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Beste collega's,

We zijn een sector in beweging, dat is het minste wat je kunt zeggen. Opnieuw kunnen we groeicijfers voorleggen 
vanuit de sector. Sinds jaren op rij stijgen het aantal werkgevers en werknemers. Steeds meer onder ons werven 
mensen aan en allen samen bouwen we aan een bloeiende sector. 

Het gaat goed, lijkt het. Toch zijn er vele knelpunten waarmee een groeiende sector te maken krijgt.
De loonkost is een belangrijke factor binnen onze omzetcijfers. Het cao-overleg wordt daardoor steeds belangrijker 
en een eensgezinde werkgeversbank is daarbij een must! Ook de inkomsten van VLAM stijgen door de vele nieuwe 
registraties en controles via de kruispuntbank. Hoe pakken we dat aan? En waar moet de focus de komende jaren 
liggen ? Het is onze intentie je daarover te raadplegen tijdens de komende maanden. We werken momenteel een 
eenvoudig systeem uit om met de sector in interactie te gaan. 
De onderstroom een stem geven, zodat we in de toekomst samen met jou de juiste beslissingen kunnen 
nemen.

We hebben nood aan een competente, transparante en moderne stuurinrichting voor onze groene motor. Willen 
we hem niet doen sputteren, dan is een sterke vereniging onmisbaar. Blijkbaar hebben vele collega's het 
goed begrepen. Groen Groeien groeit verder door! Onze inzet voor de sector loont. Opnieuw realiseren 
we groeicijfers, met meer dan 12 % nieuwe leden in 2015.

Je trouwe lidmaatschap is goud waard. Hoe kunnen we anders alle commissies, instanties en vergaderingen 
opvolgen. Willen we niet dat andere sectoren met onze innovaties zoals groendaken en stedelijk groen aan de haal 
gaan, dan blijft onze focus op een goede vertegenwoordiging op alle niveaus heel belangrijk.

Aan alle leden een gemeende  DANK JE WEL.

Tot binnenkort!

Het bestuur Groen Groeien
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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  
deskundig 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 6400 bedrijven, 8500 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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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

door Marcel Van Dyck 

De professionele, hydrostatisch aangedreven frontmaaier Grillo fD2200 4WD met vier-
wielaandrijving, hydraulische opvangbak en hoogtelossing wordt exclusief ingevoerd door 
Marcel van Dyck Belgium nv. Marcel Van Dyck biedt voor deze machine een hydraulisch 
aangedreven frontaal maaidek aan met drie messen en een aparte, geforceerde koeling. Dit 
maaidek met drie messen heeft een werkbreedte van 1,80 m, in plaats van de standaard 
1,55 m, en wordt binnen de firma ontwikkeld, geproduceerd en gemonteerd op de Grillo 
frontmaaier. De FD2200 4WD staat gekend voor zijn kwaliteit, stabiliteit en robuustheid.

Provinciebaan 79, 2235 Houtvenne
016/69 91 56
marketing@vandyck.be
www.vandyck.be

NATIONALE 
GRASDAG
Donderdag 30 juni 2016

Deze praktijkdag is aan zijn 10de editie toe 
en is inmiddels uitgegroeid tot een vast 
begrip in de tuinsector. Op het demoterrein 
kan de bezoeker niet alleen kennismaken 
met de gras- en bemestingsproeven van de 
verschillende partners maar zullen ook de 
nieuwste machines voor aanleg, renovatie 
en onderhoud van gazons ruimschoots aan 
bod komen. 
www.nationalegrasdag.be

ADvANTA
de trouwe partner 
van de tuinaanlegger
Elk jaar opnieuw probeert Advanta haar 
klanten – de professionele groenvoorziener 
– met de juiste technische info de tuin in te 
sturen.  Het geheim van een mooi ogende, 
frisgroene en onkruidvrije grasmat is niet 
terug te vinden in een kant en klaar recept.  
Ieder van ons die in de praktijk staat, weet 
dat de aanleg of renovatie van een gazon 
of sportveld om vakmanschap vraagt, be-
trouwbare producten en deskundige bege-
leiding. Het recept voor de perfecte grasmat 
ligt niet in een éénzijdige onderhoudsbe-

Speciale uitvoering 
Grillo FD2200 4WD 
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handeling maar is veeleer een samenspel 
van handelingen die op elkaar afgestemd 
zijn.  De juiste voorjaarsbehandeling, een 
degelijk bemestingsplan en een kwalitatieve 
opvolging na in- of doorzaai zorgen voor een 
perfect en duurzaam resultaat.  Uiteraard 

spelen factoren als weersomstandigheden, 
bodemgesteldheid, etc mee in het bepalen 
van de juiste aanpak, maar ook daar kunnen 
de begroeningsspecialisten van Advanta 
zeker bij helpen om de juiste oplossing te 
vinden voor elk project. 

Limagrain Belgium - Advanta
kaaistraat 5
8581  Avelgem – kerkhove
www.advantaseeds.be
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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 vesti-
ging van jouw bedrijf of tewerkstelling personeel tot juridische problemen met klanten 
en leveranciers.

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

Informatie  Je blijft up-to-date via de website, de e-nieuwsbrieven en de 
Facebook-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 
webshop 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 U 
nodig.
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Nu de zwemvijvertechnologie zich de 
laatste jaren sterk heeft ontwikkeld is het 
nodig om duidelijkheid te scheppen over 
de verschillende zwemvijvertypen. Dit 
helpt ons om onze klanten correct te in-
formeren over de mogelijkheden, en hen 
zelf de keuze te laten om een welbepaald 
type te verkiezen voor hun tuin en voor 
hun specifieke wensen. Onze klanten 
verwachten van hun zwemvijverbouwer 
de correcte informatie, niet alleen over 
de gebruikte technieken, maar ook en 
vooral van de biologische processen die 
zich in een zwemvijver afspelen. Het is 
belangrijk dat elke zwemvijverbouwer 
die informatie kan verschaffen aan de 
opdrachtgever. 

Het begrijpen van de werking van een 
biologische zwemvijver begint altijd bij 
natuurlijk zwemwater in meren, beken, ri-
vieren en vijvers. Natuurlijk zwemwater is 
en blijft het voorbeeld voor alle zwemvij-
vers of natuurlijke zwembaden. Door slim 
gebruik te maken van het zelfreinigend 
vermogen van open water in de natuur 
kan dit natuurlijke reinigingsproces met 

de juiste technieken in elke zwemvijver 
toegepast worden. 

 Wat is een 'natuurlijk reinigingsproces'? 
Twee factoren zijn belangrijk bij na-
tuurlijke reiniging van het water: de 
biofilm en waterplanten. Een biofilm is 
een uiterst dun laagje dat onder water 
wordt gevormd door zowel levende als 
afgestorven microscopische wateror-
ganismen. Elk oppervlak onder water, 
zoals vijverfolie, vijverbodem, stenen en 
waterplanten krijgen na verloop van tijd 
een biofilm. Dat is goed en gezond voor 
het watermilieu. Deze biofilm is zichtbaar 
in de vorm van een afzetting. Vaak voelt 
een biofilm glad aan, dat is een natuur-
lijk gegeven. De micro-organismen van 
de biofilm onttrekken voedingsstoffen 
uit het water en zullen bijgevolg andere, 
vervuilende organismen beconcurreren. 
Waterplanten langs de oevers van na-
tuurlijk water, waterplanten met drijvende 
bladeren en onderwater-waterplanten 
nemen de door de biofilm vrijgemaakte 
en voor opname verkleinde voedings-
stoffen (fosfaten, nitraten) op waardoor er 

minder voedsel ter beschikking blijft voor 
algengroei of voor andere, niet nuttige 
microscopische polluenten. 

 Welke technologie? 
Het gebruik van technologie in de 
natuurlijke zwembaden en zwemvijvers 
dient vooral om het onderhoud van de 
zwemvijver te vergemakkelijken en om 
de kwaliteit van het water in stand te 
houden. Vermits in een zwemvijver de 
volledig natuurlijke methode traag werkt, 
zoals in de natuur, kan het natuurlijke 
proces geoptimaliseerd en daardoor ook 
versneld worden door een doorstroming 
via filterlichamen te laten gebeuren. Een 
goed ontworpen filtersysteem zal voor 
een verlaging van voedingsstoffen en 
voor een reductie van schadelijke kiemen 
zorgen. 

vier verschillende 
zwemvijvertypes 
We kunnen in grote lijnen vier verschil-
lende zwemvijvertypes onderscheiden, 
op basis van hun technische uitrusting en 

Zwemvijvertypes
en hun technieken

>  Verenigingsleven  
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hun manier van zwemwater te verplaat-
sen. Het meest eenvoudige type kost 
uiteraard minder in aanleg dan types met 
meer gesofisticeerde systemen. 

1. Een zwemvijver met stilstaand 
water
 Dit is een eenvoudig en goedkoop zwem-
vijvertype dat erg dicht bij de natuur staat, 
omdat er voor de waterbehandeling geen 
technische ondersteuning gebruikt wordt. 
De zuivering wordt uitsluitend gedaan 
door natuurlijke factoren, zoals waterplan-
ten, dierlijk plankton, micro-organismen 
en biofilm. Belangrijk hierbij is dat er een 
zeer grote plantenzone aan de rand van 
de zwemvijver ligt: minimum 70% aan 
plantenzone is nodig om van voldoende 
zuivering te kunnen spreken. Het is van 
groot belang om voor een voldoende 
omvang en een voldoende hoeveelheid 
water te zorgen, om een aanvaardbare 
waterkwaliteit te verkrijgen. Dit is dus 
geen type voor een kleine tuin, geschikt 
voor natuurliefhebbers met een grote tuin. 
Beweging van het water wordt uitsluitend 
bekomen door natuurlijke factoren, zoals 
temperatuur- of concentratiegradiënt, 

door de wind of door de impact van de 
zwemmers.

