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Zwemvijvers
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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GRATIS 12 tuinzakken
BIJ AANKOOP VAN 1 PALLET*

DEELNEMENDE PRODUCTEN:

■

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

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

De Ceuster Meststoﬀen • Bannerlaan 79 • 2280 Grobbendonk • tel: +32 (0) 14 861 661 • dcm@dcm-info.com • www.dcm-info.be
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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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BUITEN IS HET NIEUWE BINNEN!
Gezelligheid is een gevoel dat wordt
aangewakkerd door sfeer. Dit tuingevoel kan worden verkregen door gebruik te maken van kleine hoekjes met
een eigen karakter. Het zit hem over
het algemeen in de kleine dingen zoals een paar potten op het terras, tuinkaarsen op de grond, … . Het ophangen van vogelhuisjes en voederhuisjes
zorgt dan weer voor een extra leven in
de brouwerij.
Het gevoel overal plaats te kunnen nemen

ADVERTENTIE

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

afhankelijk van de stijl, budget en de toe-

de meest creatieve en functionele toepas-

gezellige sfeer. Hiervoor zijn natuurlijk nog

passing die je zoekt of nodig hebt.

singen mee. En… Moodul gaat nog een

veel meer mogelijkheden.

stap verder. Met esthetische accessoires
De tuin is een verlengstuk van je huis

zoals zitbanken, leggers, haakjes en zelfs

Leg gewoon maar eens een afgezaagde

Onze architectuur verandert snel en ingrij-

LED verlichting geef je je muur een heel

boomstam ergens neer die uitnodigt om

pend. Ramen en glaspartijen worden bij-

persoonlijk karakter.

plaats te nemen in de zon of juist bewust

voorbeeld steeds groter. Daardoor wordt

op een schaduwplekje. Belangrijk bij al

de buitenruimte als het ware een onderdeel

Buiten koken

deze dingen is dat het zitplekje omhult is

van je interieur. Buiten wordt binnen. De

Met Moodul bouwelementen en accessoi-

door groen en dat het een idyllisch gevoel

nieuwe materialen en strakke bouwvormen

res zijn er geen grenzen aan je mogelijkhe-

teweeg brengt.

vragen om afsluitingen die hier bij passen.

den. Wat dacht je van een knappe buiten-

Hoekjes door afscheidingen

Moodul: muur en meer

en het tafelblad gemaakt uit gewapend

Een mooie afscheiding is medebepalend

Marlux heeft dit alles goed begrepen en

gegoten beton. Zo’n keuken is ongetwij-

voor de hele sfeer van je tuin. Hoe kies

speelt hier op in met de lancering van de

feld een enorme meerwaarde voor jouw

je de juiste afsluiting en wat past er nu

Moodul. Moodul is in de eerste plaats

buitenleven. Maar ookbijvoorbeeld een

het beste bij jouw stukje groen? Elke tuin

een modulair systeem met tijdloos design

tuinbar of een buitendouche zijn perfect

vraagt immers om een andere aanpak,

waarmee je functionele scheidingswan-

haalbare creaties. Heb jij ook een buiten-

den bouwt.

droom? Maak hem waar met Moodul

keuken? Bij deze werd het keukenaanrecht

Lage muurtjes, keermuurtjes, hoge scheidingsmuren … De basis bestaat uit een
muurelement van 60x30x9 cm en een afdeksteen van 60x30x7,5 cm in de kleuren
Black en Grey. Moodul is meer dan een
muur: je bouwt er naar eigen inzicht ook

w w w.marlux.com

www.marlux.com - info@marlux.com

Veelzijdig modulair
systeem met extra’s
Moodul is een modulair systeem met tijdloos design. Het gamma omvat
muurelementen, afdekstenen en heel toffe 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.

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.

www.marlux.com
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kijk je vooruit of
steek je je kop
in het zand? u bent al lid van
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.

or
groen groeien vo a
m
slechts cine and
tickets per ma

2

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 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 tuinaannemers. 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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SPOT

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?

