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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.

2150001253

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
E.L.S. BVBA – bij Els, Gert en Ivo
NIkelaan 31 – 2430 Laakdal – T: 013 29 29 43 – F: 013 30 41 80
info@els-garden.be
www.els-garden.be
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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

HllAIRE VAN DER HAEGHE �

ts-industrie.eu

Boomsesteenweg 174, 2610 WILRIJK (Antwerpen)
Tel.: 03/821.08.58 Fax: 03/821.08.83
E-mail: garden@vanderhaeghe.be
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FILMPJES
Op het internet is ook voor tuinaannemers heel
wat interessante en nuttige informatie te vinden. Van plantenkennis, boomverzorging, visie
op groen tot ‘doe ik het goed?’. Groen Groeien
selecteerde alvast zes must-have-seen filmpjes
die je als tuinaannemer zeker moet bekijken.
__
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Ledenvoordelen

Groen
Groeien
Groen Groeien is dé vereniging voor
Vlaamse tuinaannemers en maakt als
sectororganisatie deel uit van AVBS/
Boerenbond. Ze verdedigt de belangen, verenigt haar leden en zorgt voor
commerciële en praktische voordelen.
Groen Groeien creëert meerwaarde
voor de tuinaannemer. Groen Groeien
groeit gestaag. Maar om écht groot te
worden hebben we ook tuinaannemers
zoals ù nodig !

Om écht
groot te
worden
hebben
wij ook U
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.

Advies Degelijke advisering over nieuwe wetgevingen en reglementeringen zoals
tewerkstelling, verkeer, fytolicentie, milieu en ruimtelijke ordening, …

<

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

<

Opleiding

<

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

<

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

<
Groengroeien

<
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Zeven ledenvoordelen
van Groen Groeien

Belangenverdediging

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

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

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

www.dcm-info.com

2160001291

KOM DCM BEZOEKEN ...
OP

HAL 1 STAND 1416

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

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!

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

een tweede leven
2160000240
voor uw groenafval
Klepelmaaiers

Houtversnipperaars

Onkruidborstels

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

Zoutstrooiers

www.vandaele.biz

VERANDER VAN BOT

als je bij ons langskomt!

2150003173
BIJ
VINDT DE
TUINMAN
ALLES WAT
HIJ ZOEKT.
WAAR
VIND JE
ONS?

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

ALLEUR

DEURNE

EKE

Avenue du progrès
Parc Industriel
4432 Alleur

Krijgsbaan 1a
2100 Deurne

Savaanstraat 1
9810 Eke

LODELINSART

MACHELEN

SINT-PIETERS-LEEUW

Rue des Aulniats 1
6042 Lodelinsart

Woluwelaan 11
1830 Machelen

Bergensesteenweg 427
1600 Sint-Pieters-Leeuw

of permanent bereikbaar op www.makroshop.be

WE DURVEN
R
UW FACTUU
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VERGELIJKE
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4turf voor een mooie grasmat
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.

Dlf
www.dlf.be
info@dlf.be
32 (0)11/32.13.65

w w w.dlf.be

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.

2160000712

HIGHTECH GRAS

De nieuwe standaard
voor sport en recreatie!

4x beter
•
•
•
•

Betere ziektetolerantie
Betere droogtetolerantie
Beter resultaat bij doorzaaien
Betere start voorjaar

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

LANG EN
MOEITELOOS
BLAZEN
2160001295

BLADBLAZER AIRION 2

IP54

NIEUW

EEN WINDSTOOT VOORUIT

INLAAT ROOSTER
PATENT PELLENC

De sterkste: 920 m³/u

Verhoogt comfort en vermindert
geluidsniveau

De lichtste: 2,55 kg met kabel
Autonomie: tot 5u
VERLENGDE LEVENSDUUR
VAN DE MOTOR

Ultrastil: 79 dB

PATENT PELLENC

Motorbehuizing van
magnesiumlegering en
waterdichtheid IP54

ÉÉN BUIS PER TOEPASSING
Standaard precisiebuis

Waarborg 2 jaar

www.pellenc.com

Sterk ervaren en gespecialiseerd dealernetwerk
7 jaar ervaring in batterijen
GRAHAM - Invoerder Belux : +32 (0)2 367 16 11

