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De zwemvijver
Veel gestelde vragen over:

Echte
boomspecialisten
gebruiken
biodegradeerbare
kettingzaagolie.

Cover 2 Valorlub

Draag zorg voor het milieu, gebruik biologisch
afbreekbare kettingzaagolie.
“Biologisch afbreekbare smeermiddelen” zijn producten die door hun samenstelling makkelijker door microorganismen in het milieu worden afgebroken. U kunt ze best gebruiken in toepassingen van verloren smering en in
toepassingen met een verhoogd risico voor het milieu. Kettingzaagolie kan bij gebruik in het milieu terechtkomen en
zo schade veroorzaken aan fauna en flora. Met biologisch afbreekbare kettingzaagolie kunt u de schade beperken
en draagt u extra zorg voor het milieu.

Een boodschap van
www.valorlub.be

Valorlub is een initiatief van het bedrijfsleven
met de steun van de drie regionale overheden.

Voorwoord <

DISRUPTIE
Beste lezers,

Disruptie wordt meestal verbonden met het ontwikkelen en aanwenden van nieuwe, slimme technologie
door start-up bedrijven. De werkelijkheid is anders. In de zo zwaar geteisterde detailhandel zijn goede
voorbeelden Action, Cool Blue, Zara en Rituals. In de luchtvaart hebben we de Low-cost carriers of Uber in
de taxisector. Disruptie wordt dan veroorzaakt door een slim organisatiemodel en een grotere wendbaarheid
vaak verbonden met slimmer organiseren en managen.
Groen Groeien gaat er prat op zich dit model aan te meten. Een wendbare organisatie die de sectorevoluties
van kortbij opvolgt. Het platform voor zwemvijverbouwers is daar een mooi voorbeeld van en er staan nog
nicheplatforms in de steigers. Samen met het nieuwe winterprogramma hopen we deze winter weer veel
inspiratie te brengen.
Het Tuinexpertlabel wordt na een jaar geëvalueerd door de labelhouders, de visie en toekomsttraject wordt
verder ontwikkeld. Op de site mijntuinexpert.be, die trouwens toegankelijk is voor de ganse tuinaanlegsector,
worden onze leden opnieuw extra in de kijker gezet. Ook hier gebruiken we de technologie op een wendbare
manier om een slimme ledenwerking en dienstverlening aan te bieden.
Verder bedanken wij alle sympathisanten, leden en leveranciers die op Greenexpo een bezoekje
brachten aan onze stand. De vele gesprekken en tips helpen ons de juiste koers te varen, voor en door
tuinaannemers. Bedankt hiervoor!
In dit nummer hopen wij u opnieuw te verrassen met duidelijke, interessante en nuttig info.

Tot volgend jaar!

Marc Galle
Voorzitter Groen Groeien
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WS/16-35DT
•
•
•
•
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•

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 actieprijs exclusief BTW. Actieperiode loopt van 12-2016 tot en met 02-2017

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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Ergonomie is het aanpassen van de omgeving aan
de mens. Zowel de ruimte, werkplek als het handelen en het gebruik van een product. Sinds augustus
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voeren, gesteund op algemene principes...
__

EN VERDER

LEDENVOORDELEN 6
GROENAGENDA 22

DECEMBER2016 __ Groengroeien
Uitgever: Elma Multimedia
Realisatie: Elma Multimedia, Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen, 015 55 88 88, www.elma.be
Redactie & fotografie: Marc Galle, Jan Vancayzeele, Peter Lauwers
Medewerkers: Joris De Coninck, Stijn Lagrou, Dirk Ingelaere, Peter Lauwers, Ben Ruymen
Yves Dehondt, Jan Vancayzeele, Marc Galle

Advertenties: Sven Destercke (Elma Multimedia), s.destercke@elma.be
Rechten: Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming en bronvermelding van de uitgever.
groengroeien magazine is een publicatie van Groen Groeien - AVBS

Groengroeien

5

> 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.

12-15.01.2017
FLANDERS EXPO GENT

www.agriflanders.be
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Ontdekkingen
om van te smullen!