NATIONALE
GRASDAG

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

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!'. Doorheen de jaren groeide de praktijkdag uit tot een vast begrip in de tuinsector.
"Onze betrokkenheid gaat verder dan alleen het leveren van hoogwaardige grasproducten. 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."

Colour Splash
in het Advanta
veldbloemengamma

"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."

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 proeven 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

www.nationalegrasdag.be

hebben. Ze verfraaien een brede waaier
van landschappen en recreatiegebieden.
Het kleurenpalet van de Colour Splashmengsels 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

OPEN KIJKDAGEN
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 magazijn. Bekijk onze nieuwe modellen zwembadboorden evenals het nieuwe type Gravellock.
Volg al onze producten en de voorraden dagelijks via onze online webcatalogus op www.els-garden.be

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

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

Groengroeien
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“Nederlandse Gr
asgids”
best genoteerd
veldbeemdgras :
“Cocktail”

Rassen gebruikt in

Engelse
“Turfgrass Seed”
:
beste nieuw Enge
ls
raaigras “Cabrio”

de Advanta AQM

gazonmengsels

uw partner in professionele gazonzaden en veldbloemen
Presto

HEADSTART

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

Supersporta

HEADSTART

Renova

HEADSTART

Speel- / sportgazon

Herstelgazon

✔ Snelle opkomst op alle bodemtypes
✔ Makkelijk in onderhoud
✔ Vormt een dicht tapijt met een mooi
uitzicht
✔ Goede betredingstolerantie
✔ Ideaal voor mulchmaaien

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

ADVERTENTIE
Vóór herstel

Na enkele weken

GRATIS
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
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VERTROUW OP ONS GRAS
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 fijnbladigheid.
Want een fijnere 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.”

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.”

“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.”

Erik Truyers
erik.truyers@limagrain.be
www.advantaseeds.be

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

www.advantaseeds.be
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De Belgische Vereniging voor

Biologische Zwemvijvers
fusioneert met Groen

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 bekwamer maken door ervaringen te delen, niet
voldoende gerealiseerd worden. Ook onze
tweede doelstelling, de sector beschermen tegen onbekwaamheid en het kaf
van het koren scheiden, kon onvoldoende
in acties worden omgezet.

Een woordje uitleg over IOB

Beste collega's-zwemvijverbouwers,
Ik ben er altijd van overtuigd geweest
dat binnen een gezond concurrentiekader 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 biologische zwemvijver, nog beter van kwaliteit
worden.
Met de BVBZ (de Belgische Vereniging
voor Biologische Zwemvijvers) hebben we
gedurende de voorbije drie jaar alleszins een verdienstelijke poging tot meer
samenwerking ondernomen. We sloten
ons reeds in 2010 aan als vertegenwoor12

Groengroeien

In 2009 werd IOB opgericht, met als
bedoeling het zwemmen in biologisch
gereinigd water wereldwijd kenbaar te
maken. Intussen hebben zich zwemvijverbouwers uit 23 landen (ruim 600 firma's)
aangesloten die zich professioneel met
de bouw van biologische zwembaden
en zwemvijvers bezig houden. In Duitsland, Oostenrijk, Italië, Tsjechië, Portugal,
Spanje, Frankrijk, Engeland, België, Nederland, Australië, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Polen, Israël en Slovenië hebben

Groeien

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 'buitengewone leden' zijn personen die in hun
respectievelijke landen de start van een
zwemvijverbouwersvereniging aan het
opstarten zijn: dat gebeurt momenteel in
Denemarken, Griekenland, Turkije, ZuidAfrika, Brazilië, USA, Zweden, Argentinië
en Costa Rica. IOB organiseert vakdagen
en seminaries, coördineert opleidin-

