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Vijverplanten
De decoratieve waarde van vijverplanten is belangrijk, maar hun biologische 

waarde voor de zwemvijver is nog veel belangrijker. Laat je bij de keuze dus niet te 
veel leiden door het esthetische, maar kies ook voor efficiëntie. 
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De specialist voor uw tuinproject op maat. 
Verdeler van tegels, boordstenen, vijverranden, stapstenen, kleiklinkers, kiezels en 
tuindecoratie. Afhalen of netjes verpakt geleverd op uw werf.

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 
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Fast Forward 
Beste lezers, 

Er staat ons een druk najaar te wachten: met Green Expo komt er weer een hoogtepunt aan. Dit event zal onze 
sector weer verenigen op Flanders Expo, met als special “The Green Night”.
Maar niet alleen Green Expo zal onze inspiratie aanscherpen, tal van andere beurzen en evenementen eisen onze 
aandacht op.

Komende maanden worden onze besturen uitgebreid en verder gestructureerd. Door de ledengroei en tal van 
initiatieven in de sector is het opportuun om jullie nog meer te betrekken bij onze besluitvorming en activiteiten.

Hebben jullie een idee wat betreft Vlam, CAO of groene gevels, en wensen jullie dit ook te delen met ons, dan kun 
jullie deelnemen aan een werkgroep over bepaalde onderwerpen. Naast deze werkgroepen willen we ook onze 
besturen versterken. Vele handen maken licht werk!
Je hoeft heus geen hopen huiswerk te verwachten, maar wel je mening geven. Mee helpen sturen aan onze mooie 
sector. Groen Groeien hecht een groot belang aan meningen en signalen vanuit de sector zelf. Geen ongevraagde 
of ongefundeerde voorstellen, maar keuzes en verzuchtingen oplossen  vanuit de buik van de professionele 
tuinaannemers. 
Kortom, waar Groen Groeien al jaren voor staat: voor en door tuinaannemers.

Heb je interesse om mee onze sector te dragen en in een leuke sfeer af en toe eens samen te komen, stuur ons een 
mail en stel je kandidaat: info@groengroeien.be.

Tot binnenkort !

Marc Galle en Peter Lauwers

Bestuur Groen Groeien 
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WS/16-35DT Krachtig, compact en ergonomisch. 

• Maximaal toegestane diameter van 16cm.
• Cutting Disc uitgerust met 2 messen voor esthetische hakselspaanders.
• Krachtige Kubota dieselmotor van 34 PK.
• 360° draaibaar onderstel naargelang de opbouw van de werf.
• lnvoer van de takken door een invoerrol van grote diameter.
• Gecentraliseerde sturing en controle van de machine door de Pilot System technologie.

• Geadviseerde ac1ieprijs exclusief BTW. Ac1ieperiode loop1 van 09-2016 101 en mel 12-2016  

ts-industrie.eu 

•• 
HllAIRE VAN DER HAEGHE � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Groen
 Groeien

Om écht 
groot te 
worden
hebben 

wij ook U 
nodig.

<

<

<

<

<

<

<
>  Ledenvoordelen  
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De Ceuster Meststoffen • Bannerlaan 79 • 2280 Grobbendonk • tel: +32 (0) 14 861 699 • dcm@dcm-info.com • www.dcm-info.be

En ontdek wat we voor u nog meer in petto hebben!

KOM DCM BEZOEKEN ...
OP  HAL 1 STAND 1416

Green Expo is dé vakbeurs voor alle professionelen in en rond 
de aanleg van tuinen & parken en retail.
Van 25 tot en met 27 september vindt Green Expo plaats in 
Flanders Expo Gent. 

Kom het unieke DCM Naturapy® concept ontdekken waarmee 
ziekten en plagen op een duurzame en efficiënte manier 
worden aangepakt en verneem hoe we ook in de toekomst ons 
productassortiment verder zullen uitbouwen!

2160001291_ADV_6409.indd   1 16/08/16   15:31
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De decoratieve waarde van 
vijverplanten is belang-
rijk, maar hun biologische 
waarde voor de zwemvijver 
is nog veel belangrijker. 
Laat je bij de keuze dus 
niet te veel leiden door het 
esthetische, maar kies ook 
voor efficiëntie. 

 Hoe sneller een vijverplant groeit, hoe 
 meer voedingstoffen hij verbruikt. 
Bij de beplanting van het moerasbed 
van de zwemvijver kiest men best niet 
enkel voor traag groeiende planten. 
Integendeel, de zwemvijver heeft vooral 
behoefte aan snelle groeiers die veel 
voedingsstoffen uit het water halen. Die 
kunnen ook mooi en gemakkelijk te on-
derhouden zijn. Het is ook belangrijk dat 
er voldoende planten voorzien worden 
voor de moeraszone van de zwemvijver. 
Men voorziet minstens drie, liever vijf 
planten per 1000 liter water totaalinhoud 
van de vijver (dus het volume van het 
zwemgedeelte en het filtergedeelte bij 
elkaar opgeteld). Voorts is het belangrijk 
meer soorten moerasplanten te voorzien 
en niet te vertrouwen op één soort. Want 
als die soort een bepaald jaar niet wil 
groeien, dan kan het verkeerd lopen.

 Grasachtige vijverplanten zuiveren goed 
Vooral grasachtige, lisachtige vijver-
planten zuiveren erg goed en worden 
door ervaren vijveraanleggers veel 
gebruikt in moerasbedfilters. 
De inheemse Iris pseudoacorus, gele lis, 

wordt veel gebruikt voor zwemvijvers. Op 
de ranglijst van meest nuttige planten voor 
waterzuivering in de gematigde streken staat 
gele lis vooraan. De plant is gemakkelijk 
te onderhouden (eens per jaar in de herfst 
afsnijden) en vormt geen probleem voor 
de waterdichting. Gele lis heeft een lange 
vegetatieve periode, meestal van februari 
tot oktober. Gele lis vormt een dicht maar 
oppervlakkig wortelstel waar de nuttige 
bacteriën graag op zitten. Het is ook een 
mooie plant met mooie gele bloemen. Voor 
wie liever geen geel in de tuin wil: er bestaan 
interessante cultuurvormen met witte, met 
roomkleurige of met paarse bloemen. 

De kalmoes, Acorus calamus, doet 
met zijn stijve, opgaande bladeren op 
het eerste zicht denken aan de gele lis, 
maar heeft er niets mee te maken. Aan 
één kant zijn de bladeren van kalmoes 
gegolfd. Het is zeker een van de beste 
gewassen voor de filterzone want het 
verbruik aan fosfaten is erg hoog. Boven-
dien blijkt deze medicinale plant ook nog 
stoffen af te scheiden die het vijverwa-
ter ontsmetten en de ontwikkeling van 

ziektekiemen als Salmonella verhinderen. 
Daarom wordt kalmoes vaak gebruikt in 
zwemvijvers. De geur bij kneuzing van 
de bladeren is krachtig en aangenaam 
aromatisch, lijkend op kaneel en mandar-
ijntjes. Er bestaat een bontvorm van die 
lager blijft, maar ook minder sterk groeit.

De grote egelskop is een plant met 
zigzaggende bloeistengel. Daardoor valt 
hij op tussen de andere groene lisachtige 
planten. Het lijkt alsof grote egelskop, 
Sparganium erectum, ontworpen is met 
passer en liniaal. De stengel vertakt zich 
perfect en ritmisch. De zijtakjes ervan 

Planten die efficiënt zijn
in het zuiveren van zwemvijvers

>  Verenigingsleven  

gele lis

kalmoes

bont liesgras

gekroesd fonteinkruid

aardvederkruidgrote egelskop
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dragen de bloempjes in ronde bolletjes. 
De bloemstengel is erg goed bruikbaar 
als “snijbloem” voor in een bloemstuk. De 
houdbaarheid is lang en het geeft toch wel 
een speciaal effect voor degenen die oog 
hebben voor de symmetrische opbouw 
van deze inheemse plant. De vermeerder-
ingsdrift van deze vijverplant is legendar-
isch. Ook Sparganium emersum, de kleine 
egelskop, is een te duchten woekeraar. En 
toch zijn ze beide bruikbaar voor filter-
doeleinden. Egelskopsoorten zijn immers 
vrij makkelijk te verwijderen. Het best 
gebeurt dit aan het eind van de zomer. 
Men verwijdert dan de kopplanten die te 
ver gegroeid zijn. Eens deze kopplanten 
weggehaald, sterft het grootste deel van 
het wortelstelsel bijna zeker af.

Het groot liesgras, Glyceria maxima, is 
een snelle groeier en kan met succes 
toegepast worden in moerasbedfilters 
voor zwemvijvers. Meestal situeert de 
hoogte van het liesgras zich tussen 0,9 

en 2 m. Beduidend meer gebruikt in 
kunstmatige vijvers is de veel aangeboden 
bontvorm, Glyceria maxima 'Variegata', 
die kleiner blijft. Deze bonte vorm is 
roomwit tot geel gestreept en wordt 70 
tot 100 cm hoog. En dan hebben we het 
over de maximale hoogte tijdens de bloei. 
Door het oppervlakkige wortelstelsel, dat 
tussen afgestorven resten groeit, kan de 
plant gemakkelijk uitgetrokken en ver-
wijderd worden als dat nodig is.

 Groei tijdens koudere seizoenen is ook 
 belangrijk 
In de koude seizoenen vertragen de 
omzettingsprocessen in de zwemvijver 
zeer sterk, maar toch is het goed (en 
ook mooi) om een aantal planten die dan 
groeien te voorzien in de moerasbedfilter. 
Wintergroeier is trouwens niet hetzelfde 
als wintergroen! 

De waternavel groeit tot laat in de herfst. 
We gebruiken best de inheemse vorm 
(Hydrocotyle vulgaris).Waternavel staat 
erom bekend zeer sterk te zuiveren door 
zijn groeikracht. Bovendien verwijdert 

waternavel zware metalen en slaat deze 
op in zijn weefsel. De kleine schildjes 
worden meestal een tiental centimeter 
boven het water geheven, wat een mooi 
effect geeft als onderbegroeiing tussen 
hogere verticale planten. 

De waterkers, Rorippa nasturtium-of-
ficinale, is een uiterst efficiënte wa-
terzuiveraar. Waterkers verdraagt stro-
mend water, houdt er zelfs van. Tijdens 
de meeste winters blijft hij doorgroeien. 
Zolang het water niet dichtvriest, sterft 
de plant niet af en behoudt zijn groene 
bladeren. Waterkers is vers te koop bij de 
kruidenier (als groente dus). Verdeel de 
busseltjes en duw de takjes simpelweg 
tussen de lava of clinoptisteentjes. Ze 
zullen weldra beginnen groeien en wan-
neer er te veel zijn, kan men ze gebruiken 
in de keuken voor soep of als rauwkost 
(eerst in azijnwater laten weken).

De beekpunge, Veronica beccabunga, 
is een inheems wintergroeiend kruipend 
plantje dat erom bekend staat enorm 
veel nitraat te verslinden. De stengels 
wringen zich overal tussendoor zodat 
er vlug een mooi tapijt beekpunge te 
bewonderen valt. Hemelsblauwe bloe-
metjes verlevendigen het geheel. De wor-
teltjes bieden niet erg veel houvast zodat 
verwijderen goed meevalt. Het plantje 
bevat een soort antivries zodat water dat 
zich net naast de stengels bevat, niet 
bevriest. Beekbunge is een zeer goede 
bodembedekker die snel een groot 
oppervlak bedekt en prima gebruikt kan 
worden tussen de hogere grasachtige 
moerasbewoners.

De lidsteng, Hippuris vulgaris, is een 
waterplant met kransstandige, lijnvor-
mige, naaldachtige bladeren. Hij begint al 
in februari, dus zeer vroeg in het voorjaar, 
te groeien en dus te zuiveren. Deze ‘den-
netjes’ zijn vooral in de lente erg mooi en 
komen in het moeras van de zwemvijver 

Verenigingsleven  <

beekpunge

bronmos

gedoornd hoornblad

waterkers

lidsteng waternavel

Belangrijk: Vertrouw 
niet op één enkele 
plantensoort, maar ga 
liever voor een combinatie 
van meer soorten.
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goed tot hun recht. In de koude jaar-
getijden groeit het plantje niet boven het 
water uit maar blijft veilig ondergedoken. 
Lidsteng groeit zowel in zon als schaduw.

 Ook zuiverende zuurstofplanten kunnen in  
 de zwemvijver 
Zuurstofplanten nemen hun voeding 
rechtstreeks op uit het water via hun 
stengels en bladeren. Wanneer er tijdens 
de aanleg gezorgd is voor plaatsen met 
wat dieper water in de filterzone, dan kan 
men daar zuurstofplanten laten groeien. 
Ongeveer 50 cm diepte is voldoende 
voor verschillende soorten. 

Het gedoornd hoornblad, Ceratophyl-
lum demersum, verkiest eerder hard 
water. De groeiende kant van de stengel 
drijft net onder de waterspiegel, terwijl 
de oudere kant naar beneden zinkt. 
De groeikracht is legendarisch. Het 
gedoornd hoornblad groeit op sommige 
momenten 10 cm per dag.

Het aarvederkruid, Myriophyllum 
spicatum, is weinig eisend en groeit 
meestal erg goed. Het aarvederkruid ver-
kiest zuiver water. Het mag kalkarm zijn. 
Hoewel het ook in dieper water groeit, 
verkiest het eigenlijk ondiep water en een 
zonnige plaats.