ADV Agriflora

NIEUWE ELIET SUPER PROF
DE TOEKOMST IN VERSNIPPEREN

In 1994 lanceerde Eliet met de Super Prof de eerste zelfrijdende versnipperaar, een
revolutie in de markt die voor 5000 tevreden klanten resulteerde in een grotere
werk-efficiëntie. Vandaag vieren we de 20ste verjaardag van de Super Prof op
gepaste wijze met de lancering van de nieuwe Super Prof. Hij behoudt het zelfde
DNA maar is comfortabeler, efficiënter, milieuvriendelijker, robuuster, slimmer,
veiliger en onderhoudsvriendelijker, wat blijkt uit de volgende eigenschappen

MEER CAPACITEIT
13cm verwerkbare takdiameter
EXTRA RENDEMENT EN COMFORT
Een 30% grotere invoer verhoogt de invoersnelheid van zowel volumineus snoeiafval als losse
takken en respecteert de ergonomie van de operator.
GEBLAZEN SNIPPERAFVOER
De belangrijkste vernieuwing is de geblazen snipperafvoer met 360° draaibare blaaspijp die de
snippers op 2m hoogte uitblaast.
ONDERHOUDSVRIENDELIJKE MACHINE
Intelligente machine communiceert met de gebruiker over versnipperuren, foutdiagnoses,
onderhoudsalarm, aantal draaiuren, ...
MET AANDACHT VOOR HET MILIEU
De Eco Eye™ technologie vermindert automatisch het motorvermogen naar leegloop wanneer
er niet versnipperd wordt. Dit resulteert in een besparing van energie, een verminderde
uitlaatgasuitstoot en lager geluidsniveau waar het milieu dankbaar voor is.

ELIET EUROPE NV | 056 77 70 88 | INFO@ELIET.EU | WWW.ELIET.EU

TM

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

GROENAFVAL HEEFT WAARDE
Haast elk tuinonderhoud veroorzaakt
groenafval. De professionele tuinaannemers
worden dus dagelijks met het probleem van
groenafval geconfronteerd. De terechte vraag
die hij zich stelt is “hoe ga ik daar op een
economisch interessante manier mee om”.
Het probleem bevat verschillende elementen:
transport, opslag, en verwijdering. Hierdoor
wordt de exacte kost van dit groenafval
ondoorzichtig en door tuinaannemers vaak
onderschat. Nochtans is het grootste aandeel van
dit groenafval perfect ter plaatse recycleerbaar
en kan het opnieuw als een grondstof (mulch) in
de tuin worden aangewend.
Het mooie aan deze recyclage is dat
bovengenoemde kostelementen van dit
afval erdoor verdwijnen en in een opbrengst
worden omgezet. Om van deze meerwaarde
te kunnen genieten heb je nood aan een
“allround” groenafvalversnipperaar. Hout
versnipperen wordt steeds minder belangrijk.
Elke tuinaannemer weet dat in realiteit het
brandhout vaak opzij wordt gelegd, en het
echte volume vooral de groenfractie is.
Voor al dit soort groenafval hebben ELIET
versnipperaars in de afgelopen 20 jaar een
faam opgebouwd. Het unieke en gepatenteerde
ELIET versnippersysteem snijdt snoeiafval in de
vezelrichting.

Dit HakbijlprincipeTM is niet alleen energieefficiënt, het kan zowat elke vorm van groenafval
verwerken en is tevens bestand als ook vreemde
eens voorwerpen zoals aarde, stenen, nagels… in
de machine terecht komen.
Als uitvinder van de zelfrijdende versnipperaar
hebben de ELIET machines tevens een
onevenaarbare mobiliteit. Dit laat toe om met
de machine, in de tuin, steeds te komen tot op
de plaats waar het groenafval ontstaat. Door
het ook daar te verwerken en de mooie snippers
als bvb. onkruidwerende borderafdekking te
gebruiken, verdwijnt het afval en wordt de
kringloop gesloten. De onderhoudskost van de
ELIET versnipperaars zijn minimaal waardoor elke
werkuur met de machine maximaal rendeert.

ELIET SUPER PROF

WIL U ZICHZELF OVERTUIGEN
VAN DE MEERWAARDE VAN ELIET
VERSNIPPERAARS : VRAAG DAN
VRIJBLIJFEND UW TESTDAG MET EEN
MACHINE AAN : 056 77 70 88 OF
MAIL NAAR TESTDAG@ELIET.EU
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EENVOUDIG
TIJD EN MATERIAAL
REGISTREREN
VOOR DE GROENSECTOR

Wat zou het voor u betekenen
mocht u op enkele minuten
uw uren-administratie klaar hebben?
Bel ons nu voor vrijblijvende info:
051/72.14.00

www.one-two.com/green
One Two | Sparrestraat 1 | 8890 Moorslede | t 051/72.14.00 | e info@one-two.com

publireportaGe

Work Green edition 2016
Handmatig uren en materialen noteren is
niet meer van deze tijd. Het vormt een onnauwkeurig, tijdrovend karwei. Toch gaan
nog veel tuinaannemers zo te werk. Met
alle vervelende gevolgen van dien. Verloren paperassen, fouten in genoteerde
werktijd en materialen, discussies met
werknemers of klanten … “Tijd voor een
hedendaagse oplossing”, dacht One Two,
ondertussen al 8 jaar geleden.
Work Green Edition 2016
Op GreenExpo stelde One Two hun opgefriste versie van Work voor de groenprofessional voor. Een complete toverdoos
die uw volledige “papierwinkel” vervangt
en vereenvoudigt. Een must-have voor
iedereen die zijn administratie wil vereenvoudigen.
De opfrissing die gebeurde is het gevolg

vandaag ook noteert. Work green edition

van de nauwe samenwerking tussen One

doet de rest voor u.

