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De dagen worden korter, de temperatuur 
daalt, maar daarom wordt het in de 

 tuin niet minder leuk.

Het zijn 
niet enkel de 
bloemen die 
schitteren



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

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

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

IMPORT EN GROOTHANDEL IN TUINMATERIALEN 

E.L.S. BVBA
NIkelaan 31 – 2430 Laakdal – Els 0473 717911 – Ivo 0475 717949
info@els-garden.be
www.els-garden.be
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_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 tuinaanleg- 
sector 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-aan-
mondreclame 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 
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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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snel inlezen in de computer en er kunnen 

van elke job en elk dossier lijsten worden 

afgeprint met de correcte gegevens, 

uitgebreid en grondig gedocumenteerd, 

klaar om te factureren. 

Deze gedetailleerde prints zijn ook 

goud waard bij eventuele discussies 

met of betwistingen vanwege de klant. 

Ook de offertes nemen minder tijd in 

beslag en winnen aan precisie via Work 

Green Edition omdat men meteen kan 

terugvallen op de prints en nacalculaties 

van gelijkaardige opdrachten uit het 

verleden. Na ingebruikname van Green 

Edition getuigen al onze klanten van 

een eenvoudiger en sneller verloop van 

hun administratie en van een aanzienlijk 

gestegen rendabiliteit, en daar draait het 

tenslotte om.”

Praktisch?
Wie in de praktijk kennis wil maken met 

de Green Edition van One Two krijgt 

hiertoe alle kansen. One Two Concept 

bvba organiseert immers op regelmatige 

tijdstippen demo’s en workshops doorheen 

het Vlaamse land en ze zijn ook present op 

de belangrijkste vakbeurzen. Juiste data en 

locaties zijn terug te vinden op hun website 

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

specialist ter beschikking om ook in uw 

bedrijf langs te komen voor een vrijblijvende 

demonstratie op maat.

Meer info?

Bel ons op 051/72.14.00.

www.one-two.com/green

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

dat bijna 65% van de KMO’s regelmatig 

te kampen krijgen met laattijdige 

betalingen van hun klanten. Een 

fenomeen dat zich ook steeds meer in 

de groensector laat voelen, met vaak 

pijnlijke liquiditeitsproblemen tot gevolg. 

De schuld is echter niet steeds in de 

schoenen van de klant te schuiven, ook 

de (groen)ondernemer zelf ligt dikwijls 

aan de basis: onzorgvuldig bijhouden 

van de gepresteerde werkuren, 

laattijdige of onvolledige facturatie, 

slordige debiteurenopvolging…Over 

hoe de groensector zich hiertegen 

kan wapenen, hadden we een gesprek 

met Filip Pattyn en Kristof Wittouck, 

oprichters en zaakvoerders van One 

Two Concept bvba uit het West-

Vlaamse Moorslede.

Waarom iets moeilijk maken 
als…
Filip Pattyn: “Bij het ontwikkelen van One 

Two Work, ons registratiesysteem voor 

gepresteerde werkuren en verbruikte 

materialen, hadden we niet meteen de 

groensector voor ogen. Veelvuldige 

contacten met tuinaanleggers en aannemers 

in de groensector hebben echter geleid 

tot een specifieke maatwerkversie, de 

Green Edition van One Two Work, die een 

antwoord biedt op de eigen problematiek 

van de groensector. 

Wat we hierbij steeds voor ogen hielden, 

is de efficiëntie, de eenvoud en het 

gebruiksgemak van ons systeem. Bij 

complexe oplossingen heeft immers 

niemand baat. Het correct en makkelijk 

registreren van jobs en werkuren gebeurt 

simpelweg op de werf met behulp van 

een minuscuul kleine barcodescanner. 

Materiaalverbruik wordt geregistreerd op 

een mini-tablet. Eén druk op de toets en 

alles wordt geregistreerd, klaar voor verder 

gebruik. Meer is er niet aan.”

Door het bos de bomen blijven 
zien
Kristof Wittouck: “Vroeger was het soms 

moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van 

de echte rendabiliteit van een bepaald project. 

Hoeveel uren hebben we nu exact aan die 

opdracht gewerkt? Wat was het precieze 

aandeel van de verplaatsingen? Hoeveel 

ton aarde of verharding werden exact aan- 

of afgevoerd. In hoeverre weken de werken 

af van de oorspronkelijke offerte? Hoe lang 

werd een bepaalde machine ingezet? En de 

hamvraag tenslotte: hoeveel hebben we nu 

uiteindelijk verdiend aan deze opdracht? 

Vroeger, en zelfs nu nog wordt al eens 

nonchalant met deze zaken omgesprongen: 

veel belangrijke gegevens worden op losse 

briefjes neergekrabbeld. In het beste geval 

mag de zaakvoerder het hele weekend achter 

zijn bureau doorbrengen om alle briefjes te 

verzamelen en te ontcijferen. In het slechtste 

geval gaat al eens een briefje verloren… 

en dan wordt het gissen natuurlijk. Met als 

onvermijdelijk resultaat: een moeilijke, bijwijlen 

onvolledige facturatie en een bijna onmogelijke 

nacalculatie. Met Green Edition behoudt men 

steeds een duidelijk en gedetailleerd overzicht 

van al deze belangrijke parameters. Het laat 

vooral toe om tijdig en correct te factureren of 

preventief in te grijpen waar nodig tijdens de 

uitvoering van de werken. Ook de nacalculatie 

liegt er niet meer om en als ondernemer blijft u 

perfect meester van de situatie.”

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

One Two Work systeem houdt nu al 

rekening met de evoluties en verplichtingen 

van morgen. Zo hebben we een nieuwe 

module geïntegreerd met betrekking tot 

de fytolicentie van de federale overheid. Dit 

certificaat voor de professionele gebruiker 

treedt in werking vanaf 25 november 

2015. Het verplicht bijhouden van hoe, 

waar, wanneer en hoeveel sproeistof exact 

wordt verbruikt, verloopt via Work Green 

Edition volledig geautomatiseerd en zonder 

veel poespas. Wij zorgen ervoor dat de 

administratie in de groensector er in de 

toekomst niet complexer op wordt.”

Hoe snel en accuraat verloopt uw 
facturatie?
Kristof Wittouck: “Ik kom graag even 

terug op het uitgangspunt van ons 

gesprek, met name het vermijden van 

betalingsachterstand dankzij een snellere 

en juistere facturatie. Hierin blinkt nu net 

onze Work Green Edition uit. Gedaan met 

het tijdrovend en onzorgvuldig bijhouden 

van gegevens op losse briefjes. Eén druk 

op het scannertje en alles is geregistreerd, 

Wenst u correct en duidelijke werkuren? Op een eenvoudige manier?      
Bel ons nu op 051/72.14.00 - www.one-two.com/green

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!

Eenvoudige tijd- en materiaalregistratie voor de groensector.

www.one-two.com/green
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Your partner in gates & fences

DISTRI 
FENCE

Gamma

Houten omheiningen

Post & Rail 

 Hardhouten poorten

Zachthouten poorten

Robinia palen

Kwaliteit en Service

Distrifence is een productie en distributie bedrijf dat zich uitsluitend richt tot professionelen. Omdat kwaliteit voor u belang-

rijk 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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Word nu lid van 

GROEN GROEIEN! 
Geachte tuinaannemer,

‘GROEN GROEIEN’ blijft groeien. De vriendenkring van tuinaannemers is immers aan het uitgroeien tot een volwaar-
dige 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 aan-
bod 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 tuin-
aanlegsector.

Wat verwezenlijkt Groen Groeien voor haar leden
 in 2015?

De leden kunnen de meerwaarde van onze expertise ervaren bij informa-
tievragen 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 milieu-
dossiers.

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 Maga-
zine’ 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 onderschei-
den in het ruime aanbod van dienstverleners in de tuinsector.

Voor slechts
 € 269,00 ben je lid tot eind 2016.

Dit kan via overschrijving op rekening 

BE11 7380 3134 3348 met vermelding 

‘uw e-mailadres’’. 

6 Groengroeien

HET TUINEXPERT KWALITEITSLABEL

HET TUINEXPERT KWALITEITSLABEL

Dit label wil kwaliteit garanderen naar de consument toe. 

Met een TuinExpert bent u ervan verzekert dat u een 

tuinaannemer kiest die zijn werk professioneel en efficiënt 

uitvoert.

DE TUINEXPERT STAAT VOOR:    

√  Professionaliteit: 

 De tuinaannemer voldoet aan bepaalde criteria waarmee het   

 TuinExpert label u een hoge kwaliteit van het geleverde werk   

 garandeert. 

 √  Betrokkenheid: 

 De TuinExpert hanteert een open communicatie, een goed  
 

 contact en correcte afspraken.

√  Vakbekwaam: 

 De TuinExpert is vakbekwaam en schoolt zich regelmatig bij.

√  Service: 

 zowel voor of na de werken , uw tevredenheid is van het   
 

 grootste belang.

 
 Is er een probleem waar u en uw TuinExpert niet tot een  

 oplossing komen? Neem contact met het Tuinexpertlabel en 

 wij stellen alles in het werk om een oplossing te vinden.

foto’s V
laam

se tuinaannem
er
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Tuinexpert
Het kwaliteitslabel ‘Tuinexpert’ is een onafhankelijke certificering voor de professionele tuinaannemer die zich wenst te onder-
scheiden 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 tuinaan-
nemer 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  
   grootste belang. 

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.

HET TUINEXPERT KWALITEITSLABEL

HET TUINEXPERT KWALITEITSLABEL
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KWALITEIT. VERTROUWEN. GARANTIE.

KWALITEIT. VERTROUWEN. GARANTIE.De gecertificeerde  tuinaannemer kan zich profileren naar de 

consument als een betrouwbaar en gekwalificeerd bedrijf. Om 

het kwaliteitslabel te behalen wordt een audit door een onaf-

hankelijk bureau uitgevoerd.
ZOWEL EEN EENMANSZAAK ZONDER PERSONEEL ALS EEN 

KLEINE OF GROTE KMO KAN HET TUINEXPERT LABEL  
BEHALEN.

Als het kwaliteitslabel behaald wordt, kan de gecertificeerde 

tuinaannemer beroep doen op volgende diensten: 
 √  Administratieve ondersteuning 
 √  Coaching  √  Helpdesk  √ Geschillencommissie

   Zie www.tuin-expert.be voor meer info 
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We hebben het allemaal geleerd op 

school: water bevriest bij temperatu-

ren vanaf – 0,0 °C. Correct? Ja, ten-

minste, als we spreken over zuiver 

water. Water dat rijk is aan zouten bij-

voorbeeld, kent een lagere stollings-

temperatuur. Het voedingselement 

dat bij planten het meest bijdraagt tot 

een ‘antivrieseffect’ is kalium (potas). 