Het bronmos, Fontinalis antipyretica, 
heeft weinig licht nodig en groeit ook in 

de winter. Deze inheemse ondergedoken 
mossoort was voorheen nauwelijks in 
de handel te verkrijgen. Gelukkig is daar 
verandering in aan het komen. Ver-
ankeren volstaat. Men kan bijvoorbeeld 
plukjes bronmos met een draadje of een 
elastiekje vastmaken aan een steen.

Het gekroesd fonteinkruid, Potamogeton 
crispus, is zonder twijfel de gemakkelijk-
ste van de fonteinkruiden. Helder, open 
water verdient de voorkeur; dan kan de 
zon op de gegolfde blaadjes schijnen. 
Toch doen te hoge temperaturen geen 
goed aan deze plant. Vaak gaat hij in de 
zomermanden juli en augustus in rust.
Het is belangrijk deze zuurstofplanten 
regelmatig te 'oogsten' door een deel er-
van weg te trekken en naar de compost-
hoop te brengen.

 Planten die men beter niet gebruikt 
Een beperkt aantal moerasplanten is te 
mijden omdat ze echt te veel woekeren 
en/of met hun agressieve wortelstokken 
door de waterdichting kunnen raken. Riet 
bijvoorbeeld groeit erg sterk en kan tot zes 
meter hoog worden, toch wat te hoog voor 
de doorsnee zwemvijver. De wortelstok-
uitlopers van riet groeien sterk en kunnen 
door de folie priemen, zelfs door beton en 
polyester. Riet is dus zeker niet geschikt 
voor algemeen gebruik in moerasbedfilters. 
Hetzelfde geldt voor de lisdoddes. De grote 
lisdodde wordt groot, gaat gegarandeerd 

woekeren en alles inpalmen. De kleine 
lisdodde is helemaal niet klein maar wordt 
zelfs nog hoger. Beide soorten zijn te 
mijden. Denk eraan dat deze planten zich 
ook gemakkelijk uitzaaien en dus spon-
taan kunnen aankomen en groeien in het 
moerasbed van zwemvijvers. Verwijder ze 
dan zo snel mogelijk. Ook met een aantal 
zeggesoorten (Carex) moet men voor-
zichtig zijn. Ze groeien zo sterk dat elke 
opening in het moerasbed dicht komt te 
zitten. Voorts willen we ook waarschuwen 
voor holpijpen (Equisetum) omdat deze 
silicium bevatten en op termijn soms door 
folienaden kunnen groeien. 

Tekst & foto's: Guido Lurquin

>  Verenigingsleven  

Vijverplanten verbruiken 
de reststoffen van de 
afbraakprocessen. Ze 
slorpen nitraat en fosfaat 
en andere basisstoffen 
op en zetten deze om tot 
weefsel. 
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Groen Groeienleden vrijgesteld
van heffing op kopieën  

Leden van Groen Groeien 
die niet meer dan vier be-
dienden (FTE) tewerkstel-
len, hoeven geen Reprob-
elheffing te betalen. Dat is 
afgesproken in een nieuwe 
overeenkomst tussen Bo-
erenbond en Reprobel. De 
nieuwe overeenkomst loopt 
tot eind dit jaar.

 Situering 
In België is een wetgeving van kracht 
die ondernemingen die kopieën nemen 
van bepaalde teksten, verplicht om een 
heffing te betalen aan de overheid. De 
opbrengst van deze heffing wordt dan 
verdeeld over de auteurs van wie het 
werk blootstaat aan het nemen van 
fotokopieën. Als er kopieën van bepaalde 
artikels of boeken worden genomen, 
zullen de betrokken auteurs zelf minder 
exemplaren verkopen. Het gevolg is dat 
ze daardoor ook minder inkomsten zullen 
hebben. Dat is de filosofie die achter de 
Reprobelheffing zit.

 Ondernemingen krijgen een schrijven 
In principe krijgen alle ondernemingen 
een brief waarbij ze aangifte moeten 
doen van het aantal kopieën dat ze jaar-
lijks nemen. Er is echter enkele jaren ge-
leden een overeenkomst afgesloten met 
Reprobel, de instelling die instaat voor de 
inning van de heffing, waardoor de leden 
van Groen Groeien zelf niets hoeven te 
doen en ook niet hoeven te antwoorden 
op eventuele brieven die ze van Repro-
bel zouden ontvangen. We hebben een 
groepsovereenkomst onderhandeld die 
telkens voor een periode van drie jaar 
wordt afgesloten en waarbij afgesproken 
is dat de bijdrage van onze leden nihil is.

 Nieuwe overeenkomst voor 2016 
De nieuwe overeenkomst houdt in dat de 
leden in principe geen aangifte moeten 
doen bij Reprobel en ook geen heffing 

verschuldigd zijn in verband met het 
nemen van fotokopieën. Omdat Repro-
bel aangifteformulieren verstuurt naar 
alle ondernemingen die voorkomen in 
de Kruispuntbank voor Ondernemingen 
(KBO), is het belangrijk dat onze leden 
goed weten wat er precies is afgespro-
ken met Reprobel. Wij blijven daarom in 
dit nummer even stilstaan bij deze be-
langrijke overeenkomst die een daadwer-
kelijke administratieve vereenvoudiging 
inhoudt voor de leden.

Het principeakkoord dat reeds was afge-
sloten tussen Boerenbond en Reprobel 
voor de voorgaande jaren, is verlengd tot 
31 december 2016. Het akkoord brengt 
voor de leden een belangrijke versoepe-
ling mee inzake de voorziene adminis-
tratie van de auteurswetgeving. Gelet op 
het belang van de met Reprobel bereikte 
overeenkomst, hernemen we hier in het 
kort de belangrijkste punten: 
Het akkoord geldt uitsluitend voor de 
leden van Boerenbond en AVBS (waar-
onder Groen Groeien).

De leden hebben niet meer dan vier be-
dienden (berekend in fulltime equivalen-
ten, FTE) in dienst op 1 januari 2016 en 
er wordt vermoed dat ze geen kopieën 
nemen van beschermde werken.
De leden moeten de eventueel toege-
stuurde aangifteformulieren voor 2016 
niet terugbezorgen aan Reprobel. Het is 
evenwel de bedoeling dat deze bedrijven 
geen aangifteformulier ontvangen.
De afgesproken regeling geldt tot en met 
31 december 2016. Het is wel de intentie 
om de overeenkomst nadien te verlengen 
voor de volgende jaren.

 Opgepast, het afgesproken vermoeden 
 geldt niet altijd! 
In de met Reprobel afgesloten overeen-
komst is voorzien dat er vermoed wordt 
dat de leden geen kopieën nemen van 
door de auteurswet beschermde werken. 
Leden die evenwel toch kopieën van be-
schermde werken zouden nemen, zullen 

dit zelf spontaan moeten melden aan Re-
probel. De onderhandelde overeenkomst 
heeft vooral tot doel door het ingestelde 
vermoeden de administratie (aangifte …) 
in belangrijke mate te vereenvoudigen. 
Dit vermoeden kan evenwel niet zonder 
meer worden ingeroepen door leden 
die wel kopieën zouden nemen van 
beschermde werken. Wie in dit geval is, 
kan contact opnemen met Reprobel, de 
Meeussquare 23 bus 3, 1000 Brussel via 
reprobel@reprobel.be of 070 23 32 78 of 
www.reprobel.be.

 Reprobel krijgt ledenlijst 
Om Reprobel te informeren over wie lid 
is, diegenen waarvoor het afgesproken 
vermoeden geldt, maakt Boerenbond 
jaarlijks een bestand over van alle leden 
die niet meer dan vier bedienden (bere-
kend in FTE) tewerkstellen met opgave 
van hun volledige identiteit en onder-
nemingsnummer. Voor 2016 werd dit 
repertorium in juli aan Reprobel bezorgd. 
Deze mededeling is in overeenstemming 
met de finaliteitsverklaring die Boeren-
bond heeft opgesteld in het kader van de 
privacywet voor wat het aanwenden van 
ledenlijsten betreft.

 Slotbemerking 
Het tussen Reprobel en Boerenbond 
onderhandelde akkoord toont aan dat 
het lidmaatschap van Groen Groeien een 
herkenbare meerwaarde heeft. De leden 
worden tot eind 2016 vrijgesteld van een 
bijkomende administratieve verplich-
ting en heffing. Wij willen langs deze 
weg dan ook Reprobel danken voor de 
constructieve sfeer waarin de besprekin-
gen konden plaatsvinden, alsook voor 
het begrip dat werd betoond voor de 
specifieke situatie van onze bedrijven. 
Op deze wijze is aangetoond dat het ook 
met minder administratie kan. 
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Tewerkstelling  <

Bron: Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken 
Boerenbond.

Bewerking tekst: Jan Vancayzeele.
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• Betere ziektetolerantie
• Betere droogtetolerantie
• Beter resultaat bij doorzaaien
• Betere start voorjaar

4x beterHIGHTECH GRAS
De nieuwe standaard

voor sport en recreatie!

4turf voor een mooie grasmat
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Als tuinaannemer gebruik je graag een 
goed grasmengsel dat breed inzetbaar is. 
RecreaMaster is hier het perfecte mengsel 
voor, het bestaat uit Engels raaigras, 
Roodzwenkgras en Veldbeemdgras. 
Het is ideaal geschikt voor parken en 
plantsoenen maar ook voor trapveldjes, 
sport- en speelgazons en natuurlijk 
niet te vergeten voor in de tuin en op 
campings. RecreaMaster is daarom voor 
diverse situaties een goede keuze, het 
mengsel zorgt voor een dichte mat in een 
korte tijd. Tevens is het een mengsel dat 
weinig onderhoud met zich meebrengt, 
waardoor de kosten lager zullen zijn. De 
reden dat RecreaMaster een allround 
mengsel is, wat bijna overal inzetbaar is, 
komt door de innovatie 4turf.

Engels raaigras innovatie “4turf”
Bijna alle huidige recreatiegrassen 
zijn diploïde. 4turf® is een tetraploïde 
Engels raaigras, welke door de dubbele 

chromosomen in iedere plantencel extra 
sterk en gezond is. Deze revolutionaire 
ontwikkeling heeft DLF ontwikkeld 
en is sindsdien alleen maar verder 
doorontwikkeld. Het verschil met 
normaal Engels raaigras is dat 4turf® 

rassen zoals Double, Tetragreen en Fabian 
veel minder gevoelig zijn voor ziekten. 
Dit zorgt ervoor dat het veld mooier en 
dichter blijft. Ook zijn de rassen sterker 
in verschillende klimaattypen en kunnen 
beter tegen droogte en vorst. Het zaad is 
iets groter dan van de diploïde rassen en 
heeft daardoor nog extra kiemkracht wat 
ervoor zorgt dat de grasmat sneller dicht 
groeit. Alles bij elkaar zorgt ervoor dat 
het groeiseizoen van het gras verlengt 
wordt en het gazon langer mooier blijft.

Coating op het graszaad
RecreaMaster kan ook geleverd worden 
met ProNitro®, een recente innovatie van 
DLF. ProNitro® is een graszaadcoating 
van stikstof, dat zorgt voor een stevige 
start in het begin. De reden dat het 
effect op het graszaad zo groot is, 
komt omdat de meststoffen(stikstof) op 

het zaad zitten en dus meteen kunnen 
wordt opgenomen door het plantje. Het 
is bewezen dat dit zelfs tot 4x efficiënter 
is dan bij breedwerpige bemesting. De 
stikstof op het zaad spoelt vrijwel niet uit 
en voed meteen de plant en niet al het 
andere onkruid in de bodem.

Door de coating is het zaad zwaarder, 
waardoor het beter verzaaibaar is en een 
hogere opkomst heeft. Tevens bespaart 
u qua kosten en tijd op de eerste 
bemesting, die door de coating op het 
graszaad niet meer nodig is. ProNitro® 
levert een supersnelle start, in proeven 
gaf het zelfs tot 30% meer planten .

Aanwezig tijdens de Green Expo
Tijdens de Green Expo in Gent, die 
gehouden wordt van 25 - 27  september, 
zal DLF vanzelfsprekend ook aanwezig 
zijn. U kunt hier de nieuwste innovaties 
bekijken, maar u kunt bij DLF ook 
terecht met al uw vragen over sport- en 
recreatiegrassen.

DLF is te vinden op standnummer 1014.

Dlf

www.dlf.be

info@dlf.be

32 (0)11/32.13.65

www.dlf.be

2160000712_ADV_6409_1.indd   1-2 16/08/16   15:49
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en voed meteen de plant en niet al het 
andere onkruid in de bodem.
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De Vlaamse Confederatie 
Bouw (VCB) organiseerde 
in het kader van de Gentse 
Floraliën een studiedag 
waarbij heel wat interes-
sante zaken aan bod kwa-
men over groen in stedelijke 
omgevingen. Ook groot-
schalige ecologische pro-
jectontwikkeling en duur-
zame herontwikkeling van 
stadsprojecten kwamen op 
de studiedag aan bod.

