklaring van de bouwheer dat het over een 
werk gaat met een totaal volume kleiner 
dan 250 m³ en dat het terrein niet verdacht 
is voor bodemverontreiniging.

Vrijstelling voor voertuigcombina-
ties < 3,5 ton MTM 
Niet alle vervoerders zijn onderworpen 
aan de meldingsplicht. De uitzonderingen 
beperken zich evenwel tot de transporten 
(door particulieren, zelfstandigen en kleine 
ondernemers) die niet over ‘grote’ voertuig-
combinaties beschikken. Voertuigcombina-
ties met een maximale toegelaten massa 
(MTM) ≤ 3,5 ton zijn dus vrijgesteld. 

Werken met aannemers
Er kan ook met grondwerkers of aannemers 
gewerkt worden. Zij kunnen de melding 
voor het bodemtransport via hun normale 
werking zelf melden. Dan hoef je als tuin-
aannemer zelf niets extra meer te doen.

Aansluiting
Er kan aangesloten worden bij één van de 
twee erkende bodembeheerorganisaties 
(eBBO): Grondwijzer vzw of Grondbank vzw. 
Hiervoor rekent de eBBO wel een jaarlijkse 
kost aan. Indien je als aannemer enkel kleine 
werken uitvoert - waarvoor de opmaak 
van een technisch verslag niet vereist is 
- volstaat een aansluiting als ‘aannemer 
kleine werven.’ Hiervoor geldt een jaarlijks 
aansluitingstarief van 93 tot 100 euro. 

Daktuintechniek op hoog niveau!
Een waterretentiedak, een biodiversiteitsdak of een compleet dakpark. 
De mogelijkheden zijn eindeloos op het dak. ZinCo is uw partner om 
uw wensen uit te werken in een gedegen technisch advies. 
Uw project op hoog niveau, ZinCo Benelux!

Systemen die de multifunctionele  
inrichting van daken en dekken  
mogelijk maken.

ZinCo Benelux b.v.   •   info@zinco.be •   www.zinco.be
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Rozenkwekerij Lens Roses 
verbreedt met ontwerpservice 
en advies op maat voor 
tuinaannemers
De ‘Boomkwekerijen Louis Lens’, een firma met lange traditie werd opgericht 
in 1870. Drie generaties lang werd de kwekerij bestuurd door de familie Lens 
en bevond zich in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (bij Mechelen). In 1992 werd ze 
overgenomen door Rudy en Ann Velle-Boudolf en verhuisde naar Oudenburg.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur en beelden: Jan Vancayzeele, consulent AVBS-Groen Groeien

“Het assortiment rozen omvat meer dan 800 verschil-
lende soorten, van elegante oude struikrozen tot 
klimrozen, liaanrozen, bodembedekkende rozen, 
moschatahybriden, Engelse (Austin) rozen, botanische 
rozen, theehybriden en trosrozen, stamrozen,... Kortom, 
de meest waardevolle tuinrozen”, stelt Rudy. Op de 
rozenkwekerijen vind je een tuin van meer dan 2500 
m² en tal van rozenborders. In het voorjaar (april) staat 
de orangerie prachtig in bloei met een aantal zeldzame 
liaan- en klimrozen. 

Nieuwe creaties
Een belangrijke activiteit is het zoeken naar nieuwe 
rozenvariëteiten. Daarbij gaat de aandacht de laatste 
jaren voornamelijk naar moschatahybriden, een groep 
herbloeiende gezonde heesterrozen met een natuur-
lijk karakter. Het is een uitdaging om nieuwe rozen te 
ontwikkelen. Dit is een boeiende wereld waar kunst en 
wetenschap samenkomen. De zoektocht naar resistente 
planten met originele kleuren en vormen houdt nooit 
op, zegt Rudy. 
De trend is momenteel enerzijds rozen met grote 
ouderwets gevulde bloemen, zoals de Engelse rozen 
en anderzijds rozen die de biodiversiteit vergroten. Dit 
wil zeggen rozen met enkele of halfgevulde bloemen 
die hun meeldraden tonen en op die manier insecten 
als bijen aantrekken en rozen die bottels maken zodat 
ze meer vogels in de tuin lokken. Met andere woorden 
rozen die een voedselbron zijn voor de natuur.
Jaarlijks presenteren we zo’n 2 à 3 nieuwe soorten. De 
nieuwe soorten voor het komende seizoen van Lens 
Roses kun je vinden in het kaderstuk “Nieuwe soorten 
Lens Roses 2020-2021”.

Rozen in je tuinproject
Alles begint met een goede bodem, een juiste stand-
plaats en een correcte pH en voeding. De bodem dient 
een goede structuur te hebben. Dit wil zeggen: geen 
storende lagen, voorzien van voldoende organisch ma-
teriaal en bodemverbeteraars. Rozen kunnen 3 à 4 keer 
per jaar bloeien en dien je in dezelfde mate aangepast te 
bemesten voor optimaal resultaat.

Het is belangrijk dat je werkt met combinaties van rozen 
die lang bloeien, geuren en bijen en insecten aantrek-
ken. Er kan ook gecombineerd worden met rozen met 
enkelvoudige, halfgevulde en gevulde bloemen voor 
meer dif ferentiatie in de bloeitijdstippen waardoor je 
meer biodiversiteit in je tuinen brengt, zegt Rudy.
Rozen zijn hittebestendiger dan de klassieke tuinplan-
ten aangezien ze de capaciteit hebben om tot drie meter 
diep te kunnen wortelen. In het najaar aanplanten met 
planten met blote wortel geven de beste slaagkansen 
voor een succesvol rozenproject in je tuinen. Wil je toch 
water geven dan zijn sprinklersystemen uit den boze 
omdat deze ziekten zoals sterroetdauw in de hand 
werken. Het is beter om de bodem te mulchen waardoor 
je ze beschermt tegen uitdroging. Dit komt tevens de 
biodiversiteit ten goede, zegt Rudy.
Vanaf half november tot half april kunnen rozen met 
blote wortel afgehaald of geleverd worden. Een contai-
nerveld met rozen in pot geef t je de gelegenheid om 
tijdens de zomermaanden uit een ruim assortiment 
te kiezen. De afzet gaat voor ongeveer de helf t naar 
tuinaannemers en tuincentra. In toenemende mate 
wordt er online besteld en geleverd bij tuinaannemers. 
We hebben hiervoor speciale kratten en palletboxen 
ontwikkeld voor transport van de planten naar de klant 
toe, zegt Rudy. In de toekomst zien we mogelijkheden 
om volumineuze planten, zoals klimmers van twee 
meter hoogte, opgegroeid in ‘airpots’ aan te leveren. 
Het voordeel hiervan is dat er na het planten een zeer 
snelle ontwikkeling is van het wortelgestel waardoor de 
hergroei meer kans op slagen heef t. Momenteel is dit 
systeem in proef als voorbereiding om de commerciali-
satie ervan. In afwachting hiervan hebben we sedert dit 
jaar meer klimmers in groot formaat pot beschikbaar. 
Deze zijn interessant om al vlug wat volume in de tuin 
te hebben.

