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Als we een kwaliteitsproduct op de markt zetten, dan 
hebben we er alle belang bij dat we constructief met 

elkaar samenwerken.
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ACTIE

GRATIS 12 tuinzakken
BIJ AANKOOP VAN 1 PALLET*

DEELNEMENDE PRODUCTEN:

* Actie geldig in België van 1/10/2015 tot uitputting voorraad, uiterlijk 15/04/2016. Enkel geldig per referentie.

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

Thijs Vandewiele (West- en Oost Vlaanderen)
0477 29 08 97 • tvdw@dcm-info.com 

Kim Swinnen (Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant)
0475 32 71 58 • ksw@dcm-info.com 

■  voor groen afval, snoeiafval...

■  zeer stevig

■  herbruikbaar

■  blijft openstaan tijdens het werken

■    inhoud: 170 L

DCM GAZON – 25 kg MINIGRAN®

DCM MIX 2 – 25 kg MINIGRAN®

DCM MIX 3 – 25 kg MINIGRAN®

meer informatie bij uw professionele handelaar
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_Voorwoord

Beste collega's,

Ons eerste magazine van het nieuwe jaar is weer een feit. Hierbij wensen we jullie veel 
opportuniteiten, een goede gezondheid en een collegiaal 2016. Wij gaan er alvast een lap 
op geven.

Een maartnummer met een zwemvijver op de cover?? Ik zie jullie de wenkbrauwen al 
fronsen. Gelukkig hebben we een goede reden. Trots kunnen we als Groen Groeien een 
nieuw concept lanceren met als eerste platform de Groen Groeien zwemvijverbouwers. 
De voorzitter van dit nieuwe nicheplatform dompelt jullie volledig kopje onder in dit nieuwe 
verhaal onder de vleugels van Groen Groeien.

Ook het Tuinexpert Label is nu volledig van start. Tuinexpert kende een wat aarzelende 
start, maar sinds kort zijn er al heel wat tuinexperten gecertificeerd. De dossieraantallen 
die bij het auditkantoor komen, groeien gestaag. Al meer dan 100 aanvragen liepen 
de voorbije maanden binnen. Het eerste grote evenement van 2016 staat voor deze 
tuinexperten al in de steigers. Op Batibouw kregen ze de volle aandacht van alle 
bezoekers op een themastand aan de inkomsthal.
Maar ook onze Groen Groeien leden komen in de schijnwerpers, op de portaalsite 
mijntuinexpert.be staan onze leden op kop en profiteren mee van de aandacht. Vergeet 
niet positieve reviews te vragen aan je klanten en zo je online imago meer glans te geven.

Met een pittig debat in Pittem kon Groen Groeien meer dan 160 collega's verwelkomen 
op de zesde nieuwjaarsreceptie. Het is duidelijk dat we de juiste onderwerpen aangesneden 
hebben. De live interactie met het publiek en de nodige duiding door enkele bestuursleden 
bezorgde dit debat een extra dimensie. De volksvertegenwoordigers hadden er duidelijk ook 
zin in en boden een duidelijke boodschap naar de sector toe en namen de bezorgdheden 
ernstig. Er beweegt iets ! Maar we zijn er ons ook van bewust dat we enkel mogen rusten als 
er werkelijk ook iets verandert. We zijn op de goede weg: steeds meer leden en steeds meer 
gehoor. Voor een sector met een omzet van 2,1 miljard euro mag dat ook, vinden wij. 

We hopen dat je ook dit nummer opnieuw zult smaken. 

Gegroet!

Marc Galle
voorzitter Groen Groeien 
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Veelzijdig modulair 
systeem met extra’s
Moodul is een modulair systeem met tijdloos design. Het gamma omvat 
muurelementen, afdekstenen en heel to� e accessoires zoals zitbanken en leggers, 
haakjes, sierstrips, een vuurschaal, LED-verlichting, ...  Met dit gamma kan je vrij snel 
en makkelijk een gewone scheidingswand bouwen. Maar je kan véél meer: denk aan 
bloembakken, vuurbakken, trappen, zitbanken of zelfs een complete buitenkeuken. 
Let ook op de knappe grootformaattegels Betolux en de Stonehedge-klinkers. 
Tevens paradepaardjes van Marlux.

Meer? Het volledige gamma ontdek je op www.marlux.com.

www.marlux.com

Marlux wil een duurzaam partnership met je opbouwen.
Daarom is er 'The Club by Marlux‘, waar geprefereerde tuinaannemers deel van 
uitmaken en genieten van aantrekkelijke voordelen. The Club telt al zo‘n 300 leden. 
Interesse? Neem dan snel contact op met kathleen.schellis@marlux.com om een 
afspraak te maken met een Account Manager.

MAR_28745_Adv_Groen groeien-A4-2016.indd   1 10/02/16   09:23

Gezelligheid is een gevoel dat wordt 

aangewakkerd door sfeer. Dit tuinge-

voel kan worden verkregen door ge-

bruik te maken van kleine hoekjes met 

een eigen karakter. Het zit hem over 

het algemeen in de kleine dingen zo-

als een paar potten op het terras, tuin-

kaarsen op de grond, … . Het ophan-

gen van vogelhuisjes en voederhuisjes  

zorgt dan weer voor  een extra leven in 

de brouwerij.

Het gevoel overal plaats te kunnen nemen 

In een knusse tuin is het ook leuk om op 

een heel klein terrasje gewoon een bistro 

setje neer te zetten  met een leuk plantje in 

een pot op de tafel. Het idee  dat je overal 

even plaats kan nemen doet veel voor een 

gezellige sfeer. Hiervoor zijn natuurlijk nog 

veel meer mogelijkheden. 

Leg gewoon maar eens een afgezaagde 

boomstam ergens neer die uitnodigt om 

plaats te nemen in de zon of juist bewust 

op  een schaduwplekje. Belangrijk bij al 

deze dingen is dat het zitplekje omhult is 

door groen en dat het een idyllisch gevoel 

teweeg brengt. 

Hoekjes door afscheidingen

Een mooie afscheiding is medebepalend 

voor de hele sfeer van je tuin. Hoe kies 

je de juiste afsluiting en wat past er nu 

het beste bij jouw stukje groen? Elke tuin 

vraagt immers om een andere aanpak, 

afhankelijk van de stijl, budget en de toe-

passing die je zoekt of nodig hebt. 

De tuin is een verlengstuk van je huis

Onze architectuur verandert snel en ingrij-

pend. Ramen en glaspartijen worden bij-

voorbeeld steeds groter. Daardoor wordt 

de buitenruimte als het ware een onderdeel 

van je interieur. Buiten wordt binnen. De 

nieuwe materialen en strakke bouwvormen 

vragen om afsluitingen die hier bij passen. 

Moodul: muur en meer 

Marlux heeft dit alles  goed begrepen en 

speelt hier op in met de lancering van de 

Moodul. Moodul is in de eerste plaats 

een modulair systeem met tijdloos design 

waarmee je functionele scheidingswan-

den bouwt. 

Lage muurtjes, keermuurtjes, hoge schei-

dingsmuren … De basis bestaat uit een 

muurelement van 60x30x9 cm en een af-

deksteen van 60x30x7,5 cm in de kleuren 

Black en Grey. Moodul is meer dan een 

muur: je bouwt er naar eigen inzicht ook 

de meest creatieve en functionele toepas-

singen mee. En… Moodul gaat nog een 

stap verder. Met esthetische accessoires 

zoals zitbanken, leggers, haakjes en zelfs 

LED verlichting geef je je muur een heel 

persoonlijk karakter. 

Buiten koken

Met Moodul bouwelementen en accessoi-

res zijn er geen grenzen aan je mogelijkhe-

den. Wat dacht je van een knappe buiten-

keuken? Bij deze werd het keukenaanrecht 

en het tafelblad gemaakt uit gewapend 

gegoten beton. Zo’n keuken is ongetwij-

feld een enorme meerwaarde voor jouw 

buitenleven. Maar ookbijvoorbeeld een 

tuinbar of een buitendouche zijn perfect 

haalbare creaties. Heb jij ook een buiten-

droom? Maak hem waar met Moodul
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Een mooie afscheiding is medebepalend 

voor de hele sfeer van je tuin. Hoe kies 

je de juiste afsluiting en wat past er nu 

het beste bij jouw stukje groen? Elke tuin 

vraagt immers om een andere aanpak, 

Marlux heeft dit alles  goed begrepen en 

speelt hier op in met de lancering van de 

Moodul. Moodul is in de eerste plaats 

een modulair systeem met tijdloos design 

waarmee je functionele scheidingswan-

den bouwt. 

Lage muurtjes, keermuurtjes, hoge schei-

dingsmuren … De basis bestaat uit een 

muurelement van 60x30x9 cm en een af-

deksteen van 60x30x7,5 cm in de kleuren 

Black en Grey. Moodul is meer dan een 

muur: je bouwt er naar eigen inzicht ook muur: je bouwt er naar eigen inzicht ook 

gegoten beton. Zo’n keuken is ongetwij-

feld een enorme meerwaarde voor jouw 

buitenleven. Maar ookbijvoorbeeld een 

tuinbar of een buitendouche zijn perfect 

haalbare creaties. Heb jij ook een buiten-

droom? Maak hem waar met Moodul

www.marlux.com

www.marlux.com - info@marlux.com

BUITEN IS HET NIEUWE BINNEN!
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kijk je vooruit of 
steek je je kop 
in het zand?
De komende jaren verandert ook onze sector grondig. Verander je mee? 
Of denk je dat je er wel zal geraken op jouw manier? Groen Groeien zal je 
verrassen en je meenemen op een traject van professionele vooruitgang.  

Hoe dan ook, nieuwe technologieën en reglementeringen komen op ons 
af. Met de nieuwe fytolicentie is er al een aardige schifting gebeurd, is het 
nu bewust of niet, heel wat tuinaannemers hebben hun licentie niet tijdig 
aangevraagd. Ook inzake veiligheid valt er nog heel wat te gebeuren in 
onze sector. Wait en see.

Aarzel niet en zet je op de eerste rij. Met Groen Groeien ben je deskun-
dig geïnformeerd via boeiende informatieavonden en cursussen. Een stijlvol en ‘up to date’ Groen Groeien 
magazine.

Maak gebruik van de vakinformatie op onze site en verzeker je van het juiste document en advies. Met Groen 
Groeien speel je mee op vlak van digitale aanwezigheid en kan je rekenen op een groot collegiaal netwerk.
Niet onbelangrijk, ook syndicaal werkt Groen Groeien constructief aan de toekomst van 
de sector. Groen Groeien waakt over je centen en zorgt dat ze juist besteed worden. Onze 
aanwezigheid in Vlam, de cao onderhandelingen en tal van andere commissies is niet 
onopgemerkt voorbij gegaan. Tijd om aan de boom te schudden en onze sector echt 
op de kaart te zetten. Met z’n 5400 bedrijven, 9000 medewerkers en meer dan 2 
miljard euro omzet mogen we niet langer talmen.

Voor slechts 269 euro ben je tot eind 2016 aangesloten bij de meest 
performante vakvereniging in Vlaanderen van en door tuinaan-
nemers. Wij weten hoe de vork aan de steel zit en willen dit ook aan de 
wetstraat duidelijk maken!
Maak gebruik van ons netwerk en diensten en groei met ons 
mee! We verwelkomen je graag bij Groen Groeien.

Steeds tot uw dienst

Marc Galle
Voorzitter groen groeien
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u bent al lid van
 

groen groeien voo
r 

slechts 2 cinema

tickets per maand

Hebt u iets te melden?
een nieuwigheidje?
of eerder een wederkerend event?
Wilt u uw bedrijf in de “spot”-light 
plaatsen?
Wenst u uw kennis te delen met 
andere professionals?

elma Multimedia
bedrijvenlaan 1
2800 Mechelen
015 55 88 88
www.elma.be - info@elma.be

GROEN
SPOT

Ontdek het gazon van de toekomst
Op donderdag 30 juni 2016 organiseert Advanta de 10e Nationale Grasdag. Het thema van 
deze jubileumeditie wordt 'Het gazon in de toekomst - Tuin, Techniek en Technologie!'. Door-
heen de jaren groeide de praktijkdag uit tot een vast begrip in de tuinsector. 
"Onze betrokkenheid gaat verder dan alleen het leveren van hoogwaardige grasproduc-
ten. Samen met de klant zoeken onze begroeningsspecialisten naar de beste oplossingen 
en meest geschikte alternatieven voor elk specifiek project", verduidelijkt Erik Truyers van 
Advanta. "Om voeling met de markt te houden én onze betrokkenheid op het terrein te 
onderstrepen, installeerden we in Hove nabij Antwerpen een uniek proef- en demoveld. Een 
demonstratieveld van 8.000 m2, speciaal voor iedereen die professioneel met gazons en/of 
sportvelden te maken heeft."

"Het is meteen het ideale terrein voor onze Nationale Grasdag. Tijdens deze praktijkdag 
maken bezoekers niet alleen kennis met de grasmengsels van Advanta maar ook met de 
bemestingstechnieken en de nieuwste machines voor aanleg, renovatie en onderhoud van 
gazons van de andere deelnemende partners. Verder krijg je persoonlijk antwoord op al je 
vragen van de specialisten ter plaatse en heb je alle kans om te netwerken 
met andere branchegenoten. Duid deze datum dus snel aan in je agenda." 

www.nationalegrasdag.be

E.L.S. bvba, vertegenwoordigd door Els en Ivo Meynen, levert natuursteen rechtstreeks 
van de groeve aan de groothandel of professionele tuinaanlegger. Tegels, boordstenen,  
vijverranden of andere constructiematerialen op maat voor uw tuinproject. E.L.S. bvba 
opent de deuren op 23 en 24 april. Neem een kijkje op het toonpark of bezoek het maga-
zijn. Bekijk onze nieuwe modellen zwembadboorden evenals het nieuwe type Gravellock. 
Volg  al onze producten en de voorraden dagelijks via onze online web -
catalogus op www.els-garden.be

U kan kiezen om uw bestellingen af te halen of te laten leveren en vindt er 
ook steeds uw prijs terug. Registreer u vandaag nog! www.els-garden.be

Colour SplaSh 
in het advanta 
veldbloemen-
gamma
Een ware kleurenpracht!
Het Colour Splash-gamma bestaat uit 
éénjarige mengsels die extreem kleurrijk en 
langbloeiend zijn. Advanta heeft vier nieuwe 
mengsels die reeds meerdere jaren in proe-
ven hun waarde bewezen hebben. Zij heten 
respectievelijk Festival, Aurora, New Wave 
en Honey Bee.

De laatste jaren ziet men hoe deze 
veldbloemenmengsels op verschillende 
plaatsen mens en omgeving opgevrolijkt 

open KiJKdagen

nationale
graSdag
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hebben. Ze verfraaien een brede waaier 
van landschappen en recreatiegebieden. 
Het kleurenpalet van de Colour Splash-
mengsels is een lust voor het oog. Door een 
eenvoudige ingreep worden gemeentelijke 
infrastructuur en parken opgefleurd en veel 
aantrekkelijker voor het publiek. Anderzijds 
zijn de bloemen voor bijen, vlinders en 
andere bestuivers een belangrijke bron van 

pollen en nectar die in tijden van schaarste 
goed van pas kunnen komen. Speciaal in 
dit gamma is dat ze de concurrentie met 
onkruid perfect aankunnen.

