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Het zijn de
niet enknel die
bloeme ren
schitte

De herfst
brengt een
prachtig schouwspel

De dagen worden korter, de temperatuur
daalt, maar daarom wordt het in de
tuin niet minder leuk.

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

_Voorwoord

Tuinaanleg
met
toekomst

O

nlangs stelde
Karel Van Eetvelt:
“Winkeliers zijn veel
te conservatief, het
is aanpassen of
ten onder gaan”.
Woorden waar je
als winkelier wel
eens mag bij stilstaan. In de tuinaanlegsector loopt het zo’n vaart niet, maar we
mogen niet talmen met vernieuwing.
Ook onze sector heeft nood aan nieuwe
machines, procedures, werkmethodes ...
De nieuwe generatie jonge tuinaannemers
zal weinig waarschijnlijk dezelfde
weg bewandelen als de bijna
gepensioneerde. Nieuwe technieken,
elektrisch geluidsarme machines,
ergonomische werkmethodes, digitale
lasers en wat mogen we nog allemaal
verwachten. De technische vooruitgang
kent geen grenzen. Al mogen we als
tuinaannemer onze plantenkennis en
onderhoudstechnieken niet uit het
oog verliezen. Al te vaak horen we dat
jonge tuinaannemers en architecten
wat achterstand oplopen inzake
plantenkennis. Ook op vlak van marketing
en social media is nog heel wat te doen.
Met de lancering van het ‘Tuin-expert
Quality Label’ hopen we op alle vlakken
de tuinaannemer of architect bij te staan

en te coachen naar een modern en
kwalitatief ondernemerschap. De eerste
honderd geïnteresseerde tuinaannemers
hebben alvast hun instructies om het
label te behalen, ontvangen. Ook hier
wordt de nadruk gelegd op zowel de
digitale aanwezigheid als de mond-aanmondreclame en de extra visibiliteit via
het label.

'Ook wij
moeten
innoveren'
Dit najaar gaan we dit in samenwerking
met ‘Tuin-expert’ regelmatig
verder toelichten tijdens onze
wintervergaderingen. Vanaf oktober

hebben we weer een gevarieerd en
verrassend programma uitgewerkt. We
gaan ondermeer koken met onkruiden
en kruiden, een gelegenheid om extra te
scoren thuis of gewoon je partner eens
mee te brengen. En een sessie ‘Hoe
omgaan met moeilijke klanten’ of hoe
extra te scoren in je klantvriendelijkheid.
We kijken er alvast naar uit jullie weer zo
talrijk te mogen ontvangen. Ook in de
regio’s Antwerpen, Brabant en Limburg
krijgen we het vertrouwen en groeit de
interesse in ons winterprogramma. Hopelijk
zal het jullie smaken, suggesties zijn altijd
welkom.

Wij verwachten je,
Groeten,
Dirk, Peter, Joris, Ben en Marc
_
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BERICHT uIT HET BEDRIJfSLEvEN

BETALINGSACHTERSTAND:
EEN STEEDS NIJPENDER PROBLEEM
OOK IN DE GROENSECTOR.
Uit een recente Europese studie blijkt

gebruiksgemak van ons systeem. Bij

nacalculatie. Met Green Edition behoudt men

dat bijna 65% van de KMO’s regelmatig

complexe

immers

steeds een duidelijk en gedetailleerd overzicht

te

niemand baat. Het correct en makkelijk

van al deze belangrijke parameters. Het laat

Een

registreren van jobs en werkuren gebeurt

vooral toe om tijdig en correct te factureren of

fenomeen dat zich ook steeds meer in

simpelweg op de werf met behulp van

preventief in te grijpen waar nodig tijdens de

de groensector laat voelen, met vaak

een minuscuul kleine barcodescanner.

uitvoering van de werken. Ook de nacalculatie

pijnlijke liquiditeitsproblemen tot gevolg.

Materiaalverbruik wordt geregistreerd op

liegt er niet meer om en als ondernemer blijft u

een mini-tablet. Eén druk op de toets en

perfect meester van de situatie.”

kampen

betalingen

krijgen
van

hun

met

laattijdige

klanten.

De schuld is echter niet steeds in de
schoenen van de klant te schuiven, ook
de (groen)ondernemer zelf ligt dikwijls

oplossingen

heeft

2150000108
alles wordt geregistreerd, klaar voor verder
gebruik. Meer is er niet aan.”

Klaar voor de fytolicentie
Filip Pattyn: “De Green Edition van ons

aan de basis: onzorgvuldig bijhouden

One Two Work systeem houdt nu al

laattijdige of onvolledige facturatie,

Door het bos de bomen blijven
zien

slordige

debiteurenopvolging…Over

Kristof Wittouck: “Vroeger was het soms

van morgen. Zo hebben we een nieuwe

hoe de groensector zich hiertegen

moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van

module geïntegreerd met betrekking tot

kan wapenen, hadden we een gesprek

de echte rendabiliteit van een bepaald project.

de fytolicentie van de federale overheid. Dit

met Filip Pattyn en Kristof Wittouck,

Hoeveel uren hebben we nu exact aan die

certificaat voor de professionele gebruiker

oprichters en zaakvoerders van One

opdracht gewerkt? Wat was het precieze

treedt in werking vanaf 25 november

Two Concept bvba uit het West-

aandeel van de verplaatsingen? Hoeveel

2015. Het verplicht bijhouden van hoe,

Vlaamse Moorslede.