Professioneel snoeien en advies op maat
In maart worden de meeste rozen gesnoeid. Dan is het 
ook mogelijk om ons in te schakelen voor het snoeien 
van je tuinrozen. Wij snoeien planten van perkrozen, 
oude variëteiten tot klimrozen, met het oog op een ver-
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jonging en een goede bloei, zegt Rudy.
Op onze agenda plannen we jaarlijks 
snoeicursussen (maart), geleide wandelin-
gen tussen de bloeiende rozen (juni) en een 
rozenbotteldag in het najaar. We plannen 
aanvullend bijkomende voordrachten voor 
zowel particulieren en professionelen onder 
het motto ‘kweken met advies’. Deze sessies 
kunnen handelen over de optimale bodem, 
herkennen en voorkomen van ziekten en 
plagen, bemesting, snoei, …

Ontwerpservice 
We zien graag de juiste plant op de juiste 
plaats, want daar is iedereen bij gebaat, 
zegt Rudy. Gelukkig zijn rozen uitstekend 
te combineren met vaste planten, grassen, 
heesters en al dat moois dat je in je tuinpro-
jecten wenst. We helpen tuinaannemers dus 
met het vinden van die ene roos maar we 
gaan ook veel verder... Naar professionele 
tuinaannemers toe geven we graag advies bij 
het ontwerp, aanleg of project. Border, tuin, 

bedrijfsgroen, openbaar groen ...
we ontwerpen het, zegt Rudy. We stellen 
vast dat meer en meer tuinaannemers een 
beroep doen op onze expertise. We zien 
hierbij een duidelijke trend naar meer kleur 
in de tuin als aanvulling op de klassieke 
patronen groen en wit. Wat opvalt is dat 
oranje een veel gevraagd kleur is. Wat mee-
valt is dat de kleur oranje met veel andere 
kleuren kan gecombineerd worden. 

STUDIEBEZOEK GROEN GROEIEN AAN LENS ROSES
Ter gelegenheid van het 150 jaar bestaan van rozenkwekerij Lens Roses nodigde Rudy Velle de leden-tuinaannemers van Groen Groeien uit 
voor een geleid bezoek aan het rozenbedrijf te Oudenburg. De rozentuin stond eind juni op zijn best en als vakbekwaam tuinaannemer kon je 
tijdens dit bezoek de knepen van het vak leren kennen.
Je kan deze vrij toegankelijke rozentuin ook als individuele tuinaannemer al wandelend verkennen met deskundige uitleg van Rudy Velle en 
zien hoe de planten zich ontwikkelen. Je vindt er nieuwe planten- en rozencombinaties terwijl je geniet van de vele geuren en kleuren. 
De rozenkwekerij heef t meer dan 850 rozensoorten in het assortiment. Van botanische species, oude rozen tot eigentijdse perkrozen en 
theehybriden. ‘We zoeken naar de meest waardevolle tuinrozen en bieden deze in onze collectie aan’, zei Rudy tijdens ons bezoek. Het bedrijf 
specialiseert zich ook in advies, onderhoud en snoei. Rozenkwekerij Lens Roses werd eind vorig jaar erkend als nieuwe hofleverancier. Een 
bewijs dat men er de kwaliteit van de producten en diensten continu verbetert.
Dit bezoek was een niet te missen opportuniteit als tuinaannemer om je kennis i.v.m. het planten en onderhouden van (klim)rozen aan te 
scherpen.

FOLLE FRAMBOISE® 
(Lens Roses 2020)

Deze uitbundig herbloeiende trosroos trekt de 
aandacht door zijn levendige kleurenspel, de 
bloemen verkleuren van een rijk framboosrood 
naar roze. Hier noemen we het een flowerpower 
kleurtje. Ze zijn middelgroot halfgevuld en 
schaalvormige. De genereuze trossen tellen 
tellen van 6 tot 26 bloemen. Ze hebben een 
aangename, fijne subtiele bloemengeur. De 
roos blijf t compact, het blad glanzend, bij de 
aanvang bronsgetind en wordt donkergroen. 
De takken en bloemstelen zijn bruingetind 
wat zeer sierlijk is. Een trosroosje die van ver 
opgemerkt wordt en voor kleur zorgt! Het past 
in de bloemenborder, als afboording en in pot. 
Hoogte 50-60 cm.

SMILING SUN® 
(Lens Roses 2020)

Een natuurlijk vrolijk ogende 
struik die tussen juni en november 
herbloeit. De middelgrote enkele 
bloemen zijn diepgeel bij de start 
en verbleken naar lichtgeel, wit. 
Hun gele meeldraden vallen op en 
trekken bijen aan. Ze hebben een 
aangename lichte geur. Het blad is 
middengroen, glanzend en gezond. 
De bloemen kuisen zichzelf, de plant 
vraagt weinig onderhoud. De plant 
vormt een bossige struik die goed in 
het blad zit.
Past in een border tussen andere 
heesters en vaste planten, als 
solitair, grotere groep of als 
haagplant.
Hoogte 120 cm, plantafstand 60 cm.

JEAN DE 
BRUGES® 
(Lens Roses 2020)

Uniek aan de nieuwe rozelaar ‘Jean 
de Bruges’ zijn zijn bloemen die 
gekarteld zijn als een anjer.
De anjervormige bloemen staan 
met een 14 tal in mooie ronde tros-
sen wat het geheel apart maakt.
Hun kleur is licht lilaroze met een 
wittere achterzijde van de bloem-
blaadjes.
Ze herbloeien de hele zomer door 
en vormen een bossige forse struik. 
Het mat blad is ovaal, middengroen 
met grijze nuance. 
Hoogte 150-180 cm, plantafstand  
180 cm.

Nieuwe soorten
Lens Roses
2020-2021

ZUIDSTRAAT 25
B-8800 ROESELARE

INFO@PCLT.BE
TEL. 051 24 58 84 WWW.PCLT.BE

2190000478_3_ADV_7833.indd   12190000478_3_ADV_7833.indd   1 24/07/20   09:3524/07/20   09:35

Uw sterke partner in Vlaanderen:

Techniek Center Wintmolders
Lichtenberglaan 2038
3800 SINT TRUIDEN
T 011 707007

Martens Traktor nv
Kipdorpstraat 52 
3960 BREE
T 089 460520

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

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

WVT Agri
Aarschotsebaan 299
2590 BERLAAR
T  0496 784752

Agri Sweertvaegher
Diksmuidseweg 506
8904 BOEZINGE
T 0473 282714

Allebosch bvba
Hondsbergstraat 15
1540 HERNE
T 054 566025

Maes NV
Turnhoutsebaan 212
2460 KASTERLEE
T 014 850162

Meyns bvba
Brugsesteenweg 247
8460 OUDENBURG
T 050 816624

Peeters Essen bvba
Horendonk 303a
2910 ESSEN
T 03 6672472

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

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

www.weidemann.be

De WEIDEMANN eHoftrac – 
100% elektrisch en emissievrij.
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WETGEVING
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Alle fytolicenties met vervaldatum 24 november 2020 werden na 
goedkeuring door minister Ducarme met 1 jaar verlengd. Dit is beslist 
omdat ten gevolge van de Coronacrisis de bijscholingen die moeten 
gevolgd werden voor de verlenging van de fytolicentie werden 
geschorst. De verlenging is ondertussen doorgevoerd op de website 
van de FOD Volksgezondheid (fytolicentie.be). Na de aanpassing 
werden de fytolicentiehouders per mail op de hoogte gebracht.