PUBLIREPORTAGE

PELLENC LANCEERT AIRION 2, DE ENIGE
ULTRA-LICHTE BLADBLAZER OP DE MARKT
MET EEN DYNAMISCH EVENWICHT
Vijf jaar na het uitbrengen van de bladblazer Airion 1 lanceert Pellenc nu Airion 2,
die nog krachtiger, nauwkeuriger en comfortabeler is. Bij de ontwikkeling van dit
gereedschap, gebaseerd op de feedback
van klanten, is gebruik gemaakt van innovaties en technologieën die in de ruimtevaart worden gebruikt.
Groter vermogen en meer comfort

van magnesiumlegering, die zorgt voor

Technische kenmerken

Het vermogen van de bladblazer Airion

volledige dichtheid. De motor wordt ge-

Doelmatige stuwkracht: 17,5 N (boost) /

2 is met 30% verhoogd ten opzichte van

koeld met een radiator van magnesium.

13,5 N (snelheid 4)

de eerste versie. Het is de enige blad-

Deze technologie voorkomt beschadiging

Maximumvermogen: 940 W

blazer op de markt met een stuwkracht

van de motor, omdat er, in tegenstelling tot

Gewicht van het gereedschap in de

van 17.5 Newton. De technici van Pellenc

de technieken die doorgaans worden ge-

hand: 2,55 kg

hebben gewerkt aan het evenwicht en de

bruikt, geen luchtstroom door het gereed-

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

ergonomie, zodat kracht, nauwkeurig-

schap loopt om het te koelen.

Geluidsniveau: 79 dB

heid en comfort in hetzelfde gereedschap

Geluidsniveau op 15 m: < 65 dB

worden verenigd. Hiermee is Airion 2 de

“Het koelsysteem en de dichtheid bieden

Trillingsniveau: <2,5 m/s2

enige bladblazer die zowel een statisch

de motor een dubbele bescherming tegen

Autonomie: Tot 5u

als dynamisch evenwicht heeft. Dankzij

aantasting van buiten.

Equivalent CO2 per dag: 306 g CO2

deze belangrijke innovatie kan RSI worden

(0g CO2 met de Solerion-lader)*

voorkomen, omdat de verticale werkas

Airion 2 vraagt dus zeer weinig onderhoud

van de schouder tot de pols wordt geres-

en dankzij de testen die wij intern hebben

* Op basis van een 6-urige werkdag en 200

pecteerd. Met zijn lichte gewicht (2,55 kg

gedaan, konden we ons richten op een ge-

werkdagen per jaar, volgens de equivalen-

inclusief reëel kabelgwicht in de hand) is

bruiksduur die veel langer is dan de nor-

tiegegevens van het Franse agentschap

het gereedschap goed te hanteren en

men van de markt”, aldus Thibault Rémy,

voor milieu en energiebeheer ADEME

zijn geringe geluidsdruk (79 decibel) zorgt
voor minder overlast voor de gebruiker en

R&D-ingenieur en hoofd van de City-

zijn omgeving waarin hij zijn werkzaamhe-

producten bij Pellenc. Pellenc heeft een

Graham

den verricht.

aanvullend octrooi ingediend voor al zijn

www.graham.be

werkzaamheden aan de Airion 2.

com@graham.be

Een dichte motor voor een langere

02/367.16.11

gebruiksduur
De motor van de Airion 2 is ontworpen
met de precisie van een vliegtuigonderdeel en is ingekapseld in een behuizing

www.pellenc.com
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Agrocoach legt pijnpunten bloot

erschat”
Steven Dewulf: “Het sociale aspect wordt te vaak ond
Dewulf, is tien jaar actief. De boomkwekeBoomkwekerij Dewulf, het bedrijf van Steven
h
le jaren geleden in voor de vorming Agrocoac
rij is gezond. Toch schreef Steven zich enke
op ons bedrijf, dat we beseften dat er iets
van het Innovatiesteunpunt. “Het ging zo hard
het juiste moment.”
moest gebeuren. Agrocoach kwam precies om
boomkwekerij gekozen”, vertelt Steven. “Mijn
“Ik heb heel bewust voor een nichemarkt in de
maar daarin zag ik voor mij geen toekomst.
edrijf,
ouders hadden een gemengd landbouwb
a die vermeerderde via enten. Van hem heb
Via een contact kwam ik terecht bij een colleg
lagen. We zijn gestaag gegroeid en intussen
inges
ik veel geleerd en ik ben dan ook die weg
bestaat het bedrijf uit 17 hectare kwekerij.”