ton aarde of verharding werden exact aan-

waar, wanneer en hoeveel sproeistof exact

van

de

gepresteerde

werkuren,

rekening met de evoluties en verplichtingen

of afgevoerd. In hoeverre weken de werken

wordt verbruikt, verloopt via Work Green

Waarom iets moeilijk maken
als…

af van de oorspronkelijke offerte? Hoe lang

Edition volledig geautomatiseerd en zonder

werd een bepaalde machine ingezet? En de

veel poespas. Wij zorgen ervoor dat de

Filip Pattyn: “Bij het ontwikkelen van One

hamvraag tenslotte: hoeveel hebben we nu

administratie in de groensector er in de

Two Work, ons registratiesysteem voor

uiteindelijk verdiend aan deze opdracht?

toekomst niet complexer op wordt.”

materialen, hadden we niet meteen de

Vroeger, en zelfs nu nog wordt al eens

groensector

Veelvuldige

nonchalant met deze zaken omgesprongen:

Hoe snel en accuraat verloopt uw
facturatie?

contacten met tuinaanleggers en aannemers

veel belangrijke gegevens worden op losse

Kristof Wittouck: “Ik kom graag even

in de groensector hebben echter geleid

briefjes neergekrabbeld. In het beste geval

terug

tot een specifieke maatwerkversie, de

mag de zaakvoerder het hele weekend achter

gesprek, met name het vermijden van

Green Edition van One Two Work, die een

zijn bureau doorbrengen om alle briefjes te

betalingsachterstand dankzij een snellere

antwoord biedt op de eigen problematiek

verzamelen en te ontcijferen. In het slechtste

en juistere facturatie. Hierin blinkt nu net

van de groensector.

geval gaat al eens een briefje verloren…

onze Work Green Edition uit. Gedaan met

en dan wordt het gissen natuurlijk. Met als

het tijdrovend en onzorgvuldig bijhouden

Wat we hierbij steeds voor ogen hielden,

onvermijdelijk resultaat: een moeilijke, bijwijlen

van gegevens op losse briefjes. Eén druk

is de efficiëntie, de eenvoud en het

onvolledige facturatie en een bijna onmogelijke

op het scannertje en alles is geregistreerd,

gepresteerde

werkuren
voor

en

ogen.

verbruikte

op

het

uitgangspunt

van

ons

terugvallen op de prints en nacalculaties
van gelijkaardige opdrachten uit het

Meer info?

verleden. Na ingebruikname van Green

Bel ons op 051/72.14.00.

Edition getuigen al onze klanten van

www.one-two.com/green

een eenvoudiger en sneller verloop van
hun administratie en van een aanzienlijk
gestegen rendabiliteit, en daar draait het
tenslotte om.”

Praktisch?
snel inlezen in de computer en er kunnen

Wie in de praktijk kennis wil maken met

van elke job en elk dossier lijsten worden

de Green Edition van One Two krijgt

afgeprint

gegevens,

hiertoe alle kansen. One Two Concept

uitgebreid en grondig gedocumenteerd,

bvba organiseert immers op regelmatige

klaar om te factureren.

tijdstippen demo’s en workshops doorheen

met

de

correcte

www.one-two.com/green

het Vlaamse land en ze zijn ook present op
ook

de belangrijkste vakbeurzen. Juiste data en

goud waard bij eventuele discussies

locaties zijn terug te vinden op hun website

met of betwistingen vanwege de klant.

www.one-two.com. Tevens hebben ze een

Ook de offertes nemen minder tijd in

specialist ter beschikking om ook in uw

beslag en winnen aan precisie via Work

bedrijf langs te komen voor een vrijblijvende

Green Edition omdat men meteen kan

demonstratie op maat.

Deze

gedetailleerde

prints

zijn

2150000108

Eenvoudige tijd- en materiaalregistratie voor de groensector.

U weet graag waar uw medewerkers mee bezig zijn. En hoe lang ze daar precies mee bezig zijn
of hoeveel en welke materialen ze daarbij verbruikt hebben.
Met de tijd- en materiaalregistratie oplossing van One Two weet u alles. Altijd. En overal.
Geen uur raakt nog vergeten.
Gewoon het pocket scannertje nemen, richten, biep… en klaar!
Wenst u correct en duidelijke werkuren? Op een eenvoudige manier?
Bel ons nu op 051/72.14.00 - www.one-two.com/green

DISTRI
FENCE

Your partner in gates & fences

Post & Rail
Gamma

2150000915

Houten omheiningen

Zachthouten poorten

Hardhouten poorten

Robinia palen

Kwaliteit en Service
Distrifence is een productie en distributie bedrijf dat zich uitsluitend richt tot professionelen. Omdat kwaliteit voor u belangrijk is, beheren we alles zelf: van de aankoop van hout tot de levering van afgewerkte producten. We verbinden ons ertoe de
standaard artikelen steeds op voorraad te houden en u zo de beste service te garanderen.