_verenigingsleven
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, verzameld 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 waardevolle Tuinexpert-label, dat reeds wordt
gedragen door tal van vakbekwame
tuinaannemers, tot het onze te maken.
Onze zwemvijvers en onze geloofwaardigheid bij de klant zullen er alleen
maar beter van worden. Groen Groeien
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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 secretariaat en een websitebeheer. Elk lid krijgt
de mogelijkheid om vanaf nu een eigen,
persoonlijke fotofiche te beheren op een
paswoord beschermd zwemvijvergedeelte van de website mijntuinexpert.be.
Je kunt er zelf beelden plaatsen van je
realisaties en deze voorzien van commentaar. In de lijst van zwemvijverbouwers op de algemene site van mijntuinexpert.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 bestuursorganen van het land. Dit is erg belangrijk
als we bedenken dat er een zwemvijverwetgeving 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 meerdere bedrijven die in onze zaak geloven.
Groen Groeien Zwemvijverbouwers hebben via Groen Groeien hun eigen mandatarissen bij ondermeer VLAM, het CAO
paritair comité 145, het Proefcentrum
PCS en het Boerenbond bestuur.
Jaarlijks plannen we twee bestuursvergaderingen. Het voorlopige bestuur bestaat
uit Jean Vanhoof (voorzitter Groen Groeien Zwemvijverbouwers), Peter Lauwers
(secretaris), Marc Galle (voorzitter Groen
Groeien), David Lannoo (bestuurslid), John
Kinnen (bestuurslid) en Pieter Watelle (bestuurslid). 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 zwemvijverbouwers, zowel die van het eerste uur als
de talrijke volgelingen, bij Groen Groeien
Zwemvijverbouwers te mogen verwelkomen en ik wens je, beste zwemvijverbouwer, een succesvol werkjaar toe! 

Tekst en foto’s: Jean Vanhoof
Voorzitter Groen Groeien zwemvijverbouwers.
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Groen Groeien is dé vereniging voor
Vlaamse tuinaannemers en maakt als
sectororganisatie deel uit van AVBS/
Boerenbond. Ze verdedigt de belangen, 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 !

Om écht
groot te
worden
hebben
wij ook 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.

Z even 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 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.
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een tweede leven
ADVERTENTIE
voor uw groenafval
Klepelmaaiers

Houtversnipperaars

Onkruidborstels

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

Zoutstrooiers

www.vandaele.biz

Dé vakbeurs voor tuin, park en retail
250 exposanten / 11.000 professionele bezoekers / Kwalitatieve seminaries
Innovaties & demonstraties

25 I 26 I 27
september 2016
Flanders Expo Gent

ADVERTENTIE

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

MEER INFO OP
www.green-expo.be
@GreenExpoBE
Organised by EASYFAIRS

Green-Expo

Het referentiemerk voor professionelen

Meer dan 25 jaar innovatie voor
draagbaar gereedschap op batterijen

ADVERTENTIE

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

Engels Raaigras tetraploïd
geschikt gemaakt voor
sport- & recreatieterreinen
- 4turf is 4x beter! -

4turf® is top in de proeven:

dichtheid

visuele schoonheid

kleur

zodedichtheid

herstel

persistentie

slijtagetolerantie

betredingstolerantie

9

stresstolerantie

4turf Tetragreen

zouttolerant

GRASSOORT

winter fusarium /
ziektetolerant
vestiging bij lage
temperatuur

Technische gegevens
droogtetolerant

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.
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ADVERTENTIE

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.
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4turf Fabian
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Engels raaigras diploïd (top*)
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Engels raaigras diploïd (gem.*)
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Engels raaigras diploïd (laag*)
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5

6

5
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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 grasrassen zijn beschikbaar
binnen de mengsels van Masterline.

Engels raaigras
diploïd

Betere beworteling

De 4 grote voord

elen van 4turf:

t
• Betere star
teresisentie
• Betere ziek
gteresistentie
• Betere droo
at bij door zaaien
• Beter resulta

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

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

Het ontwikkelen van meststofcoatingen 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 graskiemplant 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 voedingsstoffen. Bij ProNitro komt de stikstof
direct bij de kiemplant vrij. Deze
bemesting geeft de plant een ‘voedingsboost’. Daardoor is de beginontwikkeling veel beter, ontwikkelt
het gewas zich uniformer en is de
benutting van de stikstof efficiën-

ter. Het resultaat? Meer graszaden
komen daadwerkelijk tot ontwikkeling. 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 werking 4x efficiënter dan breedwerpig
zaaien. De stikstof voedt het zaad
en niet het onkruid. Dit verklaart het
extra effect in de praktijk.