Kalium wordt door planten opgeno-

men en vooral in het celsap opgesla-

gen, waar het sterk bijdraagt tot een 

optimale spanning van de plantencel-

len én tot een verlaagde vorstgevoe-

ligheid 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 opgeno-

men kaliumionen veroorzaken een stijgende 

zoutconcentratie in deze cellen. Stijgt de 

zoutconcentratie in een cel omdat zij voe-

dingszouten vanuit haar omgeving heeft op-

genomen, dan stijgt hierdoor de osmotische 

druk van de cel, Maar deze cel zal er ook 

naar streven om de hoge zoutconcentratie 

af te zwakken door water op te nemen tot 

de osmotische waarde van de cel gelijk is 

aan deze buiten de cel. Hierdoor neemt het 

osmotische verschil tussen de cel en haar 

omgeving af tot uiteindelijk zelfs nul. Het 

gevolg van de wateropname door de cel 

is dat de celspanning stijgt, wat ten goede 

komt aan de celfysiologie, haar stevigheid, 

haar waterregulatie, haar afweer tegen ziek-

ten en dergelijke. Deze gewenste fase van 

de cel noemt men de turgortoestand. Het 

belangrijkste element om deze turgortoe-

stand te bereiken is kalium. En tijdens de 

Kalium, Hét voedingselement dat
plantenCellen onderKoeld Houdt 

winter behouden cellen met een optimale 

K-inhoud voldoende water om uitdroging 

te voorkomen. Bovendien werkt een vol-

doende hoge zoutconcentratie van het cel-

sap als een soort van ‘antivries’. Wij weten 

allemaal uit ervaring dat zuiver water sneller 

zal bevriezen dan zout water. Plantencellen 

met een lage K-inhoud zullen dus gemak-

kelijk bevriezen. En bevriezende water zet 

uit, met zware en definitieve celvernietiging 

tot gevolg. 

Een plant heeft dus vanaf het najaar een 

behoorlijke behoefte aan kalium. COMPO 

Benelux heeft in haar gamma twee produc-

ten met een hoge kaliuminhoud: Floranid® 

Club 10-5-20 en Kali Gazon. Floranid® 

Club bevat nog 10 % N (waarvan 6 % traag 

werkend is!), de bijzonder fijnkorrelige Kali 
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Wenst u bijkomende inlichtingen 

of een passend advies, contac-

teer 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.

Gazon enkel kalium (27%) en magnesium 

(11 %). Beide producten zijn bijzonder ge-

schikt voor late herfsttoepassingen.
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Ecologische vijvers:
kennis als basis voor een
succesvol systeem

Voorgeleide
Alvorens in te gaan op enkele technische 
aspecten van ecologische vijvers, toch 
een korte bredere kijk op het containerbe-
grip ‘Ecologische vijvers’. Indien intrinsiek 
het begrip ‘ecologisch’ gedefinieerd 
zou kunnen worden, is het aangewezen 
ecologische kost versus ecologische 
baat af te wegen. Een vijver, bestaande 
uit beton, rubber en ontgonnen pri-
maire substraten (ecokosten), is enkel te 
rechtvaardigen indien deze voldoende 
bijbrengt aan ecosystemen waarin zowel 
fauna als flora toereikend gefaciliteerd 
worden. Eco is dus niet steeds zo ‘eco’ 
als gepretendeerd wordt. Het berede-
neren of een ‘kunstmatige’ waterbarrière 
nodig is, vormt hier ongetwijfeld de eerste 
stap om de ecokosten te drukken. Vijvers 
uit natuurlijke watertafels vormen evenwel 
een knappe uitdaging. Ze vergen voorbe-
reiding (frequente monitoring grondwater-
stand doorheen seizoenen) en planning. 
De hoogte van de waterlijn moet ontwerp-
matig inpasbaar zijn t.o.v. de tuin. 

Ecologische processen: 
voedselrijkdom
In een gezonde waterbiotoop verwerkt de 
levensgemeenschap haar eigen organisch 
afval. Dat is het zelfreinigende vermogen 
van het water. Eutrofiëring door zure regen 
of kunstmest of toevoer van organische 
stoffen (overmatig bladafval, dierlijke mest 
...) is nefast voor een levensgemeenschap. 
Ze zorgen immers voor een aangroei van 
algen en bacteriën. Aerobe bacteriën ma-
ken, o.a. door zuurstofgebrek door afbraak 
voor het organisch materiaal, plaats voor 

anaerobe bacteriën. Een anaeroob water-
milieu stinkt en vertroebelt veelal en is arm 
aan fauna en flora. Indicatorplanten kunnen 
de kwaliteit van het water signaleren. Zo 
komt waterpest enkel voor in heel zuiver en 
helder water. Hoornblad doet het al met iets 
minder en vederkruid kan vrij vuil water ver-
dragen. Welke plant groeit het weelderigst?

Ecologische processen: 
energie binnen een levens
gemeenschap
Planten vormen een eerste schakel door 
hun vermogen zelf energie te produ-
ceren. Van alle opgenomen energie 
wordt tot 60% beschikbaar gesteld voor 
planteneters. Deze laatste is eveneens 
kwistig met energie in functie van groei, 
voortplanting en beweging. Idem voor de 
derde schakel, de vleeseters. 

“Eco is niet 
steeds zo ‘eco’ als 
gepretendeerd 
wordt”
Enkel de energie, vrijgekomen voor de 
bouwstoffen van lichaamsweefsel, wordt 
doorgegeven aan een bovenliggende 
schakel. Dit verklaart meteen de sym-
boliek van een voedselpiramide, waarbij 
de biomassa van planten groter is dan 
deze van de planteneters ... Dit verklaart 

meteen de fragiliteit van het evenwicht 
bij ‘kois’ of andere karperachtigen t.o.v. 
de lagerliggende schakels (bv. planten). 
Kleine waterdiertjes en planten worden 
versmaden, de bodem wordt permanent 
omgewoeld. De vertroebeling bedreigt 
de resterende plantengroei waardoor 
afvaleters als waterpissebeden of slinker-
wormen opgegeten worden. 
 Een gezonde levensgemeenschap kent 
 een verdeling van 90% opbouwers, 9% 
 planteneters en 1% vleeseters. 

Rekening houden met  
ecologische processen bij  
de aanleg
Het is zaak ecologische processen zo 
sterk mogelijk te faciliteren bij de inrichting 
van de vijver. Een systeembenadering (fa-
ciliteren van een ecosysteem) heeft hierbij 
de voorkeur op een soortbenadering (ten 
gunste van één bepaalde planten- of dier-
soort als de mens in zijn luxe-zwemvijver). 
Een van de bouwstenen om hiertoe te 
komen is het gebruik van een doorgedre-
ven strandprofiel. Vanuit natuurtechnisch 
oogpunt is een helling van 3/1 (of zwak-
ker) aanvaardbaar. Zeker op hoogte van 
de waterlijn mag dit oplopen tot 5/1 zo-
doende een breed scala van moeras- tot 
oeverplant overheen wortelende drijvers 
zijn gading vindt. Deze ruimtevergende 
opstelling plaats je beter eenzijdig dan een 
toevlucht te moeten zoeken tot een sym-
metrische tussenoplossing. Het spreekt 
voor zich dat we de schuine helling in dat 
geval voornamelijk in de meest zonbe-
schenen noordwestelijke zijde inrichten.
De totale oppervlakte van de poel speelt 
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vormen evenwel geen wondermiddel. 
Enkel als reddingsboei bij een forse even-
wichtsverstoring (overmatige slibopbouw 
door bovenvermelde aanleidingen) kan 
teruggegrepen worden. Ook hier kan 
opgemerkt worden dat de aanwezigheid 
van duikerwantsen, zoetwaterpissebed-
den of muggenlarven als signaal voor 
teveel slib ons heel wat kan leren.

“Een ecologische 
vijver vormt 
een bouwsteen 
in een ruimer 
denkpatroon”
Het verwijderen van hoogopgroeiende 
moeras- en oeverplanten kan door maaien 
en gebeurt bij voorkeur in september - ok-
tober (vooraleer ze ontbonden wegdwar-
relen). Ook het afscheppen van bladafval 
kan te sterke acute aanvoer van organisch 
materiaal en verlanding voorkomen. 

Nageleide
Een ecologische vijver ligt bij voorkeur 
niet in een ecologische woestijn. Omdat 
amfibiën een lange periode van hun leven 
op het land foerageren, dient de poel bij 
voorkeur aan te sluiten op een strook 
hoog gras, dicht begroeide struikengroep 
of struweel. Een ecologische vijver vormt 
immers een bouwsteen in een ruimer 
denkpatroon dat zich doorheen het hele 
ontwerp dient te vertalen 

enigszins in op de bezetting van amfi-
biën. Het heeft meestal geen invloed op 
de soortdiversiteit, maar is wel belang-
rijk in het kader van het soortbeheer. 
Grote poelen zullen ook een grotere 
populatie van een soort herbergen dan 
kleine omdat er, vooral bij salamanders, 
predatiedruk is op de legsels en larven 
binnen en onder de soorten. Daarenbo-
ven zijn er ook soortspecifieke verschillen 
in de bezettingsgraad naargelang van de 
oppervlakte. Zo prefereren kamsalaman-
der, de gewone pad, de groene kikker en 
meerkikker vooral grote poelen. Andere 
soorten zijn minder kieskeurig en gedijen 
ook goed op kleinere oppervlakten. Een 
grillige vorm met vele kronkels van de 
contour vergroot de oeveroppervlakkte 
aanzienlijk, binnen eenzelfde oppervlak. 
De diepte kan enigszins de faunasamen-
stelling sturen. Bepaalde soorten (bv. 
groene kikkers) houden van permanent 
water, terwijl salamanders net de keuze 
geven aan een minder diepe vijver die 
zelfs een enkele keer droogvalt. 

Rekening houden met  
ecologische processen bij 
het beheer
Net als bij andere vegetatietypes vormt 
een vijver een onderdeel van een suc-
cessieproces waarbij het beheer deze 
successie een halt moet toeroepen. Elke 
vijf tot tien jaar wordt bij lagere water-
stand (veelal september) het slib best 
geruimd. Een waardig alternatief voor 
vele dure slibruimende producten vormt 
coccolietenkrijt. Dit minerale product be-
staat uit calciumcarbonaat waardoor het 
de verzuring compenseert en de aerobe 
bacteriën stimuleert om het organische 
slib af te breken. Additieve producten 

Tekst: Yves Dehondt, tuin- en  
landschapsarchitect.
Foto’s: AVBS.
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• Vorstbestendige platen in HDPE met een druksterkte tot 400 ton/m²
• Kunstofversterkingen tussen de honingraten die de wringlasten opvangen
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In 2011 sloten de drie Gewesten een 
akkoord om een kilometerheffing voor 
vrachtwagens in te voeren. Dat vertaalde 
zich in 2014 in een samenwerkings-
akkoord. Op 18 mei 2015 keurde de 
Vlaamse regering het voorontwerp van 
decreet goed dat de kilometerheffing 
voor vrachtwagens invoert. Hiermee trekt 
ze het Europese principe ‘De gebruiker/
vervuiler betaalt’ door naar het vrachtver-
voer. Ze wil de kilometerheffing invoeren 
tegen 1 april 2016, dus zeer snel. 

Heffing naargelang impact 
op het milieu, gebruik en 
slijtage wegennet
De kilometerheffing voert – ter vervan-
ging van het Eurovignet – een variabel 
bedrag per kilometer in, gedifferentieerd 
in functie van de Euro-emissieklasse en 
maximaal toegelaten massa (MTM). Het 
bedrag weerspiegelt zo enerzijds het ge-
bruik van en de slijtage aan het wegennet 
(infrastructuurheffing) en anderzijds de 
impact op het milieu (externe kostenhef-
fing). De heffing is verschuldigd op een 
aantal autosnelwegen en een beperkt 
aantal gewestwegen door binnen- én 
buitenlandse vrachtwagens.