Catalogus aanvragen
Wil u meer weten? Vraag de catalogus aan via de website of via info@distrifence.com en wij nemen zeker contact met u op.
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PLANTEN

De PRACHT VAN
HERFSTKLEUREN

Een schouwspel van warme kleuren geeft de planten een
absolute meerwaarde die we zeker niet mogen vergeten
in de tuin.
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GROEN GROEIEN!
Geachte tuinaannemer,
‘Groen Groeien’ blijft groeien. De vriendenkring van tuinaannemers is immers aan het uitgroeien tot een volwaardige vakvereniging voor de professionele tuinaannemer. Binnen de sierteelt- en groenfederatie AVBS biedt ‘Groen
Groeien’ met drie kringen een volwaardige regionale werking aan.
Dit werkjaar zetten we een grote stap voorwaarts. ‘Groen Groeien’ wil een duidelijke meerwaarde zijn voor haar
leden-professionele tuinaannemers. We bouwen onze werking verder uit in Vlaanderen en werken rond zeven thema’s:
advies, begeleiding, opleiding, informatie, netwerking, kortingen en belangenverdediging. Het sectorspecifieke aanbod van studieavonden en -uitstappen en cursussen blijft uiteraard de basis van onze
werking.
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.
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De leden kunnen de meerwaarde van onze expertise ervaren bij informatievragen over tewerkstelling, verkeer, rijbewijzen, fytolicentie en nog heel wat andere
dossiers.
De leden worden persoonlijk begeleid in hun dossier over o.a.
de vestiging van hun tuinaanlegbedrijf, tewerkstelling en milieudossiers.
Op de vormingsavonden leveren we heel wat gratis informatie
aan met als hoogtepunten tewerkstelling, fytolicentie, juridische
tips tegen slechte betalers, inbraakpreventie, …
Een nieuwjaarsreceptie, studieuitstappen en praktijkopleidingen
zijn studienetwerkmomenten bij uitstek.
Via de website www.groengroeien.be, het ‘Groen Groeien Magazine’ en het vakblad ‘Sierteelt & Groenvoorziening’ blijf je op de
hoogte van het reilen en zeilen van de tuinaanlegsector.
Het kwaliteitslabel ‘Tuinexpert’, een onafhankelijke certificering
voor de professionele tuinaannemer die zich wenst te onderscheiden in het ruime aanbod van dienstverleners in de tuinsector.
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Tuinexpert
Het kwaliteitslabel ‘Tuinexpert’ is een onafhankelijke certificering voor de professionele tuinaannemer die zich wenst te onderscheiden in het ruime aanbod van dienstverleners in de tuinsector.
De gecertificeerde tuinaannemer kan zich profileren naar de consument toe als een betrouwbaar en gekwalificeerd bedrijf.
Anderzijds wil het kwaliteitslabel de aangesloten tuinaannemers ontzorgen door administratieve ondersteuning te bieden en
een helpdesk beschikbaar te stellen.
Om het kwaliteitslabel te behalen wordt een audit door een onafhankelijk bureau uitgevoerd.

Zowel een eenmanszaak zonder personeel als een kleine of grote
kmo kan het Tuinexpertlabel halen.
Dit certificeringsbureau zal alle aspecten van het beroep screenen zoals productkennis, uitvoering van de werken, opvolging
van de klanten en het toepassen van de bestaande wetgeving en regels.
Aannemers die het label willen behalen en die nog een aantal uitdagingen voor zich hebben, kunnen advies en coaching
krijgen door het Tuinexpertteam.
Als het kwaliteitslabel behaald wordt, kan de gecertificeerde tuinaannemer een beroep doen op volgende diensten:
- Administratieve ondersteuning: hoe offertes opstellen, hoe communicatie voeren, de oplevering. Allemaal onderdelen van
het dagelijkse beeld dat je voor de consument uitstraalt.
- Coaching: Tuinexpert adviseert en coacht tuinaannemers die het label willen behalen en hun bedrijf professioneel willen
laten groeien. Op het vlak van marketing, personeel, management bieden wij een steun in de rug.
- Helpdesk: een technische vraag of even de weg kwijt, stel die vraag aan het team.
- Geschillencommissie: een meningsverschil of een ander probleem kan soms voorkomen. Raak je er onderling niet uit?
Tuinexpert is ook het aanspreekpunt voor geschillen tussen gecertificeerde tuinaannemers en de klanten. Hierbij wordt op
een neutrale wijze en als onafhankelijke partij naar een oplossing gezocht.
Het team staat klaar om je met al deze diensten te woord te staan en verder te helpen. Indien nodig worden andere
specialisten ingeschakeld om de gepaste oplossing te bieden.
Is dit iets voor jou? Benieuwd naar de voorwaarden ? Neem snel contact met het team via info@tuin-expert.be.
Dit label wil kwaliteit garanderen naar de consument toe. Met Tuinexpert is de consument ervan verzekerd dat hij een tuinaannemer kiest die zijn werk professioneel en efficiënt uitvoert.
Tuinexpert staat voor :
- Professionaliteit: De tuinaannemer voldoet aan bepaalde criteria waarmee
het Tuinexpertlabel een hoge kwaliteit van het geleverde werk garandeert.
- Betrokkenheid: Tuinexpert hanteert een open communicatie, een goed 		
contact en correcte afspraken.
- Vakbekwaam: Tuinexpert is vakbekwaam en schoolt zich regelmatig bij.
- Service: zowel voor of na de werken; tevredenheid is van het
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Is er een probleem waarbij de consument en Tuinexpert niet tot een oplossing komen?
Neem contact met het Tuinexpertlabel en het team stelt alles in het werk om een
oplossing te vinden.
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Kalium, Hét voedingselement dat
plantenCellen onderKoeld Houdt
We hebben het allemaal geleerd op
school: water bevriest bij temperaturen vanaf – 0,0 °C. Correct? Ja, tenminste, als we spreken over zuiver
water. Water dat rijk is aan zouten bijvoorbeeld, kent een lagere stollingstemperatuur. Het voedingselement
dat bij planten het meest bijdraagt tot
een ‘antivrieseffect’ is kalium (potas).
Kalium wordt door planten opgenomen en vooral in het celsap opgeslagen, waar het sterk bijdraagt tot een