ProNitro

Meerdere proeven hebben
reeds overduidelijk aangetoond dat:
ProNitro graszaad levert
1. Beter zaad-bodemcontact, daardoor 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 bemesting wordt meegegeven
5. Efficiënt gebruik van stikstof
met minimale uitspoeling
6. Minder stressgevoelige planten

Met ProNitro voedingscoating hebben we een mix toegevoegd van snel
en langzaam vrijkomende stikstof.
Het eindproduct bevat 10% stikstof
(10 kg N per 100 kg ProNitro graszaad).
met

NIEUW

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

geeft ex
voorsprotra
ng

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

225 - 250 kg/veld
115 - 125 kg/veld

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

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

NIEUW
€ 29.250*

ex BTW

DE ZOEKTOCHT ADVERTENTIE
NAAR EEN COMPACTE, ZUINIGE EN
KRACHTIGE GROENHAKSELAAR IS VOORBIJ.

AANSCHOUW DE PUMA !

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.

Boomsesteenweg 174, 2610 WILRIJK (Antwerpen)
Tél.: 03/821.08.58 • Fax: 03/821.08.83
www.vanderhaeghe.be
*Geadviseerde verkoopprijs exclusief BTW.
*korting geldig van 12/2015 t/m 04/2016 bij aankoop
van een GS/PUMA hakselaar tijdens deze periode.
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_INTERVIEW

Divannof
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 tuinsector. 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 samenwerking. Divannof werkt met één arbeider in
dienstverband en met interims, jobstudenten 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 menige 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 werkleven 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 bijberoep werken, naar één dag per week,
naar twee dagen … naar uiteindelijk een
voltijdse job voor beiden.

Valkuilen?
Een nieuwe zaak starten houdt natuurlijk 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
26
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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-aanmondreclame en de afgewerkte werken
kregen ze meer vragen binnen. Vandaag
werken ze zowel voor particulieren, tuinarchitecten, architecten als aannemers.
Als tuinaannemer heb je heel wat materiaal nodig en dit kost natuurlijk heel wat
geld. Op financieel vlak is het niet altijd
rozengeur en maneschijn tijdens de opstart. Ze zijn gestart op zeer jonge leeftijd
en werkten in het begin enkel op zaterdag, waardoor ze de volledige inkomsten 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 leermeester, 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 aanhangwagen
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 Divannofteam: 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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24 op 24
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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

ADVERTENTIE

VERANDER VAN BOT

als je bij ons langskomt!

ADVERTENTIE
BIJ
VINDT DE
TUINMAN
ALLES WAT
HIJ ZOEKT.
WAAR
VIND JE
ONS?

SNELLE service: rij binnen,
laad in en passeer de
kassa zonder uit te laden.
een UITGEBREID
professioneel assortiment
tuinmaterialen.
KEIHARDE
garanties.

ALLEUR

DEURNE

EKE

Avenue du progrès
Parc Industriel
4432 Alleur

Krijgsbaan 1a
2100 Deurne

Savaanstraat 1
9810 Eke

LODELINSART

MACHELEN

SINT-PIETERS-LEEUW

Rue des Aulniats 1
6042 Lodelinsart

Woluwelaan 11
1830 Machelen

Bergensesteenweg 427
1600 Sint-Pieters-Leeuw

of permanent bereikbaar op www.makroshop.be

WE DURVEN
R
UW FACTUU
N!
VERGELIJKE

TORO TITAN ZX
®

®

BESPAAR TIJD

OP ELKE HECTARE
De Toro Titan®

ZX Zero-Turn maaiers zijn

ontworpen met professionele eigenschappen,
en daarmee leveren ze duurzame en superieure
prestaties. Het heavy duty buizenframe en gelaste
maaidekken kunnen de zwaarste condities aan, in
combinatie met de wendbaarheid en
tijdsbesparing van een zero turn maaier.

ADVERTENTIE

WWW.TORO.BE
©2016 The Toro Company. All rights reserved.