 Kenniscentrum ‘Groen in de Bouw’ 
De VCB is onlangs begonnen met een 
dienstverlening ‘Groen in de Bouw’. Ruim 
twintig jaar geleden werd een eerste 
aanzet gegeven voor de toepassing van 
natuurtechnische milieubouw (NTMB). 
Er werd een eerste vademecum Na-
tuurtechniek – Inrichting en beheer van 
waterlopen opgesteld.  NTMB werd nu 
omgedoopt tot ‘Groen in de Bouw’. De 
VCB gaat met de steun van Bouwunie en 
van ORI (de brancheorganisatie van de 
studie- en ingenieursbureaus) meewer-
ken aan een toekomstig Vlaams overleg- 
en kenniscentrum onder de naam ‘Groen 
in de Bouw’. Het moet een meer gestruc-
tureerd overleg tussen alle betrokkenen 
stimuleren en dit via expertgroepen, 
debatavonden en infosessies. Er wordt 
ook in een adviesraad nagedacht over 
een ‘Groen in de Bouw’ certificatie. De 
gecoördineerde samenwerking van de 
verschillende actoren zou het vertrouwen 
in natuurbouw moeten verhogen. 

 Kimaatrobuust, ruimte- en beheersbewust 
 ontwerpen  
Prof. Martin Hermy (KULeuven) is van 
mening dat we door de toenemende 
verstedelijking in Vlaanderen en de 

klimaatverandering met het gekende fe-
nomeen ‘hitte-eilanden’ nog meer zullen 
moeten gaan nadenken over combinaties 
van groen en bouw. De neerslag neemt 
gemiddeld toe, voornamelijk in de winter 
en ook de (fijn)stofvang is een belangrijk 
element om rekening mee te houden. Op 
al deze fenomenen en toenemende gril-
len van de natuur zullen we dus moeten 
inspelen. We moeten nu al nadenken 
over hoe multifunctionaliteit en groen te 
integreren in projecten. Gebouwgroen 
zoals (extensieve) groendaken en gevel-
groen spelen hierbij een belangrijke rol. 
Zo werd als voorbeeld aangereikt dat de 
combinatie van dakgroen en zonnepane-
len een meeropbrengst aan elektriciteit 
kan opleveren van 6 tot 15%. De water-
retentie (reductie en vertraging van de 
neerslagafvoer) bij extensieve meerlagige 
groendaken kan oplopen tot 60% op 
jaarbasis. 

Bij gevelgroen dienen we een onder-
scheid te maken tussen grondgebonden 
en niet-grondgebonden gevelgroen. 
Grondgebonden gevelgroen is zeer 
klassiek maar vooral ondergewaardeerd. 
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Groen in de bouw - van landschap tot stad
Niet-grondgebonden gevelgroen is 
nieuw en spectaculair, maar is duur en 
vraagt veel onderhoud. Grondgebon-
den gevelgroen kan ook als vernieu-
wend vormgevingselement ingezet 
worden. Het ‘MFO park’ in Zürich is 
hier een sprekend voorbeeld van. Mo-
menteel is een ontwerp van deze toe-
passing te zien op een schoolgebouw 
van SOGENT. Belangrijk is dat je de 
klimplant afstemt op de standplaats, de 
hoogte van het gebouw, de plantken-
merken en het onderhoud. Gevelgroen 
is in feite een partner die een veelheid 
aan diensten levert zoals stofvang, 
koeling, muurbescherming, esthetiek, 
vormgeving en die heel weinig ruimte 
vergt.

 Bouwtechnische aspecten van groene 
 wanden en daken 
Prof. Arch. Jan Moens (Bureau 
Bouwtechniek & UGent) ging dieper 
in op de bouwtechnische aspecten 
van groene wanden en daken. Hij gaf 
aan dat groendaken vooral zorgen 
voor een thermisch en akoestisch 
comfort. Daarbij beschermen ze de 

>  Floraliën 2016  
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dichtingsmembranen tegen veroudering, 
waardoor de levensduur van een dak 
aanzienlijk kan toenemen. Na het uiteen-
zetten van de waterdichtingsprincipes 
van klassieke muren gaf de spreker aan 
dat gevelplanten, in het bijzonder altijd 
groene soorten, werken als een soort 
regenmantel (waterdichtheid). Verticaal 
groen schermt de (steenachtige) gevel 
af tegen directe zonnestraling, waardoor 
muren minder sterk opwarmen en dus 
ook ’s nachts koeler zijn. De verdamping 
van water via de planten heeft een afkoe-
lend effect op de drager. Vooral bij altijd 
groene soorten is het op de muur achter 
de groene laag warmer in de winter en 
koeler in de zomer. Qua geluidsisolatie 
leveren zelfs relatief lichte groene gevel-
systemen een bijdrage aan de verminde-
ring van de geluidshinder door geluids-
absorptie. De brandveiligheid van een 
groene gevel wordt voornamelijk bepaald 
door de brandwerendheid van de gehele 
constructie. Over het algemeen wordt 
aangenomen dat groene beplanting niet 
brandbaar is vanwege het vochtgehalte. 
In winterse omstandigheden kan dit wel 
anders liggen en ook verwaarloosde 
beplanting zou tot een brandgevaarlijke 
situatie kunnen leiden. 

De spreker sloot af met de stelling dat 
planten die natuurlijke elektriciteit opwek-
ken, de zonnepanelen van de toekomst 
zijn. Het systeem zou gebaseerd zijn op 
nieuwe wetenschappelijke ontwikkelin-
gen op het gebied van biofotovoltaïsche 
cellen (BPV) die goedkoper in productie 
zijn maar ook zelfherstellend, zelfrepli-
cerend, biologisch afbreekbaar en veel 
duurzamer dan de standaard zonnecel-
len. Dit systeem zou bestaan uit holle 
kleistenen die gevuld zijn met mos. Tekst en foto’s: Jan Vancayzeele

Floraliën 2016   <

 Demo groene wanden Leopoldskazerne 
Els Mechant en Pieter Goossens, mede-
werkers van het PCS, zetten het pro-
ject ‘Groen bouwen’ met de ‘living wall 
systems’ in de kijker. Naast voorlichting 
en promotie zal het PCS – in samenwer-
king met WTCB, Centexbel en Universiteit 
Antwerpen – ook heel wat onderzoek 
doen naar het optimale gebruik van deze 
systemen en, waar mogelijk, ook naar het 
optimaliseren van de systemen zelf. De 
eerste demoactiviteit n.a.v. de Floraliën op 
de Leopoldskazerne had alvast heel wat 
bekijks. Op de demowand werden de acht 
‘living wall systems’ toegelicht door Pieter 
Goossens. Doordat de wanden nog niet 
100% volgroeid waren, kon men de ver-
schillende systemen duidelijk zien. Deze 
systemen zullen de komende jaren verder 
opgevolgd worden. De demowand ver-
huist immers naar de proefcentra WTCB 
en PCS. Een van de doelstellingen van 
het project is dat men vanuit het project 
de tuinaannemers optimaal kan adviseren 
over systeemkeuze en de installatie, plus 
onderhoud ervan. 
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Vijf jaar na het uitbrengen van de bladbla-

zer Airion 1 lanceert Pellenc nu Airion 2, 

die nog krachtiger, nauwkeuriger en com-

fortabeler is. Bij de ontwikkeling van dit 

gereedschap, gebaseerd op de feedback 

van klanten, is gebruik gemaakt van inno-

vaties en technologieën die in de ruimte-

vaart worden gebruikt. 

Groter vermogen en meer comfort

Het vermogen van de bladblazer Airion 

2 is met 30% verhoogd ten opzichte van 

de eerste versie. Het is de enige blad-

blazer op de markt met een stuwkracht 

van 17.5 Newton. De technici van Pellenc 

hebben gewerkt aan het evenwicht en de 

ergonomie, zodat kracht, nauwkeurig-

heid en comfort in hetzelfde gereedschap 

worden verenigd. Hiermee is Airion 2 de 

enige bladblazer die zowel een statisch 

als dynamisch evenwicht heeft. Dankzij 

deze belangrijke innovatie kan RSI worden 

voorkomen, omdat de verticale werkas 

van de schouder tot de pols wordt geres-

pecteerd. Met zijn lichte gewicht (2,55 kg 

inclusief reëel kabelgwicht in de hand) is 

het gereedschap goed te hanteren en 

zijn geringe geluidsdruk (79 decibel) zorgt 

voor minder overlast voor de gebruiker en 

zijn omgeving waarin hij zijn werkzaamhe-

den verricht. 

Een dichte motor voor een langere 

gebruiksduur

De motor van de Airion 2 is ontworpen 

met de precisie van een vliegtuigonder-

deel en is ingekapseld in een behuizing 

van magnesiumlegering, die zorgt voor 

volledige dichtheid. De motor wordt ge-

koeld met een radiator van magnesium. 

Deze technologie voorkomt beschadiging 

van de motor, omdat er, in tegenstelling tot 

de technieken die doorgaans worden ge-

bruikt, geen luchtstroom door het gereed-

schap loopt om het te koelen. 

“Het koelsysteem en de dichtheid bieden 

de motor een dubbele bescherming tegen 

aantasting van buiten. 

Airion 2 vraagt dus zeer weinig onderhoud 

en dankzij de testen die wij intern hebben 

gedaan, konden we ons richten op een ge-

bruiksduur die veel langer is dan de nor-

men van de markt”, aldus Thibault Rémy, 

R&D-ingenieur en hoofd van de City-

producten bij Pellenc. Pellenc heeft een 

aanvullend octrooi ingediend voor al zijn 

werkzaamheden aan de Airion 2. 

Technische kenmerken

Doelmatige stuwkracht: 17,5 N (boost) / 

13,5 N (snelheid 4)

Maximumvermogen: 940 W

Gewicht van het gereedschap in de 

hand: 2,55 kg

Luchtdebiet: 920 (boost) / 810 (snelheid 4)

Geluidsniveau: 79 dB

Geluidsniveau op 15 m: < 65 dB

Trillingsniveau: <2,5 m/s2

Autonomie: Tot 5u

Equivalent CO2 per dag: 306 g CO2  

(0g CO2 met de Solerion-lader)*

* Op basis van een 6-urige werkdag en 200 

werkdagen per jaar, volgens de equivalen-

tiegegevens van het Franse agentschap 

voor milieu en energiebeheer ADEME

Graham

www.graham.be

com@graham.be

02/367.16.11

www.pellenc.com
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MOEITELOOS BLAZEN
BLADBLAZER AIRION 2

EEN WINDSTOOT VOORUIT

  De sterkste: 920 m³/u

   De lichtste: 2,55 kg met kabel

  Autonomie: tot 5u

  Ultrastil: 79 dB

IP54

NIEUW

INLAAT ROOSTER
PATENT PELLENC 

Verhoogt comfort en vermindert 
geluidsniveau

VERLENGDE LEVENSDUUR 
VAN DE MOTOR
PATENT PELLENC 

Motorbehuizing van  
magnesiumlegering en  
waterdichtheid IP54 

ÉÉN BUIS PER TOEPASSING

Standaard precisiebuis

 Waarborg 2 jaar

PELLENC LANCEERT AIRION 2, DE ENIGE 
ULTRA-LICHTE BLADBLAZER OP DE MARKT 
MET EEN DYNAMISCH EVENWICHT
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Vijf jaar na het uitbrengen van de bladbla-

zer Airion 1 lanceert Pellenc nu Airion 2, 

die nog krachtiger, nauwkeuriger en com-

fortabeler is. Bij de ontwikkeling van dit 

gereedschap, gebaseerd op de feedback 

van klanten, is gebruik gemaakt van inno-

vaties en technologieën die in de ruimte-

vaart worden gebruikt. 

Groter vermogen en meer comfort

Het vermogen van de bladblazer Airion 

2 is met 30% verhoogd ten opzichte van 

de eerste versie. Het is de enige blad-

blazer op de markt met een stuwkracht 

van 17.5 Newton. De technici van Pellenc 

hebben gewerkt aan het evenwicht en de 

ergonomie, zodat kracht, nauwkeurig-

heid en comfort in hetzelfde gereedschap 

worden verenigd. Hiermee is Airion 2 de 

enige bladblazer die zowel een statisch 

als dynamisch evenwicht heeft. Dankzij 

deze belangrijke innovatie kan RSI worden 

voorkomen, omdat de verticale werkas 

van de schouder tot de pols wordt geres-

pecteerd. Met zijn lichte gewicht (2,55 kg 

inclusief reëel kabelgwicht in de hand) is 

het gereedschap goed te hanteren en 

zijn geringe geluidsdruk (79 decibel) zorgt 

voor minder overlast voor de gebruiker en 

zijn omgeving waarin hij zijn werkzaamhe-

den verricht. 

Een dichte motor voor een langere 

gebruiksduur

De motor van de Airion 2 is ontworpen 

met de precisie van een vliegtuigonder-

deel en is ingekapseld in een behuizing 

van magnesiumlegering, die zorgt voor 

volledige dichtheid. De motor wordt ge-

koeld met een radiator van magnesium. 

Deze technologie voorkomt beschadiging 

van de motor, omdat er, in tegenstelling tot 

de technieken die doorgaans worden ge-

bruikt, geen luchtstroom door het gereed-

schap loopt om het te koelen. 

“Het koelsysteem en de dichtheid bieden 

de motor een dubbele bescherming tegen 

aantasting van buiten. 

Airion 2 vraagt dus zeer weinig onderhoud 

en dankzij de testen die wij intern hebben 

gedaan, konden we ons richten op een ge-

bruiksduur die veel langer is dan de nor-

men van de markt”, aldus Thibault Rémy, 

R&D-ingenieur en hoofd van de City-

producten bij Pellenc. Pellenc heeft een 

aanvullend octrooi ingediend voor al zijn 

werkzaamheden aan de Airion 2. 