2140002903

optimale spanning van de plantencellen én tot een verlaagde vorstgevoeligheid van het celsap.
Wij vermeldden al dat kalium vooral terug
te vinden is in de cellen zelf. De eerst door
de wortels en later door de cellen opgenomen kaliumionen veroorzaken een stijgende
zoutconcentratie in deze cellen. Stijgt de

winter behouden cellen met een optimale

Gazon enkel kalium (27%) en magnesium

zoutconcentratie in een cel omdat zij voe-

K-inhoud voldoende water om uitdroging

(11 %). Beide producten zijn bijzonder ge-

dingszouten vanuit haar omgeving heeft op-

te voorkomen. Bovendien werkt een vol-

schikt voor late herfsttoepassingen.

genomen, dan stijgt hierdoor de osmotische

doende hoge zoutconcentratie van het cel-

druk van de cel, Maar deze cel zal er ook

sap als een soort van ‘antivries’. Wij weten

naar streven om de hoge zoutconcentratie

allemaal uit ervaring dat zuiver water sneller

af te zwakken door water op te nemen tot

zal bevriezen dan zout water. Plantencellen

de osmotische waarde van de cel gelijk is

met een lage K-inhoud zullen dus gemak-

aan deze buiten de cel. Hierdoor neemt het

kelijk bevriezen. En bevriezende water zet

osmotische verschil tussen de cel en haar

uit, met zware en definitieve celvernietiging

omgeving af tot uiteindelijk zelfs nul. Het

tot gevolg.

gevolg van de wateropname door de cel
is dat de celspanning stijgt, wat ten goede

Een plant heeft dus vanaf het najaar een

komt aan de celfysiologie, haar stevigheid,

behoorlijke behoefte aan kalium. COMPO

haar waterregulatie, haar afweer tegen ziek-

Benelux heeft in haar gamma twee produc-

ten en dergelijke. Deze gewenste fase van

ten met een hoge kaliuminhoud: Floranid®

de cel noemt men de turgortoestand. Het

Club 10-5-20 en Kali Gazon. Floranid®

belangrijkste element om deze turgortoe-

Club bevat nog 10 % N (waarvan 6 % traag

stand te bereiken is kalium. En tijdens de

werkend is!), de bijzonder fijnkorrelige Kali

Wenst u bijkomende inlichtingen
of een passend advies, contacteer dan de heer Jo Verschueren,
jo.verschueren@compo.be,
0497/58 89 31.
Wilt u alles nog eens rustig nalezen,
kijk dan zeker ook eens op onze
website: www.compo-expert.be.

w w w. c o m p o - e x p e r t . b e

www.eccoproducts.eu

2150000266

MADE IN BELGIUM

DE STERKE GRINDPLAAT
•
•
•
•
•
•
•

Vorstbestendige platen in HDPE met een druksterkte tot 400 ton/m²
Kunstofversterkingen tussen de honingraten die de wringlasten opvangen
Sterke geotextiel in polyester met open structuur
Platen van 120 x 160 cm (plooibaar tot 120 x 80 cm)
Verkrijgbaar in 3 cm en 4 cm dikte
Verkrijgbaar in het wit en het zwart
Belgisch kwaliteitsproduct

uw professionele partner voor een perfecte grasmat!

xx
Ons assortiment
voor tuinaanneming:
Graszaadmengsels
Vloeibare meststoffen
Bladvoeding
Bodemverbeteraars
Kalkmeststoffen
Vijverproducten
Specifieke lavafracties
Kwaliteitspotgronden
en substraten

Organische meststoffen
in MINIGRAN® TECHNOLOGY

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

2150001967
Speciale
4tur

f actie.
Koop 4tu
ontvang rf graszaad en
de
NASA-te GRASSPION me
chnolog
ie GRATIS t
!*

* Vraag naar de voorwaarden

HIGHTECH GRAS

De nieuwe standaard
voor sport en recreatie!

4x beter
•
•
•
•

Betere ziektetolerantie
Betere droogtetolerantie
Beter resultaat bij doorzaaien
Betere start voorjaar

H. van Veldekesingel 150 - bus 30 • 3500 Hasselt • Tel. +32 (0)11/32.13.65 • Fax +32 (0)11/33.12.14 • www.innoseeds.be • info@innoseeds.be

NIEUW IN 2015

2140002917
NIEUW

TORO TIMECU T TER SW-SERIE
Ontdek nu de S W-ser ie van Toro. De wendbaar heid van een zero tur n
maaier, makkelijk te b esturen met een stuur wiel . Ver kr ijgbaar met
maaibreedtes van 82 , 107 of 127 cm .
V ind meer info en uw lokale Toro verdeler op w w w.toro.b e !

ZERO TURN TECHNOLOGIE

TORO RECYCLER SYSTEEM

KANTELBARE STUURKOLOM

SMART PARK REMSYSTEEM

_ARTIKEL/THEMA
_SYNDICAAL

Back
to Basic
“De groene stad” een hol begrip of maken we er werk van ?