Door deze verlenging krijgen de fytolicentiehouders die nog 
onvoldoende bijscholingen gevolgd hadden de kans om zich nog 
voor de vervaldatum in orde te stellen. Ook krijgen de vormings- en 
opleidingscentra op deze manier de mogelijkheid om op een veilige 
manier de nodige opleidingen terug te plannen en laten doorgaan. 
Het aanbod van bijscholingen van AgroCampus vind je terug op www.
agrocampus.be/fyto-bijscholingen. Zowel de licenties waarvoor nog onvoldoende bijscholingen gevolgd 

waren als de al verlengde fytolicenties krijgen 1 jaar extra. De licenties 
met vervaldatum in 2020 die aanvankelijk een geldigheidsduur 
hadden van 5 jaar krijgen zo ook een geldigheidsduur 
van 6 jaar, die als basis voorzien 
is in de wetgeving. Voor de 
fytolicenties die vervallen 
in 2021 of 2022 wijzigt er 
niets.

Bij twijfel, raadpleeg je 
persoonlijke account op 
www.fytolicentie.be 

Verlenging fytolicenties 
die vervallen in 2020

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Jan Vancayzeele, consulent AVBS-Groen Groeien

“De licenties met 
vervaldatum in 2020 
die aanvankelijk een 
geldigheidsduur hadden van 
5 jaar krijgen zo ook een 
geldigheidsduur van 6 jaar.”
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Coronaveilig werken op 
je tuinaanlegbedrijf
Op de website van Groen Groeien vind je onder de rubriek ‘Nieuws’ regelmatig updates en 
informatie die je kunnen helpen met de bedrijfsvoering in coronatijden om de hygiëne, 
veiligheid en werkzaamheid te verbeteren. Coronaveilig werken blijf t cruciaal om je bedrijf en 
omgeving te beschermen. Ga dus zeker aan de slag met deze tips!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Jan Vancayzeele, consulent AVBS-Groen Groeien

Wil je alles in een oogopslag kunnen door-
nemen? Download dan via de website van 
Groen Groeien dit handige overzicht. Druk 
het af en hang het op je prikbord, zodat je 
zeker niks vergeet. Op de webpagina van 
Groen Groeien vind je bij elke tip een uitge-
breide toelichting. 

Onthaal nieuwe arbeiders op het 
bedrijf
Je personeelsleden goed onthalen is sowieso 
noodzakelijk, ook in niet-coronatijden. 
Aanvullend op het ‘klassieke onthaal’ geef 
je correcte informatie betref fende corona. 
Ga zeker na of de werknemer bekwaam is 
om de bijkomende regels te respecteren 
en herhaal deze geregeld. De volgende 
zaken zijn belangrijk. Vraag duidelijk na of 
de persoon geen symptomen heef t, recent 
ziek is geweest, of in contact is geweest met 

besmette personen. Bij twijfel 
of iemand al dan niet besmet is 
en hoe je moet handelen, neem 
contact op met je huisarts. Neem 
de hygiënemaatregelen door met 
nieuwe werknemers:
• Geef uitleg hoe het coronavirus 

zich verspreidt en welke symp-
tomen het virus veroorzaakt

• Geef duidelijke instructies om 
bij een luchtweginfectie niet te 
werken

• Vermijd contact tussen de 
nieuwe werknemer en reeds 
aanwezige werknemers

Preventieve acties op de 
werkplek
Zorg voor een goede hygiëne op 
de werkvloer. Voorzie voldoende 

mogelijkheden en tijdstip-
pen om handen te wassen 
(met water en zeep), voor en 
na verschillende handelingen, 
verandering van apparatuur 
of gereedschap. Voorzie indien 
mogelijk hydroalcoholische gel/
oplossing. Eén persoon tegelijk 
om de handen te wassen in de 
gootsteen. Voorzie op de werkplek 
een goede respiratoire hygiëne 
door het gebruik van papieren 
zakdoekjes ingeval van hoesten 
en niezen, voorzie afgesloten vuil-
bakjes om deze in weg te gooien. 
Bij voorkeur gebruik maken van 
kranen en zeepdispensers met 
elleboog-, knie- of voetbediening 

om contact te vermijden. 
Richtlijnen i.v.m. corona duidelijk zichtbaar 
ophangen, controleren of deze opgevolgd 
worden en personeel voldoende sensibili-
seren.

Werk organisatie
Op bedrijven waar geen telewerk mogelijk 
is, moeten bedrijven de sociale afstand van 
1,5 meter garanderen. De tuinaanlegsector 
behoort tot de cruciale sectoren en es-
sentiële diensten. Deze bedrijven mogen de 
werkzaamheden verder zetten en moeten 

in de mate van 
het mogelijke de 
sociale afstand en 
hygiënemaatre-
gelen respecteren. 
Voor de meeste 
werkzaamheden op 
een tuinaanlegbe-
drijf kan die sociale 
afstand zeer goed 
nageleefd worden. 
Echter niet tijdens 
alle werkzaamheden 
kan de sociale afstand 
gerespecteerd wor-
den. Groen Groeien ad-
viseert om standaard 
hygiënemaatregelen in 
acht te nemen om het 
personeel zo goed mo-
gelijk te beschermen.

Organisatie van ruimten
Voor gemeenschappelijke ruimtes moet je het volgende in acht 
nemen: voldoende verluchten en laat de deuren openstaan, voldoende 
reinigen en ontsmetten, beperk de tijd die hierin wordt doorgebracht 
en beperk de aanwezigheid van verschillende personen in één ruimte 
(bv bureau), door gebruik te maken van openlucht-wachtrijen. Laat 
sowieso maximaal één persoon toe per keer in beperkte ruimtes met 
slechts één toegang.