Technische kenmerken

Doelmatige stuwkracht: 17,5 N (boost) / 

13,5 N (snelheid 4)

Maximumvermogen: 940 W

Gewicht van het gereedschap in de 

hand: 2,55 kg

Luchtdebiet: 920 (boost) / 810 (snelheid 4)

Geluidsniveau: 79 dB

Geluidsniveau op 15 m: < 65 dB

Trillingsniveau: <2,5 m/s2

Autonomie: Tot 5u

Equivalent CO2 per dag: 306 g CO2  

(0g CO2 met de Solerion-lader)*

* Op basis van een 6-urige werkdag en 200 

werkdagen per jaar, volgens de equivalen-

tiegegevens van het Franse agentschap 

voor milieu en energiebeheer ADEME

Graham

www.graham.be

com@graham.be

02/367.16.11

www.pellenc.com
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Galabau Nürnberg

Galabau Nürnberg

september

september

Internationale Fachmesse Urbanes Grün und Freiräume

Internationale Fachmesse Urbanes 

Grün und Freiräume

van 9 tot 18 u.Messezentrum Nürnberg, Duitsland

van 9 tot 16 u.

Messezentrum Nürnberg, Duitsland

meer info op www.galabau-messe.com

meer info op www.galabau-messe.com

14-16
17

Demo Groen

september

Demonstratie van materiaal voor 

tuin en groene zones, sportvelden 

en stadsreiniging

van 10 tot 17 u.

Park van Laken in Brussel

meer info op www.demogroen.be

11-12

Green Expo

september

Vakbeurs voor tuin, park en retail

van 9.30 tot 18 u.Flanders Expo, Maaltekouter 1 Gent
meer info op www.green-expo.be

25

Groot Groen Plus

oktober

 Internationale vakbeurs voor de 

boomkwekerij

van 9 tot 18 u.

Zundert, Nederland

meer info op www.grootgroenplus.nl

6-7

Green Expo

september

Vakbeurs voor tuin, park en retail

van 9.30 tot 18 u.

Flanders Expo, Maaltekouter 1 Gent

meer info op www.green-expo.be

27

Green Expo

september

Vakbeurs voor tuin, park en retail

van 13 tot 23 u.

Flanders Expo, Maaltekouter 1 Gent

meer info op www.green-expo.be

26

Groot Groen Plus

oktober

 Internationale vakbeurs voor de boomkwekerij

van 11 tot 21 u.Zundert, Nederland
meer info op www.grootgroenplus.nl

5
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Uitreiking van de 1.2.Tree Award

26 september “Dag van de tuin-& landschapsarchitect en tuinaannemer” i.s.m. Groen Groeien. 

Green Expo beloont het mooiste boomproject

Van 25 tot 27 september kleurt Flanders Expo opnieuw, letterlijk, 

groen. Green Expo verwelkomt er dan opnieuw meer dan 10 000 

vakbezoekers, tuinaannemers, tuin- en landschapsarchitecten, retail en 

overheid. Specifiek voor de tuinaanlegsector en boomkwekerij wordt er 

een wedstrijd over bomen georganiseerd: de 1,2.Tree Award.

Met deze wedstrijd wil Green Expo het vakmanschap tussen tuinaan-

nemer, -architect en boomkweker in de kijker zetten. Elke tuinaannemer, 

-architect of boomkweker kan zich met een bestaand en gerealiseerd 

project waarbij het gebruik van bomen beeldbepalend is, inschrijven 

voor de 1,2. Tree Award. Bomen vormen hierbij dus de basis van het 

ontwerp of project. 

Succesvolle en duurzaam ontwikkelde tuin- en parkprojecten zijn steeds 

gebaseerd op vakmanschap: zowel bij de conceptfase door de tuinarchitect, 

als bij de realisatie en uitvoering door de tuinaannemer, maar ook de vakken-

nis van de boomkweker die de leverancier is van grote, unieke bomen. 

Alle ingediende projecten worden tijdens de vakbeurs aan de hand van 

grote presentatiepanelen aan het publiek gepresenteerd in de aanwezige 

demotuin (welkomstzone hal 1). 

Een vakjury zal deze projecten beoordelen en quoteren volgens een aan-

tal vaste criteria. Nadien is er ook een verdeling van een aantal punten 

door het grote publiek, en dit via de Green Expo Facebookpoll. Iedereen 

kan daar zijn favoriete project een stem geven. De combinatie van de 

beoordeling door de vakjury en het publiek bepaalt finaal de score.

Er worden drie laureaten verkozen. De laureaat met 

de hoogste score wint hierdoor de 1,2 Tree Award 

2016. Dit omvat een gratis deelname aan de vakbeurs 

Green Expo 2018 (netto beursoppervlakte van 20 m²) 

en persaandacht in het vakmagazine CG Concept en 

Fence (mediapartner).

Vandaag zijn onze tuinen plaatsen die een veelheid aan functies en verwachtingen kunnen 

vervullen. Voor de een is de eigen tuin een natuurlijke oase om ver weg van alle drukte tot rust te 

komen, voor de andere een groene speelplek om samen met de kinderen te ravotten. Naast deze 

persoonlijke voordelen biedt elke tuin in meer of mindere mate ook een aantal voordelen aan ons 

als maatschappij.

Tot op vandaag worden tuinen meestal beschouwd als individuele ruimtes die los staan van 

elkaar. Het overstijgen van het individuele karakter van deze plekken en het in kaart brengen van 

de vele voordelen die ze kunnen opleveren, brengt een groene structuur aan het licht die een 

strategische rol zou kunnen spelen in het beantwoorden van diverse uitdagingen waar we als 

maatschappij voor staan, zoals klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en individualisering 

(Dewaelheyns et al., 2012).
Tijdens deze lezing licht Valerie Dewaelheyns eerst toe wat nu net de strategische rol van dit 

‘tuincomplex’ kan zijn. Daarna gaat Aurelie De Smet in op de veranderende verhoudingen tussen 

burger, middenveld, en beleid. Vervolgens zullen beide dames in gesprek gaan met het publiek 

om samen te verkennen wat de mogelijke rol van groenprofessionals kan zijn in dit verhaal. Geert 

Meysmans van Kubiekeruimte vzw zal het gesprek modereren.Officieel programma (voorinschrijving verplicht):
17 – 17.05 u.     Inleiding Geert Meysmans 
17.05 – 17.25 u.     Valerie Dewaelheyns, KU Leuven
17.25 – 17.45 u.     Aurelie De Smet, Kenniscentrum Tuin+
17.45 – 17.50 u.    Open vragen onder leiding van Geert Meysmans

17.50 – 18 u. Bekendmaking winnaars 1.2.Tree Award 
18 – 20 u.   Walking dinner 20 – 23 u.  Beursbezoek ‘Green Night’Panel

Valerie Dewaelheyns en Aurelie De Smet zijn beiden verbonden aan het Kenniscentrum tuin+ 

opgericht vanuit de opleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur van de Erasmushogeschool 

Brussel. Valerie is daarnaast ook verbonden aan de KU Leuven, departement Aard- en Omgev-

ingswetenschappen, en aan het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO), afdeling 

Landbouw en Maatschappij.
Geert Meysmans is landschapsarchitect en praktijklector aan de opleiding Landschaps- en 

Tuinarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel. Hij is eveneens als onderzoeker verbonden 

aan het Kenniscentrum tuin+.
Inschrijving voor dit programma is verplicht. Dit is betalend: €35/persoon (incl. btw).

Er is een inschrijvingslink beschikbaar op www.groengroeien.be.

Agenda   <

Waag uw kans om de 
winnaar te worden van 
deze 1.2.Tree Award! Voor 
elk project dient er steeds 
een samenwerking te zijn 
tussen de tuinaannemer 
of tuinarchitect en een 
boomkwekerij of vice 
versa. Dit betekent 
dat een project steeds 
met akkoord van beide 
partijen ingediend 
wordt. Diegene die 
het project aanmeldt 
(tuinaannemer, - architect 
of boomkwekerij) is de 
uiteindelijke ‘deelnemer’. 
De deelnemer hoeft geen 
exposant van de beurs 
Green Expo te zijn.
Meer informatie 
en inschrijving kan 
uitsluitend via 
www.green-expo.be

Green Night
Op 26 september zal de beurs pas in de 

namiddag openen (13 – 23 u.), maar Green 
Expo voorziet tot laat in de avond een 

feestelijke “Green Night” verspreid over 
alle standen, met muziek en gratis catering voor Green Night genodigden. 
Tuinarchitecten, retailers, tuinaannemers 

en openbare besturen zullen meer dan ooit 
begeesterd worden om een stapje buiten 
te zetten en elkaar te ontmoeten in een plezante netwerk setting.

Toegang tot de Green Night is mogelijk met 
de gewone toegangskaart tot Green Expo.
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Agenda   <

Agrocoach legt pijnpunten bloot
Steven Dewulf: “Het sociale aspect wordt te vaak onderschat”

Boomkwekerij Dewulf, het bedrijf van Steven Dewulf, is tien jaar actief. De boomkweke-

rij is gezond. Toch schreef Steven zich enkele jaren geleden in voor de vorming Agrocoach 

van het Innovatiesteunpunt. “Het ging zo hard op ons bedrijf, dat we beseften dat er iets 

moest gebeuren. Agrocoach kwam precies om het juiste moment.”

“Ik heb heel bewust voor een nichemarkt in de boomkwekerij gekozen”, vertelt Steven. “Mijn 

ouders hadden een gemengd landbouwbedrijf, maar daarin zag ik voor mij geen toekomst. 

Via een contact kwam ik terecht bij een collega die vermeerderde via enten. Van hem heb 

ik veel geleerd en ik ben dan ook die weg ingeslagen. We zijn gestaag gegroeid en intussen 

bestaat het bedrijf uit 17 hectare kwekerij.”

“Enkele jaren geleden waren we op een punt gekomen dat we 7 dagen op 7 werkten. Mijn 

echtgenote werkte in loondienst mee in de fruitwinkel van haar ouders en ze hielp met de 

administratie op de boomkwekerij. We moesten een richting kiezen: ofwel zou zij meer in de 

boomkwekerij komen werken, ofwel zou ze de fruitwinkel overnemen. Agrocoach heeft ons 

geholpen knopen door te hakken. Intussen heeft mijn echtgenote de fruitwinkel overgen-

omen, ikzelf heb een nieuwe medewerker aangenomen die nu mijn rechterhand is bij het 

runnen van het bedrijf. Alles loopt vlot, en we hebben nu ook vrij tijd.”

Agrocoach is een leertraject waar land- en tuinbouwondernemers in groep en onder begel-

eiding van een coach leren hun specifieke sterkten en zwakten in beeld te brengen. Dat 

gebeurt in verschillende sessies, elk met hun eigen invalshoek. “Voor mij waren alle sessies 

interessant”, zegt Steven. “Ik ben blij dat ik er geen enkele gemist heb. Ik heb tijdens de 

sessies maar weinig gezegd, maar ik heb er wel veel aan gehad. Dat je samen zit met andere 

land- en tuinbouwers is een meerwaarde.”

“De eerste sessie ging over visie en strategie. Onze strategie, met focus op een nichemarkt, is zeker niet slecht. We hebben wel aan 

onze visie gesleuteld, vooral met betrekking tot de groei van het bedrijf en de activiteiten die mijn echtgenote doet in de zaak.”

“Rond processen heb ik veel geleerd van de collega-deelnemers. In anderhalve maand verkopen wij alle bomen. Dat betekent een 

heel hectische periode. Collega’s die met andere teelten bezig zijn, hebben een meer continue productie. Op hun aangeven bekijk 

ik nu de mogelijkheden om te werken met containers en op die manier die piek een beetje af te vlakken.”

“Eén sessie ging over leiderschap. Tijdens die sessie werd ik uit vastgeroeste patronen gehaald. Zo was het bijvoorbeeld vanzelf-

sprekend dat de bedrijfsleider de catalogus moet maken. Maar is dat wel zo? Misschien is er iemand anders op het bedrijf die dat 

veel beter kan.”

“Naast mijn nieuwe vaste medewerker, kan ik al jaren rekenen op Poolse werknemers in de productie. Dat werkt goed. De aller-

belangrijkste voorwaarde om veel aan je werknemers te hebben? Een goede, duidelijke communicatie. Die communicatie, dat is 

waar het volgens mij nog heel vaak mis loopt, samen met het sociale aspect. Vroeger lagen de belangrijkste vragen op technisch 

vlak. Maar intussen zie ik dat alle kwekers een grote technische bagage hebben. Zitten we toch met vragen, kunnen we terecht bij 

leveranciers of proefcentra. Maar de balans tussen werk en vrije tijd, die is moeilijk. Vroeger was ik heel actief in de paardenfokkerij. 

Ik besef nu dat ik dat absoluut niet mag laten. Ja, ik investeer daarin ook tijd, maar als ik die tijd in mijn bedrijf zou investeren, zou ik 

niet meer verdienen.”
“Eigenlijk zou je om de 10 jaar zo’n Agrocoach moeten volgen. Je stelt e

r jezelf in vraag, je staat even stil en je ontdekt wie je zelf bent, waar je goed en minder goed in bent. De volgende stap is om dat te 

laten weerspiegelen in je bedrijf.”

Heb je zelf interesse om deel te nemen aan Agrocoach? Dat Kan! Dit najaar organiseert Innovatiesteunpunt een nieuw traject in 

Oost-Vlaanderen. In een kleine groep denk je na over de ontwikkeling van je bedrijf en de problemen die je op je weg tegenkomt. 