Al jaren spreken we over meer groen in de
stad. Veel besturen zijn ook daadwerkelijk
met een plan bezig. Neem als voorbeeld
het Froidurepark in Ieper of het Abtspark
in Oudenburg. Allebei een combinatie van
functionaliteit en natuurlijk openbaar groen.
Maar willen we echt groen in de stad, dan
moet er meer gebeuren. Met het opdrogen
van de gemeentelijke investeringen in groen
heeft deze een dringende “wake up call”
nodig. We weten allemaal dat groen een
heel belangrijke rol speelt in de samenleving. Kinderen ontwikkelen zich beter in
een groene omgeving, zorgkosten dalen,
het is aangenamer werken in een bedrijf
met groen, schone lucht en je huis is meer
waard.

“ Met 1% meer
groen in de stad
neemt het hitteeilandeffect met
0,06 graad af”
Gert-Jan Steeneveld, universiteit Wageningen

ken in de ontwikkeling van het groen voor
de gemeenschap. Al te veel wordt groen
uitbesteed aan grote serviceproviders of
wegenwerkers die het op hun beurt weer
uitbesteden aan de goedkoopste aannemer
of firma. Op die manier gaat de kwaliteit
achteruit en ook de nazorg laat zien dat het
niet zo belangrijk is. Met de komst van verticaal groen en meer en meer groene daken
zijn expertise en kwaliteit van groot belang.
Kortom, er moet korter op de bal gespeeld
worden willen we de kwaliteit en kwantiteit
van het groen in de stad vergroten. Rechtstreekse toewijzingen aan tuinaannemers,
degelijke bestekken en meer aandacht en
dus meer budget lijken ons een prioriteit,
willen we de steden leefbaar houden.

kunnen we hiertoe bijdragen. Indien we dus
mensen zelf mogen adviseren en sturen,
leggen we best niet alles dicht met verhardingen. Een kleine boom kan wonderen
doen en wat meer vaste planten en bloeiende heesters komen de biodiversiteit ten
goede. De lokale verankering en kennis van
de tuinaannemer zijn ook hier een pluspunt.
Conclusie: de tuinaannemer is de ideale
partner om dit doel te bereiken. Groen
Groeien zal dit aankaarten bij de overheid en alle betrokken partijen sensibiliseren. Aan de slag.

Ook als tuinaannemer in de private markt
Marc Galle, Groen Groeien
_

Meer groen in de stad:
Als deeloplossing voor lucht, warmte en waterproblematiek
Voor het tegengaan van sociale en maatschappelijke verloedering

Daarom willen we de plaatselijke overheden wakker maken en sensibiliseren om
plaatselijke tuinaannemers mee te betrek-

Voor het attractiever maken van het stedelijke gebied.
Voor nieuwe economische en planologische ontwikkeling

Groengroeien
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NIEUWE ELIET

SUPER PROF

MAX

STERKER DAN OOIT!

Met de viering van de 20ste verjaardag van deze iconische versnipperaar werd eind vorig jaar de gloednieuwe Super Prof voorgesteld. Dit
nieuwe model legt niet alleen de lat hoger op het vlak van comfort, intelligente ondersteuning en rendement, maar introduceerde de nieuwe
Axelero™ technologie, waarmee de Super Prof een geblazen snipperafvoer meekrijgt. Als kers op de taart van dit jubileum komt in de herfst
van 2015 de Super Prof MAX op de markt. Zoals zijn naam laat vermoeden, overtreffen zijn prestaties alle voorgaande. Net zoals de Super Prof,
zal de MAX uitvoering verkrijgbaar zijn met wielaandrijving, rupsaandrijving en als opbouw op aanhangwagen.

2140003263

ELIET AXELERO™

Super Prof
op wielen

MAXIMALE VERSNIPPERKRACHT
Uitgerust met een 23 pk tweecilinder
benzinemotor, voegt de Super Prof
MAX 5 pk extra toe. Hierdoor kunnen
de optimale eigenschappen van het
unieke ELIET versnippersysteem nog
beter worden benut. Het 20 jaar lange
vertrouwen in de Vanguard motoren
wordt hiermee verder onderstreept.

De Super Prof staat ervoor bekend alle vormen van
groenafval te kunnen verwerken. Bij de creatie van
de nieuwe generatie Super Prof ontwikkelde Eliet
het Axelero™ afvoersysteem om ook aan deze
voorwaarde te voldoen. Nadat het groenafval door
de versnipperkamer gegaan is en klein genoeg is
om door de gaten van de zeef te vallen, komen de
snippers in een tweede kamer met een speciaal
rad, die de snippers verzameld en deze door
een combinatie van luchtverplaatsing en hoge
werpkracht via de blaaspijp weg katapulteert. Dit
systeem werkt zonder verstoppingsgevaar voor
alle soorten groenafval en maakt de versnipperaar
in alle vier de seizoenen inzetbaar.