De voordelen van deze veldbloemen-
mengsels zijn legio:
- De mengsels bevatten enkel bloemzaden 

(geen voedergewassen of grassen)
- Eenvoudig in te zaaien in de lente
- Sterke planten die de concurrentie met 

onkruid heel goed aankunnen
- Evenwichtige opvolging van bloei-

momenten van de verschillende planten
- Stressresistente planten die relatief langer 

tegen droogte kunnen
- Kosteneffectief

Voor meer informatie : 
www.advantaseeds.be
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uw pa r tne r  i n  p ro f ess i one l e  gazonzaden  en  ve l db l oemen

Bij aankoop van 100 kg AQM gazonmengsel
Ravot | Extenso | Versailles | Presto | Supersporta | Renova 
+ bewijs van aankoop : GRATIS DOPSLEUTELSET

(t.w.v. € 42,00)
Alle praktische informatie en actievoorwaarden zijn terug te vinden op www.advantaseeds.be.

www.advantaseeds.be
info@limagrain.be

GRATIS

Speel- / sportgazon

✔ Zeer goede en snelle opkomst
✔ Hoge betredingstolerantie
✔ Uitzonderlijke ziekteresistentie
✔ Uitzicht grasmat is onberispelijk
✔ Vestigt zich snel op alle grondsoorten
✔ Vormt een dichte zode
✔ Hoog herstelvermogen

Speel- / sportgazon

✔ Snelle opkomst op alle bodemtypes
✔ Makkelijk in onderhoud
✔ Vormt een dicht tapijt met een mooi 

uitzicht
✔ Goede betredingstolerantie
✔ Ideaal voor mulchmaaien

Herstelgazon

✔ Het mengsel voor de renovatie van 
beschadigde en/of uitgedunde gazons

✔ Ook ideaal voor gebruik in doorzaai-
machines

✔ Advance coating zorgt voor zeer snel 
herstel

✔ Uitstekend mengsel voor verjonging 
van de grasmat

Pres to Supe r spo r t a Renova
HEADSTART HEADSTART HEADSTART

Na enkele wekenVóór herstel

nr  1 in de internationale 

grasgidsen 

2016 !

“Nederlandse Grasgids” best genoteerd 
veldbeemdgras :

“Cocktail”

 Engelse 
“Turfgrass Seed” :

beste nieuw Engels 
raaigras “Cabrio”Rassen gebruikt in de Advanta AQM gazonmengsels
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De aanleg van een degelijk, fraai gazon 
of sportveld vraagt om vakmanschap. 
Om betrouwbare producten die 
bestand zijn tegen weersextremen en 
nieuwe ziektes. Gras is bij Advanta 
een hoogtechnologisch product met 
unieke eigenschappen en prestaties. 
De grootste innovatie ligt in de 
revolutionaire Headstart Advance. Een 
100% natuurlijke hightech coating voor 
elk graszaadje in het mengsel. Zo ben je 
zeker van een nog betere beworteling, 
minder stressgevoeligheid, een snellere 
kieming en een duurzamer groenbeheer. 

Unieke eigenschappen
“Onder het kwaliteitsmerk Advanta 
bieden we een uitgebalanceerde reeks 
graszaadmengsels aan met unieke 
eigenschappen, geschikt voor de meest 
uiteenlopende projecten”, legt Erik Truyers 
van Advanta uit. “Rassen die garant 
staan voor een betere voedselopname 
en betere beworteling. Die ervoor zorgen 
dat de kwaliteit van velden en gazons er 
gevoelig op vooruit gaat.”

“Daarbij zetten we ook in op fi jnbladigheid. 
Want een fi jnere zode oogt fraaier, is 
dichter en beter bestand tegen kort 
maaien. Meer grasplantjes per vierkante 
meter betekent minder onkruidvorming 
en een steviger graszode.”

“En met onze nieuwe generaties Engels 
raaigras en veldbeemd (Nr. 1 in de 
internationale grasgidsen 2016) is lang 
en intensief gebruik van sportvelden 

en gazons geen probleem meer. Een 
grasmat kan probleemloos meer dan 
450 intensieve speeluren gebruikt 
worden. Bovendien slaan onze mengsels 
na de winter al zeer vroeg aan en blijven 
ze lang doorgroeien in de herfst. Het 
groeiseizoen van gras wordt zo veel 
langer. Het resultaat is minder schade in 
de winter en een verbeterde winterkleur.”

“Al onze mengsels blinken echter 
vooral uit in onderhoudsvriendelijkheid. 
Onze traaggroeiende rassen reduceren 
het aantal maaibeurten, arbeidsuren, 
brandstofverbruik, machineslijtage en 
eventuele afvoer- en stortkosten. Tot 
zelfs 30%!”

“Deze unieke kwaliteiten worden nog 
verder versterkt met onze revolutionaire 
Headstart Advance coating.”

Headstart Advance, gras met 
ingebouwde voorsprong!
“Door de meest moderne en innovatieve 
wortel- en kiemtechnologie samen te 
brengen, ontwikkelde Advanta ‘Headstart 
Advance’. Een 100 % natuurlijke hightech 
coating die bestaat uit een complex 
geheel van biostimulatoren, enzymen, 
hormoonextracten en essentiële 
mineralen. Elk graszaadje in het mengsel 
is daarbij volledig gecoat. En gras haalt 
daar maximaal voordeel uit.” 

“Of het nu gaat om de aanleg of heraanleg 
van een gazon of sportveld, Headstart 
Advance is de beste verzekering voor 

een prachtig resultaat. De innovatieve 
graszaadcoating staat garant voor een 
snellere kieming en vestiging van de 
graszode, een grotere wortelmassa, 
betere opname van vocht en voeding, 
en een stevige beworteling in alle 
richtingen. Headstart Advance past zo 
perfect in een duurzaam groenbeleid.”

en intensief gebruik van sportvelden 

“Daarbij zetten we ook in op fi jnbladigheid. 
Want een fi jnere zode oogt fraaier, is 
dichter en beter bestand tegen kort 
maaien. Meer grasplantjes per vierkante 
meter betekent minder onkruidvorming 

“En met onze nieuwe generaties Engels 
raaigras en veldbeemd (Nr. 1 in de 
internationale grasgidsen 2016) is lang 
en intensief gebruik van sportvelden 

wortel- en kiemtechnologie samen te 
brengen, ontwikkelde Advanta ‘Headstart 
Advance’. Een 100 % natuurlijke hightech 
coating die bestaat uit een complex 
geheel van biostimulatoren, enzymen, 
hormoonextracten en essentiële 
mineralen. Elk graszaadje in het mengsel 
is daarbij volledig gecoat. En gras haalt 
daar maximaal voordeel uit.” 

“Of het nu gaat om de aanleg of heraanleg 
van een gazon of sportveld, Headstart 
Advance is de beste verzekering voor en intensief gebruik van sportvelden Advance is de beste verzekering voor 

Erik Truyers

erik.truyers@limagrain.be

www.advantaseeds.be

www.advantaseeds.be
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Beste collega's-zwemvijverbouwers,

Ik ben er altijd van overtuigd geweest 
dat binnen een gezond concurrentieka-
der een hoge mate van collegialiteit op 
zijn plaats is. Dit is een gegeven waarin 
Belgische ondernemers in het algemeen 
en ondernemers uit de groensector in 
het bijzonder wel eens in gebreke bleven. 
Een gezonde concurrentie tussen goede 
collega's is echter bevorderlijk voor het 
beroep en de sector. Dat geldt zeker voor 
ons, zwemvijverbouwers. Als we een 
kwaliteitsproduct op de markt zetten, 
dan hebben we er alle belang bij dat we 
constructief met elkaar samenwerken. 
Alleen zo zal ons product, de biologi-
sche zwemvijver, nog beter van kwaliteit 
worden. 

Met de BVBZ (de Belgische Vereniging 
voor Biologische Zwemvijvers) hebben we 
gedurende de voorbije drie jaar alles-
zins een verdienstelijke poging tot meer 
samenwerking ondernomen. We sloten 
ons reeds in 2010 aan als vertegenwoor-

diger van Belgische Zwemvijverbouwers 
aan bij de IOB (Internationale Organisation 
für naturnahe Badegewässer). Maar bij 
gebrek aan een ondersteunende en goed 
uitgebouwde nationale structuur kon onze 
visie, namelijk elkaar slimmer en bekwa-
mer maken door ervaringen te delen, niet 
voldoende gerealiseerd worden. Ook onze 
tweede doelstelling, de sector bescher-
men tegen onbekwaamheid en het kaf 
van het koren scheiden, kon onvoldoende 
in acties worden omgezet. 

Een woordje uitleg over IOB 
In 2009 werd IOB opgericht, met als 
bedoeling het zwemmen in biologisch 
gereinigd water wereldwijd kenbaar te 
maken. Intussen hebben zich zwemvijver-
bouwers uit 23 landen (ruim 600 firma's) 
aangesloten die zich professioneel met 
de bouw van biologische zwembaden 
en zwemvijvers bezig houden. In Duits-
land, Oostenrijk, Italië, Tsjechië, Portugal, 
Spanje, Frankrijk, Engeland, België, Ne-
derland, Australië, Nieuw-Zeeland, Zwit-
serland, Polen, Israël en Slovenië hebben 

zwemvijverbouwers zich verenigd en hun 
respectievelijke vertegenwoordigers zijn 
daardoor stemgerechtigd in de algemene 
vergaderingen van IOB. De hoofdzetel van 
IOB is gevestigd in Bremen (D) en wordt 
bestuurd door negen bestuursleden uit 
zeven landen. De zogenaamde 'buiten-
gewone leden' zijn personen die in hun 
respectievelijke landen de start van een 
zwemvijverbouwersvereniging aan het 
opstarten zijn: dat gebeurt momenteel in 
Denemarken, Griekenland, Turkije, Zuid-
Afrika, Brazilië, USA, Zweden, Argentinië 
en Costa Rica. IOB organiseert vakdagen 
en seminaries, coördineert opleidin-

De Belgische Vereniging voor 

Biologische Zwemvijvers
fusioneert met Groen Groeien
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Tekst en foto’s: Jean Vanhoof 
Voorzitter Groen Groeien zwem-

vijverbouwers.

gen om de twee jaar het Internationale 
Congres voor Natuurlijk Zwemwater. IOB 
ondersteunt doctoraatsverhandelingen 
en wetenschappelijk onderzoek naar 
natuurlijk zwemwater. IOB beheert de 
internationale online databank DANA die 
een schat aan gegevens en tal van studies 
over natuurlijke waterzuivering bevat, ver-
zameld in tal van landen wereldwijd. 

“Groen Groeien Zwemvijverbouwers zijn 
automatisch ook lid van IOB en hebben 
daardoor toegang tot deze onuitputtelijke 
bron van nuttige informatie. Ook dat zal 
ons sterker maken.”

Nu we als zwemvijverbouwers officieel 
gefusioneerd zijn met de grote familie 
van Groen Groeien, waar we als aparte 
studiekring zullen functioneren, zullen we 
ook de mogelijkheid krijgen om het waar-
devolle Tuinexpert-label, dat reeds wordt 
gedragen door tal van vakbekwame 
tuinaannemers, tot het onze te maken. 
Onze zwemvijvers en onze geloof-
waardigheid bij de klant zullen er alleen 
maar beter van worden. Groen Groeien 

Zwemvijverbouwers zal zijn leden met 
regelmatige nieuwsbrieven bovendien op 
de hoogte houden van de laatste feiten 
en van wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen op zwemvijvergebied. Elk 
lid ontvangt het Groen Groeien tijdschrift, 
en zal genieten van tal van voordelen. 

Door de fusie met Groen Groeien komen 
er tegelijk een goed werkend secretari-
aat en een websitebeheer. Elk lid krijgt 
de mogelijkheid om vanaf nu een eigen, 
persoonlijke fotofiche te beheren op een 
paswoord beschermd zwemvijverge-
deelte van de website mijntuinexpert.be. 
Je kunt er zelf beelden plaatsen van je 
realisaties en deze voorzien van com-
mentaar. In de lijst van zwemvijverbou-
wers op de algemene site van mijntui-
nexpert.be wordt samen met het logo 
van de leden een link naar hun eigen 
bedrijfswebsite geplaatst. Het geheel 
ziet er degelijk en doordacht uit. Groen 
Groeien Zwemvijverbouwers biedt ons 
de mogelijkheid om onze krachten te 
bundelen wat met het oog op een goede 
wetgeving voor zwemvijverbouwers 
een noodzaak is. We zullen vanuit onze 
nieuwe positie nog beter kunnen streven 
naar een betere kwaliteit van onze 
zwemvijvers. Het expert label is hiervan 
een belangrijk onderdeel! Een bijzonder 
voordeel is dat we door de fusie toegang 
zullen krijgen tot de hoogste bestuursor-
ganen van het land. Dit is erg belangrijk 
als we bedenken dat er een zwemvijver-
wetgeving opgesteld zal worden, zowel 
nationaal als Europees. Via een fulltime 
consulent, Jan Vancayzeele, zijn onze 
belangen vertegenwoordigd tot in de 
hogere bestuursraden. Hij zal de vinger 
aan de pols houden wanneer men het 
in hogere bestuursorganen over onze 
belangen heeft. Deze activiteiten worden 
met een gedeelte van uw Groen Groeien 

lidgeld gefinancierd. Al de overige Groen 
Groeien werking gebeurt op vrijwillige 
basis. Groen Groeien wordt niet enkel 
door lidgelden gefinancierd; we zijn erg 
dankbaar voor de sponsoring van meer-
dere bedrijven die in onze zaak geloven. 
Groen Groeien Zwemvijverbouwers heb-
ben via Groen Groeien hun eigen manda-
tarissen bij ondermeer VLAM, het CAO 
paritair comité 145, het Proefcentrum 
PCS en het Boerenbond bestuur. 

Jaarlijks plannen we twee bestuursverga-
deringen. Het voorlopige bestuur bestaat 
uit Jean Vanhoof (voorzitter Groen Groei-
en Zwemvijverbouwers), Peter Lauwers 
(secretaris), Marc Galle (voorzitter Groen 
Groeien), David Lannoo (bestuurslid), John 
Kinnen (bestuurslid) en Pieter Watelle (be-
stuurslid). Dit bestuur zal alvast de nodige 
initiatieven nemen voor 2016. Wij zien de 
toekomst van de zwemvijverbouw in elk 
geval rooskleurig in. Dat deden we al in de 
jaren '90, toen het woord 'zwemvijver' nog 
uitgevonden moest worden. 

Een Groen Groeien lidmaatschap 
bedraagt 269€. Voor onze eigen Groen 
Groeien Zwemvijverbouwers komt daar 
jaarlijks 100€ bij. Het lidmaatschap van 
IOB is hierbij inbegrepen. Lid worden is 
zo gebeurd via http://www.groengroeien.
be/ nl/lid-worden. 

Ik hoop om alle vakbekwame zwemvijver-
bouwers, zowel die van het eerste uur als 
de talrijke volgelingen, bij Groen Groeien 
Zwemvijverbouwers te mogen verwelko-
men en ik wens je, beste zwemvijverbou-
wer, een succesvol werkjaar toe! 