2. Een éénkamerzwemvijver met 
een oppervlaktestroming
In deze constructie gaat men al iets 
verder en wordt het zwemwater opge-
vangen via skimmers of stroomt het via 
een verbinding (bijvoorbeeld een goot) 
met het filtergedeelte oppervlakkig naar 
het filtermateriaal. Verontreinigingen die 
op deze manier verwijderd worden zul-
len niet naar de bodem zinken en daar 
voedingsbron voor algen worden. Door 
de waterbeweging zullen voedingsstoffen 
en zuurstof worden beter verspreid in de 
vijver, waardoor de voeding van planten 
en biofilm verzekerd wordt. Het belang-
rijkste werk van de waterzuivering is hier 
het voeden van de waterplanten, de nut-
tige micro-organismen en zoöplankton. 
Het water wordt door een vijverpomp 
eenvoudig oppervlakkig in beweging 
gehouden waarbij het over een bed van 
waterplanten vloeit, die groeien op een 
laag van vijveraarde en/of substraat. 
De stroming gebeurt vanaf de lente 
constant, tot na de herfst. In de winter 

zal de pomp uitgeschakeld worden. Dit 
type laat toe om de oppervlakte van de 
zwemvijver en de oppervlakte van de 
zuiveringszone al enigszins te verkleinen 
ten opzichte van het eerste type. Ze ga-
randeren echter geen kristalhelder water 
gedurende de ganse zomer, het water 
ziet er vaak eerder 'natuurlijk' helder uit, 
en niet 'aquariumhelder' zoals het bij 
het zwemwater van de volgende typen 
wel verwacht mag worden. Om echt 
schaalverkleinend te kunnen werken en 
zwemvijvers te kunnen plaatsen met en 
oppervlakte vanaf 30 m2, komen we bij 
een derde type, dat we in België sinds de 
jaren '90 zagen opduiken en dat intussen 
veel succes kent omwille van de gunstige 
prijs-kwaliteitverhouding. 

3. Tweekamerzwemvijver met 
een verticaal doorstroomde 
f ilterzone
Dit type zwemvijver biedt waarschijnlijk 
het breedste scala van designmoge-
lijkheden. Afhankelijk van het ontwerp 
van het systeem en de intensiteit van 
de doorstroming kan hier al een goed 
resultaat bekomen worden met kleinere 

Verenigingsleven  <
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oppervlakten vanaf 30 m2 zwemop-
pervlakte. De zwemvijver bestaat uit een 
duidelijk onderscheiden zwemgedeelte 
en een beplant filtergedeelte. Het water 
stroomt van het zwemgedeelte naar het 
filtergedeelte via skimmers of via opper-
vlakkige doorstroomopeningen tussen 
beide gedeelten. De afbraakprocessen in 
de doorstroomde filtermassa ondersteu-
nen de reinigende werking van planten en 
zoöplankton aan de oppervlakte van het 
filtergedeelte. De biofilm - bij de vorige ty-
pes alleen aanwezig op oppervlakken en 
planten - wordt hier enorm vergroot door 
het gebruik van oppervlakte vergrotende 
poreuze of klein korrelige materialen. Door 
deze maatregelen (oppervlaktevergroting 
/ inhoudsvergroting door filtermaterialen 
te gebruiken) is het mogelijk de opper-
vlakte van de filterzone te reduceren.

Meestal vormen het zwemgedeelte en een 
met helofyten (moerasplanten die met de 
bladeren boven water uitkomen) beplante 
filterzone bij dit type optisch één geheel 
omdat ze hetzelfde waterpeil hebben. Vaak 
worden ze visueel gescheiden door en 
rij van stapstenen. In feite wordt er een 
vijverkuil en een kuil voor het moerasfilter 
op korte afstand van elkaar gegraven.

Bij een geïntegreerd moerasfilter wordt 
meestal het zogenaamde 'downflow'-
systeem toegepast.

Zoals de naam al aangeeft, loopt het 
vijverwater hier in de filterzone van 

boven naar beneden en passeert hierbij 
de wortelzone van de beplanting. Het 
zwemwater wordt dus constant langs het 
substraat met daarin de wortels van de 
helofyten in neerwaartse richting aange-
zogen. In de zuurstofrijke zone rond de 
plantenwortels (de zuurstof komt uit de 
lucht die via luchtkanalen binnenin de 
helofyten vanuit de grote bladeren naar 
de wortels lopen) krioelt het van stikstof-
verwerkende micro-organismen zoals 
Nitrosomas en Nitrobacter.

Bij de upflow-techniek wordt het water 
vanuit de zwemvijver in de opvangbak 
gepompt waarna het in opwaartse 
richting langs de plantenwortels wordt 
gestuwd. Upflow systemen worden 
vrijwel altijd ontworpen met een opvang-
bak onderin de filterzone. Vanuit de vijver 
meegevoerde vuildeeltjes zullen hierbij 
echter de kans om te bezinken onder in 
de opvangbak.

4. Een meerkamer-zwemvijver
Dit is het hoogst ontwikkeld systeem 
van zwemvijvers en het garandeert een 
uitstekende reiniging omdat het gebruik 
maakt van verschillende natuurlijke 
processen. Bij dit systeem zitten we ook 
meteen in de hoogste prijsklasse. Deze 
type zwemvijvers hebben de kwaliteiten 
van een zwembad. De techniek is wel 
ingewikkelder, dit maakt in veel gevallen 
het gebruik van meerdere pompen nodig. 
Naast het zwemgedeelte wordt de vijver 
voorzien van een filterzone. In deze zone 

(die schaarser beplant wordt dan in de 
overige zwemvijvertypes) wordt het water 
net zoals bij het derde type van boven 
naar onder gestuurd langs verschillende 
lagen rijnzand en kiezel, en eventueel 
kalkgesteente. Afgezien daarvan kan het 
water nog eens bijkomend langs een 
fosfaatfilter gestuurd worden en door 
een derde aparte vijverkamer geleid 
worden. Dit zwemvijvertype is uitermate 
geschikt om toegepast te worden in 
grote, openbare zwembaden en bij hotels 
bijvoorbeeld, waar de waterkwaliteit een 
belangrijke factor is. Ook op dit systeem 
werden inmiddels de voorbije jaren tal 
van varianten ontwikkeld. Deze opdeling 
in vier verschillende zwemvijvertypen 
geldt enkel voor de zwemvijvers die we 
momenteel in eigen land zien gebouwd 
worden. In andere landen worden andere 
indelingen opgesteld, die echter in grote 
lijnen hiermee overeen komen.

Een ding hebben alle zwemvijvers echter 
gemeen: ze zijn er om van te genieten. 
Gelukkig hebben steeds meer tuinbezit-
ters dit door. Maar het belangrijkste is dat 
onze sector hen duidelijkheid en kwaliteit 
biedt. 

Tekst & foto's: Jean Vanhoof 
voorzitter Groen Groeien zwemvijverbouwers

>  Verenigingsleven  
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 Lastenvermindering
voor de eerste aanwerving  

Voor de aanwerving van een 
eerste werknemer vallen 
alle basisbijdragen voor de 
sociale zekerheid weg. Voor 
alle andere werknemers is 
er een reële daling van de 
loonkosten. Maak als tuin-
aannemer zeker de berek-
ening als je overweegt om 
een eerste vaste werknemer 
aan te werven.

 Voor de eerste werknemer: vrijstelling 
 van de basisbedragen RSZ 
Een werkgever die in de periode van 1 
januari 2016 tot eind 2020 een eerste 
vaste werknemer in dienst neemt, zal 
voor deze eerste aanwerving, en dit voor 
de volledige duur van de tewerkstelling, 
een volledige vrijstelling genieten van de 

basisbijdragen inzake sociale zekerheid. 
Het doel van deze maatregel is om 
zoveel mogelijk zelfstandigen ertoe aan 
te zetten om de eerste stap te durven 
nemen om een eerste vaste werknemer 
in dienst te nemen. Wanneer we het 
hebben over een volledige vrijstelling 
van de basisbijdragen voor de RSZ, dan 
betekent dit evenwel niet dat alle sociale 
zekerheidsbijdragen wegvallen. Het gaat 
immers alleen over de basisbijdragen 
waarvoor de vrijstelling geldt. Daarnaast 
is het zo dat de trimestriële bijdrage voor 
de financiering van het vakantiegeld voor 
arbeiders (per kwartaal 5,65% vanaf het 
eerste kwartaal 2016) en ook de eenma-
lige jaarlijkse bijdrage van 10,27% op de 
volledige loonmassa van het voorgaande 
jaar toch nog verschuldigd blijven. In de 
tuinaanlegsector zal daarnaast ook de 
bijdrage die bestemd is voor het Sociaal 
en Waarborgfonds voor de Inplanting en 

het Onderhoud van Parken en Tuinen 
van 11,40% blijven bestaan.

 Voor de tweede t.e.m. de zesde 
 aanwerving: tijdelijke RSZ-kortingen 
Zoals hierboven vermeld waren er in het 
verleden ook al RSZ-verminderingen van 
toepassing die betrekking hadden op 
de aanwerving van een eerste, tweede, 
derde, vierde en vijfde werknemer. Deze 
verminderingen waren niet onbelangrijk, 
maar zij waren beperkt in tijd. Door de 
beslissing om een zeer grote RSZ-ver-
mindering voor een onbepaalde duur 
toe te kennen voor de aanwerving van 
de eerste vaste werknemer worden 
de hierboven geciteerde verminderin-
gen voor de eerste tot en met de vijfde 
werknemer verschoven naar de tweede 
tot en met de zesde aanwerving. Op die 
manier wordt ook het aantal werknemers 
waarvoor een RSZ-korting kan worden 
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verkregen, uitgebreid naar de eerste zes 
werknemers van een onderneming.