Super Prof Cross Country
op rupsen

Super Prof On Road
op aanhangwagen

Eliet Europe nv | Diesveldstraat 2 8553 Otegem | Belgium | Tel +32 56 77 70 88 | Fax +32 56 77 52 13 | info@eliet.be | www.eliet.be
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Megategels Carreau

Megasmooth

xx

Smooth Objects

Megasmooth

Megasmooth

G

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

_ARTIKEL/THEMA

Colour Splash - Nieuw in het
Advanta gamma veldbloemen
Het Colour Splash-gamma bestaat uit éénjarige mengsels die extreem kleurrijk en langbloeiend zijn. Advanta start met 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 de Colour Splash-mengsels op verschillende plaatsen mens
en omgeving opgevrolijkt hebben. Ze verfraaien een brede waaier van landschappen en recreatiegebieden. Het kleurenpalet van de Colour Splash-mengsels is een lust voor het oog.
Door een eenvoudige ingreep worden gemeentelijke infrastructuur en parken opgefleurd
en veel aantrekkelijker voor het publiek. Anderzijds zijn de bloemen voor bijen, vlinders en
andere bestuivers een belangrijke bron van pollen en nectar die in tijden van schaarste
goed van pas kunnen komen. Speciaal in dit gamma is dat ze de concurrentie met onkruid
perfect aankunnen.
De voordelen van deze veldbloemenmengsels:
- De mengsels bevatten enkel bloemzaden (geen voedergewassen of grassen)
- Eenvoudig in te zaaien in de lente
- Sterke planten die de concurrentie met onkruid aankunnen
- Evenwichtige opvolging van bloeimomenten
van de verschillende planten
- Stressresistente planten die relatief langer
tegen droogte kunnen
- Kosteneffectief
Voor meer informatie : www.advantaseeds.be

Rubio™ Monocoat
olie: ecologisch
verantwoorde
én decoratieve
Renoveer het gazon in het najaar !
houtbescherming!
Rubio Monocoat olie is een 100% milieuvriendelijke product dat een moleculaire
binding aangaat met de houtvezels. Daarenboven is het de enige olie op de markt die
0% VOC is (volatiele organische componenten). Voor de bescherming van een houten
terras raden we de RMC Hybrid Wood
Protector aan, een typische Rubio Monocoat olie in tal van kleurtinten, die in één laag
het hout kleurt en beschermt. Voor meer info
of ons volledig assortiment, ga naar
www.rubiomonocoat.com of overtuig uzelf
en vraag een tester aan via
tester@rubiomonocoat.com

Niet de lente maar wel de herfst is het uitgelezen
moment voor gazonrenovatie. De meeste efficiënte gazonrenovatie is doorzaaien. Bij deze techniek
wordt in een bestaand gazon nieuw graszaad
ingezaaid. De nieuwe grasplantjes ontwikkelen
zich tussen het aanwezige gras en zorgen dat
grasdichtheid verhoogt en dat het gazon weer
een fris groen uitzicht krijgt. ELIET innoveerde
vorig jaar met zijn nieuwste doorzaaimachine
DZC600. Dankzij een nieuwe zaadverdeeltechniek
kan men met verhoogde precisie het zaad in het
zaadbed inbrengen waardoor de kiemkansen
sterk toenemen. De gepatenteerde technologie
liet toe om een high-tech doorzaaier te bouwen
met compacte afmetingen en aantrekkelijke prijs.
Niet te vergeten; doorzaaien vraagt de nodige
voorbereiding en nazorg en de keuze van het
juiste zaadmengsel is essentieel. Uw gratis advies
: www.gazonexpert.be
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... meer dan 200.000 ㎡ op voorraad !
T 0476 21 11 77
blauwsteen@mac.com
www.vandix.be

xx

We zijn specialist in alle substraten voor
berijdbaar gazon, gaande van de
fundering tot de vulling
van grastegels

LAAT HET GRAS
MAAR GROEIEN !

bOdEMbEdENkERS

IZ Plassendale 3
Kuipweg 6
8400 OOSTENDE

RUBIO MONOCOAT
HYBRID WOOD PROTECTOR

MIX &

MATCH
10 HEDENDAAGSE NATUURLIJKE
HOUTKLEUREN EN 8 TRENDY
POPKLEUREN DIE ONDERLING
MENGBAAR ZIJN!

KWALITATIEF HOOGSTAANDE ALLROUNDER
VOOR ALLE BUITENHOUT!
KLEURT EN BESCHERMT UW HOUT IN ÉÉN ENKELE LAAG
MOLECULAIRE TECHNOLOGIE
GEEN VOC’S
EENVOUDIG ONDERHOUD: ZELFDE PRODUCT, SCHUREN NIET NODIG!
HYBRID-ADD-PAINT&STUC-180x130NL.indd 1

GOLDONI is een Italiaanse fabrikant van moto
cultoren en traktoren en bestaat sinds 1926. In 1950
gestart met de productie van motocultoren en in
1957 met de productie van traktoren. Wij zijn sinds
1964 verdeler van GOLDONI. Door onze jarenlange
ervaring kunnen wij de klant een degelijke service
bieden. Onze naverkoopdienst is in eigen beheer.
Jacobs Maurits bvba
Herbergstraat 14
9310 Moorsel
053 77 90 06
www.jacobsmaurits.be

www.rubiomonocoat.com
26/08/15 15:56

xx
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Kwaliteitslabel

‘Tuin-Expert’

H

et Tuin-Expert kwaliteits
label is een onafhankelijke certificering voor de
professionele tuinaannemer die
zich wil onderscheiden in het
ruime aanbod van dienstverleners
in de tuinsector. Ook de organisatie van de tuinaannemer zal
hiermee automatisch professioneler worden. Zo ben je gewapend
voor de toekomst!
Wat is Tuin-Expert?