Wat als er zieken zijn?
Stel een stappenplan op om met zieke werknemers om te gaan. 
Wanneer de werknemer ziek wordt op het werk en hij nog in 

staat is om zelfstandig terug naar huis te keren, vraagt u hem of haar 
met aandrang om naar huis te gaan en zo snel mogelijk de huisarts 
telefonisch te contacteren. Deze verplaatsing gebeurt best niet met 
het openbaar vervoer. Indien het openbaar vervoer echter de enige 
mogelijkheid is, dan vraagt u de zieke werknemer om tijdens de rit 
naar huis de principes van nies- en hoestetiquette strikt toe te passen, 
mondmasker te dragen en voor het vertrek de handen te wassen met 
water en zeep. Indien de werknemer kennelijk niet meer de kracht 
heef t om nog zelf naar huis te gaan, dan hangt de wijze waarop u 
moet handelen af van de medische toestand van de werknemer. 
Lijkt de werknemer ernstig ziek te zijn en is er sprake van een snelle 
achteruitgang van de gezondheidstoestand, dan kunt u een beroep 
doen op de diensten voor dringende geneeskundige hulpverlening. Zij 
kunnen de zieke werknemer eventueel naar een ziekenhuis brengen. 
Voor een minder ernstig zieke werknemer die u toch niet alleen naar 
huis wil laten vertrekken, zoekt u best in samenspraak met de familie 
en/of eventueel de huisarts een oplossing. Werkgevers kunnen in 
overleg met hun interne preventieadviseur of met de externe dienst 
voor preventie en bescherming op het werk een procedure opstellen 
om zelf een transport naar huis te organiseren voor werknemers die 
ziek worden op het werk. Zij houden hierbij maximaal rekening met de 
hierboven vermelde aanbevelingen.

Doktersattesten: het ene corona-attest is het andere niet
Werknemers kunnen gewettigd afwezig zijn op het werk omdat ze 
door corona arbeidsongeschikt zijn, of omdat er een vermoeden is van 
corona en ze daarom in quarantaine moeten blijven. Het zijn twee 
verschillende medische attesten, met gevolgen voor wie de uitkering 
betaalt.
Als de werknemer ef fectief arbeidsongeschikt is, moet de werkgever 
het gewaarborgd loon betalen. Als er een medisch attest is voor een 
vermoeden van mogelijke besmetting met corona komt de uitkering 
ten laste van de RVA, maar wordt de uitkering op het niveau gebracht 
van de uitkering die het RIZIV betaalt bij arbeidsongeschiktheid.  
Het zogenaamde “quarantainegetuigschrif t” heef t betrekking op 2 
soorten situaties: die van werknemers die zich in een mogelijke incu-
batieperiode van het Covid-19-virus bevinden, maar ook die van een 
aanzienlijk aantal werknemers die moeten worden beschermd van-

wege hun medische situatie waarvan al is vastgesteld 
dat ze gevaar lopen. Dit zijn 

bijvoorbeeld 
mensen met een 

verzwakte im-
muun afweer. 

HET CORONAVIRUS
Hoe organiseren we ons tijdens het werk?

Hou afstand van elkaar, 

1,5 meter is de norm.

Blijf binnen je team, 

tijdens het werk, 

de pauze en het vervoer.

Raak je gezicht 

zo weinig mogelijk aan 

met je handen.

Label je drank 

en drink alleen uit 

jouw fles.

Was je handen 

regelmatig en grondig met 

water en zeep.

Vermijd overleg 

in een groep.

1,5 m

40–60 sec

MO
MO

A A
B

A A
A

HET CORONAVIRUS
Hoe houden we veilig pauze?

Pauzeer bij voorkeur 
in de buitenlucht.

Reinig of ontsmet 
de microgolfoven, water
koker, tafels, stoelen … 

na elke maaltijd.

Neem je binnen pauze? 
Reinig en verlucht 

de ruimte dan regelmatig.

Blijf steeds 
bij je eigen team.

A AB

A A
A

HET CORONAVIRUS
Waar moet je op letten in de huisvesting?

Laat de deuren 
zoveel mogelijk open.

Kies een vaste persoon voor 
de boodschappen. Ga niet 
te vaak naar de winkel en 

blijf er niet te lang.

Reinig en verlucht 
alle ruimtes regelmatig.

Vermijd het openbaar ver-
voer. Is er geen alternatief? 

Dan moet je je mond en 
neus bedekken.

Orde en netheid 
zijn nu nog belangrijker!

Buitenstaanders 
zijn niet toegelaten.

GENK

1 pers

HET CORONAVIRUSHoe verplaats je je naar het veld?

Maximaal 2 personen in een wagen, tenzij je tot hetzelfde gezin behoort of samenleeft.

Als de bestuurder van de wagen verandert, ontsmet je de handgrepen, het stuur  en de versnellingspook.

Gebruik steeds dezelfde wagen voor je groep.

Neem handdoeken, water, zeep, vuilniszakken en je verplaatsingsdocumenten mee naar het veld.

Maximaal 2 personen
A A B B

→

1 2

B
A

A
B
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Temperatuurmetingen
In een overeenkomst kan worden opge-
nomen dat, om redenen van veiligheid en 
gezondheid, de werknemer akkoord gaat 
dat bij aankomst periodiek de lichaamstem-
peratuur wordt gemeten. Deze gegevens 
mogen omwille van privacy redenen niet 
worden opgeslagen of bijgehouden. Wan-
neer er een verhoogde temperatuur wordt 
vastgesteld, wordt best een huisarts of be-
drijfsarts verwittigd. Wij hebben begin juli 
een cao afgesloten waarin preventieve en 
periodieke temperatuurmetingen mogelijk 
worden gemaakt, mits het akkoord van de 
overlegorganen binnen de onderneming en 
– bij gebrek hieraan – mits het individuele 
akkoord van de betrokken werknemers. 

Preventiechecklist tuinaanleg 
In het paritair comité tuinbouw zijn vijf 
fiches goedgekeurd over veilig werken in de 
landbouw, tuinbouw en tuinaanleg. Deze fi-
ches werden opgesteld door Prevent Agri en 
zijn besproken met de FOD WASO (Federale 
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg) en de externe diensten 
voor preventie en bescherming op het werk. 
Er is een specifieke fiche voor tuinaanleg. 
Deze fiches zijn gepubliceerd op de website 

van de FOD WASO als een ‘bovenbouw’ bij 
de Generieke Gids. Deze fiches zijn bedoeld 
als hulpmiddel voor de bedrijven om extra 
veiligheidsmaatregelen te tref fen. 
Download de ‘Preventiechecklist COVID-19’ 
tuinaanleg: https://www.groengroeien.be/nl/
nieuws/coronaveilig-werken-op-je-bedrijf 

Af fiches Coronaveilig werken
Wij maakten ook zes af fiches in zes talen 
die je kan afdrukken en ophangen op jouw 
bedrijf, om alle medewerkers er op te wijzen 
dat zij de veiligheidsregels tegen de ver-
spreiding van het coronavirus niet mogen 
vergeten.
• Hoe organiseren we ons tijdens het 

werk?
• Hoe houden we veilig pauze?
• Waar moet je op letten in de huisvesting?
• Hoe verplaats je je naar de werf?
Download de ‘Af fiches Coronaveilig werken’ 
tuinaanleg: https://www.groengroeien.be/nl/
nieuws/coronaveilig-werken-op-je-bedrijf
Goed geïnformeerd in coronatijden!
• Informatie over de huidige maatregelen 

tegen het coronavirus:
o https://www.info-coronavirus.be/ 

• Bij het Agentschap Integratie en 
Inburgering en bij VVSG vind je posters, 

infofiches en audiomateriaal over de 
meest recente maatregelen van de over-
heid en de preventie van corona om deze 
maatregelen te communiceren:
o https://www.integratie-inburgering.

be/corona-meertalige-info#nederlands
o https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/

anderstaligen-meertalige-info 
• De federale overheid heef t posters, 

infofiches en audio van de of ficiële 
corona-informatie in de landstalen van 
België. Ook is het merendeel van deze 
informatie vertaald naar verschillende 
vreemde talen. De beschikbare informa-
tie is geordend per taal:
o https://www.info-coronavirus.be/en/

translation/ 
• Reisadviezen Federale Overheidsdienst 

Buitenlandse Zaken:
o https://diplomatie.belgium.be/nl

VAKINFORMATIE

CORONA

Coronaveilig werken …
 … bij het onthaal van nieuwe arbeiders  
op het bedrijf

 J Neem hygiënemaatregelen door met nieuwe 
werknemers.