De formule staat in het teken van arbeidsorganisatie en is op maat van de ambitieuze bedrijfsleider die niet alleen openlijk wil praten 

over de groeipijnen binnen zijn of haar bedrijf, maar er ook iets aan wil doen!

We komen 8 keer samen op dinsdagavond waarbij we intensief werken rond thema’s als visie & strategie, processen, structuur, 

mensen, cultuur en leiderschap. De sessies vinden plaats op de deelnemende bedrijven op 4 & 25 oktober; 15 november; 6 

december; 10 & 31 januari; 21 februari; 14 maart, telkens van 18 tot 22 uur. Dit vormingstraject kost 280 euro voor de leden van 

Groen Groeien en 560 euro voor niet leden. Heb je interesse en kan je je engageren voor deze 8 sessies tussen oktober en maart? 

Stuur dan een mailtje naar veerle.serpieters@innovatiesteunpunt.be of bel 016 28 61 31.

Meer weten? www.innovatiesteunpunt.be/agrocoach 



Uitnodiging Groen Groeien activiteit

Golf & Countryclub De Palingbeek
Gelegen te midden in de pittoreske schoonheid van het Vlaamse heuvelland heeft deze lichtglooiende, groene golfbaan (6.165 meter, par 72) een oppervlakte van 17 ha. Het elegante clubhuis is ondergebracht in wat ooit het kasteel van Voormezele was. De golfbaan werd ontworpen door Harold J. Baker, meer dan dertig jaar professioneel topspeler en tevens zeer gewaardeerd golfbaanarchitect. Baker was van oordeel dat een golfbaan op een natuurlijke wijze moet geïntegreerd zijn in haar omgeving, zodat niet alleen aan de sportieve, maar ook aan de esthetische verlangens en behoeften voldaan wordt. De Palingbeek is een van de mooiste voorbeelden van Baker’s denkwijze. Het resultaat is een golfbaan in de volle pracht van de natuur waarbij het gebruik van chemische middelen tot een minimum wordt herleid.

 

Greenkeeper - Krist Calmeyn
Krist Calmeyn, de hoofdgreenkeeper, al bijna 25 jaar actief in de Golf & Countryclub De Palingbeek geeft ons een uiteenzetting over de dagelijkse gang van zaken en doet zijn strategische aanpak van zaken uiteen met een sterk  ecologisch bewustzijn. Met zeven medewerkers runt Krist het technische gedeelte van de  club. Op vlak van plant-technische kennis heeft hij de meeste  dingen al doende geleerd en ervaren. Hij haalt zijn  teelttechnische kennis uit zijn opleiding tuinarchitect, zijn ruime  interesse en kennis op vlak van natuur- en plantkunde en vult  deze aan met het advies van het STRI (Sport & Turf Research  Institute) uit Engeland. Golfclub de Palingbeek heeft een ruime uitgeruste werkplaats met brug en smeerput en voert de meeste herstellingen en onderhoud zelf uit. Verder is het geheel aangevuld met een loods waarin de machines worden gestald. Aan de zijkant ligt een stoomput met slib- en olieaf-scheider en een gedeelte van het terrein is voorzien van boxen voor de opslag van het zand, aanvulgrond, compost enz… De compost wordt gemaakt op basis van het groenafval dat wordt geproduceerd op het terrein. De volledig omgezette compost wordt op het terrein verwerkt.

Benieuwd om dit domein in al zijn facetten te ontdekken, aarzel dan niet en reserveer uw plaats via onze website. Inschrijvingen zijn beperkt !

Programma:
• ontvangst om 9u00 op het domein
• cursus golfinitiatie tijdens de voormiddag
• lunch over de middag
• om 13u30 rondleiding in het machinepark
• toelichting beheer van het domein en het golfterrein• einde voorzien rond 17u00

Inschrijven: via www.groengroeien.be

24 Groengroeien

Golf & Countryclub

oktober

Golf & Countryclub De Palingbeek 

in Hollebeke bij Ieper

Eekhofstraat 14 

8902 Hollebeke - Ieper

8
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Collstrop - Industrielaan 5 - 8790 Waregem - Tel 056 62 01 00 - info@collstrop.be - www.collstrop.be

Populus

Palma Modu Isaura Twin Pine

Indira

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

Vraag het gratis aan via www.collstrop.be.

de vaste waarde in tuinhout
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EFFICIËNTE 
GAZONRENOVATIE

Elk gazon heeft na enkele jaren nood aan een verjongingskuur. De snelste techniek om 
een gazon een “total make-over” te geven is doorzaaien. De Eliet doorzaaimachine 
DZC 600 is dankzij zijn innoverende zaaisysteem de meest geavanceerde 
doorzaaimachine voor het particulier gazon. Hij is compact gebouwd, eenvoudig 
in gebruik en aan een voordelige prijs toegankelijk voor iedere tuinaannemer. Om 
meteen van start te kunnen gaan, wordt de machine geleverd met een gratis zak 
Advanta Renova zaad van 10 kg, de ideale mengeling om door te zaaien op particuliere 
gazons. Hiermee heeft iedere Belgische tuinaannemer alle tools in handen om zijn 
klanten het jaar door een vol, veerkrachtig gazon te garanderen. Deze zelfrijdende 
machine heeft een werkbreedte van 60 cm maar blijft bovenal een compact wendbaar 
toestel die inzetbaar is op elk particulier gazon. Mits de juiste voorbereiding, gebruik 
van Renova zaadmengsel,  voldoende neerslag en temperatuur,  kan een verouderd 
gazon met een doorzaaibehandeling een totale verjongingskuur ondergaan die reeds 
binnen de 14 dagen zichtbaar is.   
Het ideale tijdstip voor deze gazonrenovatie is de nazomermaanden september - oktober.

VRAAG VANDAAG UW GRATIS DEMO AAN OP WWW.ELIET.EU

Eliet DZC 600 | winnaar van twee innovatieprijzen

Eliet Europe NV  |  056 77 70 88  |  info@eliet.eu  |  www.eliet.eu

Geef een gazon de verjongingskuur die het verdient

Bezoek ELIET op demogroen 
van 11 tot 13 september 2016

Groengroeien sept16.indd   1 16/08/2016   14:22:32

Het is tijd om door te zaaien
Aan het eind van de zomer heeft een sier-
gazon reeds de meest stressvolle periode 
achter de rug. Zodra de dagen langer wor-
den en de zon wat overuren maakt, voe-
len mensen zich aangetrokken om meer 
tijd in hun tuin door te brengen. Tijdens 
de zomervakantie wordt veel van de ex-
tra vrije tijd in de tuin gespendeerd. Vaak 
ondergaat het siergazon hier ook deze 
menselijke ontspanning. Ook het maaisei-
zoen is reeds een aantal maanden bezig 
en bereikt aan het eind van de zomer zijn 
hoogtepunt. De groeikracht van het gras 
werd dus al een tijd op de proef gesteld 
waardoor de meest verzwakte grasplant-
jes het begeven en afsterven. 
Door de verandering van het klimaat 
krijgen onze lage landen steeds meer 
te maken met extremere weersomstan-
digheden. Het is opvallend hoe jaar na 
jaar opnieuw temperatuur-, neerslag- en 
droogterecords sneuvelen. Deze pieken 
van het weer hebben ook een negatieve 
impact op het gazon. 

Daarom is het zinvol om het gazon in de 
nazomer weer te regenereren. Hierbij 
komt doorzaaien als renovatietechniek de 
laatste jaren steeds meer in de belang-
stelling te staan. Bij doorzaaien wordt het 
oude gazon, dat de nodige tekenen van 
aftakeling begint te vertonen, weer aan-
gesterkt door nieuwe graszaad tussen de 
bestaande grasplantjes in te zaaien. Doel 
hierbij is dat dit nieuwe graszaad zich ont-
wikkeld tot bijkomende jonge en groei-
krachtige grasplantjes. Hierdoor wordt 
de densiteit van de grasvegitatie vergroot 
waardoor het gazon weer voller wordt en 
de ontwikkelingskansen van bvb. onkruid 
wordt geremd. Het zaadmengsel dat 
wordt gezaaid bevat meestal verschillen-
de grassoorten die de diversiteit aan sier-
grassen terug op peil brengen. De frisse 
groene kleur van het jonge gras zorgt er 
tevens voor dat het gazon er opnieuw als 
herboren gaat uitzien. 

Om van het doorzaaien een succesvolle 
gazonrenovatie te maken, zal men ook met 
zorg de machine uitkiezen waarmee dit 
wordt uitgevoerd. Men moet er trouwens 
over waken dat het graszaad in optimale 
omstandigheden in het zaadbed worden 
ingebracht zodat een snelle ontkieming 
mogelijk is. De meest geavanceerde pre-
cisiedoorzaaimachine op de markt is 
de ELIET DZC600. Met het innovatieve 
zaadverdeelsysteem in dit toestel wordt 
het graszaad in de bodem geïnjecteerd, 
daarna wordt het aangewalst en afgedekt, 
waardoor de DZC600 de kiemkansen van 
het zaad maximaliseert. De resultaten van 
de renovatie zijn dankzij deze machine met 
grote zekerheid gegarandeerd. 

Naast het doorzaaien dient in een reno-
vatieprogramma ook de aangepaste be-
mesting te worden toegepast. Men moet 
er van uitgaan dat na het doorzaaien, het 
gazon heel wat meer plantjes zal tellen die 
voeding nodig hebben. Aan het eind van 
de zomer zijn reeds heel wat voedingstof-
fen aan de bodem onttrokken en dient 
wat extra meststof, de groeispurt van het 
jonge gras vereenvoudigen. Uiteraard kan 
het hierbij aangewezen zijn voorafgaand 
een analyse van de bodem te maken om 
eventuele andere tekorten op te sporen 
en zo een uitgebalanceerde topdressing 
samen te stellen. 

De keuze van het tijdstip om door te zaaien 
is belangrijk. Om het snelle kiemen van 
het nieuwe graszaad te bespoedigen zijn 
de omstandigheden na het doorzaaien 
belangrijk. De nazomer zit klimatologisch 
goed want we kunnen vaak genieten van 
een dag en nachttemperatuur die boven 
de 12°C blijft. De maanden september en 
oktober hebben vaak voldoende regen om 
de bodem vochtig te houden en uitdroging 
van de kiem te voorkomen. Bovendien 
wordt de betreding van het gazon kleiner 
zodra de herfst zijn intrede doet, waardoor 
het nieuwe gras ongestoord zijn wortels en 
bladeren kan ontwikkelen. Op die manier 
kan een volgroeid gazon de winter in, om 
eigenlijk na deze winterrust gesterkt het 
nieuwe seizoen tegemoet te gaan. 
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EFFICIËNTE 
GAZONRENOVATIE

Elk gazon heeft na enkele jaren nood aan een verjongingskuur. De snelste techniek om 
een gazon een “total make-over” te geven is doorzaaien. De Eliet doorzaaimachine 
DZC 600 is dankzij zijn innoverende zaaisysteem de meest geavanceerde 
doorzaaimachine voor het particulier gazon. Hij is compact gebouwd, eenvoudig 
in gebruik en aan een voordelige prijs toegankelijk voor iedere tuinaannemer. Om 
meteen van start te kunnen gaan, wordt de machine geleverd met een gratis zak 
Advanta Renova zaad van 10 kg, de ideale mengeling om door te zaaien op particuliere 
gazons. Hiermee heeft iedere Belgische tuinaannemer alle tools in handen om zijn 
klanten het jaar door een vol, veerkrachtig gazon te garanderen. Deze zelfrijdende 
machine heeft een werkbreedte van 60 cm maar blijft bovenal een compact wendbaar 
toestel die inzetbaar is op elk particulier gazon. Mits de juiste voorbereiding, gebruik 
van Renova zaadmengsel,  voldoende neerslag en temperatuur,  kan een verouderd 
gazon met een doorzaaibehandeling een totale verjongingskuur ondergaan die reeds 
binnen de 14 dagen zichtbaar is.   
Het ideale tijdstip voor deze gazonrenovatie is de nazomermaanden september - oktober.

VRAAG VANDAAG UW GRATIS DEMO AAN OP WWW.ELIET.EU

Eliet DZC 600 | winnaar van twee innovatieprijzen

Eliet Europe NV  |  056 77 70 88  |  info@eliet.eu  |  www.eliet.eu

Geef een gazon de verjongingskuur die het verdient

Bezoek ELIET op demogroen 
van 11 tot 13 september 2016

Groengroeien sept16.indd   1 16/08/2016   14:22:32
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werd dus al een tijd op de proef gesteld 
waardoor de meest verzwakte grasplant-
jes het begeven en afsterven. 
Door de verandering van het klimaat 
krijgen onze lage landen steeds meer 
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kijk je vooruit of 
steek je je kop 
in het zand?
De komende jaren verandert ook onze sector grondig. Verander je mee? 
Of denk je dat je er wel zal geraken op jouw manier? Groen Groeien zal je 
verrassen en je meenemen op een traject van professionele vooruitgang. 

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

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

Maak gebruik van de vakinformatie op onze site en verzeker je van het juiste document en advies. Met Groen 
Groeien speel je mee op vlak van digitale aanwezigheid en kan je rekenen op een groot collegiaal netwerk.
Niet onbelangrijk, ook syndicaal werkt Groen Groeien constructief aan de toekomst van 
de sector. Groen Groeien waakt over je centen en zorgt dat ze juist besteed worden. Onze 
aanwezigheid in Vlam, de cao onderhandelingen en tal van andere commissies is niet 
onopgemerkt voorbij gegaan. Tijd om aan de boom te schudden en onze sector echt 
op de kaart te zetten. Met z’n 6400 bedrijven, 8500 medewerkers en meer dan 2 
miljard euro omzet mogen we niet langer talmen.