Dit kwaliteitslabel is afgestemd op de levering van diensten en bijhorende producten
aan particuliere en professionele klanten. De
klant heeft belang bij een goed kwalitatief
eindproduct. De gecertificeerde tuinaannemer kan zich profileren naar de consument
toe als een betrouwbaar en gekwalificeerd
bedrijf. De Tuin-Expert ondernemer houdt
zich bij de uitvoering van het werk precies
aan de offerte en de algemene consumentenvoorwaarden.

Hoe het Tuin-Expert label
behalen?
Om het kwaliteitslabel te behalen wordt
een audit door een onafhankelijke controleinstelling uitgevoerd. Deze audit worden
integraal uitgevoerd door “ Lloyds Register”, afgekort LRQA. De onafhankelijke
auditor zal de belangrijkste aspecten van
het beroep screenen zoals productkennis,
uitvoering van de werken, opvolging naar
de klanten toe en het toepassen van de
bestaande wetgeving en regels. Het onafhankelijke auditbureau beslist autonoom
over het al dan niet behalen van het label
volgens strikte richtlijnen beschreven in het
kwaliteitshandboek.

Waar staat Tuin-Expert voor?
Tuin-Expert staat voor professionaliteit en
kwaliteit want hij voldoet aan de criteria
waarmee het Tuin-Expert label de hoge
kwaliteit van het geleverde werk garandeert.
Tuin-Expert staat voor klantvriendelijkheid
en staat volledig ten dienste van zijn klant.
Daarnaast staat hij in voor betrokkenheid
en transparantie. M.a.w. hij hanteert een
open communicatie, een goed contact
en correcte afspraken door middel van
een vaktechnische offerte. Tuin-Expert is

in

vakbekwaam en schoolt zich regelmatig
bij. Daarbij investeert hij ook in de opleiding
voor zijn medewerkers. Tuin-Expert biedt
voor, tijdens en na de werken service en
garantie.

“Het Tuin-Expert
Quality Label
is volledig afgestemd
op klantentevreden
heid”
Dienstverlening door TuinExpert
Het kwaliteitslabel biedt de aangesloten
Tuin-Expert leden ondersteuning aan. De
gecertificeerde tuinaannemer kan een
beroep doen op heel wat diensten. Een publiciteitscampagne met een eigen website
waarop alle nuttige info te vinden is waarvoor het label staat, informeert de eindklant
dat hij met een kwaliteitsvolle tuinaannemer
kan werken. Via diverse magazines en
beurzen wordt er extra publiciteit aan het
label gegeven. Tuin-Expert kan het logo op
zijn website en briefpapier voeren. Daarnaast kunnen werfborden, stickers (groot
en klein) volledig gepersonaliseerd en in lijn
met de eigen bedrijfsreclame aangemaakt
worden. Daarnaast wordt de Tuin-Expert
administratieve ondersteuning
aangeboden zoals: HR-beheer
en technische en administratieve vragen, veiligheid en
begeleiding/coaching
naar het kwaliteitslabel.
Medio 2016 wordt
een geschillencommissie actief dat
het aanspreekpunt
zal worden voor
geschillen tussen
gecertificeerde
tuinaannemers en
de klanten. Hierbij
wordt op een neutrale en onafhankelijke
wijze naar een oplossing gezocht.

Waarom dit Tuin-Expert
Quality Label?
Dit innovatieve kwaliteitslabel heeft als doel
aan de noden van de klant te beantwoorden. Dit label is volledig afgestemd op de
klantentevredenheid. Het uiteindelijke doel
ervan is om van de klanten ambassadeurs
te maken. Dit kwaliteitslabel moet nagaan of
het volledige proces van de tuinaannemer is
afgestemd op de klant en of men kwaliteitsvol werk levert en beantwoordt aan de door
Tuin-Expert vooropgestelde eisen. Wie het
Tuin-Expert Quality Label krijgt, kan zich
met trots profileren naar de klant toe als een
betrouwbare en gekwalificeerde partner.

Wat houdt dit Tuin-Expert
Quality Label in?
Het behalen van het Tuin-Expert Quality
Label is in eerste fase gebaseerd op een
administratieve audit. Deze audit gaat in op
acht aspecten van het beroep (zie kaderstuk). Op elk van deze aspecten moet men
voldoen aan bepaalde basisvereisten om
het Tuin-Expert Quality Label te behalen.
Deze worden getoetst aan de hand van
verschillende auditcriteria. Er wordt van het
principe uitgegaan dat wie goed scoort
op deze aspecten, ook goed zal scoren bij
uitvoering van zijn werk. Deze score wordt
vervolgens via een enquête afgetoetst bij
klanten via reviews en evaluatieformulieren.
Je zal zelf een evaluatieformulier dienen op
te maken dat je na uitvoering van de
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werken aan je klant dient te bezorgen. Deze
zullen dan geëvalueerd worden bij een controle. Alsook zal de website de mogelijkheid
bieden om recensies te schrijven.

Wie kan een Tuin-Expert
Quality Label aanvragen?
Zowel een eenmanszaak als een kleine of
grote KMO kan het Tuin-Expert Label behalen. Succes verloopt met vallen en opstaan.
Maar van de houder van een Tuin-Expert
Label verwacht men geen beginnersfouten.
Vandaar de ervaringseis dat men minimaal
5 jaar zelfstandig als tuinaannemer in hoofdberoep actief moet zijn.