 Ook aanwervingen van 2015 komen in 
 aanmerking 
De regering heeft bij haar beslissing ook 
aandacht besteed aan de werkgevers 
die in de loop van 2015 een eerste vaste 
werknemer in dienst hebben genomen. 
Alle aanwervingen, van de eerste tot en 
met de vijfde werknemer, die gebeurd 
zijn vanaf 1 januari 2015, zullen ook in 
aanmerking komen voor de verhoogde 
vermindering van de sociale bijdragen 
die van toepassing zijn vanaf 2016.

 “Wij geven het 
advies om, wanneer 
je concreet overweegt 
om een eerste vaste 
werknemer aan te 
werven, toch ook 

nog een concrete 
loonberekening te 
vragen bij je sociaal 
secretariaat.”
 Concreet voorbeeld 
Wanneer een eerste werknemer aange-
worven zou zijn vanaf 1 januari 2015, zou 
deze werkgever in aanmerking komen 
voor een RSZ-vermindering gedurende 13 
kwartalen: 5 kwartalen voor 1550 euro/
kwartaal, nadien 4 kwartalen voor 1050 
euro/kwartaal en dan nog 4 kwartalen 
voor 450 euro/kwartaal. Op 1 januari 2016 
heeft deze werkgever reeds gedurende 
vier kwartalen genoten van het voordeel 
van de vermindering van de sociale bijdra-
gen. Er blijven dus nog negen kwartalen 
over. Vanaf het eerste kwartaal van 2016 
mag de werkgever het nieuwe voordeel, 
het zogenaamde nultarief voor wat de 
basisbijdragen betreft, toepassen voor de 
resterende 9 kwartalen.

 Slotbeschouwing 
Tuinaannemers die er soms aan 
getwijfeld hebben of ze al dan niet een 
vaste werknemer zouden aanwerven, 
hebben daar nu een unieke kans toe 
aangezien er een levenslange vrijstelling 
komt van de basisbijdragen voor de RSZ. 
Wij geven het advies om, wanneer je 
concreet overweegt om een eerste vaste 
werknemer aan te werven, toch ook nog 
een concrete loonberekening te vragen 
bij je sociaal secretariaat. 

Bron: Chris Botterman, 
hoofd Sociale Zaken Boerenbond.

Uitgebreide informatie kun je vinden in het artikel 
‘Belangrijke lastenvermindering voor de eerste 
aanwerving’ dat op 25 maart verscheen in het 

vakblad ‘Boer&Tuinder’.

Voor vragen of meer informatie, neem contact 
op met consulent Jan Vancayzeele 

(jan.vancayzeele@avbs.be).

>  Tewerkstelling  

Tabel 1: RSZ-verminderingen in 2015 en 2016

2015 Euro/kwartaal Euro/kwartaal Euro/kwartaal

Aanwerving werknemer 5 kwartalen 4 volgende kwartalen 4 volgende kwartalen

1e werknemer 1550 1050 450

2e werknemer 1050 450 450

3e werknemer 1050 450 0

4e werknemer 1000 400 0

5e werknemer 1000 400 0

2016 Euro/kwartaal Euro/kwartaal Euro/kwartaal

1e werknemer 0 0 0

2e werknemer 1550 1050 450

3e werknemer 1050 450 450

4e werknemer 1050 450 0

5e werknemer 1000 400 0

6e werknemer 1000 400 0

 Samengevat 
Effectieve daling van de loonkosten in de komende periode
De regering heeft in de tweede helft van 2015 de zogenaamde ‘taks shift’ goedgekeurd. Door de uitvoering van deze besliss-
ing krijgen we de komende jaren een gevoelige vermindering van de sociale bijdragen die werkgevers elk kwartaal aan de RSZ 
moeten betalen. Al vanaf 1 april werd het basistarief van de RSZ verminderd van 32,40 % naar 30,00 %. Vanaf 1 januari 2018 
zullen de basisbedragen voor de RSZ nog maximaal 25 % bedragen. Voor de lonen lager dan 3000 euro bruto, is dit nog een 
stuk minder. Voor de tuinaanlegsector zal de sociale bijdrage zich om en bij de 20 % situeren. Bovendien vallen sinds 1 januari 
voor de eerste werknemer alle basisbijdragen voor de sociale zekerheid weg. Voor alle werknemers is er dus een reële daling 
van de loonkosten die in de komende jaren duidelijk merkbaar zal zijn. Hierbij komt ook nog dat door de indexsprong het index-
eringsmechanisme van de brutolonen stil gelegd wordt tot het volume van 2 % bereikt wordt. 

Vrijstelling van de basisbijdragen RSZ voor een eerste aanwerving
Werkgevers die er soms aan getwijfeld hebben of ze al dan niet een vaste werknemer zouden aanwerven, hebben nu een unieke 
kans om daartoe over te gaan aangezien er een vrijstelling is van de basisbedragen sociale zekerheid. Wanneer je overweegt om een 
eerste vaste werknemer aan te werven, kun je best voorafgaand een loonberekening laten uitvoeren bij een sociaal secretariaat.
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Op de Floraliën was er heel 
wat aandacht voor groen in 
de stad en bebouwde gebie-
den, zowel in de binnentuin 
van de Leopoldskazerne als 
aan het Sint-Pietersplein. 
Ook groene gevels werden 
hierbij duidelijk in de  
kijker gezet. PCS creëerde 
op vraag van de provincie 
Oost-Vlaanderen, en in 
samenwerking met verschil-
lende producenten en le-
veranciers, een demowand 
van living wall systems, dit 
zijn niet-grondgebonden 
groene gevels. Tijdens de 
sierteelt-10-daagse werden 
verschillende studiedagen 
georganiseerd. Wij gingen 
luisteren op de studiedagen 
‘Openbaar groen’ en ‘Groen 
in de bouw’, en gaven er 
ook toelichting bij de demo-
wand.

 Groene stad wint aan belang 
Tijdens de studiedag ‘Openbaar Groen’ 
(organisatie: Floraliën, Provincie Oost-
Vlaanderen, Technopool Sierteelt en 
VVOG) werd duidelijk dat groen in de 
stad steeds belangrijker wordt. Keyno-
tespreker en landschapsarchitect Bas 
Smets en casestudies uit Gent, Oosten-
de, Wilrijk en Laakdaal toonden aan dat 
groen steeds meer wordt geïntegreerd 
in stadsvernieuwings- of bouwplannen. 
Groen heeft niet alleen een positief effect 
op het klimaat (aangenamere tempera-
tuur, gezondere lucht, waterbuffering …) 
maar ook op de leefbaarheid en sociale 
cohesie. Op de studiedag ‘Groen in de 

bouw – van landschap tot stad’ (organi-
satie: Vlaamse Confederatie Bouw) kwa-
men deze trend en de positieve effecten 
van groen opnieuw aan bod.

 Grondgebonden groen: groots in eenvoud 
Tijdens de studiedag ‘Groen in de bouw’ 
kregen we een gedegen uitleg over de 
verschillende mogelijkheden, toepas-
singen en uitdagingen van gevelgroen 
door Prof. Martin Hermy (KULeuven) en 
Prof. Arch. Jan Moens (Bureau Bouw-
techniek & UGent). Beiden hadden een 
sterke voorkeur voor grondgebonden 
gevelgroen omdat dit relatief eenvoudig 
en goedkoop toe te passen is. Willen we 
op korte termijn veel groene oppervlakte 
creëren, moeten we dus zeker op klim-
planten inzetten. 

De reden dat deze vorm van verticaal 
groen nog niet massaal wordt toegepast, 
is grotendeels te wijten aan vooroor-
delen. Beide sprekers ontkrachtten het 
fabeltje dat klimplanten de gevel zouden 
beschadigen (mits deze oorspronkelijk 
in goede staat was) of tot vochtproble-
men zou leiden. Integendeel, gevelgroen 
kan fungeren als regenmantel van een 
gebouw. Prof. Moens vroeg zich dan 
ook af waarom we niet streven naar 
toepassingen waarbij gevelgroen het 
buitenspouwblad (gevelsteen) vervangt. 
De professoren gaven voorbeelden van 
problemen door verkeerde toepassing 
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Groene gevels in de kijker op Floraliën
en ongelukkige keuze van plantsoort 
en/of klimhulp. Bij aanplant wordt 
vaak onvoldoende rekening gehouden 
met de bereikbare groeihoogte van 
de klimmer waardoor het onderhoud 
intensiever wordt dan vooropgesteld. 
Al is ook dit relatief als je het aantal 
onderhoudsbeurten van een klimplant 
bijvoorbeeld vergelijkt met dat van een 
gazon… Daarnaast loopt het soms ook 
mis bij de keuze van de klimhulp: die 
moet afgestemd zijn op de manier van 
klimmen. Winders (bv. kamperfoelie) 
willen een verticale klimhulp, rankers 
(bv. clematis) een maasvormig netwerk, 
enteraars (bv. klimroos) horizontale 
klimhulp, en hechters (bv. klimop) heb-
ben in principe geen hulp nodig.

De komende jaren zal PCS in het 
kader van het project ‘Groen Bouwen’ 
grondgebonden gevelgroen onderzoe-
ken en promoten. We gaan samen met 
Centexbel op zoek naar textiel waarop 
hechters kunnen groeien en dat het 
buitenspouwblad kan vervangen. We 
testen een groeibegrenzer, exploreren 
minder gekende klimplanten, demon-
streren verschillende types klimhulpen 
en het belang van een goede aanplant 
(o.a. testen van grondverbeteraars). 
Samen met Groen Groeien zorgen 
we ervoor dat al deze info optimaal 
doorstroomt naar de tuinaannemer. 
De komende jaren mag je je zeker 
verwachten aan bijkomende artikels, 
studiedagen en demomomenten rond 
dit thema!