Voor slechts 279 euro ben je tot eind 2017 aangesloten bij de meest 
performante vakvereniging in vlaanderen van en door tuinaan-
nemers. Wij weten hoe de vork aan de steel zit en willen dit ook aan de 
wetstraat duidelijk maken!
Maak gebruik van ons netwerk en diensten en groei met ons 
mee! We verwelkomen je graag bij Groen Groeien.

Steeds tot uw dienst

Marc Galle
Voorzitter groen groeien
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>  Techniek  

Groen Groeien 
selecteerde 

must-have-seen 
filmpjes voor 

tuinaannemers

 De basis van ecosystemen bij vaste planten 
 (Noel Kingsbury) 

Educatief – 5 minuten
Deze clip geeft een korte maar krachtige samenvatting hoe 
kruidachtigen zich gedragen in het successieverhaal. Aan 
de hand van concrete (gecultiveerde) voorbeelden wordt 
toegelicht hoe plantensoorten zich specialiseren naargelang 
van hun plek in dit natuurlijke proces. Deze kennis vormt de 
basis om een juist onderhoud uit te kunnen voeren (wordt 
weliswaar niet op ingegaan) en het concrete eindbeeld te 
kunnen behouden. 

https://www.youtube.com/watch?v=JN-y1YuB2aY

 Omgaan met bestaande bomen bij 
 renovaties (Russel Ball AYG) 

Educatief – 16.09 minuten
Aan de hand van taxussen op begraafplaatsen vind je 
enkele kernachtige aanbevelingen die gelden voor iedere 
bestaande boom bij een tuinheraanleg. Een tuin renoveren 
is één ding, maar dan moet je goed beseffen dat je heel 
goed moet opletten met grondbewerking onder bestaande 
bomen. Je kunt niet straffeloos de bodem onder een boom 
frezen of ophogen om er een fris groen gazon te zaaien. Dat 
wreekt zich op termijn, waardoor die bomen al snel van de 
trots naar de last van de tuin degraderen. Samenwerken 
met een boomverzorger die de randvoorwaarden voor 
boombehoud kan vastleggen. Vraag of alle zogenaamde 
groenprofessionals integer omgaan met bomen om alsnog 
hun zin door te voeren en dat paadje toch maar aan te 
leggen of het gras tot in de oksels van de bomen. 

https://www.youtube.com/watch?v=mMJfkhjypJw

 Het onderhoud van bloemenweides 
 (Habitat aid) 

Educatief – 5.09 minuten
Het uitblijvende succes van bloemenweides zou te wijten 
kunnen zijn aan de tegenvallende resultaten na enkele 
jaren. Dit filmpje geeft enkele basisprincipes mee van het 
onderhoud van bloemenweides en geeft een beeld hoe en 
wanneer gemaaid kan worden. Diversiteit in maaibeheer (in 
tijd en ruimte) vormt hier het sleutelwoord.  

https://www.youtube.com/watch?v=vtNUpTiiF_Q

Op het internet is ook voor tuinaannemers 
heel wat interessante en nuttige 
informatie te vinden. Van plantenkennis, 
boom verzorging, visie op groen tot ‘doe 
ik het goed?’. Groen Groeien selecteerde 
alvast zes must-have-seen filmpjes die je 
als tuinaannemer zeker moet bekijken.

30 Groengroeien
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 Boombescherming op werven  

Educatief  - 3.23 minuten
Bomen op werven blijven een spanningsveld 
teweegbrengen. Talloze juridische discussies zijn te wijten 
aan wanordelijk gedrag in de nabijheid van bomen door 
de bouw- of tuinaannemer. Door een preventief beheer en 
een planmatige aanpak kan een boombeschermingsplan 
opgesteld worden waar een compromis gevonden kan 
worden tussen de werforganisatie en het vrijwaren van de 
(bovengrondse en ondergrondse) groeiruimte van een boom. 
Recent gaf ook VVOG een zakboekje uit waarin heel wat 
tips en tricks gepubliceerd werden hoe bomen beschermd 
moeten worden. 

https://www.youtube.com/watch?v=O-QNpbBF8zI

 Bomen snoeien, bezin eer je begint... 
 of laat het over aan een pro  

Oogopener – 0.29 minuten
Werken in bomen zonder opleiding is dom en dwaas. Zelfs met een batterij aan klimmateriaal is het 
onverantwoord wanneer je niet goed opgeleid bent. Een tak kan verkeerd draaien waardoor je klem kan 
komen te zitten. Of je krijgt de (draaiende) kettingzaag in je gezicht, of de tak die je hebt los gezaagd op 
je hoofd. Bovendien moet je volgens de welzijnswet, adequaat opgeleid zijn en moet er iemand op de 
grond staan die in geval van nood de procedures kent om in te grijpen. En dat geldt onverkort in iedere 
situatie waarbij iemand voor iemand anders werkt, onafhankelijk van het arbeidsstatuut. 

http://www.liveleak.com/view?i=bbd_1467997419#KVOfEUgtretukKaM.01

 Stedelijk groen van de toekomst: groene 
infrastructuur (NYC Water)  

Trendsetting – 8.42 minuten
New York zet reeds decennia lang in om groen functioneel te 
gebruiken voor de opvang van hemelwater. Net als Vlaanderen 
maakte NYC de fout om alle oppervlaktes te pas en onpas te 
verzegelen met verharding. Waar open ruimte verfoeid werd 
als een lelijke vlek en gecamoufleerd werd met beton, wordt nu 
actief beton opgebroken op strategische plaatsen om zo open 
plekken te vormen voor buffering van hemelwater, groeiruimte 
voor planten en kleinschalige ecotoopjes. Groene infrastructuur 
kan opportuniteiten vormen voor de groenprofessional die 
dankzij zijn groene kennis kan overwegen op de (beton)
bouwindustrie. 

https://www.youtube.com/watch?v=zrhw2cMTpJs 

Techniek  <
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PACKO GREEN WERKT UITSLUITEND 
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 dieselmotor 30 pk
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✔   Zwenkbereik: 1350 mm
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De situatie in de 
tuinaanlegsector
Recent verscheen de zevende uitgave van de Sectorfoto van de Groene Sectoren 
waaronder Landbouw, Tuinbouw, Tuinaanleg en Loonwerk, opgesteld door het 
‘Kenniscentrum Groene Sectoren (KCGS)’,  dat de tewerkstellingsgegevens bevat van 
het jaar 2014. Reden om een beeld van de tuinaanlegsector voor te stellen. 

 Omzetcijfers sector tuinaanleg- en 
 onderhoud in België 
Op basis van de cijfers van de FOD Eco-
nomie wordt er voor 2013 een omzet-
waarde gecreëerd van 2,185 miljard euro. 
Eigen berekeningen voor 2015 geven een 
omzet aan van 2 miljard euro en bevesti-
gen dus de cijfers van de FOD Economie. 

De sector van tuinaanleg en -onderhoud 
is dus een belangrijke economische sec-
tor in België en groeit nog steeds.

 Evolutie tewerkstelling tuinaanlegsector 
 1990 – 2014 
Op basis van de cijfers van de ‘Sector-
foto uitgave 2016’ van het KCGS hebben 

Tewerkstelling  <

De situatie in de tuinaanlegsector 

Recent verscheen de zevende uitgave van de Sectorfoto van de Groene Sectoren waaronder 
Landbouw, Tuinbouw, Tuinaanleg en Loonwerk, opgesteld door het ‘Kenniscentrum Groene Sectoren 
(KCGS)’,  dat de tewerkstellingsgegevens bevat van het jaar 2014. Reden om een beeld van de 
tuinaanlegsector voor te stellen.  

Omzetcijfers sector tuinaanleg- en onderhoud in België 

Op basis van de cijfers van de FOD Economie wordt er voor 2013 een omzetwaarde gecreëerd van 
2,185 miljard euro. Eigen berekeningen voor 2015 geven een omzet aan van 2 miljard euro en 
bevestigen dus de cijfers van de FOD Economie. De sector van tuinaanleg en -onderhoud is dus een 
belangrijke economische sector in België en groeit nog steeds. 

Evolutie tewerkstelling tuinaanlegsector 1990 – 2014 

Op basis van de cijfers van de ‘Sectorfoto uitgave 2016’ van het KCGS hebben we de evolutie van de 
tewerkstelling in de tuinaanlegsector bekeken (zie figuur 1). De sector kende gedurende de laatste 
vijftien jaar een spectaculaire groei. Het aantal werkgevers in de tuinaanlegsector verdrievoudigde en 
bedroeg in 2014 in totaal 2626.  Het aantal werknemers is in ruim vijftien jaar tijd meer dan 
verdubbeld tot gemiddeld 8253 in 2016. We kunnen hieruit besluiten dat de tuinaanlegsector nog 
steeds belangrijker wordt qua tewerkstelling. 

Figuur 1: Evolutie van het aantal werkgevers (WG) en werknemers (WN) in de tuinaanlegsector 
1990-2014 
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Figuur 1: Evolutie van het aantal werkgevers (WG) en werknemers (WN) in de tuinaanlegsector 1990-2014

Beeld van de tuinaanlegsector in België 

Voor wat de reguliere tewerkstelling betreft, is de tuinaanlegsector de grootste werkgever binnen de 
groene sectoren. In 2014 stelden 2626 werkgevers 8253 werknemers tewerk (zie figuur 2). Dit is 
beduidend hoger dan de andere groene sectoren tuinbouw, landbouw en loonwerk. Bekijken we de 
tuinaanlegsector binnen de drie gewesten in België, dan stellen we vast dat in het Vlaams Gewest het 
meeste aantal tuinaannemers actief zijn. Tweederde van de tewerkstelling in de tuinaanlegsector 
vindt in het Vlaams Gewest plaats (zie figuur 3). 

Figuur 2: Overzicht van het aantal werkgevers (WG) en werknemers (WN) actief in België per sector 
2014 

 

Figuur 3: Aantal werknemers (WN) en werkgevers (WG) tuinaanleg actief in de gewesten in 2014 
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tot gemiddeld 8253 in 2014. We kunnen  
hieruit besluiten dat de tuinaanleg sector 
nog steeds belangrijker wordt qua 
tewerkstelling.

 Beeld van de tuinaanlegsector in België 
Voor wat de reguliere tewerkstelling 
betreft, is de tuinaanlegsector de 
grootste werkgever binnen de groene 
sectoren. In 2014 stelden 2626 
werkgevers 8253 werknemers tewerk 
(zie figuur 2). Dit is beduidend hoger dan 
de andere groene sectoren tuinbouw, 
landbouw en loonwerk. Bekijken we 
de tuinaanlegsector binnen de drie 

gewesten in België, dan stellen we 
vast dat in het Vlaams Gewest het 
meeste aantal tuinaannemers actief zijn. 
Tweederde van de tewerkstelling in de 
tuinaanlegsector vindt in het Vlaams 
Gewest plaats (zie figuur 3).

 Aantal tuinaannemers in 2015 
Op basis van de cijfers van de 
‘Sectorfoto uitgave 2016’ van het 
KCGS en van de Vlaamse dienst 
voor Agromarketing (VLAM) kunnen 
we een beeld geven van het aantal 
tuinaannemers in Vlaanderen en België. 
Hier hebben we het totaal aantal 

werkgevers tuinaanleg berekend op het 
totaal aantal tuinaannemers (werkgevers 
+ eenmansbedrijven) voor Vlaanderen en 
België. Het totaal aantal tuinaannemers, 
actief in Vlaanderen, bedroeg 3968 in 
2015. Daarvan waren er 1624 actief als 
werkgever. Als we de extrapolatie maken 
op Belgisch niveau, dan stellen we vast 
dat 6414 tuinaannemers actief zijn in 
België waarvan 2626 als werkgever. 

Beeld van de tuinaanlegsector in België 

Voor wat de reguliere tewerkstelling betreft, is de tuinaanlegsector de grootste werkgever binnen de 
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beduidend hoger dan de andere groene sectoren tuinbouw, landbouw en loonwerk. Bekijken we de 
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meeste aantal tuinaannemers actief zijn. Tweederde van de tewerkstelling in de tuinaanlegsector 
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Figuur 2: Overzicht van het aantal werkgevers (WG) en werknemers (WN) actief in België per sector 
2014 
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België. Hier hebben we het totaal aantal werkgevers tuinaanleg berekend op het totaal aantal 
tuinaannemers (werkgevers + eenmansbedrijven) voor Vlaanderen en België. Het totaal aantal 
tuinaannemers, actief in Vlaanderen, bedroeg 3968 in 2015. Daarvan waren er 1624 actief als 
werkgever. Als we de extrapolatie maken op Belgisch niveau, dan stellen we vast dat 6414 
tuinaannemers actief zijn in België waarvan 2626 als werkgever. 

Figuur 4: Aantal tuinaannemers in Vlaanderen & België (2015) 

 

 

Bron: sectorfoto KCGS, zevende uitgave 2016 en VLAM. 
Tekst en figuren: Jan Vancayzeele. 
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Bron: sectorfoto KCGS, zevende uitgave 
2016 en VLAM.

Tekst en figuren: Jan Vancayzeele.
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“Creatief zijn 
is mijn 

stokpaardje.”