On Board Unit (OBU)
Elke houder van een voertuig met een 
MTM vanaf 3,5 ton zal een ‘On Board 
unit’ (OBu) moeten installeren vóór hij 
zich ermee op de openbare weg begeeft. 
De bestuurder moet de aanwezigheid 
en het functioneren van de OBu steeds 
controleren. De OBu registreert de tol 
plichtige kilometers met GPS-technologie 
en combineert deze met een gegaran-
deerde inning (bijvoorbeeld een betaal-
kaart). De houder sluit hiervoor een over-
eenkomst met een dienstverlener, die op 
basis van de elektronische registratie het 
verschuldigde bedrag int en doorstort 
aan de Vlaamse overheid. Het Vlaams 
gewest bepaalt de toelatingsvoorwaar-
den en procedures voor de dienstverle-
ners en staat in voor de handhaving via 
bestraffing met administratieve geldboe-
tes (€ 1000/inbreuk voor een periode van 
3 uur) of uitzonderlijk met strafsancties.

“In voertuigen 
met een MTM 
vanaf 3,5 ton 
zal een ‘On 
Board Unit’ 
(OBU) moeten 
geïnstalleerd 
worden”

Terwijl het Eurovignet van toepassing 
was op transport vanaf 12 ton, moet de 
kilometerheffing betaald worden vanaf 
3,5 ton. Daarenboven geldt ze niet alleen 
voor voertuigen die ‘uitsluitend’ voor 
goederenvervoer ingezet worden, maar 
ook voor voertuigen met een ‘gemengd’ 
gebruik.

Vrijstellingen
Enkel landbouwvoertuigen die uitsluitend 
voor land-, bos- en tuinbouw gebruikt 
worden, zullen vrijgesteld worden. Deze 
vrijstelling wordt decretaal verankerd: 
‘Voertuigen die de aard hebben van een 
landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoer-
tuig, die in België slechts in beperkte 
mate op de openbare weg gebruikt wor-
den en die uitsluitend gebruikt worden 
voor landbouw-, tuinbouw-, visteelt- en 
bosbouwwerkzaamheden.’ Essentieel is 
dus een dubbel criterium: landbouwvoer-
tuigen én landbouwgebruik. Aannemers 
die met een tractor wegenwerken uitvoe-
ren, vallen dus niet onder deze vrijstelling.
 
Tarief kilometerheffing
Het tarief is geïnspireerd op het Duitse 
systeem, met enkele correcties. De hef-
fing varieert van 7,4 cent/km tot 20 cent/
km. De minst vervuilende lichte vracht-
wagens (MTM tussen de 3,5 en 12 ton 
en Euro norm 6) betalen het minimum-
tarief. Voor de meest vervuilende lichte 
vrachtwagens verdubbelt de heffing bijna 
tot 14,6 cent. Voor de zware vrachtwa-
gens (MTM groter dan 32 ton), bedraagt 
de heffing 12,8 cent voor de minst 
vervuilende en 20 cent voor de zwaarst 
vervuilende voertuigen. De gemiddelde 
heffing wordt geschat op zo’n 14 cent 
per kilometer.

1
_FAQ
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Kilometerheffing 
voor vrachtwagens 
vanaf
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Beperkt tolwegennet
Het tolwegennet werd niet uitgebreid en 
blijft beperkt tot het eurovignetnetwerk. 
Het tolwegennet omvat alle autosnelwe-
gen en een beperkt aantal gewestwegen 
(13,7% van alle gewestwegen). 

Tarieven en compensaties
Vooral voor de gewichtsklasse 3,5 tot 
12 ton werden de tarieven uit het initiële 
voorstel verlaagd (-36%). Tevens werd 
het tarief van de twee meest milieuvrien-
delijke voertuigklassen (Euronorm 5 en 
6) gelijk geschakeld. Verder voorziet de 
Vlaamse regering in een aantal financi-
ele compensaties: een afschaffing van 
het eurovignet, een afschaffing van de 

verkeersbelasting voor voertuigen tus-
sen 3,5 en 12 ton, een vermindering van 
de verkeersbelasting voor de andere 
voertuigen, de fiscale aftrekbaarheid van 
de heffing en nog enkele verder uit te 
werken flankerende maatregelen.

Tabel. Voorgestelde bedragen 
kilometerheffing (mei 2015)

"De Vlaamse regering voorziet 
 een aantal financiële 
compensaties zoals de 
afschaffing van het eurovignet 
en de afschaffing van de 
verkeersbelasting voor 
voertuigen tussen 3,5 en 12 ton." {

Bron: Studiedienst Boerenbond
Voor vragen, contacteer consulent Jan Vancayzeele via jan.vancayzeele@avbs.be 

Foto’s: AVBS 

Euro/km

Euronorm 3,5-12 ton 12-32 ton Vanaf 32 ton

0 0,146 0,196 0,200

1 0,146 0,196 0,200

2 0,146 0,196 0,200

3 0,126 0,176 0,180

4 0,095 0,145 0,149

5 0,074 0,124 0,128

6 0,074 0,124 0,128
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De pracht van

herfstkle uren
Het zijn niet enkel de bloe
men die schitteren
De dagen worden korter, de tempera-
tuur daalt, maar daarom wordt het in de 
tuin niet minder leuk. Het is herfst en dat 
brengt een prachtig schouwspel met zich 
mee: de herfstverkleuring. Een schouw-
spel van warme kleuren geeft de planten 
een absolute meerwaarde die we zeker 
niet mogen vergeten in de tuin.

“Een schouwspel 
van warme 
kleuren geeft 
de planten 
een absolute 
meerwaarde die 
we zeker niet 
mogen vergeten in 
de tuin.”

De percelen worden steeds kleiner, en 
ook de tuinen. We moeten er dus voor 
zorgen dat de planten die we gebruiken, 
niet enkel een paar dagen of weken per 
jaar bloeien, maar ze moeten diverse 
malen per jaar attractief zijn. De herfst 
is daar een uitgelezen moment voor. In 
een periode dat de bloei van de meeste 
planten stilaan vermindert, kunnen we 
heel wat kleur in de tuin brengen met 
herfstkleuren.

Het fenomeen
Naarmate de nachten langer worden en 
de dagen korter, krijgen we herfstver-
kleuring. Andere factoren zoals tempera-
tuur, hoeveelheid regen, standplaats, PH 
zijn minder van belang, maar hebben wel 
een invloed op de intensiteit.

Chlorofyl geeft de groene kleur aan de 
bladeren. Het is deze chlorofyl die zorgt 
voor de fotosynthese. De fotosynthese 
zorgt voor de omzetting van zonlicht naar 
voeding voor de plant. Zodra de nachten 
langer worden, zal er geen chlorofyl meer 

aangemaakt worden en krijgen andere 
kleurpigmenten in het blad de overhand. 
Naargelang van de aanwezigheid van het 
ene of het andere kleurpigment zal het 
blad verkleuren in gele, rode tinten.

Een kleine opsomming
Bij iedere soort planten zijn er soorten die 
een zeer mooie of uitgesproken herfst-
verkleuring hebben. De meest in het 
oogspringend zijn natuurlijk de bomen 
maar ook struiken, klimplanten, vaste 
planten en zelfs coniferen kunne mooie 
herfstverkleuringen hebben. Een lijst met 
alle planten met een mooie herfstverkleu-
ring zou zeer lang zijn, maar toch een 
kleine opsomming.

Bij de vaste planten hebben we niet 
zoveel planten met een mooie herfstver-
kleuring, maar toch enkele voorbeelden: 
amsonia hubrichtii, Hosta (hartlelie) en 
geranium macrorrhizum ‘bevan’s variety’.
Bij de klimplanten is er ook geen groot 
assortiment, toch enkele opvallende 
blikvangers: parthenocissus quinquefolia 
(wilde wingerd) en Vitis.

Coniferen hebben meestal groenblij-
vende naalden, maar toch zijn hier ook 
herfstverkleurders bij zoals larix kaemp-
feri pendula (Japanse larix) en ginkgo 
biloba (Japanse notenboom).

Bij de heesters zijn er heel wat herfst-
verkleurders die variëren van subtiele 
geelverkleurders tot de felle roodverkleur-
ders. Goede voorbeelden zijn euonymus 
alatus (kardinaalsmuts), cornus kousa 
chinensis (Chinees Kornoelje), amelan-
chier lamarckii (Amerikaans krenten-
boompje), viburnum carlesii (sneeuwbal), 

16 Groengroeien
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De pracht van

herfstkle uren

“In een periode dat de bloei van de meeste planten stilaan vermin-dert, kunnen we heel wat kleur in de tuin brengen met herfstkleuren.”

acer japonica ‘aconitifolium’ (Japanse 
esdoorn), aronia melanocarpa (zwarte 
appelbes), cercis canadensis ‘forest 
pansy’ (Judasboom) en cornus alba 
‘kesselringii’ (witte kornoelje).
Wat de bomen betreft, kom je tijdens 
een herfstwandeling in het bos zeker 
verschillende mooie exemplaren tegen 
zoals: nyssa sylvatica (zwarte tupe-
loboom), quercus palustris (moeraseik), 
liriodendron tulipifera (Tulpenboom), 
liquidambar styraciflua (amberboom), 
gleditsia triacanthos ‘skyline’ (Chris-
tusdoorn), fraxinus excelsior ‘jaspidea’ 
(Goudes), sorbus decora (lijsterbes), 
parrotia persica (Perzisch ijzerhout), 
carpinus betulus (haagbeuk).

Tekst: Joris De Coninck.
Foto’s: Tom (Espaliers) en AVBS.              
_                                                                                                                        
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De meerwaarde van onderzoek 
naar groentoepassingen op het PCS
Het standpunt van Marc Galle (voorzitter Groen Groeien en Verbond van Tuinaannemers AVBS) en Bruno Gobin (directeur PCS)

Het PCS ondersteunt de 
professionele groenvoor-
zieners via verschillende 
demonstraties en studie-

dagen waarop theoretische concep-
ten vertaald worden naar concrete 
toepassingen. Hierdoor kunnen 
groenvoorzieners snel de sterktes en 
zwaktes beoordelen op het terrein 
en de kennis onmiddellijk toepas-
sen op het eigen bedrijf. 

PCS-directeur Bruno Gobin wijst Joke 
Schauvliege op het waardevolle onder-
zoek rond het gebruik van verticaal groen 
voor stedelijke ruimten.
Het belang van planten, bloemen en 
groen voor onze samenleving kan niet 
genoeg benadrukt worden. Het bezoek 
van Vlaams Minister van Landbouw, 
Omgeving en Natuur Joke Schauvliege 
aan het PCS begin juni was een goede 
gelegenheid om een oproep te lance-
ren naar meer groen in onze dorpen en 
steden. Groen dat doordacht gekozen en 
professioneel aangeplant wordt en geen 
onverwacht onderhoud vergt. Groen dat 
aantrekkelijk en innovatief is en nuttige 
biodiversiteit tot diep in de dorps- en 
stadskernen brengt. 
 