 Living wall systems: innovatie met heel 
 wat mogelijkheden 
Tijdens de studiedag ‘Openbaar Groen’ 
gaf Mieke Schauvliege (Groendienst 
stad Gent) aan dat ruimte vaak de be-
perkende factor is om een groene oase 
te creëren in de onmiddellijke nabijheid 

>  Floraliën 2016  



-	
Groene gevels in de kijker op Floraliën

19Groengroeien

van elke inwoner. Naast het (gedeeltelijk) 
openstellen van private parken en tuinen, 
kan volgens ons niet-grondgebonden 
groen hier een oplossing bieden: kleine 
ruimtes op openbaar domein kunnen 
optimaal omgetoverd worden tot parkjes 
door integratie van een groene muur 
op een blinde gevel… Andere mogelijke 
voordelen van living wall systems tegen-
over grondgebonden groen zijn: grotere 
variatie in plantkeuze, grotere biodiver-
siteit, onmiddellijk eindresultaat (ook 
op hogere plaatsen), modulair, flexibel, 
betere isolatie van gebouwen … Nadelen 
zijn dan weer de hogere kostprijs en de 
complexiteit van irrigatie en onderhoud. 
Problemen bij enkele reeds bestaande 
gevels zorgen helaas voor negatieve 
reclame. Daarnaast zien we dat heel 
wat mensen nog niet vertrouwd zijn 
met de mogelijkheden en verschillende 
living wall systems. Naast toepassingen 
buiten, is er ook veel potentieel voor 
deze systemen als binnengevel. Steeds 
meer huizen en kantoren zijn zo goed 
geïsoleerd dat een aircosysteem voor 
verse luchttoevoer moet zorgen. Het sick 
building syndrome is hier een gevolg van. 
Een groene wand in de kantoorruimte 
kan voor een aangenamer binnenklimaat 
zorgen. 

Het project ‘Groen bouwen’ wil daarom 
ook living wall systems in de kijker zet-
ten. Naast promotie en voorlichting, zal 
het PCS – in samenwerking met WTCB, 
Centexbel en Universiteit Antwerpen – 
ook heel wat onderzoek doen naar het 
optimaal gebruik van deze systemen en, 
waar mogelijk, ook het optimaliseren van 
de systemen zelf. Onze eerste demo-ac-
tiviteit had alvast heel wat bekijks, zowel 
door de deelnemers van de studie dagen 
als door de andere bezoekers van de 
Floraliën. Samen met Muurtuin, Garsy, 
GroenTAC, PlantDesign by De Boer, 

Ecoworks, Canopy, Van Vlierden Groen-
bedrijf, Green Building Company en 
Saint-Gobain Cultilène maakten we een 
demowand waarin 8 living wall systems 
te bezichtigen waren. Doordat de wan-
den nog niet 100% volgroeid waren, kon 
de bezoeker de verschillende systemen 
duidelijk zien.
De systemen zijn van elkaar te onder-
scheiden in drie criteria:
- Substraat: organisch (bv. potgrond, 

veenmos) of inert (bv. steenwol, textiel; 
hierdoor groeien de planten in hydro-
cultuur);

- Planthouder: plantzak (bv. textiel), 
plantbak (bv. cortenstaal, EPS/

Els Mechant en Pieter Goossens 
(Afdeling Groen, PCS)

Foto’s: PCS en AVBS
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piepschuim, kunststof) of plantplaat 
(bv. steenwol plaat, ijzeren korf met 
substraat);

- Frequentie van irrigatie.

Na de Floraliën verhuisde de demowand 
naar de proefcentra WTCB en PCS. De 
komende jaren zullen we de verschillende 
systemen verder opvolgen en per systeem 
een duidelijke infofiche opstellen. Waar we 
problemen zien, trachten we deze in sa-
menspraak met de fabrikant op te lossen. 
Eén van de doelstellingen van het project 
is dat we tuinaannemers optimaal kunnen 
adviseren over systeemkeuze en de instal-
latie plus onderhoud ervan. Daarnaast 
willen we, samen met o.a. Groen Groeien, 
tuinaannemers in contact brengen met 
de verdelers en producenten van de 
living wall systems zodat nieuwe samen-
werkingsverbanden kunnen ontstaan. 
De komende jaren mag je dus zeker een 
uitgebreide bespreking van elk systeem in 
dit magazine verwachten. 

Dit artikel kadert in het 
project 'Groen bouwen: 
groene gevels voor 
duurzame gebouwen en 
steden' gefinancierd door 
het Agentschap Innoveren 
& Ondernemen (VLAIO).
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30 juni 2016
25 + 26 juni 
2016

24 augustus 
2016

11 - 13 sept. 
2016

14 - 17 sept. 
2016

25 - 27 sept. 
2016

5 - 7 okt. 
2016

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 

Florall
Vakbeurs voor sierplanten en boomkwekerijproducten

Thema e-commerce 

Wanneer
Woensdag 24 augustus 2016 van 9 tot 19 u

Locatie
Locatie: Flanders Expo, Maaltekouter 1 Gent.

Meer info op www.florall.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

Galabau Nürnberg
Internationale Fachmesse Urbanes Grün und Freiräume

Wanneer
Van 14 tot en met 16 september 2016 van 9 tot 18 u.

Op 17 september 2016 van 9 tot 16 u.

Locatie
Messezentrum Nürnberg, Duitsland.

Meer info op www.galabau-messe.com

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

Groot Groen Plus 
Vakbeurs voor tuin, park en retail

Wanneer
Op 5 oktober 2016 van 11 tot 21 u.

Op 6 en 7 oktober 2016 van 9 tot 18 u.

Locatie
Zundert, Nederland.

Meer info op www.grootgroenplus.nl

AGENDA
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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 absolute 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 maandelijkse 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 
realisaties 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

23Groengroeien

Tuinexpert  <



>  Techniek  

4 must have apps
 voor de tuinaannemer

 Leafsnap 

Schaamtevervanger wanneer je parate plantenkennis je in de steek laat.
Leafsnap is een serie van elektronische veldgidsen die gebruik maakt van visuele 
herkenningssoftware. Het stelt je makkelijk in staat boomsoorten te identificeren door 
een foto te nemen van hun bladeren. Leafsnap heeft mooie hoge-resolutiebeelden 
van bladeren, bloemen, vruchten, bladstelen, zaden en schors. Leafsnap omvat 
momenteel bomen, gevonden in het noordoosten van de Verenigde Staten en 
Canada. Hoewel deze dus niet 100% accuraat is voor onze West-Europese soorten, 
blijft het een interessante tool.

Bruikbaar op iOS - Android
Prijs: gratis

 Planimeter 

De oneindige lintmeter in je pocket.
Deze app is een van de vele beschikbare 

gps-meettoepassingen. Aan de hand van 
een digitale kaart is het mogelijk om 
oppervlaktes, afstanden, omtrekken en 
hoeken te meten en te georeferen op de 

kaart. Hierbij kan je notities instellen 
voor elk punt. Zo kan je 

met deze app werven, 
leveranciers of points 
of interest aanduiden. 
Deze app biedt een 
unieke real time 
gps-tracking functie, 
waarmee je een tuin, 
een haag of grotere 
terrein meet gewoon 
door te wandelen 
of rijden rond. Deze 
functie is handig als je 
op een snelle manier de 
oppervlakte wenst in te 
schatten zonder op de 
komma te werken. 

Bruikbaar op iOS -  
Android
Prijs: gratis

Groen Groeien selecteerde 
vier must have apps voor 
de tuinaannemer. Ook 
buiten loopt de digitalisatie 
razendsnel. Met je 
smartphone is het mogelijk je 
basisgereedschap (per ongeluk) 
thuis te laten en/of je werk 
op het terrein aangenamer 
te maken. Groen Groeien 
selecteerde alvast enkele 
waardevolle apps voor je uit. 
FarmVille zit er alvast niet bij!!
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 Smart tools – Smart measure 

Als je weer al eens die plooimeter vergeten was ...
De Smart tools, waarnaast de Smart Measure (voor afstanden van 1 tot 50 m) 
ook de Smart Rule (korte afstanden, minder dan een meter) en Smart Distance 
(lange afstanden tot 1 km). Deze app werkt de lengte en hoogte van een doelwit 
(bv. een boom, een gevel ...) uit aan de hand van driehoeksmeetkunde en het 
regeltje van drie. Door met je camera naar de voet van het object te meten, de 
maten op je scherm aan te duiden kan je een vrij accurate meting uitvoeren. 
Voor Iphone bestaat een soortgelijke app: EasyMeasure. 

Bruikbaar op iOS - Android
Prijs: gratis

 Buienalarm 

Als je werk van het weer afhangt.
Geen tijd om zelf steeds de buienradar te checken? Buienalarm waarschuwt 
je voor naderende buien, gebaseerd op jouw eigen locatie of ingestelde 
locaties. Zo kan je zorgeloos je metselwerk beginnen of met de ogen dicht 
beslissen of je al dan niet gaat schuilen voor die zoveelste bui. Daarnaast heeft 
Buienalarm een geanimeerde radarkaart met de neerslagverwachting voor de 
komende twee uur, tot op 5 minuten nauwkeurig. 
Met Buienalarm krijg je dus: 
- Nauwkeurige neerslaggrafiek voor de komende twee uur.
- Waarschuwingen voor naderende buien.
- Interactieve radarkaart voor de komende twee uur. Een aanrader!

Bruikbaar op iOS - Android
Prijs: gratis

Techniek  <
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VERANDER VAN BOT
als je bij ons langskomt!

LODELINSART
Rue des Aulniats 1 
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MACHELEN
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Ontdek natuurlijk leven in 

‘Open Tuinen 2016’
Open Tuinen van Landelijke Gilden focust bij de 24ste editie op ‘Ontdek natuur in je 
tuin’. In het merendeel van de 214 opengestelde tuinen richten de eigenaars hun tuin 
zodanig in dat vogels, kleine zoogdieren, kikkers en nuttige insecten de weg naar de 
tuin vinden en er ook graag willen blijven. 