Christoph
Soenens
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Christoph Soenens, een tuinaannemer 
uit het West-Vlaamse Oostrozebeke 
lichtte een tipje van de sluier op 
over zijn toch wel bijzondere visie op 
tuinaanleg tijdens een Groen Groeien 
netwerkmoment.  Daar wilde ik meer 
over weten.  Benieuwd naar zijn 
‘drive’ en passie voor het vak ?

 Chistoph, vanwaar de keuze voor tuin - 
 aanleg ?  
Toen ik 14 jaar was, wist ik het al, ik 
wilde buiten kunnen werken. Reeds van 
kinds af aan was ik vertrouwd met de 
boerenstiel.  Ik wilde later zelf ook boer 
worden.  Na 3 jaar ASO had ik er zo een 
beetje genoeg van, het lukte wel goed, 
maar stil zitten op die schoolbanken, dat 
was toch niks voor mij. Met volle over-
tuiging volgde ik drie jaar tuinbouw in 
Roeselare.  Daarna wilde ik net zoals mijn 
vrienden aan het werk. Echter dat was 
niet zo naar de zin van mijn ouders.  Net 
zoals mijn leerkracht tuinbouw raadden 
ze me steevast aan om de richting tuin- 
en landschapsarchitectuur te volgen in 
Melle.  Tot op heden ben ik hen daar 
zeer dankbaar voor.  Toen ik afstudeerde 
als tuin- en landschapsarchitect kon ik 
onmiddellijk aan de slag bij de firma ‘Ar-
bowar’ te Waregem.  Ik ben er gestart als 
gewone arbeider, een hele dag wieden, 
drie dagen kruiwagenwerk of heel de 
week snoei- en scheerafval opruimen … 
het behoorde de eerste zes maand alle-
maal tot mijn takenpakket.  De firma was 
opgesplitst in verschillende ploegen die 
elk hun specifieke taken uitvoerden zoals 
bijvoorbeeld een ploeg voor grondverzet, 
voor verhardingswerken, voor con-
structies zoals tuinhuizen en metselwerk, 
voor beplantingswerken en gazonaanleg.  
In de beginjaren had ik geen vaste ploeg, 
maar uiteindelijk kreeg ik mijn verant-
woordelijkheid als ploegleider voor de 
dienst beplantingswerken en gazonaan-
leg.  Echter na vier jaar kwam de aard 
van het beestje boven water en zette ik 
uiteindelijk de stap om als zelfstandig 
tuinaannemer te starten.  Steeds heb ik 
me gefocust op de aanleg en minder op 
het onderhoud.

 Tijdens ons gesprek vorige winter hoorde 
 ik één en al passie voor ons vak, en toch 
 ook wel je bijzondere kijk op de tuin- 
 aanleg.  Hoe zit dit nu precies ineen ? 
Creatief zijn is mijn stokpaardje.  Ik werk 
niet zozeer met steeds terugkerende ele-
menten.  Ik werk graag met veel groen, 

veel variatie aan beplanting en vaste 
planten toch wel in het bijzonder.  Mijn 
stijl …. moeilijk te omschrijven :  posit-
ief eigenzinnig, creatief zijn, een beetje 
buiten de lijntjes kleuren, proberen een 
sfeer te creëren in de tuin 

 Ja Christoph, dit vraagt toch wel om een 
 beetje meer uitleg  
Wel, ik probeer massa’s informatie te 
verzamelen via boeken, internet, fotoma-
teriaal, maar ook door tuinen te bezoeken 
in Engeland en doorheen heel Europa.  
Sissinghurst, misschien wel de meest 
gekende, vind ik voor wat betreft ontwerp 
van de tuin zeer goed, de beplanting vind 
ik fenomenaal.  Sissinghurt, Great Dixter, 
Leeds Castle : allemaal stralen ze een 
immense schoonheid uit en valt er een 
aparte sfeer te beleven.  Niet te vervatten 
met woorden of foto’s, enkel ter plaatse te 
ontdekken…  Verder nog heel bijzonder 
vind ik de kloostertuin van Notre-Dame 
d’Orsan gelegen te Maisonnais in Frankrijk, 
zeer indrukwekkend.  Nog interessant zijn 
Appeltern, Rhulenhof (Nederland), Villandry 
(Frankrijk), Le Jardin des Plumes (Giverny 
Frankrijk) enz.

 Het creatieve, het studiewerk, de 
 tuinbezoeken, hoe vertaalt dit zich in je 
 ontwerpen en creaties ?
Ik probeer het ontwerp en de vormgeving 
te begrijpen, de structuur te analyseren, 
de sfeer aan te voelen en de planten-
combinaties te begrijpen.  In mijn ontwer-
pen probeer ik ook een bepaalde sfeer 
te creëren die je pas aanvoelt als je er 

doorheen wandelt en erin ‘leeft’.  Tuinen 
moet je aanvoelen, beleven …  Spelen 
met structuren, zichtassen, bloemkleuren 
en bladvormen, water, ornamenten, con-
structies, een doorkijk, spelen met gazon 
… een passende compositie maken, 
voor mij steeds weer een uitdaging, een 
belevenis.

 Tot slot Christoph, ervaar je een meer- 
 waarde met een vakvereniging als Groen 
 Groeien voor jou persoonlijk of voor de 
 sector
Wel persoonlijk vind ik het magazine zeer 
goed als tool voor de tuinaannemer.  Ik 
vind er een brede waaier aan inform-
atie toepasselijk voor de sector zoals 
bijvoorbeeld over de fytolicentie, de 
kilometerheffing en vakbekwaamheid.  
Ook de visie van Groen Groeien kan ik 
appreciëren.  Ook vind ik er interessante 
technische info over bijvoorbeeld vijvers, 
bloemenweides, funderingsopbouw voor 
verhardingen enz.  Ja, ik lees het wel en 
ben steeds benieuwd om het te lezen.
Christoph, blij te horen dat je ons 
magazine graag leest, toch wel mooi 
om af te sluiten. Succes met je volgende 
projecten.

Het bestuur van Groen Groeien.
Het Groen Groeien redactieteam. 

Tekst: Dirk Ingelaere
Foto’s: Christoph Soenens – VTA

Interview  <
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We gingen met de redactie 
luisteren bij Tom van Lei-
boomkwekerij Espaliers, 
een van de weinige kweke-
rijen die uitsluitend bomen 
kweekt op geleide basis. 
Deze leiboomkwekerij zorgt 
tijdens de kweek ervoor dat 
bomen met beperkte groei-
ruimte kunnen groeien. 
Een minimum aan onder-
houd en een maximale 
sfeerbeleving en dit met 
een zo natuurlijk mogelijke 
uitstraling zijn het doel. 

Tom vertelt ons dat een boom in zijn 
normale vorm steeds mooier blijft dan 
een boom met een geleide basis. Tussen 
de perceelsgrenzen bevinden zich steeds 
minder bomen en bossen om onze pri-
vacy te voorzien; hierbij zijn leibomen het 
natuurlijkste alternatief.
Waarom die specialisatie? “De nieuwe 
generatie leibomen wordt op een tragere 
wijze opgekweekt waarbij wij de func-
ties van privacy en plaatsbesparing 
vooropstellen. Deze tragere manier van 
opkweek is minder belangrijk wanneer 
leibomen landschappelijk of als straatbe-
planting worden toegepast. Onze manier 
van kweken komt volledig tot zijn recht in 
kleinere tuinen waarbij het kleine aantal 
bomen dagelijks een belangrijke rol invul-
len,” zegt Tom.
Het lijkt of je iedere boom kunt leiden, 
maar in werkelijkheid zijn er maar een 
beperkt aantal soorten die een mooi en 
duurzaam resultaat garanderen. Dan 
heb je nog enkele soorten die slechts in 
de juiste omstandigheden met succes 
toegepast kunnen worden. Die om-
standigheden hebben meestal te maken 
met de juiste standplaats en een aange-
past onderhoud.  
Als je de mogelijkheden per tuin bekijkt 
en rekening houdt met de bodem, 
omgevingsfactoren en de wensen van de 

klant, kom je snel bij de meest geschikte 
soort. Belangrijk is het bepalen van de 
afmetingen en de vorm. Daarin is er 
namelijk zoveel keuze en alle hebben ze 
hun voor -en nadelen.

 Enkele toegepaste leibomen: 
Linde (Tilia)
Klassieke verschijning in onze streken. 
Wilde en grootbladige soorten werden de 
laatste jaren vervangen door middelgrote 
en kleinbladige selecties.  De linde wordt 
vooral landschappelijk toegepast en in 
iets grotere tuinen. Bij voorkeur worden 
deze onderhouden op etages of gestellen. 
De linde is eenvoudig te leiden en mede 
daarom wordt hij veel aangeboden, wij 
adviseren selecties die niet geënt zijn.

Haagbeuk (Carpinus betulus)
Prachtige boom, op diverse wijzen toe 
te passen. Beschikbaar in verscheidene 
selecties die vooral een meerwaarde 
bieden naar herfstkleur en bladhoudende 
eigenschappen. Het eindresultaat wordt 
sterk bepaald door de vorm en de manier 
van het leiden. 

Amberboom (Liquidambar)
Hierbij selecteerden we jaren terug de 
selectie ‘Worplesdon’ als meest geschikte 
voor leivormen. Bij Liquidambar kies je 
voor kleur, de ‘Worplesdon’ verkleurt 
gelijkmatig. Andere selecties zijn in 
sommige omstandigheden toepasbaar. 

Het gebruik van 

leibomen in de praktijk

Het lijkt of je 
iedere boom kunt 
leiden, maar in 
werkelijkheid 
zijn er maar 
een beperkt 
aantal soorten 
die een mooi 
en duurzaam 
resultaat 
garanderen.
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Liquidambar styraciflua is prachtig als 
meerstammige leiboom.

Moeraseik (Quercus palustris)
Krachtige eikenuitstraling, mooie diepe 
kleuren. Een uitbrekende groei die je kunt 
vergelijken met die van de linde. Ook bij 
moeraseik zijn er selecties verkrijgbaar. 
Deze boom kan zowel op etages als in 
schermvorm onderhouden worden.

Steeneik (Quercus ilex)
Reeds lang gekweekt en toegepast. Toch 
heeft deze boom sinds de laatste koude 
winters pas het vertrouwen gewonnen. Be-
langrijk bij de groenblijvende steeneik is dat 

deze opgekweekt wordt vanuit geselecteerd 
zaad, geoogst in koude gebieden. Steeneik 
heeft een grijsgroene neutrale kleur die zorgt 
voor een bescheiden achtergrond. 

Schijnhulst (Osmanthus heterophyllus)
Deze groenblijvende boom heeft kleine 
frisse bladeren die zorgen voor een mooie 
afdekking. Osmanthus is een prachtige 
leiboom en verspreidt in de late zomer een 
aangename geur.

Portugese laurier (Prunus lusitanica)
De Zuid-Europese soort kan geen harde 
vorst verdragen op de blote stam, daarom 
kweken we vooral de Noord-Amerikaanse 

selectie ‘angustifolia’. Mooi gelijkmatig 
scherm met bloemen en vruchten.

 Wat zijn de trends? 
“Ik noem het liever ‘evoluties’ omdat 
‘trends’ zo tijdelijk klinkt,” verklaart Tom. 
“Onze meerstammige leibomen zijn een 
vaste waarde in de mooiere tuinen. Lagere 
leischermen worden meer en meer toege-
past. Natuurlijke schermen van 620 cm 
horen al jaren tot onze standaarden. We 
worden ook als kweker meer betrokken bij 
de tuin omdat mensen bewuster omgaan 
met de keuze van de boom”. 

Als je de 
mogelijk heden 
per tuin bekijkt 
en rekening houdt 
met de bodem, 
omgevings-
factoren en de 
wensen van de 
klant, kom je 
snel bij de meest 
geschikte soort.

Tekst en foto’s : Joris De Coninck en Tom van Espalier
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>  Techniek  

Oostende beschikt in de wijk Stene over een uitgestrekt sportpark met tal van binnen- 
en buitensportterreinen. Tijdens een studie- en demodag, ingericht door VVOG, lag 
de focus op de 22 voetbalterreinen die er sinds 2009 pesticidenvrij beheerd worden. 
Er werd gestart met een algehele beleidsvisie inzake het pesticidenvrije beheer van het 
openbaar domein. Vervolgens kwamen alle technische aspecten voor aanleg, beheer en 
regeneratie in detail aan bod en werden ze in de praktijk gedemonstreerd.

 Intense samenwerking levert resultaten op 
Sinds 1 januari 2015 moeten alle steden 
en gemeenten het openbaar domein 
pesticidenvrij beheren. Ook beheerders 
van sportvelden, recreatiedomeinen, 
pretparken en speeltuinen vallen onder 
deze wetgeving. Het pesticidenvrije beheer 
in sportpark ‘De Schorre’ in Oostende is 
mogelijk door de intense samenwerking 
tussen de sport- en groendienst, de 
sportclubs en de groenaannemer. Deze 
samenwerking is gebaseerd op wederzijds 
respect. Zo werden er strenge regels op-
gelegd wat betreft de bespelingsdruk. Het 
resultaat is dat de velden goed bespeel-
baar blijven en dat de groendienst op het 
einde van het seizoen niet geconfronteerd 
wordt met hoge kosten voor heraanleg (of 
regeneratie). Door de goede conditie van 
de grasmat krijgen onkruiden geen kans 
om de kop op te steken.