“Groen Groeien Zwemvijver

bouwers zijn automatisch ook 

lid van IOB en hebben daardoor 

toegang tot deze onuitputtelijke 

bron van nuttige informatie. 

Ook dat zal ons sterker maken.”

_VERENIGINGSLEVEN
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Groen Groeien is dé vereniging voor 
Vlaamse tuinaannemers en maakt als 
sectororganisatie deel uit van AVBS/
Boerenbond. Ze verdedigt de belan-
gen, verenigt haar leden en zorgt voor 
commerciële en praktische voordelen. 
Groen Groeien creëert meerwaarde 
voor de tuinaannemer. Groen Groeien 
groeit gestaag. Maar om écht groot te 
worden hebben we ook tuinaannemers 
zoals ù nodig !

Neem een kijkje op onze website  
www.groengroeien.be, ontdek de 
voordelen van het lidmaatschap en blijf 
hiermee perfect op de hoogte van de 
actualiteiten in de tuinaanlegsector. 

Zeven ledenvoordelen
         van Groen Groeien
Advies  Degelijke advisering over nieuwe wetgevingen en reglementeringen zoals 
tewerkstelling, verkeer, fytolicentie, milieu en ruimtelijke ordening, …

Begeleiding  Persoonlijke begeleiding gaande van problemen met de vestiging 
van jouw bedrijf of tewerkstelling personeel tot  juridische problemen met klanten en 
leveranciers.

Opleiding  Specifieke vakopleidingen en studiebezoeken en workshops over prak-
tijkgerichte onderwerpen tillen jouw bedrijf op een hoger niveau.

Informatie  Je blijft up-to-date via de website, de e-nieuwsbrieven en de Face-
book-pagina. Het vakblad ‘Sierteelt & Groenvoorziening’ en het ‘Groen Groeien 
Magazine’ waarborgen kennis verrijkende vaklitteratuur

Netwerking  De nieuwjaarsreceptie, de familiedag, diverse bedrijfsbezoeken 
en studieavonden zorgen voor fijne professionele contacten met collega’s en toelever-
anciers.

Kortingen  Nieuw! Leden ontvangen een korting van 5% bij aankoop op de web-
shop van SANAC (www.sanac.be). 

Belangenverdediging  Vertegenwoordigd in heel wat organisaties waakt Groen 
Groeien bij overheden en organisaties over de belangen van de tuinaanlegsector.

Groen
 Groeien

Om écht 
groot te 
worden
hebben 

wij ook ù 
nodig.

een tweede leven
voor uw groenafval

VANDAELE KONSTRUKTIE N.V. | STATIONSSTRAAT 119 | B-8780 OOSTROZEBEKE | T+32 56 66 45 01 | F+32 56 66 30 40 | INFO@VANDAELE.BIZ 

Klepelmaaiers

Houtversnipperaars

Onkruidborstels

Zoutstrooiers

www.vandaele.biz
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Dé vakbeurs voor tuin, park en retail

25 I 26 I 27 
september 2016
Flanders Expo Gent 

 @GreenExpoBE    Green-Expo

MEER INFO OP
www.green-expo.be

 Nieuwe openingsuren: 
25/09: 9.30 – 18.00 
26/09: 13.00 – 23.00  Green Night
27/09: 9.30 – 18.00

250 exposanten / 11.000 professionele bezoekers / Kwalitatieve seminaries
Innovaties & demonstraties 

Organised by EASYFAIRS
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_TEWERKSTELLING PERSONEEL

 Sociaal akkoord 
2015-2016 in de tuinaanleg

Het is een traditie ge-
worden dat er om de twee 
jaar in de sectoren onder-
handeld wordt met het oog 
op een sociaal akkoord. 
De regering had al bepaald 
dat er voor 2015 geen 
marge was voor onderhan-
delingen in de sectoren en 
de ondernemingen. Omdat 
er alleen voor 2016 een 
beperkte marge was, zijn 
de sectorale sociale onder-
handelingen slechts vrij 
laat op gang gekomen. In 
dit artikel blijven we even 
stilstaan bij de belangrijk-
ste onderdelen i.v.m. tuin-
aanleg.

 Sociaal akkoord op 6 januari 
Het was voor ons zeer belangrijk om ook 
in de groene sectoren opnieuw een so-

ciaal akkoord te hebben voor de periode 
2015-2016. Daarnaast hielden we er ook 
rekening mee dat de economische situatie 
in de tuinaanlegsector niet gunstig is. De 
sociale onderhandeling zijn deze keer dan 
ook vrij moeizaam verlopen. Op 6 januari 
hebben we uiteindelijk een sociaal akkoord 
kunnen afsluiten. We zijn er van overtuigd 
dat we een verdedigbaar en verantwoord 
sociaal akkoord hebben afgesloten. De 
gemaakte afspraken hebben natuurlijk 
ook op andere zaken betrekking. In elk 
akkoord worden ook een aantal regelin-
gen verlengd en ook enkele nieuwe 
thema’s besproken. Op die manier wordt 
uiteindelijk een evenwicht bereikt. 

 Invulling van de marges 
Wat de invulling van de loonmarge 
betreft, is er een akkoord bereikt over 
de volgende aspecten. De werkgevers-
bijdrage voor de tweede pensioenpijler 
zal vanaf 1 juli 2016 worden verhoogd 
met 0,15%. Vanaf 2016 wordt op 1 juli aan 
de reguliere werknemers een forfaitaire 
premie uitbetaald van 55 euro. Deze 
premie is identiek voor alle looncategor-
ieën en is ook onderworpen aan sociale 

bijdragen. Op ondernemingsvlak kan er 
desgevallend afgesproken worden om 
een alternatief af te spreken, bijvoorbeeld 
door een verhoging met 0,5 euro van het 
dagbedrag dat geldt bij de toekenning 
van maaltijdcheques. Daarnaast is er ook 
afgesproken om de bestaande aanvullin-
gen bij tijdelijke werkloosheid, die voorzien 
waren in de nog oude cao’s van de jaren 
70, te harmoniseren en eenduidiger te 
maken. De aanvullende vergoeding zal 
in alle subsectoren op 3 euro worden 
gebracht.

 Vereenvoudiging systeem ecocheques 
Om de bestaande afspraken inzake 
ecocheques eenvoudiger te maken is er 
afgesproken om vanaf 2016 alleen nog 
ecocheques te drukken voor werknemers 
die tenminste 30 dagen in vast dienst-
verband hebben gewerkt. Voor diegenen 
die niet aan 30 dagen komen, wordt het 
overeenstemmende bedrag door de be-
trokken werkgever als premie uitbetaald 
samen met het loon van december. Er 
wordt ook een alternatieve leveringstech-
niek uitgewerkt waarbij de gedrukte eco-
cheques gedurende een bepaalde peri-
ode ter beschikking worden gehouden 

17Groengroeien
Chris Botterman, Hoofd Sociale Zaken Boerenbond verdedigt samen met 
Groen Groeien de belangen van de werkgevers tuinaanleg.
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van de werkgever in het postkantoor van 
de woonplaats van de werkgever.

 Gewaarborgd loon wordt gesolidariseerd 
De sociale partners zijn het er over eens 
dat de werkgevers met ingang van 1 
januari 2016 een systeem van solidariser-
ing van het gewaarborgd loon kunnen 
organiseren bij een privé-ongeval en 
ziekte. De bedoeling van deze afspraak 
is dat we de loonkosten van de bedrijven 
kunnen stabiliseren. Nu gebeurt het soms 
dat een onderneming op jaarbasis slechts 
één geval van arbeidsongeschiktheid 
heeft en in het jaar daarop meerdere. Dit 
heeft een grote impact op de loonkosten 
per gepresteerd uur. Door de betaling van 
het gewaarborgd loon te solidariseren, 
kunnen we de kosten voor de individuele 
werkgever neutraliseren. Deze regeling 
moet nog worden uitgewerkt en zal 
gelden voor alle werkgevers in de tuinaan-
legsector.

 Bijzondere punten voor de tuinaanleg 
Er zijn in dit akkoord ook enkele bijzon-
dere punten opgenomen die betrekking 
hebben op de tuinaanlegsector. In een 
werkgroep van het paritair comité zal 
worden nagegaan welke vormen van 
oneerlijke concurrentie er bestaan ten 
nadele van sommige tuinaanlegbedrijven. 

Ook zal nagegaan worden of de huidige 
wetgeving i.v.m. arbeidsorganisatie in de 
tuinaanlegbedrijven voldoende mo-
gelijkheden biedt en of er in voldoende 
mate kan worden ingespeeld op de 
noodwendigheden van het ogenblik. 
Ook zal er binnen een werkgroep van het 
paritair comité nagegaan worden of er 
voor de tuinaanlegbedrijven kan worden 
overgegaan tot een vorm van sociale 
certificering. In de strijd tegen sociale 
fraude zullen de sociale partners ook een 
aantal bijzondere accenten voorstellen 
voor tuinaanlegsector onder meer wat de 
verplichte aanwezigheidsregistratie en de 
hoofdelijke aansprakelijkheid betreft.

 Plan voor oudere werknemers 
Er is een akkoord dat de regeling inzake 
werkgelegenheidsplan voor oudere 
werknemers, zoals die bestond in 2014, 
verlengd wordt tot eind 2016. Het gaat 
over een regeling van bepaalde duur. De 
budgettaire impact wordt opgevolgd en 
de kosten worden ten laste gelegd van 
het Fonds voor Bestaanszekerheid. Er 
zullen dus ook in de komende periode 
geen rechtstreekse kosten zijn voor de 
individuele werkgevers waarvan werkne-
mers ouder dan 45 jaar, gebruik maken 
van dit plan. Aangezien ons sociaal 
akkoord pas eind december tot stand 
kwam, zullen de dagen die op 2015 

betrekking hebben, worden toegevoegd 
aan het krediet van 2016. Het bestaande 
vormingsaanbod voor oudere werkne-
mers wordt aangepast en aangevuld. 

 Verruimde flexibiliteit voor deeltijdsen 
Voor deeltijdse werknemers die tew-
erkgesteld zijn met een variabel uur-
rooster en een wekelijkse arbeidsduur 
van ten minste 24 uur wordt het intern 
krediet aan meeruren opgetrokken van 3 
naar 5 uur per week. Dit zal er toe leiden 
dat er minder snel voor deze deeltijdse 
werknemers een overurentoeslag zal 
moeten betaald worden. Er moet in dit 
verband nog een collectieve arbeidsov-
ereenkomst getekend worden. De 
regeling zal voorlopig alleen gelden tot 
eind 2016. We komen hier later op terug 
na de ondertekening van de collectieve 
arbeidsovereenkomst.gebied van vei-
ligheid, gewasbescherming, milieu, du-
urzaamheid, personeel, traceerbaarheid 
van planten, kwaliteit, onderhoud, … Dit 
programmagedeelte werd afgesloten met 
een demonstratie rond het verplanten, 
oogsten en markt klaar maken van 
bomen. Heel wat tips & tricks werden 
aangereikt om bomen 

Voor vragen of meer informatie contacteer 
AVBS-consulent Jan Vancayzeele  

(jan.vancayzeele@avbs.be).

_TEWERKSTELLING PERSONEEL

Het referentiemerk voor professionelen

Meer dan 25 jaar innovatie voor 
draagbaar gereedschap op batterijen 

Overzicht van de dealers op:
www.pellenc.com

VIDEOS OVER HET GEREEDSCHAP OP YOUTUBE PELLENC GROUP

Sterk ervaren en 
gespecialiseerd dealernetwerk

7 jaar ervaring in batterijen

Invoerder Belux : +32 (0)2 367 16 11
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Het in-/doorzaaien van sportvelden 
vindt veelal plaats in periodes wanneer 
de bodemtemperatuur voldoende hoog 
is voor een vlotte kieming. Evenwel 
er is in de praktijk behoefte om de 
velden ook door te zaaien in die periode 
waarin de grasgroei normaal trager 
verloopt of juist stil staat. Dit is nodig 
om speelschade snel te herstellen. De 
standaardmengsels groeien dan net te 
traag. 

Derhalve is er een nieuwe grassoort op 
de markt: 4turf®. In te zetten ook buiten 
de periode van groot onderhoud. Maar 
ook tijdens groot onderhoud is 4turf® 
een prima aanvulling in het mengsel.

Wat is 4turf®? 
4turf® is een innovatieve grassoort 
ontwikkelt door de kwekers van DLF. 
De soort Engels raaigras tetraploïd is 
nu geschikt gemaakt voor gebruik op 
sport- en recreatieterreinen. 
Hiermee heeft de praktijk de beschikking 
over een grassoort met een zeer snelle 
vestiging, speciaal ook bij lagere 
temperaturen, en een soort welke beter 
bestand is tegen stresssituaties.

          4turf® is top in de proeven:

Engels Raaigras tetraploïd
                      geschikt gemaakt voor
     sport- & recreatieterreinen
                      - 4turf is 4x beter! -
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4turf Tetragreen 9 9 8 9 8,8 6 7 7 6,7 6 7 6 6,3

4turf Fabian 8 9 7 7 7,8 7 8 6 7,0 7 8 7 7,3

Engels raaigras diploïd (top*) 7 5 6 7 6,3 8 8 6 7,3 8 8 8 8,0

Engels raaigras diploïd (gem.*) 7 5 6 5 5,8 5 6 6 5,7 6 7 6 6,3

Engels raaigras diploïd (laag*) 5 5 6 5 5,3 4 5 6 5,0 5 6 5 5,3

Technische gegevens

Engels raaigras 
diploïd

Betere bewortelingBetere beworteling

De 4 grote voordelen van 4turf:

• Betere start

• Betere ziekteresisentie

• Betere droogteresistentie

• Beter resultaat bij doorzaaien

4turf grasrassen zijn beschikbaar 
binnen de mengsels van Masterline.

Meer informatie over 4turf graszaad vindt u op www.dlf.be.

Het ontwikkelen van meststofcoa-
tingen is een echte specialiteit van 
DLF. In de nieuwste coating ProNitro 
hebben we het graszaad een stevige 
startgift meegegeven. De garantie 
voor een supersnelle start.

Het coatingslaagje ProNitro bevat 
het element stikstof welke een gras-
kiemplant hard nodig heeft voor een 
goede groeistart. De wortels van 
de kiemplant hoeven niet, zoals bij 
breedwerpige bemesting het geval 
is, op zoek te gaan naar voedings-
stoffen. Bij ProNitro komt de stikstof 
direct bij de kiemplant vrij. Deze 
bemesting geeft de plant een ‘voe-
dingsboost’. Daardoor is de begin-
ontwikkeling veel beter, ontwikkelt 
het gewas zich uniformer en is de 
benutting van de stikstof effi ciën-

ter. Het resultaat? Meer graszaden 
komen daadwerkelijk tot ontwikke-
ling. Door de snellere ontwikkeling 
van de kiemplanten tot een goede 
dichte graszode beconcurreren ze 
de kiemplanten van onkruidzaden 
heftig. Onkruid krijgt dus eigenlijk 
geen kans bij gebruik van ProNitro 
graszaad.

Door het toevoegen van stikstof 
direct aan het graszaad is de wer-
king 4x effi ciënter dan breedwerpig 
zaaien. De stikstof voedt het zaad 
en niet het onkruid. Dit verklaart het 
extra effect in de praktijk.