Two en hun klanten. Daardoor zijn alle za-

- Wat is de kost van één uur werken en
hoeveel reken ik aan de klant?
- Wat is de impact als ik een nieuwe ma-

ken die vandaag nog op papier worden

Kostprijs, rendement en efficiëntie

chine aankoop? Wat reken ik voor mijn

bijgehouden vervat in Work green edition.

Al eens bij stil gestaan waarom u uren en

machine?

Dit gaat over de uren onderhoud, uren

materialen noteert? Voor velen houdt dit

aanleg, uren van meerwerken.

op bij facturatie, sommigen doen ook na-

Data en locatie sessies :

Maar daar houdt het nog niet mee op.

calculatie. Maar u kan nog veel meer doen

22 nov 2016 - Shamrock, Tielt – 19u30

Ook alle andere zaken zoals stortkosten,

met die informatie. Het wordt pas boeiend

09 feb 2017 - SOLV, Sint-Truiden – 19u30

kilometers, notities, materiaal, machines,

als al deze informatie gemakkelijk toegan-

16 feb 2017 - 3Ri4en, Rumst – 19u30

fyto, … Een complete oplossing die alles

kelijk is en overzichtelijk wordt.

omvat, gebracht op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke manier.

Wil u weten hoe eenvoudig dit kan?

In orde met de Fyto-verplichtingen,

Kom dan naar een van de sessies die ge-

zonder extra moeite

organiseerd worden door Groen Groeien

Zo heeft u meteen een Fyto-logboek, zon-

en krijg een antwoord op volgende vragen:

der dat u extra administratie moet doen.

- Hoe kan ik eenvoudig het rendement van

Het enige wat u doet is noteren wat u

mijn bedrijf volgen? En hoe verbeter ik dit?

051 72 14 00
info@one-two.com
www.one-two.com
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Studieavond kostprijs,
rendement en efficiëntie
Gro

en Groeien brengt je een boe
iende en interactieve sessie over kostprijs bep
alen, efficiëntie verbeteren, werktijden bijhouden
en efficiënter werken.
Je krijgt er antwoord op de volg
ende vragen:
• Hoe kan ik eenvoudig het rend
ement van mijn
bedrijf volgen? En hoe verbeter
ik dit?
•	Wat is de kost van één uur
werken en hoeveel
reken ik aan de klant?
•	Wat is de impact als ik een
nieuwe machine
aankoop?

Bijscholi

Bijscholing Fytolicentie – Heb je al een
fytolicentie? Vergeet deze dan niet te verlengen
!

Programma:
•	Wetgeving : inrichting fytolokaal, spuit
apparatuur, IPM en registratie middelen
gebruik door Jan Vancayzeele (Groen
Groeien)
• Herkennen van ziekten en plagen in
de prak tijk en op welk tijdstip ingrijpen
door
Liesbet Van Remoortere (Proefcentrum
voor Sierteelt)
• De prak tijk in 2016: ervaringen met
fytoproducten in de tuinaanlegsector door
Peter Willemijns (SANAC)

Belangrijk: Alle fytolicentie houders die in
jouw bedrijf werken zijn ook uitgenodigd
om deel te nemen.
Vergeet zeker je identiteitskaart niet! Deze
dient om je aanwezigheid te registreren.
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Het aanleggen van zwe
is er een Belg
bouwers' binnen Groen Groeien
het 'platform voor zwemvijver
le Organisation
dit vakgebied: de Internationa
de wereldwijde organisatie op
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belangenverdediging van de lede
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COMPO EXPERT

Floranid

®Twin

- Dubbele N-technologie: met traag werkende
stikstofbronnen Isodur® en Crotodur®
- Direct een groene kleur en een lange nawerking
- Goed beschikbare vormen van magnesium,
en fosfaat
- Met sporenelementen
- Eveneens geschikt voor robotmaaiers

COMPO EXPERT BENELUX nv
Jo Verschueren
Tel: 0497/58.89.31
Jo.verschueren@compo-expert.com