_TUINEXPERT

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
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'PCS Ziekten
en Plagen' app
nu uitgebreid en beschikbaar op smartphone, tablet en computer

Boomtelers en groenvoorzieners herkennen gemakkelijker zelf ziekten en plagen met de
vernieuwde ‘PCS Ziekten en Plagen’ app, ontwikkeld door het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem 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-todate en gebruik voortaan de nieuwe, webgebaseerde app via www.ziektenenplagen.be.
Eenvoudiger parasieten en schadebeelden 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 boomkwekerijen, 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 zoekmodule kan iedereen nu veel meer planten,
parasieten en foto’s raadplegen. Minder
gebruikte functionaliteiten zoals ‘parasiet
melden’ en ‘ontvangen van push-berichten’ werden verwijderd.
Het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem biedt de vernieuwde ‘PCS
Ziekten en Plagen’ app aan via www.
ziektenenplagen.be. Daardoor is deze
webgebaseerde app nu op elke smartphone, 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 Waarschuwingssysteem hebben met deze
update een streepje voor. Eens W&Wleden ingelogd zijn, kunnen ze foto’s
van verschillende aantastingsgraden
van schadebeelden en meer foto’s per
stadium zien. Handig als je weet dat
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parasieten heel wat gedaanteverwisselingen 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 raadpleegbaar: 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 informatiemap 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 gewasbeschermingsacties te ondernemen. Enkel zo kan je als
boomteler of groenvoorziener doelgericht
en efficiënt parasieten bestrijden: je handelt vóór schade op de plant is aangericht waardoor je een goede plantkwaliteit verkrijgt en groeiremming vermijdt. Je
bespuitingen en beheersmaatregelen zullen een beter resultaat geven, waardoor
je minder bespuitingen moet uitvoeren
en lagere bespuitings- en arbeidskosten
hebt. Dit geeft minder gezondheidsrisico’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 productieverlies en voor groenvoorzieners in minder
plantuitval. Maar het herkennen van ziekten 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 schadebeeld 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 > waarschuwingen > ‘PCS Ziekten en Plagen’
app.

_advies

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

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

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 ‘Euonymus’ en ziet foto’s van mogelijke schadebeelden op de plant. Ook kan je foto’s per
stadium raadplegen.

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

Ingelogd met W&W-login

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.

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

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

Groengroeien
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Waarnemings- &
Waarschuwingssysteem
voor ziekten en plagen
Bij boomtelers en groenvoorzieners
ontbreekt vaak de tijd om gewascontroles uit te voeren. Daarom waarschuwt
W&W je op welk tijdstip je beschadigers
in een bepaald stadium zelf kan waarnemen 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 kapitaal belang voor een geslaagd gewasbeschermingsprogramma. Dankzij de
ledenservice van het Waarschuwingssysteem (Waarschuwingsberichten,
Actua-berichten, 'PCS Ziekten en Plagen' app, Informatiemap W&W, Posters
'Erkende middelen in sierteelt', advies
en stalenonderzoek, voordrachten en
cursussen …) handel je met kennis van
zaken.
Een gewaarschuwd boomteler, tuinaannemer of groendienst is er met expertise 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. 

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

Onderzoek met steun van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Innoveren & Ondernemen, de Europese Unie,
de Provincie Oost-Vlaanderen, Boerenbond, AVBS, dé sierteelt- en groenfederatie, de Koninklijke Maatschappij
voor Landbouw en Plantkunde en KBC Bank & Verzekering.
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(on)
koken met kruiden

en vergeten groenten

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. Brandnetels, 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.
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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 Deschilder, 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

de vaste waarde in tuinhout

Indira

ADVERTENTIE

Populus

Palma

Modu

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.

Collstrop - Industrielaan 5 - 8790 Waregem - Tel 056 62 01 00 - info@collstrop.be - www.collstrop.be

Isaura Twin Pine
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_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 aanbrengen. 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 gemakkelijker 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 zichtbaarheid op een veilige manier in de verf
zetten. Deze gratis dienst heeft voordelen: 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.

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!