gekomen dat we 7 dagen op 7 werkten. Mijn
“Enkele jaren geleden waren we op een punt
inkel van haar ouders en ze hielp met de
fruitw
echtgenote werkte in loondienst mee in de
een richting kiezen: ofwel zou zij meer in de
administratie op de boomkwekerij. We moesten
inkel overnemen. Agrocoach heeft ons
fruitw
de
ze
boomkwekerij komen werken, ofwel zou
mijn echtgenote de fruitwinkel overgengeholpen knopen door te hakken. Intussen heeft
n die nu mijn rechterhand is bij het
nome
aange
r
omen, ikzelf heb een nieuwe medewerke
hebben nu ook vrij tijd.”
runnen van het bedrijf. Alles loopt vlot, en we
uwondernemers in groep en onder begeltuinbo
Agrocoach is een leertraject waar land- en
en en zwakten in beeld te brengen. Dat
eiding van een coach leren hun specifieke sterkt
invalshoek. “Voor mij waren alle sessies
eigen
hun
gebeurt in verschillende sessies, elk met
geen enkele gemist heb. Ik heb tijdens de
interessant”, zegt Steven. “Ik ben blij dat ik er
veel aan gehad. Dat je samen zit met andere
wel
er
sessies maar weinig gezegd, maar ik heb
land- en tuinbouwers is een meerwaarde.”
, is zeker niet slecht. We hebben wel aan
Onze strategie, met focus op een nichemarkt
“De eerste sessie ging over visie en strategie.
mijn echtgenote doet in de zaak.”
die
eiten
de groei van het bedrijf en de activit
onze visie gesleuteld, vooral met betrekking tot
pen wij alle bomen. Dat betekent een
collega-deelnemers. In anderhalve maand verko
“Rond processen heb ik veel geleerd van de
productie. Op hun aangeven bekijk
e teelten bezig zijn, hebben een meer continue
heel hectische periode. Collega’s die met ander
vlakken.”
te
af
beetje
iners en op die manier die piek een
ik nu de mogelijkheden om te werken met conta
Zo was het bijvoorbeeld vanzelfld.
gehaa
en
patron
te
eroes
vastg
uit
sessie werd ik
“Eén sessie ging over leiderschap. Tijdens die
d anders op het bedrijf die dat
ieman
er
is
hien
maken. Maar is dat wel zo? Missc
sprekend dat de bedrijfsleider de catalogus moet
veel beter kan.”
productie. Dat werkt goed. De alleral jaren rekenen op Poolse werknemers in de
“Naast mijn nieuwe vaste medewerker, kan ik
unicatie. Die communicatie, dat is
comm
lijke
emers te hebben? Een goede, duide
belangrijkste voorwaarde om veel aan je werkn
de belangrijkste vragen op technisch
samen met het sociale aspect. Vroeger lagen
waar het volgens mij nog heel vaak mis loopt,
met vragen, kunnen we terecht bij
toch
we
Zitten
grote technische bagage hebben.
vlak. Maar intussen zie ik dat alle kwekers een
ik heel actief in de paardenfokkerij.
n werk en vrije tijd, die is moeilijk. Vroeger was
leveranciers of proefcentra. Maar de balans tusse
mijn bedrijf zou investeren, zou ik
in
tijd
die
ik
als
Ja, ik investeer daarin ook tijd, maar
Ik besef nu dat ik dat absoluut niet mag laten.
niet meer verdienen.”
moeten volgen. Je stelt e
“Eigenlijk zou je om de 10 jaar zo’n Agrocoach
De volgende stap is om dat te
je zelf bent, waar je goed en minder goed in bent.
wie
kt
ontde
je
en
stil
even
staat
r jezelf in vraag, je
laten weerspiegelen in je bedrijf.”
eunpunt een nieuw traject in
oach? Dat Kan! Dit najaar organiseert Innovatiest
Heb je zelf interesse om deel te nemen aan Agroc
die je op je weg tegenkomt.
men
proble
de
en
f
na over de ontwikkeling van je bedrij
Oost-Vlaanderen. In een kleine groep denk je
fsleider die niet alleen openlijk wil praten
nisatie en is op maat van de ambitieuze bedrij
De formule staat in het teken van arbeidsorga
maar er ook iets aan wil doen!
over de groeipijnen binnen zijn of haar bedrijf,
strategie, processen, structuur,
ij we intensief werken rond thema’s als visie &
We komen 8 keer samen op dinsdagavond waarb
25 oktober; 15 november; 6
n plaats op de deelnemende bedrijven op 4 &
mensen, cultuur en leiderschap. De sessies vinde
280 euro voor de leden van
kost
ject
ngstra
, telkens van 18 tot 22 uur. Dit vormi
december; 10 & 31 januari; 21 februari; 14 maart
8 sessies tussen oktober en maart?
je interesse en kan je je engageren voor deze
Groen Groeien en 560 euro voor niet leden. Heb
31.
61
innovatiesteunpunt.be of bel 016 28
Stuur dan een mailtje naar veerle.serpieters@
oach
Meer weten? www.innovatiesteunpunt.be/agroc