ProNitro
Met ProNitro voedingscoating heb-
ben we een mix toegevoegd van snel 
en langzaam vrijkomende stikstof. 
Het eindproduct bevat 10% stikstof 
(10 kg N per 100 kg ProNitro gras-
zaad).

Meerdere proeven hebben 
reeds overduidelijk aan-
getoond dat:

ProNitro graszaad levert
1. Beter zaad-bodemcontact, daar-

door betere kieming
2. Minder onkruiden bij herinzaai 

van het grasveld 
3. Dichtere zode bij doorzaaien: in 

proeven tot meer dan 30% extra 
planten

4. Bespaart tijd en geld daar gelijk 
met het zaaien de eerste be-
mesting wordt meegegeven

5. Effi ciënt gebruik van stikstof 
met minimale uitspoeling

6. Minder stressgevoelige planten

       Een stevig ontbijt
voor een supersnelle doorstart
                            - ProNitro van DLF -

Masterline BalanceMaster
graszaadmengsels voor extra sterke velden

• Super sterke beworteling
• Meer grondcontact, daardoor betere kieming
• Direct voeding bij de kiemplant
• Extra speelduur
• Minder uitspoeling
• Extra veldbeemd in de grasmat

In BalanceMaster is het aandeel Veldbeemd gecoat. Hiermee komt deze soort nog beter tot zijn recht in de grasmat.

met

geeft extra voorsprong

NIEUW

Samenstelling:
40% Engels raaigras (sportveldtype)
35% Engels raaigras (4turf)
25% Veldbeemdgras (sportveldtype gecoat)

Zaaiadvies:
Inzaai:  225 - 250 kg/veld
Doorzaai: 115 - 125 kg/veld

Meer informatie over ProNitro en Masterline graszaad vindt u op www.dlf.be.

2150003281_ADV_6132.indd   1 3/03/16   08:59



_PRAKTIJKDAG GROEN GROEIEN

Op zaterdag 5 december 
2015 was Groen Groeien te 
gast bij handelskwekerij en 
aannemingsbedrijf Anrob 
te Zele. Aansluitend werd 
een bezoek gebracht aan de 
wit-blauw-rundveekwekerij 
'het Bookhamershof' van 
familie Hanselaer. Het 
ondernemerschap zit 
duidelijk in het bloed van 
de familie De Vlieger.

 Handelskwekerij Anrob 
Tijdens de voormiddag stond een 
bezoek aan handelskwekerij Anrob op 
het programma. Dit bedrijf profileert zich 
als totaalleverancier voor de groen-
sector. Naast de uitgebreide binnen- en 
buitenlandse handelsactiviteiten in alle 
buitengroen heeft het bedrijf een eigen 
kwekerij van 30 hectare waarop een 
breed assortiment bomen en sier-
heesters tot grote maten opgekweekt 
worden. Kwaliteit, veiligheid en milieu 
draagt men er zeer hoog in het vaandel, 
zegt Koen De Vlieger. Dit getuigt in het 
behalen van heel wat certificaten zoals 
MPS-A label, MPS-GAP, ISO 9001, 
ISO 14001 en VCA**. Hiervoor werden 
verschillende kwaliteitshandboeken 
opgesteld waarin alle procedures en 
instructies omschreven staan op het 
gebied van veiligheid, gewasbescherm-
ing, milieu, duurzaamheid, personeel, 
traceerbaarheid van planten, kwaliteit, 
onderhoud, … Dit programmagedeelte 
werd afgesloten met een demonstratie 
rond het verplanten, oogsten en markt 
klaar maken van bomen. Heel wat tips 
& tricks werden aangereikt om bomen 

ergonomisch en efficiënt te transporteren 
en te verplanten.

 Aannemingsbedrijf Anrob 
Aansluitend werd een bezoek gebracht 
aan het aannemingsbedrijf Anrob met 
een uiteenzetting over de aankoop, in 
het verkeer brengen, gebruik en onder-
houd van de aanwezige machines. Het 
maaien van bermen is duidelijk één van 
de hoofdactiviteiten. Hiervoor worden 
zo’n tien maaizuigcombinaties ingezet. 
Alle vellings- en hakhoutwerken zowel 
machinaal als handmatig behoren ook tot 
de hoofdactiviteiten. Daarnaast komen 
scheren van landschappelijke hagen, 
beplantingswerken en exotenbestrijding 
aan bod. Voor de netheid van wegen 
en openbare domeinen wordt een 
groot arsenaal machines ingezet zoals 
veegwagens, kolkenreinigers en afrand-
machines. Alternatieve onkruidbestrijding 
is een groeiende tak in de dienstverlening 
als gevolg van het verbod op gebruik 
van chemische onkruidbestrijding 
op verhardingen in openbaar groen. 
Ondertussen zijn er vijf onkruidborstel-
machines operationeel en een ‘Weed 
Steam’-machine dat d.m.v. een combin-
atie van stoom-infrarood-hete lucht het 
onkruid aanpakt. Boomverzorging door 
ervaren opgeleide en erkende boom-
verzorgers (ETW) wordt steeds meer 
in bestekken opgenomen waar Anrob 
momenteel op inspeelt. Vooral interess-
ant was om te vernemen hoe de dag-
dagelijkse planning en de uitvoer van de 
werken verloopt. Weers- en seizoenom-
standigheden maar ook nachtwerk 
spelen hier een zeer grote rol.

 Bodemverdichting in tuinen aanpakken 
Koen De Vlieger deed de aanwezigen 
nadenken over bodemverdichting in 
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Handelskwekerij en aannemingsbedrijf 

Anrob denkt groen

De ‘Oxyjet-promax’ wordt gebruikt kunnen om ver-
dichte en verharde bodems tot op een diepte van 1,5 m 
te doorbreken en te verluchten.

Heel wat tips & tricks werden aangereikt om bomen ergo-
nomisch en efficiënt te transporteren en te verplanten.

Vooral interessant was om te vernemen hoe de dagdagelijkse 
planning en de uitvoer van de aannemingswerken verloopt.
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tuinen. Compactatie van bodems is een 
oorzaak van veel ellende. Water- en 
luchttransport in de bodem is essen-
tieel voor een goede plantengroei en 
wordt vooral bepaald door de structuur 
van de bodem. Bij aanlegwerken van 
woningen worden alsmaar grotere 
machines ingezet. Hierdoor ontstaan er 
storende gecompacteerde lagen waar 
planten onvoldoende groeien. Aan-
nemingsbedrijf De Vlieger investeerde 
in een uniek concept dat mits jaren 
bijstuurwerk eindelijk op punt staat, 
namelijk de ‘Oxyjet-promax’. Deze 
machine combineert twee pennen die 
gebruikt kunnen worden om zowel licht 

als zwaar verdichte en verharde bodems 
tot op een diepte van 1,5 m te doorbreken 
en zo de lucht- en waterhuishouding in de 
wortelzone te verbeteren. De machine is 
voorzien van een persluchtsysteem, waar-
door zowel vloeibare als vaste producten 
in de horizontale bodemlagen geïnject-
eerd kunnen worden. Na de oplossing van 
deze producten in de bodemlagen ver-
beteren ze de structuur en stimuleren ze 
het bodemleven waardoor de wortelgroei 
gestimuleerd wordt. Door de smalle bouw 
van deze machine is ze toepasbaar in 
kleine achtertuinen.
 
 Het Bookhamershof 
‘Van riek tot vork’. Dit is de slagzin van 
een familiebedrijf met een jarenlange 
traditie. De riek als werkinstrument van 
de kweker van het rundsvlees van het 

‘Wit-Blauw’ runderras en de vork als deel 
van het bestek in het restaurant. De fam-
ilie Hanselaer beheerst via de boerderij 
'het Bookhamershof' en de vleesg-
roothandel 'Havian' elke schakel in het 
productieproces om zo een uitstekende 
vleeskwaliteit te kunnen garanderen. Het 
kwaliteitsvolle vlees konden de leden van 
Groen Groeien overigens zelf proeven 
tijdens het uitgebreide middagmaal in 
restaurant “De Snoeck”, waar eveneens 
een telg van de familie aan het werk was. 
Na de middag werd het reilen en zeilen 
op de rundveeboerderij het “Bookhamer-
shof” uitgebreid toegelicht tijdens een 
rondgang door de stallen. 

Tekst en foto’s : Jan Vancayzeele



_ARTIKEL/THEMA

ADVERTENTIE

22 april
1 mei 2016

30 juni 2016
25 + 26 juni 
2016

11 - 13 sept. 
2016

25 - 27 sept. 
2016

26 april 2016

Floraliën 2016
Dynamisch en interactief bloemen en plantenfestival 

in de stad

Wanneer
van 22 april tot en met 1 mei 2016

Locatie
Citadelpark, Sint-Pietersplein, Leopoldskazerne en 

De Bijloke te Gent

Meer info op www.floralien.be 

Nationale Grasdag
Thema: Het gazon van de toekomst - Tuin, Techniek 

en Technologie

Wanneer
Donderdag 30 juni 2016 doorlopend van 10u30 tot 

18u00

Locatie
Jos Covelierstraat tegenover nr. 54 te Hove (Kontich)

Meer info op www.nationalegrasdag.be 

Open Tuinen
Dit jaar staat Open Tuinen van Landelijke Gilden in het 

teken van natuur in de tuin. 

Op 25 en 26 juni 2016 zetten meer dan 200 tuinen hun 

deuren open. 

Wanneer
van 25 april tot en met 26 juni 2016

Meer info op www.opentuinen.be 

Demo Groen
Demonstratie van materiaal voor tuin en groene zones, 

sportvelden en stadsreiniging

Wanneer
Van 11 tot 13 september 2016 van 10 tot 17u

Locatie
Park van Laken te Brussel

Meer info op www.demogroen.be

Green Expo
Vakbeurs voor tuin, park en retail

Wanneer
zondag 25/09: 9u30 - 18u, maandag 26/09: 13u - 23u 

en dinsdag 27/09: 9u30 - 18u

Locatie
Flanders Expo, Maaltekouter 1, Gent

Meer info op www.green-expo.be

Studiedag Openbaar 
groen | Floraliën Gent
Casestudies | Groene projecten in de stad

Wanneer
Dinsdag 26 april 2016 vanaf 9u30

Locatie
ICC, Van Rysselberghedreef 2, 9000 Gent 

Meer info op www.floralien.be 
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DE ZOEKTOCHT NAAR EEN COMPACTE, ZUINIGE EN 
KRACHTIGE GROENHAKSELAAR IS VOORBIJ.

AANSCHOUW DE PUMA !

Boomsesteenweg 174, 2610 WILRIJK (Antwerpen)
Tél.: 03/821.08.58 • Fax: 03/821.08.83

www.vanderhaeghe.be

GS/PUMA 35D      Innoverend,vraatzuchtig en zuinig met energie.
• Nieuwe Power Mixed rotor voorzien van 4 rijen met in totaal 12 hamers en 6 messen om  

zuiniger om te springen met energie en brandstof
• Gemiddeld rendement van 27m³/u voor een toegelaten diameter tot 16 cm.
• Krachtige Kubota dieselmotor van 35 PK.
• Voorzien van een 40 cm breed invoertapijt voorzien van tanden om het materiaal nog beter in 

te voeren.
• Centrale besturing en controle via het Pilot system.

NIEUW

*Geadviseerde verkoopprijs exclusief BTW.
*korting geldig van 12/2015 t/m 04/2016 bij aankoop 

van een GS/PUMA hakselaar tijdens deze periode. 

€ 29.250*ex BTW

Advertentie Puma NL.indd   1 8/02/2016   9:08:42
2150003210_ADV_6132.indd   1 3/03/16   09:04
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_INTERVIEW

Wie is Divannof?
Divannof, ‘Die van ’n hof ‘ in het Ternats’ 
dialect, is een jong, dynamisch bedrijf 
dat reeds 6 jaar actief is in de tuinsec-
tor. Divannof wordt geleid door twee 
zaakvoerders: Mathias Giele en Gerrit 
Janssens. In 2010 hadden deze twee 
jonge kerels vooral heel wat goesting en 
energie om met deze zaak te starten. 
Starten als twee vrienden is niet altijd een 
evidente keuze, maar vijf jaar later is het 
nog steeds een succesvolle samenwer-
king. Divannof werkt met één arbeider in 
dienstverband en met interims, jobstu-
denten wanneer nodig.

Hoe ertoe gekomen?
Mathias en Gerrit hebben een zeer 
verscheidene achtergrond. Toen Gerrit 
zijn opleiding geschiedenis aan de VUB 
vervolmaakte, was Mathias al actief op 
de arbeidsmarkt en was hij van me-
nige klanten de favoriete barman in een 
dorpscafé. Men zegt wel eens dat bij pot 
en pint de grootse beslissingen gemaakt 
worden, ook hier was dit het geval. Gerrit 
was immers niet van plan om zijn werk-
leven in te zetten achter een bureautje 
als historicus en ook Mathias had meer 
plannen voor de toekomst. Ze schreven 
zich zelfverzekerd in aan de opleiding 
Tuinaannemer van Syntra.

Na enkele stages en werkervaringen bij 
ervaren tuinaannemers en een bezoek 
aan de startersdag van Unizo, werd al 
snel de knoop doorgehakt: op 1 juli 2010 
was Divannof een feit! Met een ‘Polo’tje’ 
en een aanhangwagen bouwden ze zeer 
gestaag op: van elke zaterdag in bijbe-
roep werken, naar één dag per week, 
naar twee dagen … naar uiteindelijk een 
voltijdse job voor beiden.

Valkuilen?
Een nieuwe zaak starten houdt natuur-
lijk wel wat risico’s in: zal je voldoende 
klanten hebben? Zal je al het nodige 
materiaal kunnen aankopen en er toch 
van kunnen leven? Zal je kunnen voldoen 
aan de verwachtingen?... Aangezien ze 

Divannof
gestart zijn met enkel op zaterdag te 
werken, slaagden ze er wel in om hun 
netwerk zorgvuldig uit te bouwen. Ze 
kregen bij de start wel wat kansen van 
familie en vrienden, dit heb je wel nodig. 
Hun persoonlijke netwerk zorgde ervoor 
dat ze stelselmatig het klantenbestand 
konden uitbreiden. Door de mond-aan-
mondreclame en de afgewerkte werken 
kregen ze meer vragen binnen. Vandaag 
werken ze zowel voor particulieren, tuin-
architecten, architecten als aannemers. 

Als tuinaannemer heb je heel wat mate-
riaal nodig en dit kost natuurlijk heel wat 
geld. Op financieel vlak is het niet altijd 
rozengeur en maneschijn tijdens de op-
start. Ze zijn gestart op zeer jonge leeftijd 
en werkten in het begin enkel op zater-
dag, waardoor ze de volledige inkom-
sten steeds konden investeren in nieuw 
materiaal. Zo werd hun stock van de 
‘Polo’ met aanhangwagen snel uitgebreid 
met heel wat ander materiaal. Zij hebben 
enorm veel baat gehad bij het contact dat 
ze hadden met Mathias’ ex-baas en leer-
meester, Joris De Coninck. Er kon steeds 
samengewerkt worden waar nodig en tot 
op vandaag wordt er samengewerkt.
 