WWW.COMPO-EXPERT.BE

Floranid®Twin 2 win …
De geboorte van een tweeling in een gezin, altijd een goede reden
tot flink feesten! Dus ook bij COMPO EXPERT. En tweelingen zijn
identiek aan elkaar, maar eigenlijk ook weer niet helemaal. Want wie
een tweeling goed bekijkt, ziet altijd wel enkele verschillen hoezeer
de tweeling ook op elkaar gelijkt. Zo dus ook bij COMPO EXPERT.
En wij hebben een reden tot feesten, want COMPO EXPERT
verwelkomt een tweeling. Maar ook hier zijn er wel degelijk
verschillen in onze tweeling. Want waar je normaal mag
verwachten dat de achternaam van tweeling toch dezelfde is,
is dat met de “Twin” van COMPO EXPERT dus niet het geval.
Bij ons is de voornaam gelijk, nl. Floranid®Twin, maar is de
achternaam telkens verschillend! COMPO EXPERT lanceert
immers een gamma van Floranid®Twin -producten dat het
actuele Floranid®-gamma volledig vervangt. En daar waar het
vroegere Floranid®-gamma als traag werkende stikstofbron
enkel Isodur® bevatte, heeft het Floranid®Twin-gamma twee
traag werkende stikstofbronnen in elk Twin-product zitten, nl.
Isodur® en Crotodur®. En zie, daar is onze tweeling.
En zoals hoger gezegd, zie je bij tweelingen wel degelijk
verschillen. Zo ook dus bij Floranid®Twin van COMPO EXPERT.
Want Floranid®Twin is de combinatie van twee hoogwaardige,
uitermate betrouwbare stikstofvormen, verenigt in één dubbele
N-technologie. Maar elke component reageert toch ietwat
anders. Isodur® is een trage stikstofbron die over een periode
van ongeveer 3 maanden in de bodem afbreekt. Die afbraak
gebeurt onder invloed van een normaal bodemproces, nl.
hydrolyse (afbraak door water). Dit afbraakproces is vrijwel
onafhankelijk van de bodemtemperatuur en start al vanaf zo’n 5
– 7 °C. Maar bij de Floranid®Twin-producten zit dus een tweede,
traag werkende stikstofcomponent, nl. Crotodur®. Crotodur®
kent een afbraakproces van ongeveer 4 maanden en die afbraak
is wél afhankelijk van de bodemtemperatuur. Want het zijn de
micro-organismen in de bodem die voor die afbraak zorgen.
Typisch voor tweelingen is dat de ene helft van een tweeling
onvoorwaardelijk de andere steunt en helpt. En dat is dus ook

het geval bij de Floranid®Twin-producten. Want bij de splitsing
van Isodur® in de bodem komt, naast de vrijkomende stikstof,
nog een organische molecule vrij die wél microbieel wordt
afgebroken. Dat leidt tot een verhoogde microbiële activiteit, die
dan zorgt voor de afbraak van Crotodur®. Door de 2 verschillende
manieren van omzetting in een bodem creëert COMPO EXPERT
dus een synergetisch effect. En zoals een tweeling elkaar door
dik en dun steunt, is ook het Floranid®Twin-effect sterk en
onklopbaar.

Zoals reeds gezegd heeft onze tweeling wel dezelfde voornaam,
maar een verschillende achternaam. Want ondanks de toevoeging
van een extra stikstofcomponent, blijven de vertrouwde namen
van het vroegere Floranid®-gamma behouden: Floranid® Gazon
wordt dus Floranid®Twin Gazon, Floranid® Permanent wordt
dus Floranid®Twin Permanent, enz. … Beter zelfs: de formules
blijven gelijk. Nog sterker zelfs: de aandelen wateroplosbaar
fosfaat en magnesium werden verhoogd, net als het gehalte
aan sporenelementen.
COMPO EXPERT brengt met haar Floranid®Twin-gamma dus
een vernieuwend, onklopbaar gamma van kwaliteitsproducten
op de markt en verkondigde dat op Green Expo 2016 dan ook
luid. Want u weet:
Floranid®Twin 2 win …

> Verenigingsleven

Wedstrijd ‘De Vlaamse Tuinaannemer 2016-2017’

Vakmanschap van de Vlaamse
tuinaannemer in de schijnwerpers
Al 20 jaar wordt met de steun van VLAM de wedstrijd 'De Vlaamse Tuinaannemer'
georganiseerd. De werkgroep achter dit project bestaat uit afgevaardigden van de twee
overkoepelende beroepsorganisaties tuinaanleg en boomkwekerij en coördinator Rit
Vangeel. Op 21 oktober werden te Kontich de winnaars 2016-2017 bekroond.
Rit Vangeel, coördinator van dit promotieproject opende de laureatenhuldiging.
Zij legde op haar eigen geanimeerde
manier uit hoe de jurering dit jaar is
verlopen. De ingezonden realisaties van
de kandidaten werden in de loop van de
maand juni beoordeeld op stielkennis en
vakmanschap door een preselectiecommissie. Daarna werden deze projecten
beoordeeld door een zeskoppige jury,
bestaande uit een tuin- en landschapsarchitect, twee tuinaannemers, een
plantendeskundige, een groenjournalist
en een boomkweker. De categorieën zijn:
<250 m², tussen 250-1000 m² en >1000
m², jong talent en groen kleurt.
Gastspreker was Vlaams minister Joke
Schauvliege. Zij had vooral bewondering
voor het vakmanschap van de tuinaannemer dat aan de hand van deze wedstrijd
wordt gepromoot bij het grote publiek. De
groene gedachte m.a.w. de boomkwekerij- en tuinaanlegsector meer en beter