 Thema ‘Natuurlijk leven in de tuin’ 
‘Ontdek natuur in je tuin’ loopt als een 
rode draad door deze editie. Haast 
iedereen heeft interesse voor natuurlijk 
leven in de tuin. Via Open tuinen krijgen 
tuinliefhebbers allerhande voorbeelden 
te zien, ook originele waar ze zelf niet 
meteen aan denken of bij stilstaan. Wat 
de impact van al dat leven in de tuin is, is 
nog belangrijker. Veel diertjes die we naar 
onze tuin lokken, verorberen duizenden 
andere diertjes die we zelf als ‘plaag’ 
benoemen. Op die manier creëren we 
een tuinklimaat dat zichzelf beter in 
evenwicht houdt. Alle hulp van de natuur 
is mooi meegenomen.

 Gids ‘Open tuinen 2016’ 
Van april tot oktober kunnen 
tuinliefhebbers ‘Open Tuinen’ bezoeken, 
de focus ligt op 25 en 26 juni. Een 
overzicht van alle openingsdagen staat 
in de nieuwe tuingids ‘Open tuinen 2016’. 
Om de bezoeker te inspireren worden in 
de tuingids suggesties gegeven om meer 
natuurlijk leven naar de tuin te lokken 
(30 pagina’s). Van alle tuinen worden de 
beschrijving, foto, openingsdagen en 
praktische gegevens opgenomen in de 
tuingids. De kalender vooraan en handige 
fiets- en autoroutes in elke provincie, 
maken een tuinbezoek plannen nog 
eenvoudiger. De gids is voor 4 euro te 
verkrijgen bij Aveve (de verkooppunten 
zijn te vinden via avevewinkels.be) 
of kan besteld worden bij Landelijke 
Gilden door overschrijving van 6 euro 
(verzendingskosten inbegrepen) op 
rekening BE03 7360 0047 7384 met 
vermelding ‘Open tuinen 2016’.

 Bezoek ‘Open tuinen’! 
Op enkele uitzonderingen na worden 
de tuinen opengesteld op 25 en 26 
juni 2016. Met 35 nieuwe tuinen in het 
aanbod is het ook voor trouwe bezoekers 
interessant om weer op stap te gaan. 
Voor meer informatie, foto’s of een 
exemplaar van de tuingids kun je contact 

opnemen met Carine Santermans, 
projectverantwoordelijke Open tuinen 
Landelijke Gilden (016 28 60 24 - 
carine.santermans@landelijkegilden.be).  

Tekst: Landelijke Gilden
Foto: Open Tuinen, Landelijke Gilden
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Duaal leren en werken 
in tuinaanleg vanaf september 2017

De duale leervorm komt 
eraan en is een ingrijpende 
hervorming die binnenkort 
het opleidingslandschap 
verandert en jongeren 
de kans geeft om meer te 
leren op de werkplek zelf. 
Deze leervorm biedt heel 
wat perspectieven voor 
(potentiële) werkgevers in 
de tuinaanlegsector.

 Meer leren op de werkplek 
Jongeren uit arbeidsmarktgerichte studie-
richtingen komen in aanmerking voor 
duaal leren. Vooral de leerlingen uit de 
derde graad zullen voor deze leerweg kun-
nen kiezen. Cruciaal voor het succes is dat 
de jongere zelf klaar is voor de uitdaging 
en dat hij of zij arbeidsmarktrijp is. Tot 60% 
van de competentie zou op de werkvloer 
verworven kunnen worden. Dit is een 
ingrijpende hervorming die binnenkort het 
opleidingslandschap verandert.

 Nauwe samenwerking tussen scholen en 
 bedrijven 
Duaal leren slaagt alleen wanneer er 
een sterk partnerschap is tussen de 

school en het bedrijf want jongeren 
opleiden wordt een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Daarom is een 
goede begeleiding en regelmatig 
contact op school en op de werkvloer 
doorslaggevend. Die intensieve 
samenwerking is de garantie voor de 
kwaliteit van de werkplek en voor een 
succesvol leertraject van de jongere. 

 Proefproject groen- en tuinbeheer duaal 
 vanaf schooljaar 2016-2017 
Het idee van werkplekleren werd 
afgetoetst bij het onderwijsveld en de 
bedrijfswereld. Het is de bedoeling 
om het systeem van duaal leren in het 
schooljaar 2016-2017 in de praktijk 
te testen met goed afgebakende 
proefprojecten. Zo komen mogelijke 
knelpunten aan het licht en stelt de 
overheid duaal leren op punt. Afhankelijk 
van die proefperiode beginnen de eerste 
leerlingen officieel op hun werkplek vanaf 
september 2017. Vlaams minister van 
Onderwijs Hilde Crevits heeft op basis 
van selectiecriteria zes studierichtingen 
aangeduid als proefstudierichting duaal 
leren waaronder ‘Groen- en Tuinbeheer 
Duaal (BUSO)’ in samenwerking met 
Eduplus en Boerenbond. Groen Groeien 
biedt voornamelijk ondersteuning aan bij 

de uitwerking van dit proefproject. 
Bedrijven die bereid zijn om mee te 
werken aan het concept van duaal leren, 
kunnen contact nemen met AVBS-
consulent Jan Vancayzeele via jan.
vancayzeele@avbs.be. Ook wie meer 
wil weten over duaal leren, kan contact 
nemen. 

Educatief  <

Duaal leren in de 
tuin aanlegsector 
samengevat…

Leerlingen in het beroeps- en 
technisch onderwijs zullen 
vanaf september 2017 al 
vanaf de tweede graad 
kunnen kiezen tussen twee 
alternatieven. Ofwel blijven 
ze voltijds op school, ofwel 
leren ze voor minstens 60 
procent van de tijd een vak op 
de werkvloer. Dit jaar starten 
enkele proefprojecten. Zo 
komen mogelijke knelpunten 
aan het licht en stelt de 
overheid duaal leren op punt. 

Groen Groeien biedt 
voornamelijk ondersteuning 
bij de uitwerking van het 
proefproject ‘Groen- en 
Tuinbeheer Duaal (BUSO)’ 
dat duaal leren voor de 
tuinaanlegsector gaat 
uittesten. Het is de bedoeling 
om dit al in het schooljaar 
2016-2017 in de praktijk te 
brengen. Dit project biedt 
heel wat perspectieven voor 
(potentiële) werkgevers in de 
tuinaanlegsector. 

Tekst en foto: Jan Vancayzeele



De gentse floraliën 2016 
Na 26 jaar terug thuis van weggeweest

Het begon allemaal in 1809 in een 
cafeetje op de hoek van de Coupure 
en de Akkerstraat in Gent. Het lag 
naast de akkers van Gent, waar 
toen vooral groenten werden geteeld 
maar ook in de buurt werden door 
hoveniers bij de rijke burgers reeds 
bijzondere planten gekweekt. 

Men organiseerde er een kleine 
tentoonstelling met bijzondere 
planten, geïnspireerd door 
Engeland waar men reeds 
plantententoonstellingen had ter 
promotie van deze. Geleidelijk 
stapten groentetelers over naar het 
kweken van planten en de Gentse 
sierteelt kwam op gang.

Na de editie van 2010 in Flanders 
Expo zijn de Floraliën nu terug 
in het kunstencentrum van Gent 
waar vier sites op wandelafstand 
van elkaar liggen. De Bijloke, 
de Leopoldskazerne, het Sint-
Pietersplein met kerk en abdij 
alsook de oude Floraliënhal in 
het Citadelpark waar de Floraliën 
plaats vonden van 1913 tot 1985.

AVBS (de sierteelt- en 
groenfederatie) kon geen betere 
locatie vinden voor hun deelname 
in 2016… als eerste terug in de 
charmante, prachtige oude hal.

>  Floraliën 2016  
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De gentse floraliën 2016 
Na 26 jaar terug thuis van weggeweest

Het zonlicht kan er prachtig stralen door 
de lange glasspleten, de hele ruimte is 
overdekt, op enkele gaatjes in het dak na, 
de temperatuur is stabiel en er is plaats.
Enig oplapwerk was aan de orde om aan 
de veiligheid en normeringen te voldoen en 
zo werden alle glaspartijen vervangen. De 
varens op de muren stonden er mooi bij na 
zo’n lange periode van verloedering, maar 
waren nog te weinig in aantal om aan een 
echte groenwand te voldoen.

Samen met Denis Dujardin, landschaps-
architect uit Kortrijk en Geert Pattyn, meester 
bloembinder uit Geluwe, werden de eerste 
ideeën anderhalf jaar geleden op papier gezet.
Hierbij waren twee vereisten opgegeven: 
vrije circulatie en werken met eilanden. De 
beperkingen stimuleren creativiteit, dus al 
snel werd een grondplan uitgewerkt waar 
40 eilanden konden geplaatst worden 
met voldoende tussenruimte voor goed 
gestroomlijnde wandelgangen.

Te horen aan de commentaren van de 
vele bezoekers was dit een schot in de 
roos. De Floraliënhal straalde rust uit en 
liet de drukke wandelpaden van de vorige 
edities ver achter zich. Deze eilanden 
werden verdeeld door uniforme bomenrijen 
om zo zeven kamers te creëren, elk met 
eigen identiteit en kleurencombinatie. Dit 
liet de bezoeker toe van de ene sfeer in 
de andere te wandelen: steriele kamer 
met wit/groen, zure kamer met paars/
geelgroen, stierbloedkamer met zwart/rood, 
romantische kamer met wit/lichtroze, de 
citruskamer met oranje/zalm en lichtgeel, 
de Indische kamer met felle oranje/rode 
en fuchsiakleuren om te eindigen met een 
koude kamer in grijs/wit en blauwe tinten.

Het beplantingsplan was een heuse puzzel. 
250 verschillende variëteiten van meer 
dan 80 Vlaamse kwekers uit de diverse 
afdelingen werden voor het eerst zij aan zij 
gepresenteerd. In totaal meer dan 100 000 
stuks; Boomkwekerij, bloemisterij, grassen 
en vaste planten, kamerplanten, eenjarigen, 
azalea’s, rozen en hortensia’s werden als een 
boeket samengesteld, rekening houdend 
met de basisregels voor het opstellen van 
een tuinborder (grootbladig/smalbladig/fijne 
bloem/grote bloem/ donker/bleek …) 

De eilanden kregen een industriële 
afboording, zwart zoals de conceptrooms 
als contrast met de frisse weelde. De bijna 
1500 m zwarte drainagebuizen boden een 
gemakkelijk te plaatsen en afgewerkte 

afboording die perfect de organische 
vormen aannamen.