Doel?
Divannof wil voor elk werk tevreden 

"Met een 
‘Polo’tje’ en 

een aan-
hangwagen 

bouwden 
we zeer 

gestaag op"

klanten, dit door efficiënt aan de slag 
te gaan, kwaliteit te bieden met oog 
voor detail en door persoonlijk contact 
te houden met de klant. Ze hebben 
zeker de ambitie om nog verder uit te 
breiden, maar houden hun persoonlijke 
aanpak en contact voor ogen. Ze willen 
zich verder specialiseren in de aanleg 
van tuinen. Daarnaast zoeken ze naar 
een optimale combinatie van aanleg en 
onderhoud. Ze willen zichzelf ook verder 
professionaliseren door opleidingen en 
netwerkbijeenkomsten te volgen naar 
hun noden en mogelijkheden. 

Leukste aspect?
Een dag uit het leven van de Divan-
nofteam: Je mag en kan de hele dag 
buiten zijn, fysiek actief zijn, toewerken 
naar een zeer concreet eindresultaat 
en dan naar huis mogen gaan met de 
verwonderde en tevreden gezichten van 
je klanten in het achterhoofd. Dat is toch 
iets waar iedereen voor wil tekenen?! 
Het is een zeer diverse job, elke werf is 
anders, elke klant is anders en je komt 
op veel plaatsen. Wij zouden niet meer 
kunnen veranderen! 

Tekst: Joris De Coninck
Foto’s : Divannof
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VAN DYCK MARCEL
UW PARTNER VOOR LAND-, TUIN-, BOSBOUW EN MEER

NIEUW
MULTIHOG CX 

GAMMA

Provinciebaan 79, 
BE-2235 Houtvenne
T +32 16 69 91 56
F +32 16 69 62 53
info@vandyck.be 
www.vandyck.be
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_TECHNIEK

Hoe je grasmat
opnieuw in topconditie brengen?

De winter is een zware be-
proeving voor het gazon. 
Koude, te veel vocht en te 
weinig licht vergen dan het 
uiterste van gras. In het 
voorjaar heeft het gazon 
daarom nood aan bepaalde 
ingrepen waardoor het gras 
zich kan herstellen. Belang-
rijk hierbij is bij de start 
doordacht te werk te gaan en 
te kijken welke werkzaam-
heden essentieel zijn om de 
grasmat opnieuw in topcon-
ditie te brengen.  Het gras 
hoeft niet altijd groener te 
zijn bij de buren, maar dan 
heb je als tuinaannemer wél 
vakkennis nodig! Onder het 
motto “Bezin eer ge begint” 
plaatsen we enkele aan-
dachtspunten op een rijtje.

Iedereen herkent het wel, de vaak panie-
kerige telefoontjes van klanten die we bij 
de eerste voorjaarszon krijgen.  Het gazon 
ziet er niet meer uit en kan een opfrisbeurt 
gebruiken. De klant wenst voor Pasen op-
nieuw een frisgroen gazon én liefst tegen 
het laagste tarief. De tuinaannemer wordt 
dus geacht enkel werkzaamheden uit te 
voeren die essentieel zijn. Wanneer een 
verouderd of door mos en vreemde gras-
sen geteisterd gazon op vandaag moet 
worden gerenoveerd, gebeurt dit vaak 
door het weghalen van de grasmat en het 
opnieuw inzaaien of het aanleggen van 
graszoden. Dit is een zeer ingrijpende en 
arbeidsintensieve oplossing, maar soms 
noodzakelijk om tot een goed resultaat te 
komen. Gazonrenovatie neemt echter de 
jongste jaren aan belang toe.
Voor je start met de renovatie van een ga-
zon, is het belangrijk de oorzaak te kennen 
van de verminderde kwaliteit. Aan de basis 
hiervoor ligt kennis van zaken en een pro-
fessionele grondontleding. Op die manier 

kan de voorraad- of onderhoudsbemes-
ting afgestemd worden op de specifieke 
behoeften van het gras. Via een goed 
doordachte bemesting kan je tekorten in 
de bodem wegwerken of verhoudingen 
tussen de voedingselementen bijsturen.

Een juiste bemesting doet wonderen! 

Een belangrijke op te volgen parameter 
voor gazon is de pH of de zuurtegraad 
van de bodem. De ideale zuurtegraad 
voor gazon ligt tussen de 5,2 en 7,2, 
afhankelijk van de grondsoort. Onder 
invloed van het klimaat en het toedienen 
van meststoffen kan de bodem verzuren. 
Weliswaar blijkt uit onderzoek van De 
Bodemkundige Dienst dat meer dan 35% 
van de gazons een zeer hoge pH hebben, 
wat wijst op overvloedig gebruik van kalk-
meststoffen. Een afwijkende zuurtegraad 
van de bodem, zowel een te hoge als te 
lage pH, zorgt ervoor dat plantenwortels 
niet voldoende voedingsstoffen kunnen 
opnemen. Dit leidt tot een verminderde 
groei, alsook een gele verkleuring van het 
gazon. Een afwijkende pH vermindert ook 
de werking van meststoffen wat mosvor-
ming in de hand werkt. Zorg voor de juiste 
pH-waarde en bemest drie maal per jaar 
met een traagwerkende gazonmeststof. 

Kalk werkt niet tegen mos

Zijn er niet onmiddellijk gebreken te mer-
ken in de voedingstoestand van de bo-
dem, dan is de oorzaak vaak te wijten aan 
een externe factor. Mogelijke factoren die 
de kwaliteit van het gazon kunnen doen 
teruglopen zijn o.a. te kort of onregelmatig 
maaien, ontoereikende bemesting en te 
agressieve betreding. Maar ook ziekten, 
insecten, droogte of extreme vochtigheid 
doen het gazon geen goed. Pas nadat je 
de oorzaak kent, kan je als tuinaannemer 
gepaste maatregelen nemen.
Zo waren er afgelopen winter heel wat 
problemen met sneeuwschimmel (Fusa-
rium). Deze schimmel wordt veroorzaakt 
door een aantal factoren. De vochtige 
winter met vaak hoge temperaturen en 

temperatuurschommelingen, ligt mee 
aan de basis van deze afgestorven plek-
ken in het gazon. Het gras bleef gedu-
rende de winter continu groeien met een 
verhoogde infectiedruk en aantasting tot 
gevolg. Eens de aantasting er is, wordt 
aangeraden deze schimmel te bestrijden 
met een fungicide om ergere schade te 
voorkomen. Een uitgebalanceerde na-
jaarsbemesting met extra kali zorgt voor 
een sterker en resistenter gazon.
Ook emelten, larven van de langpoot-
mug, werden talrijk gespot deze winter. 
Zelden dat je in januari schade kan 
waarnemen van deze insecten. Dit jaar 
was daarop een uitzondering. Emelten 
zijn grijsbruine pootloze larven met een 
lengte van ongeveer 4 cm. Wanneer deze 
in grote mate voorkomen vreten ze de 
wortels van het gras op. Worden emelten 
in te grote aantallen waargenomen, dan 
is een bestrijding noodzakelijk teneinde 
veel en blijvende schade te voorkomen.

Is het gazon verouderd of heeft het zijn 
beste tijd gehad? Dan zal een juiste 
bemesting niet voldoende zijn om het 
terug in topconditie te brengen. Zo kan 
mos tijdens de winter flink woekeren. Mos 
groeit alle dagen van het jaar waarop het 
niet vriest. Zeker in het najaar en winter 
kan gras dan de strijd niet winnen van 
mos. Bepaalde grassoorten zullen in deze 
ongunstige omstandigheden dikwijls in 
verdrukking komen en verdwijnen.  Het 
mos neemt alle licht weg en overwoekert 
het gras. Daarenboven verzuurt het verder 
de grond. Tijd om in te grijpen!
Worden gebreken en schade niet vak-
kundig onder handen genomen, dan zal 
het gazon er onder invloed van droogte 
en maaien al snel nog verder op achteruit 
gaan. Door het gazon te verticuteren, kam 
je niet alleen het mos en afgestorven gras 
uit de grasmat, maar komt er weer lucht 
en voeding tot bij de wortels van het gras.

Verticuteren? Doe het grondig! Veelal is 
men na één of twee oppervlakkige ritjes 
al tevreden. Kammen is kammen en dat 
mag je achteraf best wel zien. 
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Bij het verticuteren speelt de punt van 
het verticuteermes een cruciale rol.  De 
messen moeten de vilt- en moslaag van 
de gazonbodem vastgrijpen, lostrekken 
en bovenhalen. In vele gevallen zijn de 
gebruikte messen bot en verliezen ze 
grip. Als gevolg ben je al snel geneigd 
om de machine dieper in te stellen. De 
gevolgen hiervan zijn echter nefast. Botte 
messen snijden niet meer, maar halen 
ook heel wat aarde en grond naar boven. 
De grasplant wordt onnodig beschadigd 
en vraagt meer hersteltijd. Controleer 
daarom af en toe de messen van jouw 
machine en vervang die indien nodig.

Straatgras wortelt oppervlakkig; met 
verticuteren kan je het een flinke klap 
geven.
 
Na grondig verticuteren kan het gazon er 
nogal kaal uit zien. Om te voorkomen dat 
deze kale plekken worden ingenomen 
door mos, straatgras, vreemde grassen 
en onkruid, zijn een aantal werkzaam-
heden noodzakelijk. Om het gazon te 
herstellen, of beter gezegd te verjongen, 
moet je doorzaaien. 

Maak bij het doorzaaien van gazon ge-
bruik van een aangepast doorzaaizaad-
mengsel. De gerichte samenstelling zal 
de betredingstolerantie, de dichtheid van 
de zode, de kans op ziektes en de kleur 
van de grasmat sterk beïnvloeden. Bijna 
alle commerciële graszaadmengsels zijn 
een samenstelling van roodzwenkgras, 
Engels raaigras en veldbeemdgras. 
Engels raaigras wordt gekenmerkt een 
vlotte opkomst en groei. Veldbeemdgras 
daarentegen kent een tragere beginont-
wikkeling en is daarom minder geschikt 
om door te zaaien. Roodzwenkgrassen 
met uitlopers hebben een tamelijk goede 
herstelgroei en zijn daarom ook aanwe-
zig in een mengsel voor doorzaai.

De keuze van het doorzaaizaadmengsel 
bepaalt mede het resultaat van de 
renovatie van het gazon. (Er bestaan 
verschillende mengsels voor zowel 
privétuinen als voetbal en golf)

Doorzaaien kan best machinaal waarbij 
het graszaad netjes op de juiste diepte 
en plaats komt te liggen. 

Maar dit is niet altijd mogelijk. Is er weinig 
plaats of bewegingsruimte, dan kan je 
het graszaad op het geverticuteerde ga-

zon manueel aanbrengen. Zaai à rato van 
3 à 4 kg gevolgd door lichtjes bestrooien 
met een dressgrond. 
In heel wat gevallen wordt graszaad te 
diep ingewerkt. Probeer een zaaidiepte 
van een halve centimeter toe te passen. 
In de praktijk zal het al snel 1 cm zijn wat 
ideaal is. 

Graszaad beschikt over weinig 
reservevoedsel om te kunnen kiemen 
tot aan het oppervlak, hou daarom 
rekening met de zaaidiepte. 

Graszaad kiemt vanaf een bodemtempe-
ratuur van boven 10°C. Als de weersom-
standigheden het toelaten is het aange-
raden zo’n werkzaamheden vroeg in het 
voorjaar uit te voeren. Het doorgezaaide 
graszaad moet vochtig zijn en blijven om 
te kunnen kiemen en wortels vormen. De 
ochtenddauw doet hierbij prachtig werk. 
Verdroging is de grootste oorzaak van 
mislukken van een doorzaai.

Ook in het najaar (september) kan je 
doorzaaien. Het bestaande gras komt 
in dat geval dan in een rustperiode 
en het jonge gras zal volop de kans 
krijgen zich te ontwikkelen zonder 
concurrentie van de oude grassen. De 
hogere bodemtemperatuur versnelt het 
resultaat.

Het nieuwe groeikrachtige gras zal niet 
alleen de diversiteit aan grasvariëteiten 
weer op peil brengen maar ook de plant-
dichtheid verhogen en het gazon verjon-
gen. Het gazon zal er twee weken na de 
werkzaamheden weer voller en groener 
uitzien. De resistentie van het gazon te-
gen ziekten zal veel hoger zijn en onkruid 
en mos krijgen geen kans meer. 

Om de slaagkansen van gazonrenova-
tie nog te vergroten, kan je na passage 
van de doorzaaimachine topdressen of 
bezanden. Dit is het strooien van een 
dressgrond op het gazon. Hier kies je 
bij voorkeur voor fijne compost, die de 
zaadjes zal afdekken en zo uitdroging zal 
tegengaan. Compost dient op die manier 
ook als bodemverbetering en verhoogt 
het humusgehalte in de grond.

Topdressen of bezanden kan eventueel 
ook in combinatie met beluchten. Het af 
en toe beluchten van gazons is aange-
raden wanneer gazons intensief worden 
gebruikt of veel belopen worden. Denk 

maar aan bijvoorbeeld de veel belopen 
route van de deur naar het tuinhuis. Door 
deze betreding wordt de grond jaar na 
jaar compacter, met verzuring en een 
achteruitgang van de bodemstructuur tot 
gevolg. De graszode kan hierdoor slechts 
oppervlakkig wortelen en zal verzwak-
ken, wat dan weer de viltvorming en 
mosgroei ten goede komt.  De geprikte 
gaatjes kan je open laten, bezanden of 
met compost vullen. 

Door het beluchten verbeter je voor 
lange termijn de bodemstructuur.

Na de gazonrenovatie volgt de nabehan-
deling. Bemest het gazon wanneer het 
doorgezaaide gras minimaal 1 cm groot 
is. Adviseer jouw klant pas voor het eerst 
te maaien bij een graslengte van 6cm.  
Vervolgens is regelmatig maaien (1 à 2 
keer per week) aangeraden. Spreek jouw 
klant ook even aan over de maaihoogte. 
Een maaihoogte van 3 à 4 cm is ideaal. 

Maai één à twee keer per week op een 
hoogte van 3 à 4 cm. Varieer af en toe in 
maaihoogte en -frequentie

Let er op dat je bij een maaibeurt nooit 
meer dan een derde van de grashoogte 
wegneemt. In tegenstelling tot wat vaak 
beweerd wordt kan het positief zijn de 
maaihoogte af en toe te wijzigen. Zo 
wordt niet enkel één ras continu in de 
watten gelegd. Het ene ras zal het maai-
en beter verdragen dan het andere. Door 
het af en toe wijzigen van de maaihoogte 
behoud je een goed evenwicht tussen 
de verschillende variëteiten in het gazon. 
En, niet onbelangrijk, straatgras vindt dit 
niet leuk! Het iets korter maaien gebeurt 
best net voor een groeizame periode van 
het gras.

Neem maar even een kijkje bij jouw 
klanten met een robotmaaier. Over het 
algemeen ziet het gras er mooi uit. Maar 
van dichtbij merk je al snel een sterk ver-
minderde diversiteit. Ook de maaihoogte 
van robots wordt best eens verzet.
Tot slot, adviseer jouw klant of let er op 
om bij langdurige hitte of droogte enkele 
centimeters hoger te maaien.  Nooit on-
der 4 cm in de extreme periodes. 4 cm 
is ook de ideale hoogte van de laatste 
maaibeurt van het jaar. 
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TUINEXPERT
De website www.mijntuinexpert.be is 
een nieuw en uniek online forum om de 
consument en de tuinaannemer bij elkaar 
te brengen. De consument kan er zoeken 
naar de voor hem meest geschikte 
tuinaannemer, en dit op basis van regio, 
specialiteit, referentieprojecten, score en 
beoordeling. 