betrekken bij openbare (bouw)projecten,
is haar zeer genegen. Via haar beleid probeert ze dit te realiseren in de praktijk.
Ivo Pauwels, voorzitter van de eindjury
stelde de tuinen van de laureaten voor.
Kenmerkend voor deze editie was dat
er opvallend veel groene tuinen aan
bod kwamen. Niet alleen de creaties
met bloemen en planten maar ook een
weldoordacht scala aan verhardingsmaterialen wist tijdens deze editie de jury te
charmeren. Leden van Groen Groeien

namen dit jaar met succes deel en kaapten heel wat prijzen weg.
Viridis Tuinarchitectuur (André Goemaere)
won goud in de categorie ‘Groen kleurt’
voor het meest innovatieve groenassortiment. Deze categorie biedt de laureaat
naast de erkenning van zijn uitmuntend
algemene vakmanschap een extra erkenningslabel naar groenspecialisatie toe.
Andermaal kreeg naast de vakjury ook
het brede publiek een stem in deze
wedstrijd. Er werd gevraagd om op een
website uit de 15 geselecteerde tuinen
hun favoriet aan te duiden. Ze kregen
hiervoor ruim een maand de tijd en konden zo in aanmerking komen voor een
tuinaanlegcheque van 1.000 euro. De
favoriet van het publiek werd de tuin van
Frederiek Snaet, de gouden winnaar in
de categorie >1000 m².
Met deze wedstrijd wil de tuinaanlegsector het brede publiek duidelijk maken dat
de kennis en het vakmanschap van een
tuinaannemer niet zo vanzelfsprekend
zijn en dat het inschakelen van een echte
vakman resulteert in mooie en vooral
duurzame tuinen. 
Tekst en foto’s: Jan Vancayzeele
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Bvba De Telder
Mathieu

Tuinarchitect
Christoph Soenens

Snaet Frederiek
Bvba

Tuinen
Vancoppenolle Bvba

Tuinen
Philippe Dejonghe

Stijn Phlypo
Tuindesign Bvba

Tuinwerken
Wim Beliën

Pieter Gyssels

Tuinonderneming
Monbaliu Bvba

Tuinaanleg Liekens

Alcea-Vijverweelde
Cvba

Arte Verde

Tuinen
Rik Logghe

Johan Stassijns
Bvba

groen kleurt

Viridis
Tuinarchitectuur
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jong
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VAN DYCK MARCEL

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

NIEUW
MULTIHOG CX
GAMMA

Provinciebaan 79,
BE-2235 Houtvenne
T +32 16 69 91 56
F +32 16 69 62 53
info@vandyck.be
www.vandyck.be

Vakbeurs <

1.2. tree....

uitzonderlijke bomen voor uitzonderlijke plekken... .
Green-expo, inmiddels een tijdje geleden, maar een ideale opwarmer voor het nieuwe
plantseizoen. Voor de eerste maal in zijn geschiedenis faciliteerde het de 1.2.treeaward. Een zachte competitie voor het uitzonderlijke gebruik van bomen in de buitenruimte. Hierbij werd niet enkel de originaliteit, het belang en integratie binnen het
project beoordeeld, maar ook het vakmanschap en de technische uitvoering. De lange
termijnvisie was daarenboven ook belangrijk, een criteria die sommige tuinaannemers
en ontwerpers wel even in de wind durven slaan.
Enkele projecten uitgelicht:

De kanaalsite in Wijnegem
Carpinus betulus en Fagus sylvatica,
‘basic plants’ maar met een bijzondere
karakter. Door een vrij dense plantdichtheid werd de atmosfeer van een natuurlijk
bos benaderd. Hierbij wordt een variatie
van open, halfopen en gesloten plaatsen
gecreëerd wat meteen aanleiding biedt
voor een gevarieerde onderbeplanting.
De samenhang tussen kruidachtigen en
bomenlaag zorgt voor een groene sfeer die
herkenbaar is naar onze Vlaamse bossen.
Ondanks Haagbeuk en Beuk niet steeds
van nature samenkomen (in een bostype
van eiken-haagbeukenbos is beuk immers
vaak afwezig), mag toch van een prima
huwelijk gesproken worden... . Haagbeuk
staan ze immers gekend voor een zeer
goeie mulchlaag en soortenrijke kruidlaag...
een juiste soort met het juiste gebruik!