Waarom is de praktijkwerking 
van het PCS zo belangrijk? 
Marc Galle: Als tuinaannemer ben je 
dagelijks op het terrein bezig met overleg 
met je klant en met personeel en leveran-
ciers om een project goed en tijdig uit te 
voeren. Je vertrekt vanuit je eigen profes-

sionele kennis en ervaring, maar dagelijks 
kom je zaken tegen waar je niet direct een 
pasklaar antwoord op hebt, en vaak geen 
tijd hebt om het ergens te gaan opzoe-
ken. Denk maar aan ziekten en plagen of 
nieuwere cultivars. Dan is het gemakkelijk 
om te kunnen terugvallen op de praktijk-
werking van het PCS, dan kan er iemand 
even meedenken en je op weg zetten. 
 Marc Galle:  Voor een tuinaannemer is het 

van grote waarde om terug te kunnen val-
len op de praktijkwerking van het PCS.
 Bruno Gobin:  Anderzijds proberen we 
te anticiperen op praktische problemen: 
tweemaal per jaar verzamelen we de be-
langrijkste vragen van de groensector in 
ons technische comité waarmee we dan 
een proefprogramma uitwerken. Zo bou-
wen we ervaring op en kunnen we in het 
seizoen verschillende resultaten tonen 
aan de tuinaannemers. Anderzijds blijven 
we het hele seizoen alert en sturen we 
bv. wekelijks waarschuwingsberichten 
over gesignaleerde plagen en ziekten, 
en bieden we oplossingen aan om deze 
duurzaam te bestrijden.
 Marc Galle:  Heel wat tuinaannemers zijn 
lid van het PCS omwille van die waar-
schuwingsberichten. Ze krijgen actuele 
informatie, en dat is nodig want elk jaar 

verlopen de plaagpieken anders. De 
informatie rond bestrijding en over nut-
tige insecten die mee helpt de plaag op 
te ruimen, is ook interessant voor onze 
medewerkers, zeker door de strikte regel-
geving (fytolicentie, nulgebruik gemeenten 
…). Daarnaast beschikt het PCS over heel 
wat kennis over nieuwe cultivars, met heel 
wat toepassingsmogelijkheden in groen. 
 Bruno Gobin:  Daar kunnen we inderdaad 
terugvallen op de kennis opgebouwd in de 
teeltsectoren. We leggen trouwens samen 
met de telers een interessant vernieuwend 
assortiment boomkwekerij aan, met veel 
potentieel voor tuinen, straten en industrie-
gebieden. We blijven de boodschap herha-
len: mooi en kwalitatief groen is belangrijk 
voor bebouwde ruimtes. Er is een zeker 
continuüm nodig van het buitengebied – 
waar al eens wat wildere beplanting zoals 
bijenweides kan - naar de tuinen van 
buitenwijken die mooi met ruim groeiende 
cultivars ingevuld kunnen worden en de 
stadstuintjes en nauwere straten, waar 
kleinere planten of verticaal groen de 
kleinste oppervlakte kunnen aankleden. 
We moeten als siertelers en groenvoorzie-
ners onze rol durven claimen om mooie 
woongebieden te maken waar plaats is 
voor biodiversiteit, en de meer natuurlijke 
beplanting laten voor natuurgebieden en 
akkerranden. Elke plant heeft zijn juiste 
plaats. Deze boodschap hebben we ook 
aan minister Schauvliege gegeven toen 
ze het PCS bezocht. Ze onderkende het 
belang van de praktijkwerking voor groen 
voor tuinaannemers en openbaar groen en 
zal onze vraag om de afdeling groen een 
volwaardige plaats te geven op het PCS, 
ter harte nemen. Dit is belangrijk om de 
groensector verder professioneel te blijven 
ondersteunen en de kennis vast te leggen.
Contactpersonen zijn Liesbet van 
Remoortere (W&W) en Pieter Goossens 
(Groen). 

Tekst Willy De Geest
Foto’s PCS en AVBS

_

_ONDERZOEK

19Groengroeien

• Betere ziektetolerantie
• Betere droogtetolerantie
• Beter resultaat bij doorzaaien
• Betere start voorjaar

4x beter

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

HIGHTECH GRAS
De nieuwe standaard

voor sport en recreatie!

Speciale 4turf actie.Koop 4turf graszaad en ontvang de GRASSPION met 
NASA-technologie GRATIS! *

* Vraag naar de voorwaarden

2140003263_ADV_6052.indd   1 26/08/15   10:37



20 Groengroeien

 Woensdag 25 november 2015:  
 demonamiddag arbeidsveiligheid  
 tuinaanleg 
Het integreren van een arbeidsveilig-
heidsbeleid in de bedrijfsvoering is voor 
de sector essentieel. Om ervoor te 
zorgen dat je op je eigen bedrijf aan de 
slag kunt, organiseren we een demona-
middag specifiek voor tuinaannemers. 
Noteer alvast 25 november in je agenda. 
Op het PCS in Destelbergen geven we 
je een eerste kijk op de wetgeving rond 
'Welzijn op het werk' met praktijkge-
richte tips en voorbeelddocumenten. We 
focussen daarna op twee grote thema's: 
onthaalbeleid van nieuw personeel en 
machineveiligheid. Het tweede gedeelte 
focust meer op de praktijk waarbij een 
aantal machines met aandacht bekeken 
zullen worden in verband met noodstop, 
beveiligingen, PBM’s ... Algemene veilig-

_VEILIGHEID

Focus 
    op arbeidsveiligheid, 
        tuinaanleg 

                  in het najaar

In 2014 kwamen zes men-
sen om het leven tijdens het 
uitoefenen van hun werkzaam-
heden in de groene sectoren. 

Een statistische benadering van het 
aantal niet-dodelijke arbeidson-
gevallen komt volgens ILVO uit op 
ongeveer 1800. Deze cijfers bewij-
zen andermaal dat sensibilisering 
en preventie meer dan ooit nodig 
blijven. We zijn dan ook samen 
met IDEWE en ILVO in 2014 
gestart met een ADLO Demoproject 
'Arbeidsveiligheid in de tuinbouw’ 
en worden daarin gesteund door 
de Vlaamse overheid. Via de 
sociale sectorfondsen is recent een 
veiligheidsdienst opgericht om via 
screenings en begeleiding tuinaan-
legbedrijven te ondersteunen.

 Arbeidsveiligheid op www.groengroeien.be  
Op onze website kun je terecht voor 
algemene informatie over het wettelijke 
kader en voorbeelddocumenten. De 
CODEX voor het welzijn op het werk 
(4 augustus 1996) vormt de Belgische 
basiswet en is bepalend voor het welzijn 
van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk. In het gedeelte ‘hoe eraan te 
beginnen’ wordt stapsgewijs uitgelegd 
hoe je planmatig tewerk dient te gaan. 
Heel wat nuttige tips doen je nadenken 
bij diverse werkomstandigheden uit de 
praktijk. De rode draad is steeds ‘beter 
voorkomen dan genezen’. Bij nuttige do-
cumenten vind je nuttige standaarddocu-
menten, pictogrammen … Bij publicaties 
en nuttige websites vind je heel wat 
algemene en praktische documentatie 
over arbeidsveiligheid.

heidsaspecten op het bedrijf en ont-
haalbeleid komen ook aan bod. Tijdens 
deze workshops leer je ook instructies 
geven, hoe je alles duidelijk maakt aan 
je personeel, EHBO en noodprocedure, 
brandveiligheid … Doorlopend is er ook 
een beurs waar je allerlei handige tools 
kunt krijgen die de veiligheid op je bedrijf 
verhogen. Denk hierbij aan pictogram-
men, posters rond veiligheid en ergono-
mie, brochures, brandblusapparaten ... 
Iedereen krijgt ook een handige veilig-
heidsmap mee waarmee je direct aan de 
slag kunt gaan op je eigen bedrijf.

“De sector bewust 
maken van 
de problemen, 
het thema 
bespreekbaar 
maken en ook 
zorgen dat het 
effectief wordt 
aangepakt, 
is hierbij de 
doelstelling.”

 Tweedaagse opleiding arbeidsveiligheid  
Natuurlijk is het niet zo eenvoudig om je 
bedrijf in één keer na een demodag in 
orde te brengen. Hier komt veel meer bij 
kijken. Het beheersysteem arbeidsveilig-



heid bevat 24 modules die aandacht 
vereisen. Om je wegwijs te maken in 
dit systeem organiseren we een aantal 
tweedaagse opleidingen die je verder op 
weg kunnen helpen. Heb je interesse om 
deel te nemen aan dergelijke opleidin-
gen, neem dan contact op met ons.

“ De meeste van de 
ongevallen hadden 
vermeden kunnen 
worden door enkele 
gepaste maatregelen 
of door beperkte 
aanpassingen aan 
de manier van 
werken.”
 Preventagri 
De sociale partners 
hebben afgesproken 
om meer in te zetten 
op arbeidsveiligheid. 
Het integreren van een 
arbeidsveiligheidsbeleid in 
de bedrijfsvoering is voor de 
sector essentieel. Via de sociale 
sectorfondsen is een veiligheidsdienst 
opgericht om dit te ondersteunen. Met 
de aanwerving van een aantal medewer-
kers en door samenwerking met ILVO, 
externe preventiediensten, verzekeraars 
en anderen wil men komen tot een actief 
en gedragen preventiebeleid in de groene 
sectoren, niet alleen voor de werknemers, 
maar ook voor de zelfstandigen die daarin 
actief zijn. Hoe verloopt deze dienstverle-
ning in de praktijk? Er zullen screenings 
aangevraagd kunnen worden om de 
arbeidsveiligheid op je bedrijf te laten 
checken. Zo kunnen knelpunten gedetec-
teerd worden om ze daarna effectief aan 
te pakken. Hierbij is individuele begelei-
ding mogelijk om te zoeken naar de meest 
pragmatische oplossing.

Voor vragen of meer informatie: 
consulent Jan Vancayzeele 
jan.vancayzeele@avbs.be

Foto’s: AVBS
_
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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 samenle-
ving. 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 hitte-
eilandeffect met 
0,06 graad af” 

Gert-Jan Steeneveld, universiteit Wageningen

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

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 verti-
caal 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. Recht-
streekse toewijzingen aan tuinaannemers, 
degelijke bestekken en meer aandacht en 
dus meer budget lijken ons een prioriteit, 
willen we de steden leefbaar houden.

Ook als tuinaannemer in de private markt 

kunnen we hiertoe bijdragen. Indien we dus 
mensen zelf mogen adviseren en sturen, 
leggen we best niet alles dicht met verhar-
dingen. Een kleine boom kan wonderen 
doen en wat meer vaste planten en bloei-
ende 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 over-  
 heid en alle betrokken partijen sensibili-  
 seren. Aan de slag. 

Marc Galle, Groen Groeien

_
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“De groene stad” een hol begrip of maken we er werk van ?

Groengroeien

Ontdek nu de SW-serie van Toro.  De wendbaarheid van een zero turn 
maaier,  makkeli jk  te  besturen met een stuur wiel .  Verkrijgbaar met 
maaibreedtes van 82,  107 of  127 cm. 

Vind meer info en uw lokale Toro verdeler op w w w.toro.be !

NIEUW IN 2015

ZERO TURN TECHNOLOGIE TORO RECYCLER SYSTEEM KANTELBARE STUURKOLOM SMART PARK REMSYSTEEM

NIEUW

TORO TIMECUT TER SW-SERIE
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Meer groen in de stad:
Als deeloplossing voor lucht, warmte en waterproblematiek

Voor het tegengaan van sociale en maatschappelijke verloedering

Voor het attractiever maken van het stedelijke gebied.