 Tuinliefhebber 
Via de website www.mijntuinexpert.be 
vindt u, als tuinliefhebber, ongetwijfeld uw 
ideale tuinaannemer. Zoekt u liefst in uw 

regio, bent u echt op zoek naar dé ab-
solute specialist in een bepaald domein, 
kijkt u liefst eens naar de fotogalerijen 
van talrijke referenties,…? Met enkele 
muisklikken vindt u de tuinaannemer die 
past bij uw wensen en tuindromen. Naast 
de contactgegevens van alle belangrijkste 
tuinaannemers in Vlaanderen, vindt u er 
ook inspiratie, fotogalerijen en maande-
lijkse tuintips en advies.

 Bent u zelf tuinaannemer? 
Dan kunt u best ook snel uw diensten 
kenbaar maken op www.mijntuinexpert.be. 
Toon ook uw realisaties aan alle bezoekers 
van deze website en laadt snel uw foto’s 

op! U heeft er dus ook belang bij om met 
uw vakkennis, expertise, foto’s, mooie re-
alisaties en alle contactgegevens op deze 
website aanwezig te zijn. Maak er gebruik 
van en wordt sneller gevonden!

 www.mijntuinexpert.be 
Tuin-expert.be is een initiatief van Groen 
Groeien, vereniging Vlaamse tuin-
aannemers. 

foto’s: laureaten Groen Groeien 
Wedstrijd Vlaamse Tuinaannemer
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Boomtelers en groenvoorzieners herkennen gemakkelijker zelf ziekten en plagen met de 
vernieuwde ‘PCS Ziekten en Plagen’ app, ontwikkeld door het Waarnemings- en Waar-
schuwingssysteem van het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS). De applicatie kreeg een 
grondige update: ze werd inhoudelijk sterk uitgebreid met meer planten, parasieten, 
foto’s … en is voortaan beschikbaar op smartphone, tablet en computer. Blijf up-to-
date en gebruik voortaan de nieuwe, webgebaseerde app via www.ziektenenplagen.be.

'PCS Ziekten 
en Plagen' app

nu uitgebreid en beschikbaar op smartphone, tablet en computer

 Eenvoudiger parasieten en schade- 
 beelden herkennen via 
 www.ziektenenplagen.be 
De gebruiksvriendelijke ‘PCS Ziekten en 
Plagen’ app geeft je per plant een helder 
overzicht van de belangrijkste ziekten en 
plagen die voorkomen in boomkweke-
rijen, tuinen en openbaar groen. Ook kan 
je in de zoekmodule per parasiet foto’s 
van schadebeelden en stadia bekijken. 
De beschikbare inhoud van de applicatie 
werd sterk uitgebreid: in de zoekmo-
dule kan iedereen nu veel meer planten, 
parasieten en foto’s raadplegen. Minder 
gebruikte functionaliteiten zoals ‘parasiet 
melden’ en ‘ontvangen van push-berich-
ten’ werden verwijderd.

Het Waarnemings- en Waarschuwings-
systeem biedt de vernieuwde ‘PCS 
Ziekten en Plagen’ app aan via www.
ziektenenplagen.be. Daardoor is deze 
webgebaseerde app nu op elke smart-
phone, tablet en computer beschikbaar. 
Je kan net als vroeger een icoon van 
de app op je toestel installeren om deze 
steeds snel te kunnen openen. In de app 
wordt stap voor stap uitgelegd hoe je 
dit doet. Opgelet, indien je de vroegere 
Android-app reeds gebruikte, dien je 
deze eerst te verwijderen. 

 Waarom je als lid van het 
 Waarschuwingssysteem zeker moet 
 inloggen in de app 
Leden van het Waarnemings- en Waar-
schuwingssysteem hebben met deze 
update een streepje voor. Eens W&W-
leden ingelogd zijn, kunnen ze foto’s 
van verschillende aantastingsgraden 
van schadebeelden en meer foto’s per 
stadium zien. Handig als je weet dat 

parasieten heel wat gedaanteverwisse-
lingen ondergaan. Niet-leden krijgen per 
parasiet slechts één foto per schade en 
stadium te zien. 

Eveneens is voor W&W-leden heel wat 
nuttige achtergrondinformatie raadpleeg-
baar: een beschrijving van de parasiet, 
de stadia, het schadebeeld, de cyclus, 
beheersmaatregelen, bestrijdingsadvies, 
waardplanten en nuttigen. Deze info was 
tot nu toe enkel vindbaar in de infor-
matiemap W&W en de vroegere online 
database W&W, nu is al deze kennis 
gebundeld in deze applicatie.

Bovendien kunnen W&W-leden de 
levenscyclus van de parasiet bekijken, 
waarop het ideale bestrijdingsmoment is 
aangeduid. Het is uiterst belangrijk om 
op dat moment gewasbeschermingsac-
ties te ondernemen. Enkel zo kan je als 
boomteler of groenvoorziener doelgericht 
en efficiënt parasieten bestrijden: je han-
delt vóór schade op de plant is aange-
richt waardoor je een goede plantkwali-
teit verkrijgt en groeiremming vermijdt. Je 
bespuitingen en beheersmaatregelen zul-
len een beter resultaat geven, waardoor 
je minder bespuitingen moet uitvoeren 
en lagere bespuitings- en arbeidskosten 
hebt. Dit geeft minder gezondheidsri-
sico’s voor jou en je omgeving en spaart 
het milieu en de natuurlijke vijanden van 
de plagen.

 Ziekten en plagen herkennen is best wel 
 complex, maar dankzij de app kan je snel 
 en correct ingrijpen 
Regelmatig scouten is belangrijk binnen 
geïntegreerde gewasbescherming (2e 
IPM-principe: kijk om te weten). Hierdoor 

zal men sneller handelen, dit resulteert 
voor boomtelers in minder productiever-
lies en voor groenvoorzieners in minder 
plantuitval. Maar het herkennen van ziek-
ten en plagen tijdens het scouten is best 
wel ingewikkeld, ook voor professionals. 
Bomen, sierheesters en vaste planten 
omvatten een zeer ruim en gevarieerd 
assortiment. Elke plant is gastheer van 
één of meerdere parasieten. Elke (plaag)
parasiet veroorzaakt een typisch scha-
debeeld en ontwikkelt zich bovendien in 
verschillende stadia: van ei tot larve, pop 
en adult.

Door de vernieuwde ‘PCS Ziekten en 
Plagen’ app te gebruiken, leer je sneller 
en beter waarnemen, waardoor je steeds 
meer parasieten leert kennen en vlotter 
kan identificeren. Hieruit volgt dat je 
sneller en gerichter actie onderneemt 
indien gewasbescherming nodig is. Deze 
app gebruiken is dus een must voor een 
geslaagde gewasbescherming.

 Hoe gebruik je de vernieuwde ‘PCS 
 Ziekten en Plagen’ app? 
• Blijf up-to-date, verwijder de vorige 

Android-app en gebruik voortaan de 
nieuwe, webgebaseerde app door 
het scannen van de QR-code op de 
volgende pagina of via 

 www.ziektenenplagen.be. 
• Installeer het icoon van deze app op je 

toestel, zo kan je de app steeds snel 
opnieuw openen. Hoe dit kan, lees je 
in de app.

• Meer info over de app (bv. FAQ) vind 
je via www.pcsierteelt.be > waarschu-
wingen > ‘PCS Ziekten en Plagen’ 
app. 

Je weet bijvoorbeeld niet welke parasiet 
je Euonymus beschadigt. De plant is vol-
ledig ingepakt met een dicht spinsel en 
het blad is verslonden, enkel de grotere 
nerven blijven zichtbaar. Ook zie je crè-
mekleurige larven met zwarte stipjes en 
een zwarte kop.

Je herkent duidelijk dat de schadever-
wekker de stippelmot is. Als professional 
heb je snel en eenvoudig de diagnose 
kunnen stellen.

Je opent de app op je smartphone, tablet 
of computer via www.ziektenenplagen.be 
of het geïnstalleerde icoon. Je selecteert 
via de knop ‘plant’ in de keuzelijst ‘Euony-
mus’ en ziet foto’s van mogelijke schade-
beelden op de plant. Ook kan je foto’s per 
stadium raadplegen. 
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Met een W&W-login zijn meerdere foto’s 
van schadebeelden en stadia van de 
parasiet zichtbaar. Als W&W-lid herken je 
dus gemakkelijker de schadeverwekker.

W&W-leden krijgen bij 'info' een be-
schrijving van de parasiet, de stadia, het 
schadebeeld, de cyclus, beheersmaatre-
gelen, bestrijdingsadvies, waardplanten 
en nuttigen. Dit maakt het voor hen 
eenvoudiger om te handelen met kennis 
van zaken.

De cyclus van de parasiet met aandui-
ding van het ideale bestrijdingsmoment is 
raadpleegbaar door leden. 
Zo kunnen W&W-leden doelgericht be-
strijden, voor schade is aangericht.

Hoe kan je parasieten en schadebeelden herkennen via de ‘PCS Ziekten en Plagen ’ app?
Niet-ingelogd

Ingelogd met W&W-login
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Tekst: Liesbet Van Remoortere
Waarnemings- & Waarschuwingssysteem van het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS)

Bij boomtelers en groenvoorzieners 
ontbreekt vaak de tijd om gewascontro-
les uit te voeren. Daarom waarschuwt 
W&W je op welk tijdstip je beschadigers 
in een bepaald stadium zelf kan waar-
nemen en met welk middel je deze in 
het gevoeligste stadium best bestrijdt, 
doelgericht voor schade is aangericht. 
Observeren, de juiste diagnose stellen 
en snel en correct ingrijpen is van kapi-
taal belang voor een geslaagd gewas-
beschermingsprogramma. Dankzij de 
ledenservice van het Waarschuwings-
systeem (Waarschuwingsberichten, 
Actua-berichten, 'PCS Ziekten en Pla-
gen' app, Informatiemap W&W, Posters 
'Erkende middelen in sierteelt', advies 
en stalenonderzoek, voordrachten en 
cursussen …) handel je met kennis van 
zaken.

Een gewaarschuwd boomteler, tuinaan-
nemer of groendienst is er met exper-
tise van deze dienst twee waard. Wens 
je W&W-lid te worden, ga dan naar  
www.pcsierteelt.be > waarschuwingen 
> lidmaatschap, mail waarschuwingen@
pcsierteelt.be of bel 09 353 94 70 voor 
meer info. 

Waarnemings- & 
Waarschuwingssysteem 
voor ziekten en plagen

_ADVIES
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 Quercus x warei 
 ‘Regal Prince’ 

Deze selectie is het 
resultaat van een kruising 
tussen Quercus robur 
'Fastigiata' en Quercus x 

warei. Een krachtig recht-
opgaande boom, slank 
groeiend, hoogte 6 – 8 
m. Het blad is een beetje 
zilverachtig blinkend 
donkergroen. Winterharde 
en gemakkelijk groeiende 
plant. Sterk opgaande 
tot zuilvormige habitus. 
Lengte tot 15 m en dan 5 
m breed. ‘Regal Prince’ 
staat liefst in vochthou-
dende grond, maar is 
naar onze ondervinding 
sterk droogteresistent.

 Tilia henryana 

Een veelbelovende 
nieuwigheid is de Tilia 
henryana of de wimper-
linde, deze heeft ge-
zaagde bladeren die 
uitlopen tot puntvormige 
tanden. Deze zijn zo fijn 
dat ze veel weg hebben 
van wimpers. De wim-
perlinde blijft wat kleiner 
dan andere lindebomen. 

Hij  valt ook op door zijn 
late bloei tot laat in de 
zomer juli, augustus tot in 
september. De bloemen 
bevatten veel nectar, wat 
ze bijzonder aantrekkelijk 
maakt voor bijen.
Een vaste waarde is de 
Tilia x europea ‘Euchlora’ 
of de krimlinde . Deze 
cultivar die niet gevoelig 
is voor bladluizen. Veel 
gebruikt als leilinde en in 
die hoedanigheid in vele 
afmetingen leverbaar. 
Kan tot een grote boom 
uitgroeien, ideaal voor 
middelgrote en grote 
tuinen. 

 Parrotia persica
 ‘Vanessa’ 
 Perzisch ijzerhout 

Schilderachtige boom 
met een karakteris-
tieke onregelmatige vorm. 
Traaggroeiend, vaak in 
brede meerstammige 
struikvorm, zo’n 8 tot 10 
m breed. Tijdens de zo-
mer draagt hij diepgroene 
glanzende bladeren. 
Paarsbruine vlekken op 
de stam en afbladerende 
schorsplaten. Maar vooral 

de geel-rode-purpertin-
ten, die reeds in septem-
ber beginnen en tot in 
november aanhouden, 
maken deze boom zo 
waardevol. De donker-
grijze schors bladdert af, 
net zoals bij de plataan. 
Alhoewel hij heel wat 
schaduw kan verdragen, 
komt de Parrotia toch 
best tot zijn recht als hij 
vrij en alleenstaand kan 
groeien. 

 Betula utilis var.
 jacquemontii, 
 Himalayaberk 

Berken zijn uitgesproken 
lichtbomen, d.w.z. dat zij 
volle zon verkiezen. De 
variëteit jacquemontii’ of 
de Himalajaberk is een 
hoog opgaande berk met 

een ovale kroonvorm. Hij 
bezit een zeer opvallend 
witte, afbladderende bast 
en grote lederachtige 
donkergroene bladeren 
die in de herfst goudgeel 
verkleuren. Deze matig 
groeiende variëteit heeft 
als jonge boom reeds een 
zilverige glanzend witte 
stam. Berken zijn gekend 
voor hun relatief korte le-
vensduur, ze bereiken een 
climax op de leeftijd van 
60-80 jaar. Betula utilis 
var. jacquemontii wordt 
vaak laag vertakkend of 
meerstammig, maar ook 
opgesnoeid aangeboden.

 Prunus ‘Spire’, 
 Japanse sierkers 

Door zijn aanvankelijk 
zuilvormige kroon is de 
cultivar ‘Spire’ een uit-
stekende Prunusvariëteit 
voor laanbeplanting in 
smallere straten. Kleine 
boom met lichtroze, eer-
der witte bloempjes met 
roze bloemknop. Groei-
wijze smal, vaasvormig, 
later breder uitzakkend. 
Hoogte tot 6 m. De blade-
ren kleuren in de herfst 
roodachtig. Bijzonder 
waardevolle soort is de 
Prunus ‘Pandora’, deze 

vormt een brede kroon 
en is een hybride van 
Prunus subhirtella ´Rosea´ 
x Prunus yedoensis. Kan 
een tot 10 m hoge boom 
worden. Een andere 
nieuwigheid is de Prunus 
sargentii, deze is in het 
voorjaar aantrekkelijk met 
zijn bloei en bruinrood 
uitlopend blad. In het 
najaar steelt de boom de 
show met vlammende 
herfstkleuren. Een andere 
waardevolle cultivar is 
Prunus serrulata 'Sunset 
Boulevard', deze vormt 
een smal opgaande tot 
vaasvormige kruin met 
uitstaande en iets over-
hangende takken. 