> Agenda

Uitnodiging Groen Groeien ac
tiviteit
ub
Golf & Countrycl
De Palingbeek
Golf & Countryclub Ieper
in Hollebeke bij

8

oktober
Eekhofstraat 14
er
8902 Hollebeke - Iep

Golf & Countryclub De Palingbeek
Gelegen te midden in de pittoreske scho
onheid van het Vlaamse heuvelland heeft
deze lichtglooiende, groene
golfbaan (6.165 meter, par 72) een oppe
rvlakte 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 oord
eel dat een golfbaan op een natuurlijke
wijze moet geïntegreerd zijn in haar omg
eving, zodat niet alleen aan de spor tieve
, maar ook aan de esthetische
verlangens en behoeften voldaan word
t. 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 & Countryclu
b 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 med
ewerkers runt Krist het technische gede
elte van de club. Op vlak van planttechnische kennis heeft hij de meeste
dingen al doende geleerd en ervaren. Hij
haalt zijn teelttechnische kennis uit
zijn opleiding tuinarchitect, zijn ruime intere
sse en kennis op vlak van natuur- en plant
kunde en vult deze aan met het
advies van het STRI (Sport & Turf Rese
arch 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 mach
ines worden gestald. Aan de zijkant ligt
een stoomput met slib- en olieafscheider en een gedeelte van het terre
in is voorzien van boxen voor de opslag
van het zand, aanvulgrond, compost
enz… De compost wordt gemaakt op
basis van het groenafval dat wordt gepr
oduceerd op het terrein. De volledig
omgezette compost wordt op het terre
in verwerkt.
Benieuwd om dit domein in al zijn facet
ten te ontdekken, aarzel dan niet en reser
veer 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 machinepa
rk
• toelichting beheer van het domein en
het golfterrein
• einde voorzien rond 17u00
Inschrijven: via www.groengroeien.be
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de vaste waarde in tuinhout

Indira

Populus

Palma

2160000268

Modu

Hout integreren in uw tuinprojecten? Laat u inspireren door
het splinternieuwe kijkboek van Collstrop, fabrikant van tuinhout zonder zorgen.
Vraag het gratis aan via www.collstrop.be.

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

Isaura Twin Pine

EFFICIËNTE
GAZONRENOVATIE

Geef een gazon de verjongingskuur die het verdient
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.

Eliet DZC 600 | winnaar van twee innovatieprijzen

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

Bezoek ELIET op demogroen
van 11 tot 13 september 2016

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

Aan het eind van de zomer heeft een siergazon reeds de meest stressvolle periode
achter de rug. Zodra de dagen langer worden en de zon wat overuren maakt, voelen mensen zich aangetrokken om meer
tijd in hun tuin door te brengen. Tijdens
de zomervakantie wordt veel van de extra vrije tijd in de tuin gespendeerd. Vaak
ondergaat het siergazon hier ook deze
menselijke ontspanning. Ook het maaiseizoen 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 grasplantjes het begeven en afsterven.
Door de verandering van het klimaat
krijgen onze lage landen steeds meer
te maken met extremere weersomstandigheden. 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 belangstelling te staan. Bij doorzaaien wordt het
oude gazon, dat de nodige tekenen van
aftakeling begint te vertonen, weer aangesterkt door nieuwe graszaad tussen de
bestaande grasplantjes in te zaaien. Doel
hierbij is dat dit nieuwe graszaad zich ontwikkeld tot bijkomende jonge en groeikrachtige 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 verschillende grassoorten die de diversiteit aan siergrassen 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 precisiedoorzaaimachine 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 renovatieprogramma ook de aangepaste bemesting 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 voedingstoffen 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.