Platanen en linden op het
Berlijnplein in Utrecht
‘Die hards’ voor extremere omstandigheden. Het Berlijnplein is een
nieuw plein dat is gerealiseerd werd op
het ‘dak’ van de Leidsche Rijntunnel,
boven de autosnelweg A2, de belangrijkste verkeersader in Nederland. Hoewel
platanen ecologisch een geringe meerwaarde bieden (schaars ecosysteem omheen het taaie blad), valt het gebruik ervan
binnen concrete stedelijke toepassingen
zeker te verdedigen. Het dak van de A2
is een bijzondere locatie waar bomen van
nature niet kunnen groeien. Enkel dankzij
een gepaste plantsituatie, waar zo’n
20.000 ton bomengranulaat aangebracht
werd, kunnen de bomen uitgroeien tot
volwaardige exemplaren.

Groengroeien
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> Planten

Private tuin met een gevarieerd
bomenbestand: Platanus sp., Parrotia sp., Liquidambar sp., Quercus sp.
In de achtertuin van een private woning
ademt de buitenruimte ‘boom’. Deze
tuin vormt het schoolvoorbeeld van een
duurzame boomvisie op langere termijn,
waar zowel aandacht is voor jonge als
oudere (bestaande) bomen. Het respect
voor de bestaande bomen vertaalt zich
niet enkel in het initiële behoud, ze werden
ook gevrijwaard van beschadiging en
verdichting tijdens de heraanleg van deze
tuin. Daarenboven zorgt de variatie voor
en bijzonder gebruik, Quercus als sfeermakers, Liquidambar en Parrotia’s als
structuurbrengers.

Form follows function
Een project in Eupen waar bomen
doelbewust ingeplant worden....
Grillige Zelkova’s zorgen voor natuurlijk
groenscherm nabij de woning. De vorm
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van de stam brengt een sterk, maar gewaardeerd, contrast met zich mee: grillige
structuren t.o.v. een strakke woningarchitectuur. Verderop werden enkele hoogstam Pinus nigra’s gebruikt... eigen aan de
streek, toepasselijk in de schrale bodem
zorgen deze coniferen voor een karaktervolle omgeving.
 ￼

Als herbebossing een zegen
wordt i.p.v. een plicht.

Het gebruik van Carpinus betulus en
Cornus mas in een tweeledige gelaagdheid
kwam er door een heraanplantplicht na
een ontbossing. De kracht van de massa is
er door een zeer dense plantafstand (2x2,5
m) in een bewust gekozen grid. Dit strakke
gebruik refereert meteen naar de typische Vlaamse bebossing en maakt ruimte
om op termijn een selectie te maken van
toekomstbomen. Een gridstructuur past
dan ook perfect bij de strakke architectuur
van de woning. De plantdichtheid bereidt

hiermee meteen een transparant biotoop
voor de onderbeplanting.

“Wat hebben we vandaag
geleerd?”
- Aandacht voor de natuurlijke biotoop
en z’n sfeer zorgt voor een herkenbaar
gevoel bij bomen in een tuin... bomen uit
een humeuze, groene biotoop plaats je
bij gevolgd niet op een schrale daktuin
(en omgekeerd)
- Lange termijn denken heeft aandacht
voor spreiding in soort, leeftijd en
groeivorm. Denk daarom vooruit op een
termijn van 5, 10, 20 of 50 jaar... .
- Een bewuste keuze van een (te dense)
plantafstand kan, zolang ze bewust is
en opgevolgd wordt in tijd. 

Tekst: Yves Dehondt, tuin- en landschapsarchitect
Foto’s: Brand Senses

Boomkwekerij Ebben

Bomen met karakter
Boomkwekerij Ebben kweekt bomen en planten vanuit vormgevingsoogpunt, gevoed door een rijke historie in de tuin- en
landschapsarchitectuur. Aandacht voor innovatie in kleur, textuur
en toepassing vormt daarbij het uitgangspunt. Plus het eigen
groeikarakter en de natuurlijke identiteit van bomen en andere
beplanting. Bij de een is dat grilligheid. Bij de ander het
transparante bladerdak of de kleur van bast of blad. Vanuit die
benadering ontstaan karakteristieke bomen die dankzij hun
vormenrijkdom bijdragen aan sfeer, menselijke maat, groenbeleving, biodiversiteit en harmonie in de bebouwde omgeving.
We nodigen u graag uit om op onze 450 hectare tellende
kwekerij inspiratie op te doen.