Bomen top
10
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 Carpinus betulus 
 ‘Lucas’, Zuil- 
 haagbeuk 

De haagbeuk groeit op 
elke niet te droge bodem,  
zowel in volle zon als in de 
schaduw. De cultivar ‘Lu-
cas’ is sterk en gezond, 
en behoudt zijn verdroog-
de bladeren in de winter. 
Lucas groeit strak en van 

nature mooi recht. Door 
deze strakke vorm blijft hij 
lang smal. Een zeer waar-
devolle boom voor hagen, 
laan- en straatbeplanting, 
zichtschermen, die weinig 
eisen stellen aan grond 
en standplaats. Andere 
interessante haagbeu-
ken zijn de Carpinus 
betulus ‘Columnaris’ en 
de Carpinus betulus ‘A. 
Beeckman’. De cultivar 
‘Columnaris’ vormt een 
relatief klein blijvende 
boom. ‘A. Beeckman’ lijkt 
op de soort en geschikt 
voor laanbeplanting om-
wille van de gelijkvormige 
bomen.

 Acer campestre 
 ‘Elsrijk’, 
 Veldesdoorn/ 
 Spaanse aak 

Middelgrote boom, mak-
kelijk te herkennen aan 

de kleine 3-5 lobbige bla-
deren. Hij groeit best op 
kalkhoudende zandleem-
gronden en een warme 
zonnige standplaats. De 
soort Acer campestre is 
bij ons inheems en komt 
voor op kalkgronden. 
De speciaal ontwikkelde 
cultivar ‘Elsrijk’ groeit 
egaler en gezonder (meel-
dauwvrij) dan de soort. 
Als nieuwigheid is ook 
nog te vermelden de Acer 
campestre ‘Lienco’. Deze 
groeit wat strakker en is 
ook heel gezond. 

 Gleditsia 
 triacanthos 
 ‘Sunburst’ Valse 
 Christusdoorn 

Matig groeiende, schit-
terende struik of boom 
met opvallende, geveerde 
bladeren. De blaadjes van 
het jonge schot hebben 
een gele en in de zomer 
een opvallende groengele 

kleur. Laat veel licht door. 
Goed bestand tegen hitte 
en droogte, hij verdraagt 
ook goed gesnoeid te 
worden. Gleditsia’s laten 
zich moeilijk verplanten, 
neem best een exemplaar 
gerooid met draadkluit of 
gekweekt in pot. 

 Nyssa sylvatica, 
 Tulepoboom 

De Nyssa sylvatica heeft 
een brede, piramidale tot 
eironde kroon. De takken 

zijn vaak overhangend. 
De Tupeloboom is bij ons 
winterhard en groeit het 
best in de halfschaduw 
of zon op leemachtige 
grond die vochtig moet 
zijn. Het is een prachtige 
schaduwboom voor een 
grote tuin. 

 Acer rubrum 
 ‘October Glory’ 

Deze cultivar groeit breed 
piramidaal tot breed ovaal 
met een min of meer 
ronde, gelijkmatig vertakte 
kroon. De onderste takken 
groeien breed en vrijwel 
horizontaal uit, naar boven 
toe meer schuine tak-
stand, tot aan de stomp 
toegepunte kroontop. 
Hoogte tot 15 m. Jonge 
twijgen zijn rood, het blad 

is glanzend groen en 
verkleurt in de herfst naar 
donkerrood. In de herfst 
blijven de bladeren van 
de Acer rubrum 'October 
Glory' er lang aan. De 
cultivar ‘October Glory’ 
heeft dikkere bladeren dan 
de gewone Acer rubrum. 
Geschikt als solitair, en 
ook uitstekend te combi-
neren met andere soorten 
als laan- of parkboom, 
verdraagt lichte schaduw.

Lucien Verschoren, 
voorzitter vakgroep boomtelers AVBS (lucien.verschoren@telenet.be)

Welke bomen zijn geschikt om door de tuinaannemer te planten in de kleine of iets grotere 
tuin en in onze directe leefomgeving? Voor de tuinaannemer is er voldoende variatie in de 
keuze zodat in elke tuin minstens één boom past en op grotere plaatsen diverse geplant 
kunnen worden. Aarzel niet onze boomtelers te raadplegen, zij helpen je graag verder!

In een vorig artikel toonden we enkele 
prima kleine bomen zoals Malus ‘Apollo’, 
Pyrus salicifolia ‘Pendula’, Quercus 

palustris ‘Green Dwarf, Liquidambar 
styraciflua ‘Gum Ball ’, Fraxinus ornus 
‘Mecsek, Morus alba ‘Macropylla’, 

Koelreuteria paniculata, … Zij worden 
hier niet herhaald.
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koken met (on)kruiden
en vergeten groenten

_TERUGBLIK OP EVENTS

Groen Groeien organiseerde op 10 december voor het 
eerst een sessie rond "koken met (on)kruiden en vergeten 
groenten”. Een originele insteek en een andere kijk op 
onze tuinen.

 Workshop koken met (on)kruiden 

Michel en Veerle van "Collectief Aardig" 
wisten meer dan 20 deelnemers aan 
het werk te zetten om enkele originele 
gerechtjes klaar te maken. 'Collectief 
Aardig’ brengt de eetbare tuin hapklaar 
in de stad en bij je thuis. Het collectief 
staat voor een nieuwe betrokkenheid op 
‘echt’ voedsel dat natuur, mensen, tuin 
en keuken verbindt. De natuurlijke band 
tussen planten, mensen en hun keuken, 
daar draait het allemaal om. Brandne-
tels, zevenblad, malve, melde, warmoes, 
alles passeerde de snijplankjes. Een 
groene soep, een kruidige quiche , een 
wilde pesto, chips van kolenblaadjes, 
warme appelsap, kruidige thee, het was 
smullen op de receptie achteraf. Dus zeg 
niet zomaar, 't is onkruid, weg ermee. 
Onze tuinaannemers zullen eerst moeten 
kiezen of ze er een quiche van maken 
of toch maar een pesto voor dat feestje 
zaterdag.

 Voordracht vergeten groenten en de 
verborgen voordelen van onkruid 

Terwijl de koks verder enkele lekkere 
hapjes bereiden, ging men dieper in op 
de verschillende (vergeten) groenten en 
(on)kruiden die Michel gebruikte tijdens 
de workshop. Spreker Kathleen Deschil-
der, gezondheidstherapeute, herboriste 
en ex-leerling van de hotelschool, liet 
ons kennis maken met tal van kruiden 
en minder gekende groenten. Dit aan 
de hand van een presentatie met tal 
van foto's. We maakten onder andere 
kennis met rammenas-hoestsiroop. Een 
vergeten groente met een nog minder 
bekende geneeskrachtige werking. 

Tekst: Jan Vancayzeele
Foto’s: Groen Groeien
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Populus

Palma Modu Isaura Twin Pine

Indira

Hout integreren in uw tuinprojecten? Laat u inspireren door 
het splinternieuwe kijkboek van Collstrop, fabrikant van tuinhout zonder zorgen.

Vraag het gratis aan via www.collstrop.be.

de vaste waarde in tuinhout

Groen Groeien.indd   3 19-2-2016   15:03:222160000266_ADV_6132.indd   1 3/03/16   09:02



43Groengroeien

ADVERTENTIE

0

5

25

75

95

100

Groen Groeien A4 b

maandag 1 februari 2016 14:20:52

2150003018_ADV_6132.indd   1 3/03/16   09:03

_TUINEXPERT

Groen Groeien groeit!
“Reviews, een vloek of een zegen ?”
Heel wat tuinaannemers melden ons de 
nieuwe trend van online offertediensten die 
tegen betaling mogelijke klanten aanbren-
gen. Met de nadruk op “mogelijk”. Het 
komt dus al zover dat we als tuinaannemer 
moeten betalen om een offerte te mogen 
maken. Ook in andere sectoren komt dit 
voor. Deze ontwikkelingen zijn al een paar 
jaar bezig en nemen steeds toe. Als we 
vooruit kijken en dit verder laten groeien, 
kunnen we in de toekomst nog gemakke-
lijker tegen elkaar uitgespeeld worden, en 
we zullen er nog voor betalen ook.

Dit kan dus niet de bedoeling zijn. Groen 
Groeien onderneemt actie! Met het online 
portaal mijntuinexpert.be kun je als lid 
van Groen Groeien je online zichtbaar-
heid op een veilige manier in de verf 
zetten. Deze gratis dienst heeft voor-
delen: je professionele houding als lid 
van een beroepsorganisatie komt in de 
kijker en plaatst je op de voorgrond. De 
mogelijkheid om je mooiste projecten en 
realisaties op een eenvoudige manier te 
tonen aan je mogelijke klanten is zeker 
een pluspunt. 

Sindskort is een nieuw item bijgeko-
men: de review of beoordeling. Door 
positieve feedback van je klanten te 
sprokkelen kan je marketing vanzelf een 
boost krijgen. Dit is een antwoord op de 
probleemstelling van betalende offerte-
diensten. Laat je eigen trouwe klanten 
publiciteit maken voor je bedrijf, gratis 
en voor niks. De flyer kan je eenvoudig 
downloaden op www.groengroeien.be of 
stuur je klanten de link rechtstreeks door 
via mail.

De trend van reviews is niet meer te 
stoppen, kijk maar naar Tripadvisor, Boo-
king.com of een of andere webshop. Je 
kunt voor of tegen zijn. Het is een feit dat 
we als Belgische organisatie de touwtjes 
zelf in handen hebben en dit gratis aan-
bieden aan de sector. Geen buitenlandse 
inmenging van betalende diensten dus. 
Wij denken vooruit om jullie voordelen 
veilig te stellen. Dus laat je niet verleiden 
om te betalen voor leads, maar zorg 
ervoor dat je account op mijntuinexpert.
be boordevol fotomateriaal en positieve 
reviews komt.

Veel succes.
Marc Galle, Groen Groeien. 

MIJNTUINEXPERT.BE verzamelt ervaringen 
van consumenten omtrent het geleverde werk van tuinaannemers.
Onlangs liet u werken uitvoeren door een tuinaannemer.  

Om na te gaan of het bedrijf in kwestie goed werk leverde vragen we u, de consument, 
uw mening te geven over een aantal criteria. Op die manier polsen we naar de klanttevredenheid 
en waarborgen we professionaliteit, betrokkenheid, vakbekwaamheid en service van de 
aannemer tegenover andere consumenten.

Mogen wij u vriendelijk vragen even de tijd te nemen 
om dit formulier in te vullen en terug te sturen naar 
Mijntuinexpert.be, Hoogrokersstraat 6, 8740 Pittem. 
Dit kan bij voorkeur ook digitaal op www.mijntuinexpert.be. 

En nu … zorgeloos genieten van uw nieuwe tuin!

Naam Klant  .................................................................................................

Adres:  .................................................................................................

Tel/GSM  .................................................................................................

E-mail  .................................................................................................

Naam Tuinaannemer  .............................................................

  .............................................................

Gemeente  .............................................................

Email  .............................................................

Geef hier een tevredenheid van 1 tot en met 5:

Hoe tevreden bent u over de uitvoering van de werken?
Hoe tevreden bent u over de professionaliteit van uw tuinaannemer?
Hoe tevreden bent u over de klantvriendelijkheid van uw tuinaannemer?
Hoe tevreden bent u over de betrokkenheid van uw tuinaannemer of zijn medewerkers tijdens de uitvoering van de werken?
Hoe tevreden bent u over de service van uw tuinaannemer (vóór, tijdens en na de werken)?

Algemene evaluatie:  ..................................................................................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................................................

MIJNTUINEXPERT.BE EVALUATIEFORMULIER
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_WETGEVING

Blijvende aandacht voor 

het fytolokaal
 Een regelmatige check-up van je fytolokaal
 is een must! 
Opvolging van de erkenningsstatus van ge-
wasbeschermingsmiddelen is mogelijk via 
www.fytoweb.be. Een continue opvolging 
en op regelmatige tijdstippen in het jaar een 
check-up doen is een absolute noodzaak. 
Je pakt dit best gestructureerd aan door 
ten eerste alle aanwezige handelsproduc-
ten met hun erkenningsnummer te noteren 
en ten tweede door verpakkingen waarvan 
het erkenningsnummer niet meer leesbaar 
of traceerbaar is, onmiddellijk als niet bruik-
baar te klasseren en te sorteren. Plaats 
deze producten apart in je fytokast/lokaal 
met het opschrift ‘NBGM’ of ‘Niet bruikbare 
gewasbeschermingsmiddelen’. 

 Producten volgens het oud klasserings - 
 systeem: wat te doen? 
Alle handelsproducten met een erken-
ningsnummer XXXX/B hebben een 
erkenning verkregen volgens het oude 
klasseringsysteem. Van deze producten is 
waarschijnlijk de erkenning al ingetrokken 
en is ook de eventuele opgebruiktermijn 
verstreken. Je kan dit nakijken op de lijst 
‘opgebruiktermijnen’ op www.fytoweb.be 
onder het item ‘Toelatingen raadplegen’ of 
ga dit na via je leverancier van fytomidde-
len. Aanwezige producten die niet in de lijst 
van fytoweb voorkomen en die dateren van 
voor 2006 (zover gaat deze lijst terug) dien 
je definitief opzij te zetten bij de ‘NBGM’. 
‘Recentere’ handelsproducten met een 
erkenningsnummer XXXX/B en die niet op 
deze lijst voorkomen, mag je in principe nog 
gebruiken.

 Ook producten volgens het nieuw klasser- 
 ingssysteem controleren! 
Alle producten met een erkenningsnummer 
XXXXXP/B of XXXXXG/B hebben een 

Op het vlak van erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen is er constant beweging. 
Ze worden verlengd, aangepast of ingetrokken. Dit laatste dikwijls met overgangsperi-
odes voor wat verkoop en opgebruiktermijn betreft. Ook het fytolokaal dient te voldoen 
aan wettelijke vereisten. Bereid je dus goed voor op een eventuele controle.

De specialist voor uw tuinproject op maat. 
Verdeler van tegels, boordstenen, vijverranden, stapstenen, kleiklinkers, kiezels en 
tuindecoratie zoals bollen, zuilen, …

Gravellock.
Deze grindstabilisator uit soepel kunststof met fijn mazenrooster is uitstekend om het grind vast te 
zetten. Door het fijne rooster wordt het grind niet in de ondergrond gedrukt maar blijft het water- en 
vuildoorlatend. Hierdoor is er geen kans op dichtslibben.

Steenscherm met natuurstenen profielpalen. 
Deze afsluiting oogt niet alleen mooi maar is duurzaam, modern en gemakkelijk te plaatsen. De palen 
worden stevig in de grond verankerd en de netten opgevuld met keien. Muren tot 2 meter hoog.

IMPORT EN GROOTHANDEL IN TUINMATERIALEN 

E.L.S. BVBA
NIkelaan 31 – 2430 Laakdal – Els 0473 717911 – Ivo 0475 717949
info@els-garden.be
www.els-garden.be
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PACKO GREEN WERKT UITSLUITEND 
MET EEN PROFESSIONEEL DEALERNET.

KENNIS EN SERVICE BIJ DE DEUR.