MIJNTUINEXPERT.BE
Naam Klant
Adres:
Tel/GSM
E-mail

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

EVALUATIEFORMULIER
Naam Tuinaannemer .............................................................
.............................................................
Gemeente
.............................................................
Email
.............................................................

Geef hier een tevredenheid van 1 tot en met 5:
100
95
75

25
5
0

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)?

Sindskort is een nieuw item bijgekomen: 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 offertediensten. 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, Booking.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 aanbieden 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. 

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

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…

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

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
PACKO GREEN WERKT UITSLUITEND
MET EEN PROFESSIONEEL DEALERNET.
KENNIS EN SERVICE BIJ DE DEUR.
2160000218_ADV_6132.indd 1

www.packogreen.be

3/03/16 09:19
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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 welkomstwoord aan de ruim 160 aanwezigen stil bij de verwezenlijkingen van het
afgelopen jaar. Zo kon hij meegeven dat
de vereniging bruist van activiteit (getuige
daarvan de respons op de nieuwjaarsreceptie) en dat in een aantal dossiers
stappen vooruit werden gezet. Zo hebben 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 worden’, 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 portaalsite mijntuinexpert.be worden gerund
door GroenXpert, een professionele,
onafhankelijke organisatie die ondersteuning, 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 platform voor de verdere uitbouw van de
werking van de Belgische vereniging
voor biologische zwemvijvers. Dit is de
Vlaamse tak van IOB (International Organization for natural bathing waters) een
vereniging die in 2009 werd opgericht en
12 internationale zwemvijverorganisaties
overkoepelt. In 2011 vertegenwoordigde
deze vereniging meer dan 600 individuele 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.
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Een volle zaal en gevatte tussenkomst gaven animo aan het academisch gedeelte van de avond.

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 tuinaanlegsector 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 stiefmoederlijk wordt behandeld in openbare
aannemingsdossiers. Uit de antwoorden
van het politieke panel kan worden afgeleid dat de openbare besturen inspanningen 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 politici, zodat ze gepast kunnen inspelen op
opportuniteiten die zich aandienen, zoals
bijvoorbeeld alle mogelijke (en nieuwe)
initiatieven rond de uitdagingen die de klimaatsverandering met zich brengt. Maar
er zijn ook andere kansen die zich aanbieden rond dienstverlening in openbaar
groen omdat lokale besturen vaak onderhoudsopdrachten 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 mandatarissen 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 specialisten? De opmerkingen die veelal vanuit de
reguliere tewerkstelling naar de sociale
economie gemaakt wordt, is dat mensen

2150002571_ADV_6132.indd 1
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Met onze Express Blower kunnen
we op korte tijd grote hoeveelheden substraat, composten of boomschors aan brengen op elke oppervlakte. Daardoor heeft U meer
tijd voor andere werkzaamheden

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 oeverbeschoeiing
• blazen met silowagen van zuivere lava, grind, schelpen, zand etc ...

GOLDONI is een Italiaanse fabrikant van motocultoren 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.
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_terugblik op events

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

uit hun circuit worden gehaald en dat
deze blijven hangen in de sociale economie 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, hoofdzakelijk 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 onderhoudswerk nodig heeft als buffer. Veel
meningen dus die voor heel wat discussie zorgden. De politiek mandatarissen
zijn het er over eens dat lokale overheden 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 tuinaanleg dat een tuinaanlegbedrijf dat aan
de klant planten levert en ze plant, 21%
BTW voor de planten moeten aanreke50

Groengroeien

nen terwijl een consument die planten
aankoopt bij een zuivere plantenleverancier hiervoor 6% BTW moet betalen. Alles 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 TuinExpert dat vanuit het beroep zelf gevoerd
wordt. VLAM moet dit initiatief dan ook
positief benaderen omdat de tuinaanlegsector 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 onderwerpen die de revue waren gepasseerd. Een
geslaagde avond voor het beroep! 

Tekst en foto's: Willy De Geest
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Landscaper Pro
2150002322
tabletten
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 onderhoudsbemesting. Daarnaast worden Landscaper Pro Tabletten veel gebruikt bij de aanplant
van jonge bomen en struiken. De voedingsstoﬀen 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