 Maaien 
Een van de belangrijkste be-
heersmaatregelen op een voetbalveld is 
uiteraard het maaien van het gras. Daar 
wordt in Oostende zeer veel aandacht 
aan besteed. De medewerkers van de 
‘Directie Openbaar Domein’ houden 
nauwkeurig toezicht op de werkzaam-
heden van de aannemer. Zo worden op 
voorhand de maaimachines gekeurd. Er 
dient gemaaid met rotatieve maaisyste-
men. De belangrijkste criteria zijn dat het 
maaisel dient opgevangen en afgevo-
erd te worden en dat er gazonbanden 
met een lage bandenspanning gebruikt 
worden. Tractoren om te maaien zijn niet 
toegelaten. De maaifrequentie hangt af 
van de groeizaamheid van het weer en 
schommelt in het groeiseizoen van twee 
tot driemaal per week. In het bestek zijn 
op jaarbasis 70 maaibeurten voorzien. Er 

Milieuvriendelijk beheer van 

sport- en recreatieparken

dient gemaaid in vier richtingen (2 x in de 
lengte en 2 x in de breedte) De maaihoo-
gte van de sportvelden bedraagt 3 cm. De 
buitenranden worden op 4 cm gemaaid 
weliswaar met een minder hoge frequen-
tie. Het is de bedoeling om door deze 
maatregel de zaadvoorraad van allerlei 
onkruiden niet nodeloos hoog te laten 
worden, aldus de beheerders.

 Bemesting 
Alle terreinen worden viermaal per jaar 
bemest met een samengestelde gecoate 
meststof met vertraagde/gecontroleerde 
afgifte. Gewoonlijk krijgen de velden in 
maart een eerste keer een basisbemest-
ing met een NPK-meststof van 30-8-8. 
Daarna volgt nog eenzelfde soort be-
mesting in de periode mei - juni en in juli - 
augustus. In oktober krijgen de velden dan 
een bemesting met extra kalium en zonder 
fosfor (13-0-30).

 Ziekten en plagen 
Een sportgazon is een zwaar belaste 
groenvorm waar problemen kunnen optre-
den. In het sportpark heeft men al te maken 
gehad met rooddraad (Corticum fuciforme) 
en dollarspot (Sclerotinia homoecarpa). 
Maar door deskundig advies inzake een 
aangepaste bemesting heeft men steeds 
efficiënt met deze ziektes kunnen omgaan. 
Zeldzame onkruiden zoals weegbree 
worden tijdens regelmatige inspectierondes 
manueel verwijderd. Tegen plagen zoals 
emelten wordt niet opgetreden. Men laat 
de vogels hun werk doen en meestal gaat 
het probleem vanzelf weg. Mollen worden 
met klemmen gevangen.

 Beregenen en drainage 
Dit is een punt waaraan veel belang 
gehecht wordt. Alle velden beschikken 

over een hydrant die water voorziet vanuit 
de vijvers binnen het sportcomplex. Het 
pomphuis dat beheerd wordt door TMVW, 
heeft genoeg vermogen (11 kilobar) 
om acht velden tegelijk te beregenen. 
In functie van de noodzaak worden de 
meeste velden regelmatig beregend met 
een zelfrijdende beregeningsinstallatie. Dit 
werk gebeurt in eigen beheer zodat men 
kort op de bal kan spelen. Zo beregent 
men ook wanneer er ’s morgens dauw 
op de velden ligt. Een beregening helpt 
dan om het schimmelgunstige klimaat te 
doorbreken waardoor de planten sneller 
opdrogen. Alle velden zijn gedraineerd 
om vooral tijdens de winter het overtollige 
water voldoende te kunnen afvoeren.  Een 
regelmatige controle en onderhoud van 
het drainagesysteem is gewenst om de 
drainagecapaciteit optimaal te houden.

 Uitkammen 
Voor het kammen wordt het gazon 
gemaaid op een minimale hoogte van 3 
cm. Het uitkammen zelf verloopt mach-
inaal door middel van staven die het 
gazonoppervlak krabben en ontdoen 
van onregelmatigheden. De viltlaag, mos, 
onkruid en straatgras worden zoveel als 
mogelijk weggeveegd.

Voor het bezanden (verschralen) wordt gewassen 
rijnzand gebruikt.
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 Regeneratie 
Eenmaal per jaar worden alle terreinen 
geregenereerd door te bezanden (vers-
chralen) en door te zaaien. Daarna wordt 
onmiddellijk beregend. Het doorzaaien 
voert men naargelang van de noodzaak 
uit in kruisvorm waarbij het zaad op rijen 
met een onderlinge afstand van 4 cm tot 
op een diepte van 0,5 cm wordt gezaaid. 
Het graszaadmengsel is samengesteld 
uit 75% Engels raaigras met minimaal drie 
verschillende variëteiten en 25% veld-
beemd met minimaal twee verschillende 
variëteiten. I.v.m. het verschralen kunnen 
twee regimes toegepast worden. Een 
eerste manier is het licht verschralen door 
te bezanden van 30 ton/veld met een bez-
andingsmachine. Bij de meer doorgedre-
ven aanpak wordt verschraald met 30 
- 90 ton/veld. Na het ponsen (beluchten) 
worden de gaten met het zand gevuld 
door middel van een sleepnet en borstels. 
Eén keer om de drie à vier jaar laat men 
de velden topfrezen waarbij alleen de 
bovenste laag weggehaald wordt en de 
wortels en de groeipunten blijven zitten. 

Op deze manier zorgt men ervoor dat het 
straatgras zwaar aangepakt wordt. Na 
het topfrezen wordt er verschraald door te 
bezanden met 30 ton/veld gewassen rijn-
zand. Daarna wordt er doorgezaaid met 
een zaaidichtheid van 300 kg/veld. 

 Beluchten 
Gemiddeld wordt elk veld viermaal per 
jaar geprikt met per beurt gemiddeld 
150 tot 200 prikken per m². Dit wordt 
steeds uitgevoerd met volle pennen 
van minimaal 2 cm diameter tot op een 
diepte van maximaal 40 cm. Eenmaal per 
jaar gebeurt dit door de aannemer ter 
gelegenheid van de regeneratie. De hoek 
van het wrikken wordt in functie van de 

veldomstandigheden ter plaatse bepaald 
zodat de optimale beluchtingsresultaten 
bekomen kunnen worden. De verdicht-
ingsgraad van de sportvelden wordt 
nauwgezet opgevolgd door de inzet van 
een penetrometer, die een zeer eenvoudig 
maar doeltreffend meetinstrument is. Men 
is genoodzaakt om de verdichting goed 
op te volgen omdat de bodem bestaat uit 
(zware) poldergrond. Ondanks de vraag 
van de sportclubs wordt er niet gerold. 
Dit leidt tot verdichting van het veld en 
moet wegens de zware bodem vermeden 
worden. 

Vier vuistregels 
voor een optimaal 
grassportvel
• Hanteer een intensief maaire-

gime en voer het maaisel af.
• Gebruik een evenwichtige 

bemesting met traagwerkende 
meststoffen.

• Regeneer jaarlijks d.m.v. 
doorzaaien en herstellen van 
kale plekken.

• Voorkom overbespeling door 
goed onderling overleg.

Gemiddeld wordt elk veld viermaal per jaar 
geprikt om goed te beluchten.

Bij het topfrezen wordt alleen de bovenste laag weggehaald waardoor de wortels en de groeipunten 
blijven zitten.

In functie van de noodzaak worden de meeste velden regelmatig beregend met een zelfrijdende  
beregeningsinstallatie.

De verschraling wordt uitgevoerd met bezandingsmachine met daarna machinaal inponsen en vullen 
d.m.v. een sleepnet.

Tekst en foto’s: Jan Vancayzeele.



>  Syndicaal  

Boerenbondvoorzitter en Presidiumbestuur op werkbezoek bij 
tuinaanlegbedrijf Geonet bvba
Op 26 mei brachten de voorzitter van Boerenbond, Sonja De Becker, en de leden van 
het AVBS-presidium een werkbezoek aan het tuinaanlegbedrijf Geonet bvba van Groen 
Groeien bestuurslid Peter Lauwers. Een werkbezoek biedt het voordeel om actuele 
syndicale thema’s te bespreken vanuit de praktijksituatie. 

Het tuinaanlegbedrijf Geonet bvba 
in Rumst is door bedrijfsleider Peter 
Lauwers vanuit het niets uit de grond 
gestampt. De problemen op het vlak 
van vestiging van tuinaanlegbedrijven 
kwamen uitgebreid aan bod. Het 
managen van heel wat medewerkers die 
continu aan de slag zijn op verschillende 
werven, leert dat de bedrijfsleider over 
voldoende competenties op het vlak 
van personeelsmanagement, maar 
ook over doorgedreven commerciële 
vaardigheden moet beschikken. In de 
tuinaanlegsector is het immers dag na 
dag knokken om het orderboekje vol te 
krijgen want de impact van de crisis laat 
zich ook hier gelden. 

Onderhoudswerkzaamheden ziet Peter 
eerder als dienstverlening voor klanten 
waar hij een tuin aanlegde en als een 
bron van bijkomende opdrachten. Aanleg 
en onderhoud in overheidsopdracht of 
voor bouwpromotoren probeert hij af te 
bouwen. “Dat vraagt veel werk, de prijzen 
liggen te laag, er wordt slecht betaald en 
de machines zien sterk af. Bovendien is 
er enorm veel concurrentie.” Daarmee 
doelt Peter niet zozeer op sociale 
tewerkstellingsinitiatieven, maar vooral op 
mensen die na hun uren met een officieel 
statuut van zelfstandige in bijberoep 
aan de slag gaan. “Om iets aan de 
misbruiken te doen zou de overheid het 
aantal jaren in bijberoep kunnen limiteren. 
Dat laat jongeren toe om te starten, maar 
ze zouden dan verplicht zijn om door te 
groeien tot een volwaardig zelfstandig 
bedrijf.” 

Het kwaliteitslabel Tuin-Expert helpt 
om zich te onderscheiden van minder 
professionele bedrijven. Dat label wordt 
ondersteund door Groen Groeien. 

De sterkte van zijn bedrijf ligt volgens 
Peter in het feit dat ze een totaalproject 
gecoördineerd op korte termijn kunnen 
afwerken. Hij wil maximaal op vier 
werven tegelijk bezig zijn. Tijdens de 
werken bezoekt Peter doorlopend alle 
werven. Voor nieuwe medewerkers 
zoekt hij niet zozeer een diploma, 
maar wel enkele basiskwaliteiten. “Mijn 
medewerkers moeten kwalitatief werk 
willen leveren, ze moeten een beetje van 
alles kunnen en moeten ook kunnen 
omgaan met mensen. Ze moeten kunnen 
overleggen met klanten, maar ze moeten 
ook een hele dag kunnen optrekken met 
hun collega’s.” Hij stelt vast dat het imago 
van zijn bedrijf (Geonet) de firma sexy 
maakt voor potentiële medewerkers. 

Om zich te onderscheiden in de markt 
specialiseerde Peter zich sterk in zwem baden 
en zwemvijvers. Speciaal is dat hij het water 
zuivert met een natuurlijk zuiveringssysteem. 
Dat wist hij ondertussen op te schalen voor 
grotere zwembaden. Hij behaalde er al 
enkele prijzen mee In België en Duitsland. 
Geonet bvba werd in 2015 bekroond met een 
Gouden Award voor de beste zwemvijver. 
Peter stelde ten slotte dat een tuinaannemer 
het aan zichzelf verplicht is om een mooie 
siertuin te hebben. Dat is nuttig om potentiële 
klanten te overtuigen.  

Tekst en foto’s : Patrick Dieleman en 
Jan Vancayzeele.
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Park van Laken - Brussel
DEMO GROEN is de grootste Belgische demonstratie  
van materiaal voor de groenvoorziening en de stadsreiniging.

➜ Meer dan 100 exposanten    ➜ Meer dan 250 merken
➜ 15.000 m² demoruimte  ➜ 10.000 m² exporuimte   
➜ Meer dan 4.500 professionele bezoekers

Print online uw gratis inkomkaarten af !
Om gratis toegang te krijgen tot DEMO GROEN:

• Surf naar www.demogroen.be
• Klik op ‘Ticketing’
• Tik uw code in: DGDV202195
• Vul uw gegevens in

Na te hebben bevestigd zal u per e-mail een inkomticket 
met barcode toegestuurd krijgen. Vergeet niet dit ticket af 
te printen en mee te brengen wanneer u DEMO GROEN 
bezoekt!
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COVER 4

Langwerkende meststoff en
• Minder kosten en minder arbeid

• Een veilige en duurzame bemesting

• Een sterk en mooi gazon

• Een perfect gazon na de winter

DE VERSTANDIGE
FINANCIËLE KEUZE
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Verkooppunten

Agro Vangeel Turnhout 014 85 26 51

Agri-Tech Sint-Gillis-Waas 03 735 00 10

Alcea Vijverweelde Beveren 03 755 66 79

De Bruyn Begijnendijk 016 56 14 27

De Witte Lochristi 09 326 34 91

Hooghe Groenservice Waregem 056 62 03 10

Miermans Tuincentrum Zutendaal 089 61 17 81

Omniafl ora Lommel 011 54 28 40

Plantenhuis Schilde 03 383 41 67

Sabgro Merchtem 0479 37 37 61

Van Den Bergh Rumst 015 32 31 60

Van Hauwaert Sint-Andries 050 32 00 70

Vossius Sint-Truiden 011 68 91 74

Willaert Roeselare 051 24 13 44
Steenweg Op Diest 112 - 2300 Turnhout
info@agrovangeel.be
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