 J Geef uitleg over hoe het virus zich verspreidt.

 J Ken de symptomen van het virus en houd je ogen open.

 J Geef instructies om bij luchtweginfectie niet naar de 
werkplek te komen.

 J Vermijd contact met reeds aanwezige werknemers.

 J Denk na over een soort quarantaine van buitenlandse 
seizoenarbeiders.

 J Vermijd contact tussen je vertrouwde personeel en 
externe of tijdelijke werknemers.

 … met preventieve acties op de werkplek

 J Zorg voor een goede hygiëne op de werkvloer. 

 J Zorg ook op het veld voor voldoende hygiëne.

 J Vermijd overdracht via oppervlaktes, materialen en 
apparatuur.

 J Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) waar 
het kan.

 … via de werkorganisatie

 J Minimaliseer het contact tussen werknemers en werk in 
vaste groepjes.

 J Volg voor verplaatsingen naar het veld of andere 
exploitaties de algemene regels.

 J Beperk het aantal mensen dat dicht bij elkaar moet 
werken.

 J Beperk bezoekers of derden op het bedrijf.

 … via de organisatie van ruimten

 J Voorzie pauzes in shiften en in voldoende grote ruimtes.

 J Ontsmet kleedkamers en werkkledij regelmatig.

 J Denk na over de bezetting van je huisvesting.

 … door het gebruik van een checklist

 J Controleer aan de hand van de checklist of je bedrijf in 
orde is.

 … door correct te handelen  
als er zieken zijn

 J Stel een stappenplan op om met zieke werknemers om 
te gaan.

 J Neem maatregelen ten aanzien van andere werknemers 
als een werknemer ziek wordt.

Meer weten? www.boerenbond.be/coronaveilig
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De tuinaanlegsector in beeld
Het voorjaar is het ideaal moment om een bezoek te brengen aan onze leden om hen in volle 
activiteit aan het werk te zien. Corona gooide aanvankelijk roet in het eten en dienden we te 
wachten op beterschap. Na het versoepelen van de maatregelen en na voorafgaande toestem-
ming van de bedrijfsleiders kreeg ik de mogelijkheid om de werven te betreden. Dit kon enkel 
mits het strikt respecteren van de regels inzake social distancing en het volgen van de hygiëne-
maatregelen. Het schitterende weer van medio mei zorgde voor beeldmateriaal van optimale 
kwaliteit, zeker qua belichting.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur en beelden: Jan Vancayzeele, consulent AVBS-Groen Groeien

Gazonaanleg met graszoden 
Een aanzienlijk groot grastapijt diende in de kortste keren aange-
legd in de tuin van een nieuwbouwvilla in Zwijnaarde. De voorbe-
reidingswerken waren de dag voordien volledig afgewerkt inclusief 

het aanbrengen van een mollennet. Onder het toeziend oog van de 
bedrijfsleider rolden de medewerkers de rollen gazon in een snel 
tempo open. Snelheid is hier zeer belangrijk om na het leggen snel te 
kunnen starten met het inregenen van de grasmatten. Het werk in 

coronatijden werd zo georganiseerd dat er 
steeds minstens anderhalve meter tussen 
de medewerkers werd gegarandeerd. Een 
goede werkverdeling en – organisatie is 
hierbij een must. Het is continu opletten 
om deze regel blijvend te respecteren. Dit 
heef t ook impact op het vervoer, lunch en 
overlegmomenten. Slechts één persoon per 
voertuig en vooraf goede afspraken maken 
via gsm of e-mail is de boodschap. Ook naar 
de klant toe gelden dezelfde voorwaarden.

Aanplanten en gazon zaaien
Voor een nieuwbouwvilla in Oudenburg 
diende de tuin enkel nog voorzien van een 
gazon en de beplantingen. Geen evidente 
klus om in een zware kleibodem dergelijke 
werkzaamheden uit te voeren. De grondbe-
werkingen dienden heel intensief te gebeu-
ren om zodoende het zaaibed voldoende 

fijn te kunnen leggen om een vlottere op-
komst van het gazon te garanderen. Er werd 
gekozen voor een laagblijvende grassoort 
met een snelle vestiging. Dit betekent dat 
er minder vaak gemaaid hoef t te worden. 
Minder maaien heef t zowel economische als 
ecologische voordelen. Het bespaart man-
uren, brandstof en kosten voor de afvoer 
van het maaisel. Als afschermende haag 
werd volop Prunus lusitanica angustifolia 
of Portugese Laurierkers aangeplant. Dit 
is een wintergroene haag met een relatief 
klein, donkergroen blad en een hoge dicht-
heid. In de lente geef t de struik mooie witte 
bloemen en lokt vlinders en bijen.

Terrasaanleg nieuwbouwproject
Voor een nieuwbouwproject in Zulte 
dienden in het verlengde van de vier woon-
eenheden telkens een voor- en achtertuin 

aangelegd te worden. De zongerichte 
voortuinen werden onderhoudsvriendelijk 
aangelegd in harmonie met het straatbeeld. 
De achtertuinen bieden voldoende ruimte 
aan de bewoners om zowel in de zon als in 
de schaduw te kunnen genieten van het om-
gevingsgroen. Gazonaanleg, beukenhagen 
en kleinschalig groen maken het hoofdbe-
standdeel uit van dit tuinaanlegproject. De 
werken waren nog maar net opgestart met 
de aanleg van de terrassen in de achter-
tuinen. Samen met en onder het toeziend 
oog van de bedrijfsleider werkten de drie 
medewerkers op een manier dat er steeds 
minstens anderhalve meter tussen de 
medewerkers werd gegarandeerd. Iedereen 
kreeg een taak toegewezen en de werk-
zaamheden verliepen zodanig dat niemand 
elkaar diende te kruisen om te dicht contact 
te vermijden.
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GPS- en 3D-technieken doen hun 
intrede bij tuinaannemers
Begin dit jaar – toen in onze contreien nog geen sprake was van corona – organiseerde Aalst-
Verhuur, al jarenlang dealer van Topcon-gps- en lasersystemen, op initiatief van Groen Groeien 
een demodag voor leden en klanten. Genodigden konden er van dichtbij kennismaken met de 
nieuwe gps X53x én de LN-150 Layout Navigator, een gebruiksvriendelijke oplossing waarmee 
tuinaannemers op een eenvoudige manier 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur en beelden: Bart Verelst, consulent AVBS-Groen Groeien

in 3D kunnen uitzetten. 
Technische Topcon-snufjes 
De leden van Groen Groeien waren te gast bij Aalst-Verhuur in 
Borsbeke waar ze hartelijk ontvangen werden met een hapje 
en een drankje. Maar het was er niet alleen gezellig, er vielen op 
de demodag in de eerste plaats ook heel wat nieuwe technische 
snufjes te ontdekken. En wie snufjes zegt, denkt automatisch aan 
Topcon. Dus kregen de aanwezigen om te beginnen een demon-
stratie met de gloednieuwe X53x, een gps-systeem dat graafwer-
ken automatiseert. 