Voor nieuwe economische en planologische ontwikkeling
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In deze bijdrage geven wij een 
overzicht van enkele praktijk-
situaties en bekijken we ook 
wat de werkelijke loonkost 

bedraagt in die gevallen. Hieruit 
blijkt duidelijk dat er belangrijke 
loonkostverminderingen bestaan en 
dat de reële loonkost toch lager is 
dan men op het eerste gezicht zou 
verwachten.

 Voorafgaande opmerking:  In de voor-
beelden die we in deze bijdrage opne-
men, vertrekken we steeds van hetzelfde 
brutoloon, namelijk € 10,08 per uur. De 
voorbeelden hebben alleen tot doel aan 
te tonen wat de loonkost per gepresteerd 
uur is, vertrekkend van een bepaald 
uurloon. Wanneer er voor een werknemer 
in een concrete situatie een hoger uurloon 
zou worden betaald, dan moet men alleen 
maar dezelfde procentuele verhouding 
toepassen om een idee te hebben van de 
loonkost per uur. Het is ook aan te raden 
om, wanneer men op het punt staat een 
werknemer aan te werven, een concrete 
loonkostberekening te laten doen door 
een erkend sociaal secretariaat. Dan kent 
men zeer exact de juiste loonkost.

 Situatie 1: vaste werknemer voltijds
Zoals in de tabel aangegeven, vertrekken 
wij van een brutoloon van € 10,08 per 
uur. Er is een wekelijkse arbeidsduur van 
38 uur per week. Er worden op jaarbasis 
48 weken betaald. De werknemer kan 
immers 4 weken opnemen als jaarlijkse 
vakantie. Die vier weken worden niet 
rechtstreeks door de werkgever betaald: 
de werknemer ontvangt een vakantieche-
que die door het Vakantiefonds betaald 
wordt. De financiering van dit vakantiegeld 
gebeurt door een verhoogde sociale 
zekerheidsbijdrage. De werkgever moet 
daarnaast ook op jaarbasis 10 feestda-
gen uitbetalen, wat overeenstemt met de 
tegenwaarde van twee weken. Er is dus 
een effectieve prestatie gedurende 46 
weken op jaarbasis. De werkgever betaalt 
evenwel rechtstreeks en onrechtstreeks 

(voor het vakantiegeld) 52 weken per jaar.

De sociale bijdragen bedragen in prin-
cipe 38,43%. Dit is de sociale bijdrage 
bestemd voor pensioenen, ziekte-uitke-
ringen, gezondheidszorgen, kinderbijsla-
gen, enzovoort. In de maand april van elk 
jaar moet de werkgever 10,27% betalen 
op de brutoloonmassa van het vorige jaar 
en dit voor de financiering van de jaar-
lijkse vakantie. Er moet ten slotte ook een 
bijdrage betaald worden voor het Sociaal 
en Waarborgfonds voor de Inplanting 
en Onderhoud van Parken en Tuinen. 
Deze bijdrage bedraagt 11,40%. Wan-
neer men het totaal van al deze bijdragen 
maakt, komen wij aan ongeveer 60% 
aan sociale bijdragen. Wanneer men 
dus een brutoloon van 100 uitbetaalt, is 
de reële kost 160. Hierbij werd dan nog 
geen rekening gehouden met de premie 
voor de verzekering arbeidsongevallen 
en burgerlijke aansprakelijkheid. Er is ook 
een tussenkomst in de vervoerkosten en 
voor de externe dienst voor preventie en 
bescherming. In de praktijk zal die 160, 
waarvan hierboven sprake nog moeten 
verhoogd worden tot 175 à 180. Dat is 
een niet te verwaarlozen kost!

Structurele bijdragevermindering/
Lage looncomponent. Voor elke vaste 
werknemer die voltijds werkt kan er een 
structurele RSZ-vermindering worden toe-
gepast van € 462,60 per kwartaal. Het is 
belangrijk erop te wijzen dat deze vermin-
dering een goed jaar geleden nog maar € 
400,00 euro per kwartaal bedroeg. Het is 
deze vermindering die in 2016 terug sterk 
zal stijgen. Deze structurele vermindering 
kan worden toegepast voor alle werkne-
mers en dit zonder bijkomende voorwaar-
den. Daarnaast kan er ook een aanvullen-
de RSZ-vermindering worden toegepast 
voor werknemers met een brutoloon van 
minder dan ongeveer € 1.850 per maand. 
Deze aanvullende sociale bijdragenver-
mindering wordt de lage looncomponent 
genoemd. Dit alles heeft tot gevolg dat er 
op jaarbasis (in ons voorbeeld waarbij we 

uitgegaan zijn van een bruto-uurloon van 
€ 10,08 per uur) een RSZ-vermindering 
kan worden toegepast van € 2475,08 en 
dit op een totaal bedrag aan verschul-
digde sociale bijdragen van € 12.132,50. 
Dit betekent een RSZ-vermindering van 
ongeveer € 619 euro per kwartaal.

Fiscale loonsubsidie. Alle werkgevers 
in België hebben ook recht op een las-
tenvermindering via de fiscaliteit: op de 
brutolonen die uitbetaald worden kan er 
een bedrag van 1,12% berekend worden. 
De uitkomst van deze berekening kan 
in mindering gebracht worden van de 
bedrijfsvoorheffing die doorgestort moet 
worden aan de fiscus. 

Totale loonkost. Wanneer we vertrekken 
van een brutoloon uurloon van € 10,08 
per uur (in ons voorbeeld is de loonkost 
het brutoloon plus de sociale bijdragen) 
is de loonkost voor een vaste werknemer 
gelijk aan € 15,04 per uur. De werkgever 
moet er rekening mee houden dat er 
ook nog een premie voor de verzekering 
arbeidsongevallen en voor burgerlijke 
aansprakelijkheid betaald moet worden. 
Anderzijds is het ook zo dat de betaalde 
lonen en ook de sociale zekerheidsbijdra-
gen een kostenpost zijn die in mindering 
komen van het bedrijfsinkomen vooraleer 
er belastingen worden geheven. Men zal 
dus het belastbaar inkomen verlagen en 
de facto minder belastingen betalen.

 Situatie 2: eerste werknemer 
Voor een bedrijf dat voor het eerst keer 
een vaste werknemer aanwerft, gelden er 
bijzondere bijkomende RSZ-verminderin-
gen. Deze extra bijdrageverminderingen 
kunnen worden toegepast bovenop de 
structurele RSZ-vermindering en boven-
op de lage looncomponent (zie situatie 
1). Ook de fiscale lastenvermindering van 
1,12% kan altijd in alle omstandigheden 
worden toegepast.

Wanneer men voor de eerste keer een 
vaste werknemer aanwerft, dan kan men 

De loonkosten 
tuinaanleg anno      2015
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aanspraak maken op een extra vermin-
dering van de sociale bijdragen werkge-
ver: in het kwartaal van aanwerving en 
daarna nog gedurende 4 kwartalen kan 
er een RSZ-vermindering van € 1550 per 
kwartaal worden toegepast. In de daar-
opvolgende vier kwartelen is er een RSZ-
vermindering van € 1050 per kwartaal en 
gedurende de hierop volgende vier kwar-
talen is er nog een RSZ-vermindering van 
€ 450 per kwartaal. Dit heeft als effect 
dat de loonkost per gepresteerd uur in 
de eerste vijf kwartalen van de tewerk-
stelling 11,98 euro per uur bedraagt.

 Situatie 3: tweede, derde, vierde en  
 vijfde werknemer 
Sinds enige tijd bestaan er bijkomende 
RSZ-verminderingen voor de tweede en 
de derde vaste werknemer. Sinds het 
begin van vorig jaar is daar ook een RSZ-
vermindering bijgekomen voor een vierde 
en een vijfde vaste werknemer. 
Deze bijkomende RSZ-verminderingen 
kunnen ook worden toegepast bovenop 
de structurele RSZ-vermindering en bo-
venop de lage looncomponent.
De bijkomende lastenvermindering voor 
de werkgever bedraagt: 
- voor de tweede vaste werknemer: 

€ 1050 per kwartaal gedurende vijf 
kwartalen en nadien nog € 450 per 
kwartaal gedurende acht kwartalen;

- voor de derde vaste werknemer: € 
1050 voor vijf kwartalen en nadien 
nog € 450 voor vier kwartalen.

- voor de vierde en de vijfde vaste 
werknemer wordt er € 1000 voor 5 
kwartalen toegekend en dan nog € 
400 voor 4 kwartalen.

“Een werknemer 
in dienst nemen 
is vaak minder 
duur dan 
gedacht !”

Dit heeft als resultaat dat de loonkost b.v. 
voor een tweede werknemer 12,96 euro 
per uur bedraagt in het eerste jaar van de 
tewerkstelling.

 Situatie 4: bijzondere vermindering voor  
 +54 jarigen 
Er geldt ook nog een bijzondere RSZ-
vermindering voor oudere werknemers. 
Deze vermindering geldt niet alleen voor 
nieuwe aanwervingen, maar ook voor 
werknemers die reeds in dienst zijn. Vanaf 

het ogenblik dat een werknemer ouder 
is dan 54 jaar kan er een bijkomende 
RSZ-vermindering worden toegepast van 
€ 400 per kwartaal. Wanneer de werkne-
mer 58 jaar wordt loopt de bijkomende 
sociale bijdragenvermindering op tot € 
1000 per kwartaal. Vanaf het ogenblik dat 
de werknemer 62 jaar wordt, bedraagt 
de bijkomende RSZ-vermindering € 1500 
per kwartaal. Er moet wel aan worden 
toegevoegd dat er sinds enige tijd een 
loonplafond voorzien is wat het loon van 
deze oudere werknemers betreft. De 
bijkomende RSZ-vermindering geldt alleen 
voor zover het kwartaalloon de grens van 
€ 13.401,07 niet overschrijdt. Bijkomend 
moet ook worden aangestipt dat de 
doelgroepenmaatregelen vanaf 1 juli 2014 
overgegaan zijn naar de Gewesten. Er 
moet in de komende periode nog een ak-
koord worden bereikt op welke manier die 
lastenverminderingen in Vlaanderen wor-
den toegepast. In de eerste periode van 
de vermindering voor oudere werknemers 
bedraagt de loonkost € 14,38 per uur.