Boomkwekerij Ebben | Beerseweg 45 | 5431 LB Cuijk
T +31 485 312021 | info@ebben.nl | www.ebben.nl | www.treeebb.nl

Bomen zoeken op toepassing, vorm,

bepaalde locatie - bijvoorbeeld een om-

tiek gingen we terug naar de eigenheid en

formaat, standplaats of tal van andere

geving met veel bebouwing en verharding

verscheidenheid van de natuur. Zo zijn we

plantkenmerken? Met de TreeEbb van

of van een gewenst eindbeeld, zoals een

steeds meer gaan kweken op de eigen-

Boomkwekerij Ebben vinden groen-

bepaalde kroonvorm of bladtextuur.

heid en natuurlijke groeivorm van bomen.

puBlireportage

Bomenkennis uitdragen en vergroten
was nog nooit zó inspirerend

Dat maakt openbare ruimten een stuk

professionals snel en eenvoudig de
juiste boom voor elk project. Op basis

Boomkarakteristieken

interessanter dan een strakke monocul-

van specifieke wensen toont de uitge-

De gebruiker van de TreeEbb kan daarom

tuur.” Ook online benadrukt Ebben die rol

breide bomenzoektool soortbeschrij-

niet alleen selecteren op soort, maar ook

als kennispartner. “Via de TreeEbb dragen

vingen en foto’s van geselecteerde

op verschillende karakteristieken. Denk

we online bomenkennis uit en laten we

bomen. In enkele klikken stel je het

aan standplaats, vormkenmerken, een

toepassingsmogelijkheden zien.”

perfecte sortiment voor je groenpro-

bepaalde seizoenskleur of geografische

ject samen.

ligging in verband met winterhardheid. De
tool past de zoekresultaten aan de gese-

De TreeEbb is beschikbaar op de website

lecteerde wensen aan en telkens wan-

van Boomkwekerij Ebben of als app op de

neer een extra kenmerk wordt aangeklikt,

mobiele telefoon. Voor de tool brachten

wordt het aanbod specifieker.

de groenspecialisten van Ebben de ge-

neem voor meer informatie

bruikersafhankelijke kenmerken in kaart.

Ebben kennispartner

Welke boomkarakteristieken iemand be-

Directeur/eigenaar Toon Ebben bena-

langrijk vindt, is immers afhankelijk van

drukt de rol van kennispartner voor zijn

het werkveld van deze persoon én het

onderneming. “Wij dragen op tal van ma-

project waarvoor de bomen gezocht wor-

nieren bij aan een brede en innovatieve

den. Mogelijk gaat een boombeheerder

kijk op groenontwikkeling in de openbare

eerder op zoek naar een specifieke soort

ruimte. Allereerst door bomen en plan-

of cultivar, terwijl een landschapsarchitect

ten te kweken met een uniek karakter in

wellicht uitgaat van geschiktheid voor een

vorm, kleur en toepassing. Vanuit die op-

contact op met marko
mouwen, m.mouwen@ebben.nl
of marie-ange eneman,
m-a.eneman@ebben.nl of
bel (0485) 312021.

www.ebben.nl

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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N.V. Boom- en Rozenkwekerijen

van pelt

Lierbaan 194 A
B-2580 PUTTE
Tel: 015/75 52 09
Fax: 015/75 35 91
www.vanpeltnv.com
info@vanpeltnv.com
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Afsluitingen plAAtsen zonder moeite.
geen beton of stAbilisé meer!
Toepassingen:
• alles van diameter 10 tot en met 100 mm
• plaatsen van afsluitingen – voor houten & metalen palen

• fysiek minder veeleisend dan de traditionele methodes
• kan de ganse dag gebruikt worden
zonder dat de operator vermoeid raakt

• landbouw & bosbouw – afsluitingen voor
paarden, schapen, runderen & herten
• tuinaanleggers – vlonders, steigers, vijverafboordingen,...
• boomkwekerijen – plaatsen van boompalen
• wijngaarden en fruittelers – zeer handig

BEKIJK DE REALISTISCHE VIDEO’S
OP ONZE WEBSITE
Nu sneller & met minder fysieke arbeid afsluitingen plaatsen. Het kan met onze professionele benzinepalenrammers. Het is ook
niet meer nodig de palen in beton of stabilisé

Inzetbaar op elk terrein – of het terrein

te plaatsen. Zo spaart u tijd en geld.

nu vlak of hellend is. Waarom nog grote

• bouw – tijdelijk hekwerk / bekisting /

Onze 4-Takt palenrammer met Honda-

machines gebruiken, die moeilijk te ma-

werfafsluitingen / steigerbouw / grond-

motor kan ingezet worden om palen, met

noeuvreren zijn, en de aarde nodeloos

stabilisatie

een diameter van 10 tot en met 100 mm,

aandrukken.

op steile hellingen

• festivals, events & expos – signalisatie

in de grond te slaan. Er kan gewerkt wor-

/ steigerbouw / tenten / vlaggen / vlag-

den met ijzeren palen en houten palen.