Een gebruiksvriendelijk totaalstation
Daarna was het tijd om de LN-150 te ontdekken. Dit toestel biedt 
een oplossing voor de lay-out en navigatie op elke projectlocatie, 
wat ook voor tuinaannemers heel wat voordelen biedt. Tuinen 
zijn immers al lang niet meer rechtlijnig en de ontwerpen worden 
steeds uitdagender. De LN-150 verlost je van papieren plannen en 
schenkt je het gemak van volledig digitale workflows. Dat klinkt 
ingewikkeld, maar het toestel is verrassend eenvoudig in gebruik! Dat gebruiksgemak mochten de leden van Groen Groeien aan den lijve ondervin-
den. Aalst-Verhuur toonde tijdens ‘on field’ demonstaties hoe de LN-150 de productiviteit én de nauwkeurigheid van tuinaannemers verhoogt, en ar-

beidskosten aanzienlijk verlaagt. Fouten, waar-
door het werk opnieuw gedaan moet worden, 
zijn met dit toestel verleden tijd. Daarnaast kun 
je de LN-150 uitbreiden tot een hybrideoplossing 
door een gps-rover aan de set toe te voegen. 
Overschakelen van gps naar totaalstation en 
vice versa wordt zo kinderspel. 

Tuinen Jacques Desauw kiest voor de 
LN-150
De firma ‘Tuinen Jacques Desauw NV’ was een 
van de eerste die de overstap naar de LN-150 
waagde. Na een demo koos Jacques met volle 
overtuiging voor het totaalstation mét de 
hybride optie. Zo kan hij na het inmeten van 
de werf in elke fase van de tuinaanleg correct 
uitzetten en in een later stadium zelfs een as-
builtplan opleveren van de geplaatste wacht-
leidingen, bomen, verhardingen etc. 
Topcon dankt Groen Groeien voor de organisa-
tie van het geslaagde event en Aalst-Verhuur 
voor het gebruik van de locatie. 

VAKINFORMATIE
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PCS – Afdeling Groen 

Naar een efficiënt waterbeheer 
met groenzones
Onder druk van een veranderend klimaat worden we geconfronteerd met waterschaarste 
en –overlast, wat het moeilijk maakt om de kwaliteit en de functionaliteit van groenzones te 
bewaren. Het PDPO-project ‘Naar een ef ficiënt waterbeheer met groenzones’ speelt hierop in 
en wil aan de hand van uitgewerkte demonstratieve groenzones in Oost-Vlaanderen kennis en 
praktijkvoorbeelden rond ef ficiënt waterbeheer bundelen en verspreiden.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Eva Reybroeck & Jesse Tavernier
Beelden: Proefcentrum voor Sierteelt (PCS)

De laatste jaren heef t iedereen de extreme 
weersomstandigheden zeker opgemerkt. 
Nog nooit sinds de start van de metingen 
was het neerslagtekort in de aanloop naar 
de zomer zo groot. Daarmee stevenen we 
voor het vierde jaar op rij af op een zomer 
van uitzonderlijke droogte. Anderzijds 
hebben we zeer natte maanden in de winter 
die voor wateroverlast zorgen. Bomen en 
planten lijden hieronder. Door bij aanleg 
en onderhoud van groenzones technieken 
voor ef ficiënt waterbeheer zoals waterpoly-
meren en afdekmaterialen in te zetten en te 
kiezen voor droogtetolerante planten, kan 
je toch klimaatbestendige groenzones creë-
ren. Dat willen we onderzoeken en demon-
streren in drie Oost-Vlaamse gemeenten.

Demo’s in drie Oost-Vlaamse 
gemeenten 
 In het voorjaar werden drie demonstratieve 
groenzones aangelegd in Oudenaarde, 

Dendermonde en Aalter. Er werden 
verschillende bodemvoorbereidende 
en –verbeterende technieken toegepast 
ter preventie van droogtestress. Ook het 
gebruik van afdekmaterialen en antiver-
dampingsmiddelen wordt gedemonstreerd. 
De verschillende groenzones worden op 
regelmatige basis door PCS opgevolgd. 
De plantkwaliteit (o.a. uitval, bloei, groei, 
stressindicatoren,…) wordt beoordeeld en 
het bodemvochtgehalte wordt opgemeten. 
De gemeentes registeren dan weer hoe fre-
quent de verschillende beplantingen water 
nodig hebben. Daarnaast worden er op PCS 
verschillende beplantingstypes voor een 
wadi getest, waarbij actief natte en droge 
condities worden gecreëerd.

In dit artikel worden de eerste resultaten 
getoond, het is nog afwachten hoe de 
verschillende groenzones de eerste hittegolf 
zullen doorstaan.

Betere bloei en groei
In Dendermonde werd het Hagewijkpark 
aangeplant met verschillende heesters: Ber-
beris, Symphoricarpos, Hydrangea, Hyperi-
cum, Spiraea, Rudbeckia en Nepeta. Bij de 
aanplant werden verschillende bodemaddi-
tieven gebruikt: compost, bentonietkorrels, 
waterpolymeren, een combinatie van deze 
drie, en vergeleken met een onbehandelde. 
Deze bodemadditieven zorgen ervoor dat 
de bodem het water beter kan vasthouden. 
Hierdoor ontstaat er in de groenvakken een 
waterbuf fer en moet er minder vaak water 
worden gegeven.

Uit de eerste resultaten is al duidelijk dat 
compost en de combinatie van bodem-
additieven zorgen voor een betere bloei en 
groei bij Nepeta (Tabel 1 en Foto 1).

Containermulch verhoogt het 
bodemvochtgehalte met 18 %
In Oudenaarde bestaat de demo uit 8 
groenzones in de Doornikse Heerweg waar 
rozen werden aangeplant. Hier worden de 
producten Karisol, Oenosan en TerraCottem 
uitgetest. Karisol is een organische bodem-
verbeteraar die zorgt voor een verhoging van 
het organische stofgehalte in de bodem en 
een betere plantengroei. Oenosan is een na-
tuurlijke kalkmeststof die de plantafweer ac-

tiveert en zorgt voor een betere bescherming 
tegen droogte. TerraCottem is een fysische 
bodemverbeteraar die door de aanwezige 
biostimulanten en waterpolymeren ook 
zorgt voor een verhoogde weerstand tegen 
droogtestress. De verschillende producten 
verhoogden het bodemvochtgehalte in 
vergelijking met de controle (Figuur 1). Het is 
nog afwachten of deze groenzones daardoor 
ef fectief ook minder water nodig hebben.
Daarnaast werd op de helf t van de plant-

vakken containermulch aangebracht als bo-
dembedekker (Foto 2). Dit leidde tot een 17,8 
% hoger bodemvochtgehalte in vergelijking 
met de groenzones zonder containermulch. 
In eerder praktijkgericht onderzoek toonde 
het PCS al het positieve ef fect van afdekma-
terialen aan in de containerteelt.