eliet europe n.v.
056 77 70 88
info@eliet.eu
www.eliet.eu

publireportage

Het is tijd om door te zaaien

_ARTIKEL/THEMA

kijk je vooruit of
steek je je kop
in het zand? u bent al lid van
De komende jaren verandert ook onze sector grondig. Verander je mee?
Of denk je dat je er wel zal geraken op jouw manier? Groen Groeien zal je
verrassen en je meenemen op een traject van professionele vooruitgang.

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

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

2

Aarzel niet en zet je op de eerste rij. Met Groen Groeien ben je
deskundig geïnformeerd via boeiende informatieavonden en cursussen.
Een stijlvol en ‘up to date’ Groen Groeien magazine.
Maak gebruik van de vakinformatie op onze site en verzeker je van het juiste document en advies. Met Groen
Groeien speel je mee op vlak van digitale aanwezigheid en kan je rekenen op een groot collegiaal netwerk.
Niet onbelangrijk, ook syndicaal werkt Groen Groeien constructief aan de toekomst van
de sector. Groen Groeien waakt over je centen en zorgt dat ze juist besteed worden. Onze
aanwezigheid in Vlam, de cao onderhandelingen en tal van andere commissies is niet
onopgemerkt voorbij gegaan. Tijd om aan de boom te schudden en onze sector echt
op de kaart te zetten. Met z’n 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 tuinaannemers. Wij weten hoe de vork aan de steel zit en willen dit ook aan de
wetstraat duidelijk maken!
Maak gebruik van ons netwerk en diensten en groei met ons
mee! We verwelkomen je graag bij Groen Groeien.
Steeds tot uw dienst

Marc Galle
Voorzitter groen groeien
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VAN DYCK MARCEL

UW PARTNER VOOR LAND-, TUIN-, BOSBOUW EN MEER

NIEUW
MULTIHOG CX
GAMMA

2160000175

Provinciebaan 79,
BE-2235 Houtvenne
T +32 16 69 91 56
F +32 16 69 62 53
info@vandyck.be
www.vandyck.be
Groengroeien
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B22
✔ Hydrostatisch - zelfrijdend
✔ Subaru benzinemotor 14 pk
✔ Freeswiel dia. 370 mm
✔ 8 beitels van 20,5 mm
✔ Zwenkbereik: 900 mm

D30 TRACK
✔ Uitvoering op rupsen
✔ Kubota watergekoelde
dieselmotor 30 pk
✔ Freeswiel dia. 470 mm
✔ 16 beitels van 24,5 mm
✔ Zwenkbereik: 1350 mm

poWer &

precision
PACKO GREEN WERKT UITSLUITEND
MET EEN PROFESSIONEEL DEALERNET.
KENNIS EN SERVICE BIJ DE DEUR.

www.packogreen.be

Bodemverbeteraars
Grastegelmengsel
Plantsubstraten
Kleischelpen
Grindgazon
Nidasedum

los gestort
in bigbag
geblazen

BodemBedeNKers

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

ADVERTEREN IN GROENGROEIEN MAGAZINE?
info@elma.be - T. 015 55 88 88

> 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.
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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 zwembaden
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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Langwerkende meststoﬀen

Verkooppunten
Agro Vangeel

Turnhout

014 85 26 51

• Minder kosten en minder arbeid

Agri-Tech

Sint-Gillis-Waas

03 735 00 10

• Een veilige en duurzame bemesting

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

Omniaﬂora

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

• Een sterk en mooi gazon
• Een perfect gazon na de winter

Steenweg Op Diest 112 - 2300 Turnhout
info@agrovangeel.be