Antonio Carraro
Tigre 4000

✔  Smal chassis: 1050 mm
✔  Hefvermogen: 850 kg
✔  Yanmar motor 31 pk
✔  Actio TM chassis = balanceren tot 15°
✔  Garantie mogelijk tot 4 jaar

Tym
TS 25

✔  Hydrostatische (of mechanische) 
        aandrijving
✔  Aanbouw frontlader mogelijk
✔  Yanmar motor 25 pk
✔  Cruise control
✔  5 Jaar garantie poWer &

precision
www.packogreen.be
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Industrieweg 23, 8800 Roeselare - T. +32 (0)51 22 52 31 - info@metafan.com - www.metafan.com

METAFAN biedt zowel draadafsluitingen als afsluitingen in vaste panelen aan.

Zowel diverse soorten draad, 3-d panelen als dubbeldraadpanelen.
Specialiteit vaste panelen in diverse RAL kleuren per stuk mogelijk metde daarbij passende 
palen en poorten. Kortom alles om uw tuin af te sluiten.
Daarnaast een volledig assortiment schapendraad (verschillende varianten), ericamatten, 
chapepanelen, verzinkte panelen, securisitorpanelen, prikkeldraad enz…

_WETGEVING

erkenning verkregen volgens het huidige 
klasseringsysteem. Controleer of de erken-
ning niet ingetrokken is en of de eventuele 
opgebruiktermijn niet al verstreken is. Ver-
pakkingen waarvoor dit het geval is, plaats 
je terug bij de ‘NBGM’.

 Waar naartoe met niet-bruikbare gewas- 
 beschermingsmiddelen (NBGM)? 
De verpakkingen die je bij ‘NBGM’ ge-
plaatst hebt, kan je iedere twee jaar bij 
AgriRecover (het vroegere PhytofarRecover) 
gratis bezorgen tegen ontvangstbewijs. Een 
volgende ophaalcampagne voor ‘NBGM’ 
is voorzien voor het najaar van 2017. De 

ophaalkalender kan je terugvinden op de 
website van AgriRecover.

 Hoe lege verpakkingen van gewas - 
 beschermingsmiddelen opslaan? 
AgriRecover vraagt dat spoelbare en niet-
spoelbare (bv. uit papier) verpakkingen 
afzonderlijk opgeslagen worden in de zak-
ken die zij hiervoor ter beschikking stellen. 
Doppen en zegels dien je in een afzon-
derlijke eigen verpakking te bewaren en 
aan te bieden. In geval van een fytolokaal 
is het sterk aangewezen je leeg verpak-
kingsmateriaal hier ook in te bewaren. In 
geval van een fytokast kun je de doppen en 

zegels hierin bewaren, maar ook de lege 
niet-spoelbare verpakkingen kun je best 
achter slot en grendel bewaren om het 
risico op ongevallen met derden (werkne-
mers, bezoekers, kinderen …) maximaal te 
reduceren. Je dient goed te spoelen en te 
sorteren. Meer info hierover vind je op de 
website van AgriRecover. 

 Stockage van fytoproducten: doe ik het 
goed? 
Zorg er voor dat de stockage van fytopro-
ducten voldoet aan de wettelijke basis-
vereisten waar het Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV) op toeziet. Deze ruimte is uitsluitend 
bestemd voor het opslaan van bestrijdings-
middelen en dient slotvast afgesloten te 
zijn. Dit lokaal moet droog, goed onder-
houden en proper te zijn. De verluchting 
en verlichting dienen doelmatig ingericht. 
Het fytolokaal mag alleen betreden kunnen 
worden in het bijzijn van een fytolicentie-
houder P1, P2 of P3. Op de deur moeten 
de volgende vermeldingen voorkomen: 
‘VERGIF’ en een doodshoofd, ‘VERBODEN 
TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN’ en 
het geschikt gevaarsymbool. Ook moet de 
identiteit/contactgevens van de beheerder 
van de ruimte (fytolicentiehouder P2 of P3) 
vermeld worden. AgriRecover heeft een af-
fiche gemaakt die voldoet aan de vereisten. 
Deze affiche kan je vinden op de website 
van AgriRecover. 

 Wees voorbereid op eventuele controle! 
Volg je nauwgezet de bovenstaande richt-
lijnen dan ben je in orde met de wettelijke 
voorschriften en ben je ook voorbereid op 
eventuele (on)aangekondigde controles 
door toezichthoudende overheden zoals 
het FAVV of mogelijks TuinXpert als je deel-
neemt aan private certificeringsinstanties.
Bron: Pascal Braekman, beleidsadviseur 
sierteelt en gewasbescherming, Departe-
ment Landbouw en Visserij) en 
www.agrirecover.eu. 

Voor vragen of meer informatie contacteer 
AVBS-consulent Jan Vancayzeele (jan.
vancayzeele@avbs.be).



Veel animo op

nieuwjaarsreceptie Groen Groeien
Op de druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van Groen Groeien op 4 februari ll. op 
het bedrijf van David Lannoo in Pittem was er, naast de collegiale babbel, ook tijd 
voorzien voor een uitwisseling van gedachten over een aantal prangende kwesties in 
de tuinaanlegsector. Ook kon voorzitter Marc Galle een aantal primeurs aankondigen. 
Een impressie.

 Nieuwe initiatieven 

Voorzitter Marc Galle stond in zijn wel-
komstwoord aan de ruim 160 aanwezi-
gen stil bij de verwezenlijkingen van het 
afgelopen jaar. Zo kon hij meegeven dat 
de vereniging bruist van activiteit (getuige 
daarvan de respons op de nieuwjaars-
receptie) en dat in een aantal dossiers 
stappen vooruit werden gezet. Zo heb-
ben van de meer dan 100 aanvragen 
voor het Tuinexpert kwaliteitslabel al 10% 
van de aanvragende bedrijven een audit 
gekregen. ‘Het TuinExpert kwaliteitslabel 
is een onafhankelijke certificering voor 
de professionele tuinaannemer dat ijvert 
voor vakmanschap, maar zonder dat 
iedereen een driesterrenbedrijf moet wor-
den’, aldus Marc Galle. Hij benadrukt dat 
het label er is voor alle tuinaannemers, 
ook voor deze zelfstandigen die werken 
zonder personeel. Het label en de por-
taalsite mijntuinexpert.be worden gerund 
door GroenXpert, een professionele, 
onafhankelijke organisatie die onder-
steuning, coaching en promotie voor de 
professionele tuinaannemer aanbiedt en 
gesteund wordt door Groen Groeien.
De voorzitter kondigde ook het nieuw 
initiatief rond zwemvijverbouwers aan. 
Groen Groeien werd gekozen als plat-
form voor de verdere uitbouw van de 
werking van de Belgische vereniging 
voor biologische zwemvijvers. Dit is de 
Vlaamse tak van IOB (International Orga-
nization for natural bathing waters) een 
vereniging die in 2009 werd opgericht en 
12 internationale zwemvijverorganisaties 
overkoepelt. In 2011 vertegenwoordigde 
deze vereniging meer dan 600 individu-
ele bedrijven. Belangrijk aandachtspunt 
op de agenda is het wegwerken van de 
hiaten in de Belgische wetgeving rond 
natuurlijk zwemwater. Bedrijven die bij dit 
platform willen aansluiten, betalen een 
extra jaargeld van 100 euro boven het 
lidmaatschap bij Groen Groeien.

_TERUGBLIK OP EVENTS
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 Tijd voor discussie 
Drie Vlaamse parlementariërs, namelijk 
Bart Dochy (CD&V), Sabine Vermeulen 
(NVA) en Francesco Vanderjeugd (Open 
VLD) namen het woord tijdens het forum. 
De onderwerpen die moderator Saartje 
Vandendriessche aankaartte, gingen 
over de toekomst van de tuinaanlegsec-
tor in het algemeen, sociale economie, 
BTW in de tuinaanleg en de rol van 
VLAM. 

toekomst - Eén van de prangende 
vragen vanuit de sector is of groen stief-
moederlijk wordt behandeld in openbare 
aannemingsdossiers. Uit de antwoorden 
van het politieke panel kan worden afge-
leid dat de openbare besturen inspannin-
gen doen om lokale ondernemers zo veel 
als mogelijk te betrekken bij opdrachten 
maar dat de prijs wel een belangrijke 
factor blijft. De groenbudgetten krimpen 
en de wetgeving rond het gebruik van 
pesticiden in openbaar groen legt een 
zwaardere druk op de middelen.
Tuinaannemersbedrijven moeten open-

staan voor differentiatie, menen de poli-
tici, zodat ze gepast kunnen inspelen op 
opportuniteiten die zich aandienen, zoals 
bijvoorbeeld alle mogelijke (en nieuwe) 
initiatieven rond de uitdagingen die de kli-
maatsverandering met zich brengt. Maar 
er zijn ook andere kansen die zich aan-
bieden rond dienstverlening in openbaar 
groen omdat lokale besturen vaak on-
derhoudsopdrachten niet zelf meer willen 
uitvoeren en de financiële middelen om 
dit te doen aan de clubs zelf geven. Denk 
bijvoorbeeld aan het onderhoud van de 
sportterreinen. De politieke mandataris-
sen zijn het er over eens dat groen geen 
appendix mag zijn in de aanbestedingen 
maar zijn er zich ook van bewust dat 
kleinere bedrijven soms moeilijk kunnen 
optornen tegen de grote spelers in grote 
aannemingscontracten.

Sociale economie – Neemt de sociale 
economie het werk af van de specialis-
ten? De opmerkingen die veelal vanuit de 
reguliere tewerkstelling naar de sociale 
economie gemaakt wordt, is dat mensen 

Een volle zaal en gevatte tussenkomst gaven animo aan het academisch gedeelte van de avond.

ac t i e  i n  d e  g ro n d
Acterra nv • Stationsstraat 1A • 9810 Eke

T +32 (0)9 220 60 84 • E info@terraviva.be

Voordelen :
•	 geen beschadiging van de ondergrond
•	 tot 15 m³ per uur aanbrengen
•	 uw personeel is elders inzetbaar
•	geen bevuilde losplaats
•	blaast gecontroleerd alle humusrijke materialen !

Andere mogelijkheden :
•	Eco Blanket : substraat inclusief graszaad en fixeermiddel aanbrengen op 
taluds
•	Grondkeringen : grond in geotube voor opvang van hoogteverschillen of oever-
beschoeiing 
•	blazen met silowagen van zuivere lava, grind, schelpen, zand  etc ...

Met onze Express Blower kunnen 
we op korte tijd grote hoeveelhe-
den substraat, composten of boom-
schors aan brengen  op elke op-
pervlakte. Daardoor heeft U meer 
tijd voor andere werkzaamheden
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GOLDONI is een Italiaanse fabrikant van moto-
cultoren en traktoren en bestaat sinds 1926. In 1950 
gestart met de productie van motocultoren en in 
1957 met de productie van traktoren. Wij zijn sinds 
1964 verdeler van GOLDONI. Door onze jarenlange 
ervaring kunnen wij de klant een degelijke service 
bieden. Onze na-verkoop-dienst is in eigen beheer.

Jacobs Maurits bvba
Herbergstraat 14
9310 Moorsel
053 77 90 06
www.jacobsmaurits.be
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uit hun circuit worden gehaald en dat 
deze blijven hangen in de sociale eco-
nomie die op haar beurt ook nog eens 
qua opdrachten in het vaarwater van 
de tuinaanleg kan verzeild geraken. De 
politici menen dat de sociale economie 
een bepaalde niche bespeelt, hoofdzake-
lijk in het onderhoud, terwijl de tuinaanleg 
op een ander niveau opereert, namelijk 
vanuit creatie, techniek en innovatie. De 
reactie van de aanwezigen was dat ook 
het reguliere tuinaanlegbedrijf het onder-
houdswerk nodig heeft als buffer. Veel 
meningen dus die voor heel wat discus-
sie zorgden. De politiek mandatarissen 
zijn het er over eens dat lokale overhe-
den inspanningen doen voor toeleiding 
van deze mensen naar de reguliere 
arbeidsmarkt. Dit lukt uiteraard niet voor 
iedereen maar groenwerken vormen 
goede projecten voor doorstroming, 
wordt gesteld. Als belangrijk punt in de 
discussie werd meegegeven dat een wet 
in de maak is die zal toelaten dat ook een 
KMO of eenmansbedrijf personen met 
een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt 
zal kunnen tewerkstellen onder dezelfde 
voorwaarden als de sociale economie (in 
het kader van individueel maatwerk). Er 
wordt hier veel van verwacht.

BTW – Het is een oud zeer in de tuin-
aanleg dat een tuinaanlegbedrijf dat aan 
de klant planten levert en ze plant, 21% 
BTW voor de planten moeten aanreke-

nen terwijl een consument die planten 
aankoopt bij een zuivere plantenleveran-
cier hiervoor 6% BTW moet betalen. Al-
les heeft te maken met het feit dat in het 
eerste geval het totale pakket als werken 
in onroerende staat wordt aanzien. De 
politici tonen begrip voor deze ‘scheve’ 
situatie en spraken zich allen uit om het 
voorstel tot verlaging te steunen.

Rol VLAM – De panelleden spraken zich 
positief uit over het initiatief van Tuin-
Expert dat vanuit het beroep zelf gevoerd 
wordt. VLAM moet dit initiatief dan ook 
positief benaderen omdat de tuinaan-
legsector een dienstensector is en deze 
specifieke eigenheid een andere bena-

dering vraagt. Het is volgens het panel 
trouwens niet meer aan de overheid om 
kwaliteitslabels te gaan voeren en te 
controleren. Initiatieven vanuit het beroep 
zijn de toekomst (bottom-up benadering) 
en moeten ook voldoende steun krijgen 
vanuit de sector (lees VLAM).

Het levendige debat werd gevolgd door 
een levendige receptie waar nog volop 
kon nagekaart worden over de onderwer-
pen die de revue waren gepasseerd. Een 
geslaagde avond voor het beroep! 

Tekst en foto's: Willy De Geest

De eerste acht bedrijven die het label Tuin-Expert behaalden, ontvingen hun Quality Label in steen.
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Creativity makes
the

Creativity
the

Creativity
diff erenceCreativity
diff erenceCreativity !

Megasmooth Cream Velvet

Mega-Linea Carreau Tricolore-Cendre

Megategel Carreau Tricolore-Cendre

Megasmooth Cream Velvet

Mega-Linea Carreau Tricolore-Cendre Mega-Caprice Tricolore-Panache
Mega-Linea Carreau Tricolore-Cendre

Megategel / Mega-Trap Carreau Grand Blanc
Megategel / Mega-Trap Carreau Grand Blanc
Megategel / Mega-Trap Carreau Grand Blanc
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2 seizoenen perfecte conditie
Met LandscaperPro tabletten bent u ervan verzekerd dat uw gewas 2 groeiseizoenen lang 
in perfecte conditie blijft.

Deze tabletten zijn ideaal voor gebruik als bijbemesting en als algemene onderhouds-
bemesting. Daarnaast worden Landscaper Pro Tabletten veel gebruikt bij de aanplant 
van jonge bomen en struiken. De voedingsstoff en komen met dezelfde snelheid vrij in alle 
grondsoorten.

ICL Speciality Fertilizers
afdeling Benelux
Tel. +31 418 655 780
info.benelux@icl-group.com
www.landscaperpro.nl

Landscaper Pro 
tabletten
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