Nog geen duidelijke verschillen in 
Aalter
In Aalter werden in verschillende groen-
zones in de Stationsstraat en Lostraat 
waterpolymeren ingewerkt in de bodem. 
Geranium himalayense en Osmanthus 
burkwoodii werden ingeplant. Hier werden 
voorlopig nog geen significante verschillen 
tussen de verschillende behandelingen 
waargenomen. 

Meer biodiversiteit in wadi’s
Wadi’s en infiltratiebekkens zitten de laatste 
jaren flink in de lift, het is door de steeds 
extremere weersomstandigheden meer dan 
ooit nodig om onze rioleringen te ontzien 
en om de ondergrondse watertafel op 
peil te houden. Tot op de dag van vandaag 
worden deze wadi’s of infiltratiebekkens 
vaak ingeplant met een uniform, eentonig 
grasmengsel. Daarom werden begin 2020 
op de terreinen van het PCS twee demon-
stratieve wadi’s aangelegd om te tonen hoe 
dit anders kan.

In onze eerste wadi worden 2 verschillende 
substraattypes gedemonstreerd: een 
zandsubstraat en een kleisubstraat.  
Beide substraten werden ingeplant met 
een aangepaste beplanting specifiek 
geselecteerd voor het substraat en hun hoge 

tolerantie voor wisselvocht (van nat naar 
droog en omgekeerd). Via het systeem van 
Iersel kunnen wij het waterpeil kunstmatig 
aanpassen in de wadi en de beplantingen 
optimaal demonstreren en opvolgen.
Onze tweede wadi is eenvoudiger van 
opbouw en wordt momenteel gebruikt om 
verschillende natuurlijke vegetatietypes 
in wadi’s te demonstreren. In deze wadi 
worden drie hoofdzaken gedemonstreerd: 
(1) natuurlijke vegetatie met maaibeheer, 
(2) een zone met natuurlijke kruiden/bloe-
menmengsels en (3) een zone met inheemse 
heesters.

Tabel 1 - Gemiddelde hoogte en bloeiscore van Nepeta bij de verschillende bodemadditieven

Gemiddelde hoogte (cm) Gemiddelde bloeiscore (1-5)

Onbehandeld 36,9 1,5

Compost 51,6 3,3

Combinatie 59,1 4,4

 
Figuur 1 Bodemvochtgehalte van de verschillende behandelingen  
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werden voorlopig nog geen significante verschillen tussen de verschillende behandelingen 

waargenomen.  

 
Meer biodiversiteit in wadi’s 

Wadi’s en infiltratiebekkens zitten de laatste jaren flink in de lift, het is door de steeds extremere 

weersomstandigheden meer dan ooit nodig om onze rioleringen te ontzien en om de ondergrondse 

watertafel op peil te houden. Tot op de dag van vandaag worden deze wadi’s of infiltratiebekkens vaak 

ingeplant met een uniform, eentonig grasmengsel. Daarom werden begin 2020 op de terreinen van 

het PCS twee demonstratieve wadi’s aangelegd om te tonen hoe dit anders kan. 
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Foto 2 Containermulch werd aangebracht op de plantvakken in Oudenaarde 

  onbehandeld
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  Op PCS werd de wadi ingeplant 
  met verschillende vegetatietypes

  compost  combinatie

Laat je horen
Voor de verdere uitbouw en demonstraties binnen het 
project staan we zeker open voor feedback vanuit de 
sector. Welke technieken rond waterbeheer worden al 
toegepast? Wat zijn je ervaringen hiermee? Wat zijn de 
effecten van langdurige droogteperiodes op de aanleg 
en het beheer van groenzones? Ken je inspirerende 
voorbeelden van waterefficiënte ontwerpen?
In de sectorbevraging die je kan terugvinden op 
https://www.groengroeien.be/nl/nieuws/
sectorbevraging-ef ficient-waterbeheer-
met-groenzones 
horen we graag je mening!

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteurs: Marc Verachtert en Bart Verelst
Beeld: Jan Vancayzeele

HET OVERLEVINGSMECHANISME VAN PLANTEN. 
Planten beschikken over een sterk overlevingsmechanisme. Ze zijn in 
staat om zichzelf te wapenen tegen enerzijds zeer hoge temperaturen 
en droogte, anderzijds tegen zeer vochtige omstandigheden. Bomen 
laten hun bladeren vallen om het verdampen tegen te gaan; door hun 
bladeren af te werpen, verdwijnen er grote verdampingsoppervlakten 
en wordt vermeden dat alle vocht uit hun stam en takken verdwijnt. 
Planten die hun bladeren niet laten vallen, hebben andere strategieën 
om het verdampingsoppervlak te doen krimpen. Zo laten veel struiken 
hun bladeren slaphangen en sluiten de huidmondjes. Grassen hebben 
de eigenschap dat ze kunnen dubbelplooien zodat de loofoppervlakte 
halveert. 

PLANTEN ALS EFFICIËNTE WATERPOMPEN. 
Het is geen goed idee om je planten te verwennen. Planten die in volle 
grond staan, hoef je niet dagelijks te voorzien van vers water. Het is 
immers de bedoeling dat de wortels zélf op zoek gaan naar water. Door 
de planten te dwingen om zelf water op te pompen, zullen ze genood-
zaakt zijn om hun wortel diep en breed uit te laten groeien zodat ze 
water kunnen halen over een grotere afstand. Deze eigenschap gaat 
verloren als je planten verwend worden met een dagelijkse dosis vers 
water. Er zal luiheid optreden en de wortels zullen zich net onder het 

oppervlakte ontwikkelen en passief wachten op de dagelijkse dosis 
water die hen wordt aangereikt. 
Het kan natuurlijk zo zijn dat wateren onvermijdelijk wordt. Gesteld 
dat de bodem op een bepaald moment écht te droog wordt om 
planten in te laten overleven, dan is het noodzakelijk om extra water 
bij te geven. Ga in dat geval ef ficiënt te werk: geef 20 à 30 liter per 
vierkante meter. Zo’n grote hoeveelheid zal langzaam in de bodem 
insijpelen, tot op grote diepte. Geef niet alle dagen zoveel water, maar 
doe het met lange tussenpozen: wacht minstens een week alvorens je 
nogmaals 20 liter water zult gaven. Water geven doe je bij voorkeur ’s 
avonds en – als het mogelijk is – op vochtige grond. Je grond vochtig 
houden, doe je door een bodembedekkende laag tussen de planten de 
verspreiden. 
Zoals eerder gezegd, dient de mulchlaag om de bodem vochtig te 
houden. In een vochtige bodem zal water – onder invloed van capillaire 
kracht – gemakkelijker verticaal bewegen. Bovendien zal er in een 
vochtige bodem meer bodemleven zijn, zoals bijvoorbeeld regenwor-
men die verticale gangen graven die dienst doen als waterkanaaltjes 
en op die manier bijdragen tot een betere waterhuidhouding. Gebruik 
je compost als mulchlaag, weet dat dan dat de bovenste 5 cm gemak-
kelijk uitdrogen. Als je compost dik genoeg verspreidt, bijvoorbeeld 
10 cm, dan zal dit ervoor zorgen dat de ondergrond vochtig blijf t én 

in geval van regen of bewateren worden er voedzame stof fen in de 
bodem gespoeld. 