De gehele opbouw werd één grote 
samenwerking waar kwekers, tuinbouw-
scholen, aannemers en producers hand in 
hand het project droegen en tot een mooi 
resultaat leidden, en dit zelfs zonder de 
verwachte rode piekmomenten. Een opbouw 
waar men kon van dromen. Een speciale 
dank hiervoor naar Nele van AVBS die 
iedereen bijstond, zowel via mail, telefoon als 
met daad evenals aannemers Kurt en Lander. 

De snijbloemen kregen een heel unieke, 
aparte plaats dankzij het bekroonde 
meesterwerk van Geert Pattyn. Een 
fantastische, meterslange opbouw in de 
hoogte in de lange zwarte overgangstunnel 
naar de Pedro Degantezaal deed menig man 
en vrouw stilstaan.
 
Tussen de 40 eilanden in trof men her en 
der de zogeheten zwarte conceptrooms aan 
waar telkens een aparte wereld in openging. 
Van de fijne leiboomopstelling aan de inkom, 
het kunstwerk/ groenwand aan de balie, 
langs de overweldigende hydrangeabox, 
de interactieve kruidentafels, bloeiende 
zitbanken, de geurende begoniamikado, de 
azalea klank- en lichtbox tot de geurboxen 
waar de neus geprikkeld werd. Groot en 
klein kon deze editie echt actief bezoeken.

De stand van AVBS had de eer in de 
begoniamikado een glaasje te mogen 
aanbieden aan koning Filip en koningin 
Mathilde. Bij deze viel haar oog op een 
welgeurende begonia die hierdoor een 
plaatsje bij hen thuis zal krijgen. 

Wanneer je dit leest, zal het kunstencentrum 
van Gent waar de vier sites zich bevinden, 
haar studentenrust teruggevonden hebben. 
Honderdduizenden bezoekers van binnen- en 
buitenland hebben enkele mooie, historische 
kanten van Gent ontdekt in een uniek, fleurig 
en artistiek decor. De Floraliën zijn weer een 
stukje cultuur in Gent centrum geworden. 

Het enige wat vergeten werd, zijn de eieren 
voor de Heilige Clara. Door de winterse 
temperaturen en buien hebben veel mensen 
het spektakel gemist.

Zij moeten nu vier jaar wachten tot de 
volgende editie in 2020. 

Tekst en foto’s : Inge De Bruycker
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 Convenant arbeidsveiligheid 
De basis voor Prevent Agri werd 
gelegd op vrijdag 23 oktober 2015. In 
Rijkevorsel werd het sectorconvenant 
arbeidsveiligheid ondertekend, onder meer 
door vice-eersteminister en minister van 
Werk kris Peeters. Dit convenant biedt een 
structuur die het voor alle actoren, zowel 
werkgevers als werknemers maar ook 
overheidsdiensten en veiligheidsexperts, 
mogelijk maakt om concrete initiatieven 
en samenwerkingsakkoorden uit te 
werken. Federaal minister van Werk 
kris Peeters loofde de inspanningen 
inzake arbeidsveiligheid van de land- 
en tuinbouwsector waaronder de 
tuinaanlegsector. Hij benadrukte eveneens 
dat een breed gedragen akkoord de enige 
manier is om in de toekomst het aantal 
arbeidsongevallen verder te laten dalen. 

“De leden van 
Groen Groeien 
kunnen gratis 
een beroep doen 
op diensten van 
Prevent Agri.”

 Werking Prevent Agri 
Om de vastberadenheid van de sector aan 
te tonen werd Prevent Agri Vlaanderen 
opgericht dat dankzij een intense 
samenwerking tussen de verschillende 

vakbondsorganisaties, werkgevers en 
sectorfederaties landbouw, tuinbouw 
en tuinaanleg tot stand kwam. Concreet 
sensibiliseert Prevent Agri over veilig 
werken en veilige werkomgevingen. Dit 
gebeurt momenteel aan de hand van 
bedrijfsbezoeken met daaraan gekoppeld 
risicoanalyses en advies. Daarenboven 
kan Prevent Agri assisteren en adviseren 
bij de verdere uitbouw van een 
beheerssysteem op tuinaanlegbedrijven.

Tot slot maakt Prevent Agri verschillende 
voorbeelddocumenten per (sub)sector op 
en stelt deze ter beschikking. Belangrijk 
om te weten is dat de leden van Groen 

Groeien gratis een beroep kunnen doen 
op diensten van Prevent Agri.

“Op www.preventagri.vlaanderen vind 
alle info over arbeidsveiligheid voor 
tuinaannemers.”

Website Prevent Agri is online
Vanaf heden vind je op website 
www.preventagri.vlaanderen alle info met 
betrekking tot veiligheid en preventie op je 
tuinaanlegbedrijf. Neem gerust een kijkje. 
Laat je informeren en inspireren. 

Tekst : Jan Vancayzeele
Beelden : Prevent Agri
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Arbeidsveiligheid  <

Prevent Agri 
draait op volle toeren
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>  Arbeidsveiligheid  

www.preventagri.vlaanderen 
Alle info mbt veiligheid en gezondheid in de 
Groene Sectoren vanaf heden op het web

Prevent Agri, het initiatief ter bevordering 
van de arbeidsveiligheid dat opgestart en 
gedragen wordt door de sociale partners 
van de Groene Sectoren, is vanaf nu ook 
online te vinden via de kersverse website. 
Via deze nieuwe digitale weg zal www.
preventagri.vlaanderen bijdragen aan de 
structurele onderbouw voor alle reeds 
genomen en bestaande initiatieven. 
Daarenboven zullen heel wat documenten 
te raadplegen en te downloaden zijn, 
zodanig dat ze op het individuele bedrijf op 
een praktische en toegankelijke manier te 
gebruiken zijn.

De toegankelijkheid en herkenbaarheid 
op de website zal vooral tot uiting komen 
in de sectorale aanpak. De werkgever/
werknemer zal zich reeds vanop de 
Home-pagina aangesproken voelen.
Per sector worden de nodige zaken 
met betrekking tot arbeidsveiligheid 

toegelicht, gespijsd met de nodige links, 
downloadbare info, te bekijken filmpjes 
en -niet onbelangrijk- een aanbod aan 
sectorspecifieke standaarddocumenten.
De mogelijkheid om vragen te stellen, 
het lezen van de laatste nieuwtjes op 
veiligheidsgebied, een nieuwsbrief… zijn 
slechts enkele zaken die vanaf heden 
online kunnen gebeuren.

Met het oog op een doelgerichte preventie-
begeleiding, rekent Prevent Agri op de bereid-
willigheid van werkgevers en/of werknemers 
in de sector om een (bijna)ongeval, al dan niet 
anoniem, te melden. Dankzij deze gegevens 
hoopt Prevent Agri een reële kijk te krijgen op 
het aantal en de aard van arbeidsongevallen 
in de Groene Sector.
Organisaties/bedrijven die ervan 
overtuigd zijn dat hun dienst/product een 
meerwaarde kan bieden in het veiligheids-
en preventieverhaal, krijgen via de website 

een platform (Veiligheid Leveranciers) om 
dit aan te bieden aan de sector.

“Veiligheid 
komt niet per 
ongeluk!”
Als laatste en meest individuele item, 
heeft men de mogelijkheid online een 
veiligheidsaudit aan te vragen. Na afspraak 
wordt het bedrijf door Prevent Agri bezocht 
voor het uitvoeren van een adviserende en 
begeleidende veiligheidsaudit.

Het vertrouwelijk en adviserend verslag 
wordt opgesteld op maat van het 
bedrijf en is eveneens voorzien van de 
nodige standaarddocumenten en info. 
Belangrijk om te weten; dit is zeker geen 
controlerend of sanctionerend verslag!
Het verslag kan dienen als leidraad 
(actieplan) om het veiligheidsbeleid van 
het bedrijf (verder) ui te bouwen.

Wetende dat de website dynamisch van 
aard zal zijn én dat deze systematisch 
aangevuld zal worden met de nodige 
documenten, instructiekaarten, nieuws-
brieven en dergelijke, hoopt Prevent Agri 
binnen afzienbare tijd het aanbod van 
sectorgerichte documenten uit te breiden 
en hiermee de Groene Sector actief bij te 
staan in het veiligheidsverhaal. 

Prevent Agri
’s Gravenstraat 195
9810 Nazareth
Mieke Sevenans: 
mieke.sevenans@preventagri.vlaanderen
Robin De Sutter: 
robin.desutter@preventagri.vlaanderen
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Jacques Desauw, regelmatig aanwezig 
op onze activiteiten is bedrijfsleider 
van het gelijknamige bedrijf ‘Tuinen 
Desauw’ met reeds 30 jaar ervaring 
en behaalde ondertussen reeds het 
‘Tuin Expert’ label. Tuinen Desauw, 
‘verrassend veelzijdig’, benieuwd naar 
zijn verhaal…

 Jacques, vanwaar de keuze voor het vak ? 
Het begon reeds op het einde van de 
lagere school. Ik wist toen nog niet 
echt wat of hoe, maar tuinbouw kon 
het misschien wel worden. Ik ging met 
mijn ouders naar de opendeurdag en 
ik schreef me meteen in. Eenmaal ik in 
die richting zat, begon ik meer en meer 
interesse te krijgen en op het einde van 
de middelbare school had ik de microbe 
volledig te pakken. Na school kon ik 
direct aan de slag bij een tuinaanlegger 
gedurende 2 jaar. Toen ik 21 jaar was, 
startte ik als zelfstandige tuinaanlegger 

Tuinen Desauw

>  Interview  

en nogal vlot nam ik 1 werknemer in 
dienst. Toen ging dat allemaal veel vlot-
ter; er was toen enkel hier en daar een 
tuinaanlegger. Nu zijn er heel wat meer 
tuinaannemers en daarbij komt nog eens 
de druk van de sociale economie en van 
buitenlandse goedkope arbeidskrachten.