Bron: Chris Botterman, hoofd Sociale 
Zaken Boerenbond
Bewerking tekst: Jan Vancayzeele
Foto’s AVBS

_
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Voltijdse arbeider Eerste arbeider 
voltijds

Tweede arbeider 
voltijds

Arbeider >54 jaar 
voltijds

Lonen onderworpen aan RSZ 2015 2015 2015 2015

Uurloon € 10.08 € 10.08 € 10.08 € 10.08

Uren per week 38 38 38 38

Aantal weken 48 48 48 48

Aantal maanden per jaar 12 12 12 12

Totaal loon, onderworpen aan RSZ € 18.385,92 € 18.385,92 € 18.385,92 € 18.385,92

RSZ-bijdragen:

Gewone bijdragen RSZ € 7.630,93 € 7.630,93 € 7.630,93 € 7.630,93

Vakantiebijdragen RSZ € 2.039,29 € 2.039,29 € 2.039,29 € 2.039,29

RSZ-bijdrage WSF € 2.462,24 € 2.462,24 € 2.462,24 € 2.462,24

Totaal RSZ-bijdragen € 12.132,50 € 12.132,50 € 12.132,50 € 12.132,50

RSZ-verminderingen:

Werkgeversbijdrageverminderingen € 2.475,08 € 2.475,08 € 2.475,08 € 2.475,08

Andere verminderingen € 6.200 € 4.200 € 1.600

Totaal RSZ-verminderingen € 2.475,08 € 8.675,08 € 6.675,08 € 4.075,08

Totaal RSZ € 9.657,42 € 3.457,42 € 5.457,42 € 8.057,42

Totaal (zonder rekening te houden met bijkomende 

patronale lasten)
€ 28.043,34 € 21.834,34 € 23.843.34 € 26.443,34

Fiscale vermindering (1,12 % op de brutolonen) € 205,92 € 205,92 € 205,92 € 205,92

Gemiddelde loonkost per uur € 15,04 € 11,98 € 12,96 € 14,38
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STERKER DAN OOIT! 

MAX
NIEUWE ELIET
SUPER PROF

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.

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. 

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. 

ELIET AXELERO™

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

Super Prof 
op wielen

Super Prof Cross Country
op rupsen

Super Prof On Road
op aanhangwagen

MAXIMALE VERSNIPPERKRACHT

2150001512_ADV_6052.indd   1 26/08/15   10:42
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03/09/15

08-10/09/15 26-27/09/15 08-13/12/15

Groen Techniek Holland
Totaalevenement aanleg en onderhoud voor de 

professionele groensector

Wanneer
van dinsdag 8 tot en met donderdag 10 september 

2015 van 10 tot 17 u.

Locatie
Walibi-evenemententerrein Spijkweg 30

te Biddinghuizen, Nederland

Een entreebewijs kan vooraf online verkregen worden 

via www.groentechniekholland.nl 

Internationale Werktuigendagen
Demo’s werktuigen voor groenbeheer, houthakselen 

en - recyclage, demonstratie van professionele zit-

maaiers,…

Wanneer
zaterdag 26 en zondag 27 september 2015

van 09.00u tot 18.00u.

Locatie
Heurne (Oudenaarde)

Meer info vanaf 1 juni op de nieuwe website 

www.werktuigendagen.be 

Agribex
Internationale beurs voor akkerbouw, veeteelt, 

tuin en groene zones 

Wanneer
van dinsdag 8 tot en met zondag 13 december 2015 

van 10 tot 18 u.

Locatie
Brussels Expo, Belgiëplein 1, Brussel

Meer info op www.agribex.be

Nationale Grasdag
Thema
 Regeneratie – probleemoplossing in gazon

Wanneer
Donderdag 3 september 2015 

doorlopend van 10.30 tot 18 u.

Adres
Jos Covelierstraat tegenover nr. 54 in Hove (Kontich)

Toegang is gratis, 

registratie verplicht via 

www.nationalegrasdag.be
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Winterprogramma
Groen Groeien 2015-2016

20/10/15  startvergadering bij Terca-Wienerberger Kortrijk 

.../11/15  studievergadering klantenrelatie en hoe omgaan met moeilijke klanten? 

 
 - do 05/11/15 Shamrock, Tielt

 
 - di 10/11/15 3Ri4en, Rumst

 
 - do 12/11/15 SOLV, Sint-Truiden

25/11/15  Demonamiddag arbeidsveiligheid PCS 

05/12/15  praktijkdag Groen Groeien

.../12/15 studievergadering groenten en kruiden in de tuinaanleg en sessie koken 

 
met groenten en kruiden 

 
 - do 10/12/15 Shamrock, Tielt

 
 - di 15 /12/15 3Ri4en, Rumst

 
 - do 17/12/15 SOLV, Sint-Truiden

14/01/15 Frequently Asked Questions (FAQ) van tuinaannemers, Shamrock, Tielt 

21/01/15 Groen Groeien ‘’On the road’’: FAQ, flexibele arbeid, ludieke act, …

 
vanaf 15 uur – regio LEUVEN

04/02/16 Nieuwjaarsreceptie Groen Groeien, locatie graszoden David Lannoo

.../02/16 studievergadering : groendaken met helofyten en vijverzuivering

 
 - 16/02/16 3Ri4en, Rumst

 
 - 18/02/2016 SOLV, Sint-Truiden

 
 - 03/03/2016 Shamrock, Tielt

Groengroeien
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_INTERVIEW

Claude Veys, een 
tuinaannemer uit 
het WestVlaamse 
Moorslede, die een 
eenmanszaak uit

baat en steeds aanwezig is 
op onze activiteiten ... Tijd 
om zijn verhaal eens neer te 
pennen.

Tuinaannemer, vanwaar de 
keuze voor het vak ?
Mijn ouders runden een snijrozenkwekerij. 
Ik vond het echt wel een interessante 
sector, maar onze sector kreeg het hard 
te verduren door enerzijds de te hoge 
energiekostprijs en anderzijds de zware 
prijsconcurrentie vanuit Afrika. Mijn ouders 
hadden ook een bloemenwinkel en mijn 
vader zocht een alternatieve oplossing. Hij 
startte met het onderhoud van tuinen en 
kon mede dankzij de bloemenwinkel zijn 
klantenbestand opbouwen. Ik ben geboren 
en getogen in de groene sector en zo was 
de keuze voor dit vak snel gemaakt.

Claude, jij bent steeds aan
wezig op onze activiteiten. 
Wat is je motivatie ?
Wel, dit gaat een heel eind terug. Zoals 
ik reeds vertelde, was mijn vader gespe-
cialiseerd in het kweken van snijrozen. 
Daarnaast was hij ook voorzitter van de snij-
bloementelers, zowel voor West-Vlaanderen 
als op nationaal vlak. Zelf was ik ook actief 
bestuurslid van het Verbond van Snijbloe-
mentelers AVBS. Ik ben destijds ook als lid 
van Floraliën voorgedragen geweest waar ik 
nog steeds lid van ben. Volgend jaar vinden 
de Floraliën 2016 plaats in de Gentse 
binnenstad. Dit evenement, waar tuinaan-
legsector goed vertegenwoordigd zal zijn, 

is een echte 
aanrader. Vandaar 
mijn interesse voor 
de vergaderingen van 
Groen Groeien. Mijn motivatie 
om er steeds aanwezig te zijn, is als volgt 
te verklaren: goede onderwerpen, goede 
sprekers, de behoefte om nieuwigheden te 
ontdekken en de netwerking. Dit alles lukt 
aardig bij Groen Groeien. Akkoord, je kunt 
alles terugvinden via internet, maar het is de 
kunst de juiste informatie in te winnen dank-
zij een goede spreker die zijn kennis met 
passie deelt. Daarnaast vind ik een goede 
communicatie met collega-tuinaannemers 
heel belangrijk en net dit is niet terug te 
vinden op het net. Mag ik nog het volgende 
meegeven: een goede communicatie en 
onze ervaring en kennis durven delen met 
collega’s, het helpt ons allen vooruit.!

Een eenmanszaak runnen 
en toch grote projecten 
realiseren, hoe pak je dit 
aan ?
Wel, het is perfect te verklaren vanuit het 
voorgaande. Dankzij een goede netwerking 
via onder meer een vakvereniging als Groen 
Groeien vind ik de geschikte collega’s om 
grotere projecten te realiseren. Samenwer-
ken met collega’s heeft enerzijds het voor-

Claude

  Veys



“Dankzij een goede 
netwerking via onder 
meer een vakvereniging 
als Groen Groeien vind 
ik de geschikte collega’s 
om grotere projecten te 
realiseren.”{
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deel om kennis uit te wisselen en anderzijds 
mijn investeringen te beperken tot materiaal 
voor tuinonderhoud.

Een project dat eruit 
springt, is toch wel de 
Roulartaborder.
Inderdaad, dit project heb ik kunnen realise-
ren dankzij mijn jarenlange ervaring en mijn 
goede netwerking. Met deze border heeft 
de ontwerper, tuinarchitect Chris Ghyselen 
in samenwerking met ontwerper Henry 
Claeys, willen aantonen dat een vasteplan-
tenborder echt wel minder arbeidsintensief 
kan zijn dan een klassieke beplanting rond 
bedrijfsgebouwen bestaande uit haagjes, 
gazon en bv. lonicera. En het resultaat 
mag er zijn! Daarenboven is deze border 
natuurvriendelijk en komt deze de biodiver-
siteit zeker ten goede. Hij leeft mee met de 
seizoenen.

Hoe zie jij de toekomst voor 
onze sector tegemoet ?
Ik stel vast dat meer en meer bedrijven 
durven investeren zowel in personeel als in 
materiaal, dit om te kunnen voldoen aan de 
wensen van de klant. Anderzijds ontstaan 
er nog steeds veel kleine bedrijfjes. Kan dit 
zo verder blijven evolueren of komt er een 
overaanbod ? Tot op heden is er nog werk 
genoeg, we blijven ervoor gaan !

Claude, alvast bedankt voor je verhaal en 
je enthousiasme.

Het bestuur van Groen Groeien - 
Het Groen Groeien redactieteam

Tekst : Dirk Ingelaere.
Foto’s : Claude Veys.

_

“Een goede 
communicatie en 
onze ervaring en 
kennis durven 
delen met 
collega’s, het helpt 
ons allen vooruit.! 
Net dit is niet 
terug te vinden op 
het internet.” {
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Ben jij al klaar 
voor  CLP?

Overzicht van de gevarenpictogrammen

Explosief Oxiderend Bijtend

Ontvlambaar Gassen onder 
druk

O
p 1 juni 2015 
werd een zeer 
grondige 
wijziging van 
de Vlaamse 
milieuwetge-
ving (Vlarem) 
van kracht. 

Daarmee implementeert de 
Vlaamse overheid de Europese 
CLP-verordening. CLP staat 
voor classification, labelling and 
packaging, dus indeling, etikette-
ring en verpakking van stoffen en 
mengsels. De CLP-verordening 
identificeert en beschrijft hoe in-
formatie over chemische gevaren 
vermeld moet worden op etiket-
ten, in veiligheidsinformatiebla-
den en in andere documenten. 
Door deze verordening wijzigt 
ook de indeling van gevaarlijke 
stoffen in Vlarem. Dat heeft een 
impact op heel wat bedrijven, 
aangezien de meeste vergund zijn 
voor de opslag van gevaarlijke 
stoffen, bijvoorbeeld diesel of 
fytoproducten.

Wat wijzigt er?
De indelingslijst van Vlarem wordt gron-
dig gewijzigd door de CLP-verordening. 
Voor de indeling van gevaarlijke producten 

worden vanaf nu alle gevarenpictogram-
men gebruikt. Elk gevarenpictogram staat 
voor een andere gevarenklasse en geva-
rencategorie. Op het etiket van een product 
kunnen meerdere gevarenpictogrammen 
staan en zullen meerdere (sub)rubrieken 
van toepassing worden. Daarnaast kan de 
CLP-verordening ook de productindeling 
wijzigen. Een product dat tot voor kort geen 
gevarensymbool kende, kan nu bijvoorbeeld 
toch ingedeeld worden als een gevaarlijk 
product. Deze wijziging kan ook een impact 
hebben op de voorwaarden voor de opslag 
van gevaarlijke stoffen. Er gelden hiervoor 
dan ook bepaalde overgangsmaatregelen.