“Ook de
organisatie van de
tuinaannemer zal
hiermee automatisch
professioneler
worden.“
Hoeveel kost een audit?
Het startgeld voor de eerste inschrijving en
de administratieve audit bedraagt €490,00
(excl. btw). Het jaarlijks lidgeld Tuin-Expert
voor de latere audits ter plaatse en promotie
bedraagt € 680,00 voor eenmanszaak, €
780,00 tot 4 medewerkers en € 950,00
vanaf 5 medewerkers.

en documenten dien je in te dienen bij ‘Loyds
Register’ die zal nagaan of je dossier volledig
en conform is. Na een positief resultaat kun
je het Tuin-Expert Quality label voeren voor
een periode van 3 jaar. Verlenging kan gebeuren voor periodes van telkens twee jaar.
Aan de hand van een jaarlijkse steekproef op
de bedrijfslocatie bij 1 op 5 houders van het
Tuin-Expert Quality Label wordt een visuele/
fysieke audit uitgevoerd. Deze audit wordt
minimaal 48 uur op voorhand aangekondigd.
Bij negatieve recensies of klachten van con-

sumenten zal een controle worden uitgevoerd bij de desbetreffende labelhouder. Dit
met als doel zeker de kwaliteit ten opzichte
van de klant te kunnen waarborgen. Een
actieplan dient dan te worden voorgelegd.

Interesse?
Heb je als tuinaannemer interesse voor
het kwaliteitslabel ‘Tuinexpert’, neem dan
contact op via info@tuin-expert.be om het
Tuin-Expert Quality Label aan te vragen of
surf naar www.tuin-expert.be.

Basisvereisten (aspecten van het beroep) voor
het behalen van het Tuin-Expert Quality Label

Organisatie algemeen
Verkoop
Werkprocessen
Facturatie
Wetgeving /Garantie
Transport /logistiek
Vakbekwaamheid en ervaring
Medewerkers (indien van toepassing)

Hoe een audit voorbereiden?
De tuinaannemer die het Tuin-Expert Quality
Label wil behalen, bereidt de audit voor aan
de hand van de Tuin-Expert Quality norm
zoals omschreven in de kwaliteitsstandaard.
Hiermee kan de tuinaannemer de administratieve audit voorbereiden en een dossier
opmaken. Het volledige dossier met attesten
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Uw partner in professionele gazonzaden

Door zijn samenstelling beschikt SUPERSPORTA
over een snelle opkomst op alle bodemtypes.
Is makkelijk in onderhoud en vormt een dicht
tapijt met een mooi uitzicht dat betreding goed
verdraagt. Zowel de tuinaanlegger als zijn klant
spreken vol lof over de karakteristieken van dit
mengsel.

Dit is de verzekering van iedere tuinaanlegger,
de perfectie voor sport- en speelgazon. PRESTO
beschikt over een zeer goede en snelle
opkomst, een hoge betredingstolerantie en een
uitzonderlijke ziekteresistentie. Het uitzicht van
de grasmat is onberispelijk.

RENOVA is het mengsel bij uitstek voor de
renovatie van beschadigde en/of uitgedunde
gazons. RENOVA is het enige mengsel dat in
staat is zich te vestigen in een reeds bestaand
gazon.

Welke winter gaan we krijgen?
Wie denkt er reeds aan welke winter we gaan krijgen in volle zomer?
De kwaliteit van een gazon in de winter en gedurende het vroege voorjaar wordt
bepaald door de voorbereiding én een aangepaste bemesting in het najaar.
Als men spreekt van aangepast, is het duidelijk dat dit geen meststof mag zijn
met enkel snelwerkende (nitraat)stikstof, want het gazon heeft minder nodig en
de stikstof welke het gras niet zal opnemen zal bovendien uitspoelen. Aangepaste
bemesting is een meststof met een hoog aandeel aan Kali, weinig fosfor en een
aandeel langzaam beschikbare stikstof.
Het beste voorbeeld is de najaarsbemesting, Landscaper Pro Pre Winter,
(14-5-21+3MgO). Deze formule heeft een werkingsduur van 4 tot 5 maanden.
Heel belangrijk, want dan ondersteunt men het gazon gedurende heel de
winterperiode tot in het vroege voorjaar, en niet tot en met de herfst.
Deze gemakkelijk strooibare meststof is toepasbaar vanaf september tot
november. De aanbevolen dosering is 30 tot 40 gram per m2. Een zak van 15 kg
is voldoende voor 375 tot 500 m2. De stikstof is langzaam vrijkomend dankzij
een unieke omhulling die de meststof tevens beschermt tegen uitspoeling. Het
resultaat van deze milieubewuste meststof is een minder ziektegevoelig gazon.
Bovendien blijft de kleur beter en het gazon blijft dichtstaan waardoor mos of
onkruid veel minder kans maakt.
Toepassing van Landscaper Pro New Grass is ideaal tijdens de overzaai periode
of bij het leggen van nieuw gras.
De mini korrels zorgen voor een optimale verdeling van voedingsstoffen voor
onge zaailingen en bij nieuw aangelegde grasmat. Door de gecontroleerde afgifte
van voedingsstoffen wordt het risico van op verbranding van jong gras geminimaliseerd en het hoge fosfaatgehalte bevordert sterke wortelgroei. Bovendien
komt de gecontroleerde afgifte van stikstof komt overeen met de voedingsbehoefte van de plant, wat leidt tot een snelle vestiging en een dichte zode.

Uitgerekend de beste keuze!
ICL Specialty Fertilizers
Paul Dupas | Tel. +32 495 360207
paul.dupas@icl-group.com
www.icl-sf.com