 En toch is je bedrijf stelselmatig gegroeid 
 en komen er mooie projecten binnen. 
 Hoe pak je dit aan ? 
Ja inderdaad, momenteel hebben we 
21 werknemers in dienst (19 arbeiders 
en 2 bedienden) + mijn echtgenote 
en mezelf. Vanwege de omvang van 
bepaalde projecten en de totaalaanpak 
is de verdeelsleutel bouw/tuinaanleg 
ongeveer 50/50. Wij staan immers garant 
voor de aanleg van kleine privé-tuinen 
tot (semi)-openbare ruimtes. Wij zijn 
sterk in totaalprojecten, ontwerp, aanleg, 
onderhoud alsook in verhardingswerken, 
aanleg van (zwem)vijvers, constructies, 

grondwerken, groendaken, … Dit alles is 
mogelijk dankzij een doordachte aanpak, 
een transparante communicatie, onze 
jarenlange ervaring plus daarbij de inzet 
en flexibiliteit van onze medewerkers. 
Maar ook mede dankzij een goede 
samenwerking met vertrouwde zaken-
relaties of firma’s kunnen we mooie 
projecten realiseren.

 In welke regio ben je het meest actief ? 
De meeste werken liggen binnen een straal 
van 50 kilometer, maar ik hou van uitdagin-
gen en dan speelt afstand geen rol. 
Ter illustratie : in 2010 kreeg ik de op-
dracht om het nieuwe shoppingcentrum 
‘K’ in Kortrijk te beplanten. Bomen 
planten op een hoogte van 46 meter 
is niet alledaags. De bomen werden 
geplant in speciaal daarvoor ontworpen 
betonnen plantbakken voorzien van 
drainagematten en een automatisch 
bewateringssysteem. Er werd ongeveer 



"We kunnen 
terugblikken op 

30 jaar ervaring, 
maar de sector is 

voortdurend in 
beweging"

Interview  <

220 kuub daksubstraat gebruikt. 11 
stuks Pinus parviflora ‘Glauca’ met een 
stamomtrek van 45 cm, een hoogte 
van ongeveer 6 meter en een kruin van 
3,5 tot 5 meter omtrek werden met een 
mobiele torenkraan op hun bestemming 
geplaatst. Dit alles werd uitgevoerd onder 
een enorme tijdsdruk op een werf met 
ongeveer 1000 man. Dergelijke uitdaging, 
dat heb ik af en toe eens nodig.

Enkele jaren terug realiseerden we een 
totaalproject voor Katoennatie in Kallo. 
Een gigantisch project met veel grond-
verzet, een verzonken tuin en 60 meter 
lange waterbassins afgeboord met 
cortenstaal.

Binnenkort wordt een project gestart in 
Namen, dit dankzij een goede samen-
werking met een vertrouwde zakenrelatie.
Dat ik dergelijke uitdagingen nodig heb, 
uit zich zelfs ook in mijn hobby’s? Zo nam 

ik eens deel aan de ‘Tour for life’ voor 
een goed doel : vanuit Italië vertrok ik 
met de fiets naar de Muur van Geraards-
bergen, dit voor Artsen Zonder Grenzen.

 Het bedrijf ligt langs een drukke baan, 
 de Kortrijkseweg in Beveren-Leie. Bij 
 aankomst valt onmiddellijk het Tuinexpert 
 label op aan het raam. Terecht, om trots 
 op te zijn. Vanwaar de keuze voor een 
 vakvereniging en het Tuinexpert label ? 
We kunnen terugblikken op 30 jaar 
ervaring, maar de sector is voortdurend 
in beweging. We moeten ons aanpassen 
conform de huidige wetgeving (kilomet-
erheffing, vakbekwaamheid, registratie 
gebruik fytomiddelen, enz.) en we worden 
daarbij nog eens geconfronteerd met de 
druk van de sociale economie en met 
goedkope buitenlandse arbeidskrachten. 
Stuk voor stuk zaken of hete hangijzers 
die Groen Groeien durft aankaarten.
Het Tuinexpert label sprak me direct 

aan, het is een erkenning voor onze 
bedrijfsstrategie. Het is niet enkel een 
titel, maar het is veeleer een werkwoord.

Jacques, alvast bedankt voor je per-
soonlijke visie op de sector. Benieuwd 
naar je volgende uitdaging en succes 
met je Tuinexpert label. 

Het bestuur van Groen Groeien.
Het Groen Groeien redactieteam. 

Tekst: Dirk Ingelaere
Foto’s: Tuinen Desauw
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Het aslastendecreet

 Aslastendecreet 
Overladen voertuigen veroorzaken heel wat 
schade aan de wegeninfrastructuur. Spoor-
vorming kan onveilige situaties veroorzaken 
en is bovendien zeer duur om te herstellen. 
Sinds 1998 bepaalt het aslastendecreet 
de maximaal toegelaten massa op de 
assen van voertuigen. Sinds 1 maart 2014 
is ook het decreet ter bescherming van de 
verkeersinfrastructuur van kracht. Hierbij 
worden naast de aslasten ook de totale 
massa en de afmetingen van de voertuigen 
gecontroleerd. Het beschrijft ook de moda-
liteiten voor controle en beboeting.

 Wegeninspectie 
De wegeninspectie van het Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) en de federale 
wegpolitie zijn sinds 1 juli 2003 belast met 
de controles op dergelijke overtredingen 
en maken daarvoor gebruik van 40 vaste 
asweeginstallaties op parkings, districten of 
verkeersposten langs onze snelwegen. Bij 
dergelijke controles stelt de wegeninspectie 
of wegpolitie zich op langs de wegkant en 
onderschept potentieel overladen voertui-

Vorig jaar werd in de pers verklaard dat minister Ben Weyts de controles op de aslasten 
wil verhogen. De bedoeling is dat er nog meer overladingen kunnen worden uitgehaald 
via weegsystemen ingebouwd op onze snelwegen. In dit nummer geven we meer duiding 
rond het aslastendecreet en de gevolgen bij overtreding ervan.

>  Techniek  

gen louter op visuele basis. De voertuigen 
waarvan men op het zicht vermoedt dat 
ze overladen zijn, worden afgeleid naar 
een vaste asweeginstallatie voor effectieve 
weging. Uit de statistieken blijkt dat slechts 
15 à 20% van de voertuigen die op deze 
manier worden afgeleid en gecontroleerd, 
effectief overladen is. 

 WIM-installaties 
Om de efficiëntie van de controleacties 
op overladingen te verhogen zocht AWV 
naar een meer geautomatiseerd systeem 
voor de selectie van potentieel overladen 
voertuigen. Een WIM of ‘Weigh-in-Motion-
installatie’ geeft een schatting van het ge-
wicht en de aslasten van voertuigen terwijl 
ze rijden. Het WIM-systeem werkt op basis 
van detectielussen en weegsensoren in het 
wegdek en camera’s. De gegevens van 
deze metingen (inclusief beeldmateriaal) 
worden doorgestuurd naar de controlepost. 
De politiediensten en wegeninspecteurs 
kunnen op basis van dat systeem gericht 
potentieel overladen vrachtwagens uit het 
verkeer halen voor een precieze weging. 

Het systeem verhoogt de efficiëntie van 
de controles aanzienlijk. Gemiddeld 81% 
van de voertuigen die aan de kant worden 
gezet op basis van WIM-metingen, blijkt 
effectief overladen te zijn. 

“Het Vlaamse 
aslastendecreet 
voorziet in zeer 
zware sancties voor 
overladingsmisdrijven. 
Een boete voor een 
asoverlading van 
minder dan 500 kg kan 
je tussen 50 en 5000 
euro kosten.”

 Zware boetes mogelijk 
De belangrijkste regel is het laadvermogen 
van het voertuig volgens het keuringsbe-
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wijs. Voor bestelwagens is dit maximaal 
3,5 ton. Voor vrachtwagens met 2 assen is 
dit maximaal 19 ton (max. 7 ton op vooras 
en max. 12 ton op de achteras). Voor een 
trekker met 2 assen + oplegger met 3 
luchtgeveerde assen is dit maximaal 44 ton 
(max. massa per dragende as is 10 ton en 
de max. massa per aangedreven as is 12 
ton). Een ‘onboard aslast weegsysteem’ 
laat toe om zelf te controleren of er te 
weinig of te veel wordt geladen. Hiermee 
kan men boetes voor een te hoge aslast 
voorkomen. 

Het Vlaamse aslastendecreet voorziet in 
zware sancties voor overladingsmisdrijven 
vermits de decreetgever ervan uitgaat dat 
een te zwaar geladen voertuig het wegdek 
steeds zal beschadigen. Inbreuken kunnen, 
naast een mogelijke gevangenisstraf van 
8 dagen tot 1 jaar, bestraft worden met 
een progressieve geldboete. Zo kan elke 
asoverlading van minder dan 500 kg reeds 
een boete met zich meebrengen tussen 50 
en 5000 euro. Het spreekt voor zich dat op 
overladingen van meer dan 500 kg leiden 
tot hoge boetes. Zo geeft een overbelading 
met 500 tot 1000 kg aanleiding geven 
tot boetes van 100 tot 10 000 euro. Bij 
een overbelading van 3000 kg en meer 
lopen de boetes op van 750 tot 75 000 
euro. Bovendien is in Vlaanderen, en dit 
volgens het Vlaams aslastendecreet, nog 
een forfaitair bedrag te betalen bij wijze van 
bijdrage tot de financiering van het Vlaams 
Infrastructuurfonds. Dit zijn bedragen van 
25 tot 375 euro in functie van de grootte 
van overlading. 