Nieuwe indeling voor de 
rubriek van de gevaarlijke 
producten
De nieuwe indeling voor rubriek 17 (de ru-
briek van de gevaarlijke producten) omvat de 
opslag van aerosols, van gevaarlijke gassen 
en gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. 
De subrubrieken volgen de gevarenklassen 
en categorieën van de CLP-verordening op 
basis van het gevarenpictogram. Vroeger 
werd de indeling vastgelegd volgens de 
hoofdeigenschap, maar die wordt niet meer 
gebruikt sinds 1 juni. Om de subrubrieken 
die van toepassing zijn te bepalen moet er 
nu rekening gehouden worden met alle ge-
vareneigenschappen van alle voorkomende 
gevarenpictogrammen. Door de indeling op 

basis van alle gevaareigenschappen kan een 
product dus een dubbele of meervoudige 
rubricering krijgen. Omdat eenzelfde gevaar-
lijk product diverse keren kan meetellen, kan 
de milieuvergunning een vertekend beeld 
geven van de totale reële opslaghoeveelhe-
den in een bedrijf.

Aparte situatie voor brand
stoffen
Voor brandstoffen geldt een uitzondering en 
moet alleen rekening gehouden worden met 
de ontvlambaarheid (het gevarenpictogram 
GHS02), dus de meervoudige rubricering 
geldt hier niet.
Brandgevaarlijke stoffen (en vaste stoffen) 
met en vlampunt van tot 60 °C (bijvoorbeeld 
gasolie, diesel en stookolie) krijgen het 
CLP-gevarenpictogram GSH02 en worden 
ondergebracht in subrubriek 17.3.2.
Brandgevaarlijke vloeistoffen (en vaste stof-
fen) met een vlampunt tussen 60 en 250 °C 
(bijvoorbeeld zware stookolie en smeerolie) 
worden ingedeeld in rubriek 6.4.
Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoer-
tuigen gaan naar de nieuwe rubriek 6.5.

Vergunningsaanvragen vanaf 
1 juni
Alle (her)vergunningsaanvragen die vanaf 
1 juni 2015 ingediend worden, moeten 
rekening houden met deze nieuwe indeling 
volgens de CLP-verordening.
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 “Alle (her)vergunningsaanvragen die vanaf  
 1 juni 2015 ingediend worden, moeten  
 rekening houden met deze nieuwe  
 indeling volgens de CLP-verordening.” 

Moet ik mijn lopende milieu
vergunning aanpassen?
Belangrijk is dat er geen nieuwe milieu-
vergunningsaanvraag of melding nodig is 
voor de loutere omzetting naar de indeling 
volgens de CLP-verordening, indien de 
opslag van gevaarlijke stoffen vandaag al 
correct vergund of gemeld is. De volledige 
omzetting van alle gevaarlijke stoffen naar 
de nieuwe indeling volgens de CLP-verorde-
ning gebeurt bij de eerstvolgende milieuver-
gunningsaanvraag. Voor producten die door 
de CLP-verordening voor het eerst vergun-
ningsplichtig worden, is wel een aanpassing 
van de vergunning vereist.
 “Alle exploitanten met een lopende  
 vergunning voor de opslag van gevaarlijke  
 stoffen moeten tegen uiterlijk 1 december  
 een document opstellen waarin ze hun  
 vergunde rubrieken uit de huidige rubriek  
 17 vertalen naar de nieuwe CLP-rubrieken.”      

Een overzichtsdocument
Alle exploitanten met een lopende vergun-
ning voor de opslag van gevaarlijke stoffen 
moeten wel tegen uiterlijk 1 december een 
document opstellen waarin ze hun ver-
gunde rubrieken uit de huidige rubriek 17 
vertalen naar de nieuwe CLP-rubrieken. Je 
moet dit document ter beschikking houden 
van de toezichthouder. Hiervoor moet je een 
overzicht maken waarbij je voor elk product 
aangeeft welke nieuwe subrubrieken van 

toepassing worden. De vergunde hoeveel-
heid voor dat product wordt dan toegekend 
aan de nieuwe subrubrieken. Dat moet 
resulteren in een overzicht van alle toepas-
selijke nieuwe subrubrieken, met daarbij 
telkens de als vergund te beschouwen 
opslaghoeveelheid per subrubriek. 
 "Om de opmaak van het overzichts-
 document op jouw bedrijf in goede banen   
 te leiden, komen we hier de volgende  
 maanden uitgebreid op terug, met  
 concrete tips en voorbeelden.” 

Besluit
De implementatie van de CLP-verordening 
heeft heel wat gevolgen. De wijziging van de 

Vlaremrubrieken is een van de belangrijkste, 
maar ook de wijziging van de indeling van 
een aantal producten (sommige producten 
evolueren van niet-gevaarlijk naar gevaar-
lijk) zal implicaties hebben. Deze wijziging 
heeft dus uiteraard een impact op nieuwe 
milieuvergunningsaanvragen (vanaf 1 juni) 
maar ook voor bestaande bedrijven komt er 
huiswerk aan te pas.

Auteurs: Jan Meykens (SBB) en Iris 
Penninckx (studiedienst BB).

_

“CLP staat voor classification, 
 labelling and packaging, 
 dus indeling, etikettering  
en verpakking van stoffen en 
mengsels.”{

Irriterend bij  
inademen

Milieu
gevaarlijk

Giftig Kanker 
verwekkend
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hebt u iets te melden?
Een nieuwigheidje?
Of eerder een wederkerend event?
wilt u uw bedrijf in de “spot”-light 
plaatsen?
wenst u uw kennis te delen met 
andere professionals?

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

GROEN
SPOT

Het Colour Splash-gamma bestaat uit éénjarige mengsels die extreem kleurrijk en langbloei-
end 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 re-
creatiegebieden. 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 on-

kruid 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 is een 100% milieu-
vriendelijke product dat een moleculaire 
binding aangaat met de houtvezels. Daar-
enboven is het de enige olie op de markt die 
0% VOC is (volatiele organische componen-
ten). Voor de bescherming van een houten 
terras raden we de RMC Hybrid Wood 
Protector aan, een typische Rubio Mono-
coat 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 

Colour SplaSh - Nieuw iN het 
advaNta gamma veldBloemeN

ruBio™ moNoCoat 
olie: eCologiSCh 
veraNtwoorde  
éN deCoratieve  
houtBeSChermiNg!

reNoveer het gazoN iN het Najaar !

Niet de lente maar wel de herfst is het uitgelezen 
moment voor gazonrenovatie. De meeste efficiën-
te 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



xx

... meer dan 200.000 ㎡  op voorraad !
T 0476 21 11 77
blauwsteen@mac.com
www.vandix.be

IZ Plassendale 3
Kuipweg 6

8400 OOSTENDE

We zijn specialist in alle substraten voor 
berijdbaar gazon, gaande van de 

fundering tot de vulling 
 van grastegels

LAAT HET GRAS
MAAR GROEIEN !  

b O d E M b E d E N k E R S
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V
ooraleer je met een auto met aanhangwagen vertrekt, is 
het belangrijk dat je over de nodige rijbewijzen beschikt. 
Naast de nodige vaardigheden om met een dergelijke 
combinatie te rijden dien je zowel bij een politiecontrole 
of na een ongeval de nodige bewijzen hiervoor te kun-
nen voorleggen. 

 Rijbewijs categorie B 
Het rijbewijs B is geldig voor bestuurders van wagens waarvan de MTM (maximaal 
toegelaten massa) niet meer is dan 3500 kg. Aan deze auto's mag een aanhangwa-
gen worden gekoppeld met een MTM van ten hoogste 750 kg. Indien de MTM van de 
aanhangwagen meer dan 750 kg bedraagt, is het rijbewijs B voldoende, op voor-
waarde dat de MTM van het samenstel ten hoogste 3500 kg bedraagt. 

 Rijbewijs categorie B + code 96 
Daarentegen, indien de MTM van de aanhangwagen meer dan 750 kg bedraagt en 
de MTM van het samenstel meer dan 3500 kg bedraagt, is het rijbewijs B met ‘code 
96' vereist. ‘Code 96’ verkrijg je na het volgen van een praktijkopleiding en het afleg-
gen van een praktijkexamen.
Het rijbewijs B met code 96 is dan weer enkel voldoende op voorwaarde dat:
• de MTM van het samenstel niet meer bedraagt dan 4250 kg (zo niet is het rijbewijs 
B+E vereist);
• de MTM van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan 3500 kg (zo niet is het 
rijbewijs C1+E vereist).

 Rijbewijs categorie B+E 
De houder van een rijbewijs B+E mag 
een samenstel besturen bestaande uit 
een trekkend voertuig van de categorie B 
en een aanhangwagen of oplegger met 
een MTM van meer dan 750 kg en ten 
hoogste 3500 kg. Voor het behalen van 
het rijbewijs B+E ben je vrijgesteld van 
het theorie-examen. Indien de MTM van 
de aanhangwagen meer dan 3500 kg 
bedraagt, is het rijbewijs C1+E vereist.
Het rijbewijs categorie B dat behaald 
werd voor 1 januari 1989, is ook geldig 
voor de categorie B+E.
Wie zijn rijbewijs B+E behaald heeft voor 
1 mei 2013, heeft geen beperking tot 
3500 kg inzake de MTM van de aan-
hanger. Dit in het kader van verworven 
rechten. Alleen wie na 1 mei 2013 het 
rijbewijs B+E behaald heeft, dient voor 
een combinatie van een trekkend voer-
tuig categorie B, en een aanhangwagen 
met een MTM van meer dan 3500 kg een 
rijbewijs C1+E te bezitten.
Wat de inschrijving van de aanhangwagen 
betreft, dien je voor een aanhangwagen met 
een MTM (maximum toegelaten massa) van 
maximaal 750 kg enkel een reproductie van 
de nummerplaat van het trekkende voertuig 
achteraan te bevestigen. Voor de inschrij-
ving van een aanhangwagen met een MTM 
van meer dan 750 kg, dien je een eigen 
nummerplaat aan te vragen.

_FAQ

Welk rijbewijs voor 

een auto met aanhangwagen?
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 Voorbeelden 
Voor een terreinwagen met 
een MTM van 2700 kg die 
een aanhangwagen met een 
MTM van 795 kg trekt, heeft 
men een rijbewijs B nodig. 
De MTM van het geheel moet 
kleiner of gelijk zijn aan 3500 kg.
Voor een terreinwagen met een 
MTM van 2700 kg die een aanhang-
wagen met een MTM van 1500 kg 

trekt, heeft men een rijbewijs B + code 
96 nodig. De MTM van het geheel is ho-
ger dan 3500 kg en moet kleiner of gelijk 
zijn aan 4250 kg.

Voor een terreinwagen met een MTM 
van 2700 kg die een aanhangwagen met 
een MTM van 2250 kg trekt, heeft men 

“Vooraleer je met een 
auto met aanhang-
wagen vertrekt, is het 
belangrijk dat je weet 
over welk rijbewijs je 
moet beschikken.”{
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een rijbewijs B+E nodig. De MTM van het 
geheel is hoger dan 4250 kg. De MTM 
van de terreinwagen en aanhangwagen 
afzonderlijk moet kleiner of gelijk zijn aan 
3500 kg.