BODEMBEWERKING IN HET KADER VAN EEN 
EFFICIËNT WATERBEHEER
Om bij te dragen tot een goed waterbeheer is werken met een culti-
vator aanbevolen. Werk steeds van de plant weg, zo trek je minder 
tot geen wortels los. Hebben bepaald planten grote nood aan water 
of werk je op hellend terrein werk dan ineens in cirkeltjes rond de 
planten of dwars op de helling. Op die manier maak je minigrachtjes 
die het water vasthouden in plaats van te laten wegspoelen. Gebruik 
de cultivator ook om meststof fen onder te werken. Je mengt op een 
ideale manier de meststofkorrels door de grond, klaar om in de bodem 
verteerbaar te worden gemaakt voor je tuinplanten. Bij elke keer 
‘krabben’ maak je de grond poreuzer en dus ontvankelijker voor water, 
tegelijk prikkel je de tuinplanten dieper te wortelen -waardoor ze 
sterker tijdens een langere droogteperiode- terwijl onkruid net minder 
kansen krijgt.

GOEDE START VOOR ELKE NIEUWE BORDER
Plannen om een nieuwe border aan te leggen? Laat niets aan het toeval 
over. Start met een goede voorbereiding. Alles begint met het bepalen 

van de zuurtegraad, zodat je weet of je al dan niet kalk moet on-
dermengen. Om te weten welke meststof fen nodig zijn is echter meer 
nodig: een heus bodemonderzoek. In België gebeurt dat onder andere 
en voornamelijk door de Bodemkundige Dienst van België. Na het 
nemen van een grondstaal en het ontvangen van de analyseresultaten 
ervan weet je alles over je tuingrond: zuurtegraad, humusgehalte, 
voedingstoestand, bodemsoort, ...
Wij voegen er één tip aan toe: werk ineens waterbuf ferende water-
kristallen onder. Het zijn scheikundige sponsjes of polymeren die 
meerdere malen hun eigen volume aan vocht opnemen, het vasthou-
den in de wortelzone en het terug vrij geven wanneer de planten er 
maar nood aan hebben. Op dat ogenblik zorgen ze dan weer voor open 
ruimte in de bodem en dus ruimte voor lucht en extra wortels. Dit pro-
ces van water opnemen en afgeven kunnen de polymeren tot 10 jaar 
voortdurend herhalen. Zorg dat de waterbuf ferende gelkorrels goed 
ingewerkt zijn in de bodem. Als ze blootgesteld worden aan hitte, UV-
stralen en wind, zal de levensduur aanzienlijk verminderen. 
Andere oplossingen om de ondergrond poreus te maken, zijn het toe-
voegen van perliet, vermiculiet, lava of geëxpandeerde kleikorrels. Ook 
zij nemen water op, doch niet in dezelfde mate dan de voornoemde 
gelkorrels. 

VAKINFORMATIEVAKINFORMATIE



46  - GROENGROEIEN magazine

TECHNIEK
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Mechanisch inzaaien van 
een bloemenweide. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auteur: Bart Verelst, consulent AVBS-Groen Groeien
Beelden: TECHNIK-PLUS

Het inzaaien van een bloemenweide wordt 
meestal manueel uitgevoerd. De zaden-
mengeling wordt al dan niet gemengd met 
zand of een granulaat zodat het gemak-
kelijker met de hand te verdelen is. Deze 
methode heef t tot nu toe bewezen zeer 
ef ficiënt te zijn: men meet de in te zaaien 
oppervlakte, mengt de gewenste hoeveel-
heid bloemenzaad met zand en verdeelt 
het gelijkmatig over de oppervlakte. Deze 
manier van werken is geschikt voor op-
pervlakten die niet van gigantische aard 

zijn. De bloemenweiden zijn echter zodanig 
succesvol en geliefd geworden, dat ook de 
vraag naar hele grote bloemenvelden stijgt. 
Het wordt minder evident om handmatig 
in te zaaien als men spreekt over ettelijke 
hectaren. Anders gezegd: met de nood aan 
grotere bloemenweiden, stijgt de nood aan 
machines om de zaaiwerken uit te voeren. 
De zaadmengelingen zijn vaak zeer duur, 
dus het is van groot belang dat een zaaima-
chine arm is aan verspilling en zeer accuraat 
afgesteld kan worden. Het kan immers niet 
de bedoeling zijn dat het dure bloemenzaad 
over een half perceel 
verspreid wordt en 
er bijgevolg slechts 
een halve bloemen-
weide tot stand 
komt. 

De zoektocht 
naar een ef fici-
ente machine om 
bloemenweiden in 
te zaaien leidt naar 
Oostenrijk. De firma 
TECHNIK-PLUS 
biedt een zaai-
machine voor alle 
toepassingen: de TP 

ÖKO-AIR strooier kan ingezet worden voor 
het nauwkeurig zaaien van alle kleine zaden 
(gras, klaver, bloemen, sorghum, mosterd, 
radijsolie), microgranulaat en kleinkorrelige 
minerale meststof fen. Het trechtervormig 
recipiënt kan eenvoudig aan een bestaand 
werktuig (bv rotoreg, triltandcultivator) 
bevestigd worden. Als de gesloten trechter 
gemonteerd is, dienen enkel nog de keer-
plaat/of slangen vastgemaakt te worden. 
De zaaiasmotor wordt aangedreven door de 
accu van de trekker. Trechtergroottes van 60 
tot 300 liter en gecoördineerde zaaiassen 
zorgen voor een gemakkelijke instelling en 
een optimale oppervlaktebedekking. Ook 
het aantal zaadbuizen (2-6 of 8 uitgangen) 
kan naar wens worden gekozen. De ma-
chine laat toe om zaden met verschillende 
afmetingen probleemloos en willekeurig te 
verspreiden. Het feit dat de strooier gemon-
teerd dient te worden op een bestaande 
machine, drukt enerzijds de prijs en geef t 
anderzijds de gebruiker om de montage uit 
te voeren naar eigen goeddunken, zijnde 
voor de triltanden of tussen de triltanden en 
de rasterrol; kortom, alles is mogelijk. 

Meer informatie: 
http://www.technik-plus.eu/index.php/de/tp-
oeko-air of, de mainpage: http://www.technik-
plus.eu/index.php/de/
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