In 2013 controleerden de wegeninspec-
teurs van het AWV 4488 voertuigen op 

overlading. De controles gebeurden deels 
via de WIM-systemen en deels via visuele 
inspecties. Ruim een derde (34%) van de 
gecontroleerde voertuigen was hierbij in 
overtreding. 

“Een ‘onboard aslast 
weegsysteem’ laat toe 
om zelf te controleren 
of er te weinig of te veel 
wordt geladen.”

 Ook sensibilisering 
Sinds enkele jaren zet het Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) naast handha-
ving ook sterk in op sensibilisering. Door 
communicatie via de vaktijdschriften van 
de transportfederaties krijgen chauffeurs 
de mogelijkheid om een testweging aan te 
vragen. Die controle op (as)overlading geeft 
hun de kans om hun manier van laden bij 
te sturen om zo in de toekomst de lading 
beter te verdelen over de verschillende 
assen. In 2013 voerde het AWV zo 207 
testwegingen uit.

 Toegestane afmetingen vrachtwagens 
Ook de maximaal toegestane afmetingen 
dienen gerespecteerd te worden. Volgens 
het KB van 15 maart 1968, artikel 32bis van 
1 januari 1985 is de maximale breedte van 
een vrachtauto vastgesteld op 2,55 m. De 
maximale hoogte is 4 meter en de maxi-
mumlengte 12 meter. Een combinatie van 
vrachtauto met aanhangwagen mag niet 
langer zijn dan 18,75 meter. Een combinatie 
van trekker met oplegger mag niet langer 

Techniek  <

zijn dan 15,50 meter. Te hoog of te breed 
laden is hier de grootste risicofactor. Zo 
worden in het aslastendecreet inbreuken 
op de maximaal toegestane afmetingen 
als er geen schade ontstaan is aan de 
openbare weg en aanhorigheden, naast 
een mogelijke gevangenisstraf bestraft met 
een progressieve geldboete. De geldboete 
bedraagt 10 tot 1000 euro bij overschrijding 
van de maximaal toegestane afmetingen 
met minder dan 20 cm. Dit is 50 tot 5000 
euro bij overschrijding van de maximaal 
toegestane afmetingen met 20 cm tot min-
der dan 50 cm en 100 tot 10 000 euro bij 
overschrijding van de maximaal toegestane 
afmetingen met 50 cm en meer. Als er ten 
gevolge van de inbreuk ook andere schade 
is aan de openbare weg en aanhorigheden 
dan kan de geldboete oplopen tot 20 000 
euro.

 Uitstekende ladingen 
Volgens het KB van 1 december 1975 art. 
46 mag er voor gangbare vrachtwagens 
niets voor het voertuig uitsteken. Achter het 
voertuig mag de lading maximaal 1 meter 
uitsteken zonder extra signalisatie. Lange 
ondeelbare stukken mogen maximaal 3 
meter achter het voertuig uitsteken mits ze 
herkenbaar zijn met een bord met rood en 
witte diagonale strepen van minstens 50 
cm x 50 cm. Als het donker is, moet er ook 
een naar achter gericht licht hangen met 
oranje reflectoren op de zijkanten. 

Bronnen: Agentschap Wegen en Verkeer, 
Aslastendecreet van 3 mei 2013.
Tekst en foto’s : Jan Vancayzeele.
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Er worden de laatste 
maanden door de leden 
heel wat vragen gesteld 
over de wetgeving voor de 
tuinaannemer i.v.m. de 
fytolicentie en het gebruik 
van fytoproducten. We 
geven in een paar korte 
punten een samenvatting.

 Een tuinaannemer is een professionele 
 gebruiker 

Volgens het FAVV is ook een tuinaan-
nemer een professionele gebruiker. De 
tuinaannemer wordt aangezien als een 
persoon die gewasbeschermingsmid-
delen gebruikt in het kader van zijn 
beroepsactiviteiten. 

 Registratie gebruik gewasbescherm-
 ingsmiddelen 

De registratie van het gebruik van de toe-
gepaste gewasbeschermingsmiddelen 
is wettelijk verplicht. Elke tuinaannemer 
moet dus een register bijhouden over 
het gebruik van gewasbeschermings-
middelen. Dit kan op papier of via een 
digitaal document waar bij elk gebruik 
van een gewasbeschermingsmiddel een 
aantal zaken dienen genoteerd. Vol-

gende gegevens moeten geregistreerd 
worden: tijdstip van toepassing, locatie 
van de tuin (adres, gps-coördinaten of 
klant), gebruikt handelsmiddel en dosis, 
plantensoort, plaag of ziekte en de basis 
waarop de beslissing tot behandelen 
werd genomen zoals bijvoorbeeld op ba-
sis van een waarschuwingsbericht (W&W 
PCS) of op advies van een gekwalificeerd 
beroepsadviseur (fytolicentie P3). De ge-
bruiker moet gedurende 3 jaar dit register 
bijhouden. Deze verplichting is sinds 22 
september 2014 van toepassing. 

 Keuring spuittoestellen 

In België zijn alle spuitmachines die 
geschikt zijn om gewasbeschermings-
middelen te verdelen, keuringsplichtig. 
Deze keuring geldt voor bijna alle types 
spuitmachines: veldspuiten, boom- en 
wijngaardspuiten, spuitapparatuur in 
serres en ook deze gebruikt voor groen-
onderhoud (bv. golfterreinen, parken, 
straten ...). Hierop zijn er enkele uitzonde-
ringen. Spuitapparatuur die niet onder de 
keuring vallen, zijn de rugspuiten, zijnde, 
volgens de wetgever, de spuittoestellen 
die bij normaal gebruik vanwege hun 
kenmerken door één enkele persoon 
gedragen kunnen worden. Lansspuiten 
zijn eveneens niet onderhevig aan een 

periodieke controle. Een lansspuit wordt 
door de wetgever gedefinieerd als een 
spuit waarop hoogstens 2 dophouders 
gemonteerd zijn en waarbij de richting 
en de oriëntatie van de straal worden 
bepaald door de bediener.

 Geïntegreerde gewasbescherming (IPM)  

Sinds 2014 is IPM ook voor tuinaanne-
mers van toepassing. Dit is een gewas-
beschermingsmethode waarbij ziekten 
en plagen voorkomen en/of onderdrukt 
worden met zo min mogelijk schade 
voor mens, milieu en nuttige organis-
men. IPM combineert het gebruik van 
biologische, mechanische en chemische 
bestrijdingsmethoden. Het komt er voor 
de tuinaannemer dus op aan om ken-
nis op te doen over het waarnemen en 
herkennen van parasieten en nuttigen. 
Lid zijn van een erkend waarnemings- en 
waarschuwingssysteem (W&W PCS) of 
begeleid worden door een gekwalificeerd 
beroepsadviseur (fytolicentie P3), is een 
noodzaak om als tuinaannemer op basis 
van schadedrempels te kunnen beslissen 
of een bespuiting al of niet nodig is. 

Voor vragen of meer informatie, 
neem contact op met consulent 

Jan Vancayzeele (jan.vancayzeele@avbs.be)

>  In de kijker  

Fytowetgeving voor de tuinaannemer

Fytoweb is vernieuwd
De nieuwe website voor de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen is online. 
De site bevat nu informatie over 4 thema’s: gewasbescherming, fytolicentie, meststoffen en 
het reductieplan. 

 De informatie wordt aangeboden in zes blokken. 

De nieuwe website weet informatie op een duidelijke en gebruiksvriendelijke manier te 
structureren en te communiceren. De website bevat, naast de gekende thema’s over gewas-
beschermingsmiddelen en meststoffen, nu ook alle informatie over de fytolicentie en het re-
ductieplan. De informatie wordt aangeboden in zes blokken. Drie blokken geven toegang tot 
informatie over gewasbeschermingsmiddelen: toegelaten middelen opzoeken, alles over de 
toelatingsprocedure en informatie voor de eindgebruiker. De drie andere blokken omvatten 
de thema’s fytolicentie, meststoffen en het reductieplan van gewasbeschermingsmiddelen. 

 Daarnaast is er ook een uitgebreide nieuwssectie. 

De website geeft toegang tot de veel gebruikte zoekfunctie om toelatingen van gewasbe-
schermingsmiddelen te raadplegen. De zoekfunctie heeft een visuele opknapbeurt gekregen 
in afwachting van een vernieuwde versie met verbeterde functionaliteiten. Toch zijn er nu al een 
aantal bijkomende opties voorzien: zo zijn opzoekingen op mobiele apparaten mogelijk en kun-
nen de zoekresultaten beperkt worden tot professionele of niet-professionele middelen. 

Bron: www.fytoweb.be.
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Megategel Carreau - CarbonMegategel Carreau - Carbon

Megategel Carreau - Gris Naturel

Eco Solutions - Aviena SquareEco Solutions - Aviena Square

Eco Solutions - Grasslines Big
Eco Solutions - Grasslines Big

Megasmooth - Cream Velvet
Megasmooth - Cream Velvet

The wayThe wayThe wayThe wayThe wayThe way to your

dreamsThe way
dreamsThe way to your

dreams
to your !

Stone & Style, voor tuin, terras en oprit.
Dromen over een nieuwe tuin is de helft van het plezier. 

De andere helft maakt Stone & Style waar met mooie, duurzame 

klinkers, tegels en afwerkingsproducten. Met Stone & Style by Ebema 

hebt u alles in handen om van elk project een op-en-top blikvanger 

te maken. De stap van droom naar werkelijkheid was nog nooit zo klein!
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Universtar Balance

Dè breed inzetbare meststof 
voor bijbemesting in de zomer.
Voor een gebalanceerde groei 
met een zichtbaar effect!

Soms heeft een product 
weinig uitleg nodig!

Bomen Struiken overig gewas gazon en tuin

Everris International
afdeling Benelux
Tel. +31 418 655 780
info.benelux@everris.com
www.everris.nl

Voor verkooppunten neemt u contact op met Agro Vangeel: www.agrovangeel.be
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