Voor een terreinwagen met een MTM van 
3450 kg die een aanhangwagen met een 

MTM van 3600 kg trekt, heeft men een 
rijbewijs C1+E nodig. De MTM van de 
aanhangwagen is meer dan 3500 kg.

Bron en afbeeldingen: www.goca.be en 
www.vab.be.
Foto's: AVBS

_

Rijbewijs b+E



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

RUBIO MONOCOAT 
HYBRID WOOD PROTECTOR

KWALITATIEF HOOGSTAANDE ALLROUNDER 
VOOR ALLE BUITENHOUT!

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

KLEURT EN BESCHERMT UW HOUT IN ÉÉN ENKELE LAAG
MOLECULAIRE TECHNOLOGIE 
GEEN VOC’S 
EENVOUDIG ONDERHOUD: ZELFDE PRODUCT, SCHUREN NIET NODIG! www.rubiomonocoat.com

HYBRID-ADD-PAINT&STUC-180x130NL.indd   1 26/08/15   15:56
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Grondbelasting
en funderingen 
voorkomen is beter dan genezen

H
et foutief 
plaatsen van 
een grond-
kering of 
waterkering 
kan ernstige 
schade veroor-
zaken. Voor 

je van start gaat, is een grondig 
onderzoek van de bodem een 
noodzaak. Om een grondkering 
of fundering correct te plaatsen 
is de kennis van geotechniek 
een noodzaak. Hiervoor kan je 
een beroep doen op een architect 
of een geotechnisch onderzoek 
laten doen (o.a. grondsondering) 
waarbij je een juist inzicht krijgt 
van de bodem en zijn draag-
kracht of stabiliteit.

Geotechniek
Geotechniek is de wetenschap die 
krachten en vervormingen in de bodem 
bestudeert. De bodem in Vlaanderen 
bestaat uit los materiaal = grond. Deze 
heeft verschillende mechanische eigen-
schappen afhankelijk van de verhouding 
waaruit deze grond bestaat. Een goede 
kennis van de grond is dan ook noodza-
kelijk voor een goede uitvoering van een 
bouwkundig project. Hoe klein dit project 
ook is, de fundering is de basis van de 
opbouw en levensduur van een project.

Eigenschappen  
van gronden
Grond bestaat uit verschillende bestand-
delen: korrels, water en lucht. Elk ervan 
is onderworpen aan spanningen en ver-
vormingen en het is het geheel van deze 
spanningen en vervormingen dat het 
gedrag van de grond bepaalt. We gaan 
ervan uit dat indien er lucht aanwezig is 
in de poriën, deze geen bijdrage levert tot 

de totale spanning in de grond. De kor-
rels en het water in de poriën tussen de 
korrels dragen echter wel bij tot de totale 
spanning. De korrels zijn omgeven door 
het grondwater en ondervinden daardoor 
een zelfde druk, maar daarbij komen nog 
krachten die worden overgebracht tus-
sen de korrels onderling. Het is daarom 
niet zo eenvoudig om de spanningen in 
de korrels te bepalen. Een voorbeeld: 
een zware klei- of leemgrond is in droge 
toestand zeer stabiel en een moeilijk te 
bewerken ondergrond. Wanneer deze 
gronden verzadigd worden met water, 
dan zijn deze zeer plastisch en onstabiel. 
Zandgronden daarentegen zijn grofkor-
relig en in verzadigede toestand dan ook 
stabieler dan een kleigrond.

Samendrukking
Grond bezit een aantal bijzondere 
eigenschappen. Het verband tussen 
belasting en vervormingen vertoont 
een aantal bijzondere aspecten die van 
bijzonder belang zijn voor de stabiliteit 
van bouwwerken. Bijvoorbeeld bij zuivere 
samendrukking, d.w.z. verandering in 
volume zonder verandering van vorm, 
wordt grond stijver bij een toenemende 
belasting. Bij het aanbrengen van een 
belasting treden vervormingen op, 
waarbij de ruimte tussen de grondkorrels 
samengedrukt wordt. Bij toenemende 
belasting wordt de open ruimte tussen 
de korrels steeds kleiner, waardoor de 
grond een vastere structuur verkrijgt en 
stijver wordt. 

Afschuiving
Daarentegen bij zuivere afschuiving, 
d.w.z. vervorming zonder verandering 
in volume, bewegen de korrels over 
elkaar waarbij de grond zwakker wordt 
bij toenemende belasting. Hierdoor kan 
een grond schuiven en kan er een breuk 
ontstaan. De aard van de belasting en 
het effect op de vervorming van grond 
in functie van zijn mechanische eigen-
schappen zijn dus belangrijke factoren 
die de stabiliteit van bouwwerken in grote 
mate bepalen. Grondwater en voorname-
lijk de druk van het grondwater hebben 
een belangrijke invloed op de stabiliteit 
van een grondlaag, waardoor dijken 
of taluds die jarenlang stand hebben 
gehouden, plotseling bezwijken bij hevige 
regenval. Deze fenomenen hebben tot 
gevolg dat de grondmechanica een zeer 
gespecialiseerd vakgebied is, waarvoor 
een goede kennis van de praktijk dikwijls 
van doorslaggevend belang is om ca-
tastrofes te vermijden. Grondmechanica 
komt dikwijls in het nieuws, meestal niet 
omwille van succesvolle verwezenlijkin-
gen, maar meestal door spectaculaire 
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mislukkingen, zoals de toren van Pisa, de 
verzakking van Venetië, barsten in gevels 
van gebouwen, het plotseling bezwijken 
van dijken, grondverschuivingen, mod-
derstromen …

Ongedraineerde 
schuifsterkte
De stabiliteit van het draagvermogen van 
funderingen, de stabiliteit van taluds en 
keermuren, uitgravingen … zijn zeer be-
langrijk. Bij problemen moet onderzocht 
worden of er door de aangebrachte 
belastingen geen breuk in de grond kan 
optreden. Indien een grond slecht drai-
neert, wordt de belasting initieel opgeno-
men door de druk van het poriënwater en 
wordt de sterkte van de grond gegeven 
door de ongedraineerde schuifsterkte. 
Voor een grove grond zal bij een ver-
andering van de belasting de drainage 
snel gebeuren. Daarentegen, bij een fijne 
grondsoort, gebeurt de drainage zeer 
traag. Meestal volstaat het om alleen de 
begintoestand na te gaan, omdat nadien 
de effectieve spanningen geleidelijk toe-
nemen waardoor de stabiliteit verbetert. 
De enige uitzondering is permanente ont-
lastingen zoals uitgravingen, omdat hier 
de effectieve spanningen in de loop van 

de tijd zullen dalen indien er water aange-
zogen wordt. Voor dergelijke situaties zal 
men zowel de begin- (ongedraineerd) als 
de eindtoestand (gedraineerd) moeten 
onderzoeken.

Grensspannings-
toestand
Er werd aangetoond dat er een relatie 
bestaat tussen twee hoofdspanningen 
wanneer de grond zodanig belast wordt 
dat er een breuk optreedt. Dergelijke 
situatie wordt een grensspannings-
toestand genoemd. Indien de grond 

meewerkt aan het veroorzaken van 
de breuk, spreken we van een actieve 
grensspanningstoestand en indien de 
grond stabiliserend werkt, noemen we dit 
een passieve grensspanningstoestand. 
Het exact oplossen van een situatie waar 
een grensspanningstoestand voorkomt, 
is echter dikwijls zeer moeilijk, omdat 
de grond zich dan op de grens bevindt 
tussen beperkte min of meer elasti-
sche vervormingen en grote plastische 
vervormingen (breuken). Zowel relaties 
tussen spanningen en vervormingen als 
plastische vervormingen moeten dus 
in aanmerking worden genomen, wat 
meestal zeer ingewikkeld is. Daarom zal 
men zich in de praktijk moeten behelpen 
met benaderde methodes en vereenvou-
digende veronderstellingen. 

Conclusie
Met andere woorden: een visueel 
onderzoek van de bestaande toestand 
en een beetje gezond verstand zijn 
meestal ruimschoots voldoende. We 
werken veelal in onze eigen regio’s en als 
tuinaannemer kennen we onze grond-
soorten. Voor grotere bouwwerken is het 
raadplegen van een ingenieur of architect 
wel noodzakelijk. Het kan veel problemen 
vermijden.

Tekst: Peter Lauwers.
Foto’s: AVBS.
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Kwaliteitslabel
‘Tuin-Expert’ in  10 vragen

Het Tuin-Expert kwaliteits-
label is een onafhanke-
lijke certificering voor de 

professionele tuinaannemer die 
zich wil onderscheiden in het 
ruime aanbod van dienstverleners 
in de tuinsector. Ook de organi-
satie van de tuinaannemer zal 
hiermee automatisch professione-
ler worden. Zo ben je gewapend 
voor de toekomst!

Wat is TuinExpert?
Dit kwaliteitslabel is afgestemd op de leve-
ring van diensten en bijhorende producten 
aan particuliere en professionele klanten. De 
klant heeft belang bij een goed kwalitatief 
eindproduct. De gecertificeerde tuinaanne-
mer 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 consumen-
tenvoorwaarden.

Hoe het TuinExpert label 
behalen?
Om het kwaliteitslabel te behalen wordt 
een audit door een onafhankelijke controle-
instelling uitgevoerd. Deze audit worden 
integraal uitgevoerd door “ Lloyds Regis-
ter”, 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 onaf-
hankelijke auditbureau beslist autonoom 
over het al dan niet behalen van het label 
volgens strikte richtlijnen beschreven in het 
kwaliteitshandboek.

Waar staat TuinExpert 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 

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 Tuin
Expert
Het kwaliteitslabel biedt de aangesloten 
Tuin-Expert leden ondersteuning aan. De 
gecertificeerde tuinaannemer kan een 
beroep doen op heel wat diensten. Een pu-
bliciteitscampagne met een eigen website 
waarop alle nuttige info te vinden is waar-
voor 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. Daar-
naast 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 administra-
tieve vragen, veiligheid en 
begeleiding/coaching 
naar het kwaliteitslabel. 
Medio 2016 wordt 
een geschillencom-
missie actief dat 
het aanspreekpunt 
zal worden voor 
geschillen tussen 
gecertificeerde 
tuinaannemers en 
de klanten. Hierbij 
wordt op een neu-
trale en onafhankelijke 
wijze naar een oplos-
sing gezocht.

Waarom dit TuinExpert 
Quality Label?
Dit innovatieve kwaliteitslabel heeft als doel 
aan de noden van de klant te beantwoor-
den. 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 kwaliteits-
vol 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 TuinExpert 
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 kader-
stuk). 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 con-
trole. Alsook zal de website de mogelijkheid 
bieden om recensies te schrijven.

Wie kan een TuinExpert 
Quality Label aanvragen?
Zowel een eenmanszaak als een kleine of 
grote KMO kan het Tuin-Expert Label beha-
len. 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 hoofd-
beroep 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.

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 adminis-
tratieve audit voorbereiden en een dossier 
opmaken. Het volledige dossier met attesten 

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 ge-
beuren 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 uitge-
voerd 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) 
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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.

Uw partner in professionele gazonzaden
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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 gemini- 
maliseerd en het hoge fosfaatgehalte bevordert sterke wortelgroei. Bovendien 
komt de gecontroleerde afgifte van stikstof komt  overeen met de voedings- 
behoefte 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
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