Een afsluiting plaatsen op één dag…met

gemasten

Het plaatsen van palen gaat heel vlot &

behulp van onze palenrammer, is deze

• aannemers – signalisatie / grondankers

snel. Door het lage gewicht van 15 kg, kan

klus snel geklaard. Snel en dus goed-

• bouw – tijdelijk hekwerk / bekisting /

je de palenrammer makkelijk dragen, en is

koop.

werfafsluitingen / steigerbouw / grond-

deze zeer mobiel.

stabilisatie
• maar ook gebruikt door landmeters,

De palendrijver is ook makkelijk in de wa-

www.palenrammers.be

plaatsers van grafzerken, voor het ne-

gen mee te nemen. Het werken met de

www.enfonce-pieux.be

men van grondstalen, ...

benzinepalenrammer vergt geen grote
fysieke kracht.

De palenrammer doet

Voordelen:

het werk. De Honda-4-takt-motor zorgt

• draagbaar - geen leidingen of genera-

ervoor dat u jarenlang plezier hebt van

toren nodig

deze palenrammer. We kozen voor de

• klein gewicht - 15,30 kg

motor voor een merk met een keiharde

• ideaal voor steile hellingen & ontoegan-

reputatie. De motor van de palenrammer

kelijke locaties

start ook heel makkelijk.

HydroCombi
✔ Kloofkracht van 10 tot 26 ton
✔ Fixomatic-systeem voor
comfortabele houtpositionering
✔ Optimale kloofsnelheid dankzij
Autospeed-functie
✔ Geïntegreerde rollen tegen
vastzittend hout
✔ Beschikbaar met bijhorend
onderstel

poWer &

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

info@mallentjer.be
info@mallentjer.be
+32(0)2.255.10.70
T:T:+32(0)2.255.10.70

www.packogreen.be

G

ROEN
SPOT

Hebt u iets te melden?
Een nieuwigheidje?
Of eerder een wederkerend event?
Wilt u uw bedrijf in de “spot”-light
plaatsen?
Wenst u uw kennis te delen met
andere professionals?
Elma Multimedia
Generaal de Wittelaan 1
2800 Mechelen
015 55 88 88
www.elma.be - info@elma.be

Laatste kans
dit jaar !!!
Adverteer nu op onze site
www.groengroeien.be en ontvang
20 procent korting.
Actie geldig tot 15 december 2015.
Contacteer direct Sven Destercke op
015/56.98.88 – Plaatsen zijn beperkt

Droge voeten
dankzij Eco
Solutions

De oprit van elke woning vraagt om een correcte afwatering. Het klimaat trakteert ons
immers steeds vaker op stortbuien en stormweer. De waterpasserende tegels van het
Stone&Style Eco Solutions-gamma hebben zowel aandacht voor functionaliteit als esthetiek.
Nieuw!!! Stone&Style voegt nog meer cachet en stijl toe aan het reeds ruime gamma. De
nieuwe donkere Carbon-kleur in het Eco-Solutions gamma geeft meer
mogelijkheden voor een stijlvolle afwerking van de buitenruimte.

www.stone-style.be

Stimuleer het
bodemleven!
DCM VIVISOL® bevat een hoog gehalte aan stabiele en
snel afbreekbare organische stof (60 % OS) en verbetert de
fysische en biologische bodemvruchtbaarheid. Samen met
de extra Bacillus sp. (oa. Bacillus amyloliquefaciens, 106
CFU/gram) zorgt dit voor een optimale gezondheidstoestand
van de bodem. Bewezen in wetenschappelijk onderzoek!
DCM VIVISOL® is beschikbaar in korrel en unieke
MINIGRAN® TECHNOLOGY.

www.elma.be

Meer info: 014 861 699
mme@dcm-info.com
www.dcm-info.com
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> Terugblik op activiteiten

Startavond Groen Groeien
in het teken van tewerkstelling.

Groen Groeien was op 25 oktober te gast bij natuursteenhandel ‘Vandix’ te Oostende.
In zijn welkomstwoord stelde voorzitter Marc Galle het winterprogramma voor en kon
zo de aftrap geven van een nieuw en boeiend Groen Groeien-werkjaar. Chris Botterman, coördinator sociale zaken van Boerenbond gaf antwoord op de FAQ’s voor werkgevers en op een aantal pertinente vragen voor hen die willen starten als werkgever.
Starten als werkgever?
Een werkgever die in de periode vanaf
1 januari 2016 tot eind 2020 een eerste
vaste werknemer in dienst neemt, zal voor
deze eerste aanwerving, en dit voor de
volledige duur van de tewerkstelling, een
volledige vrijstelling genieten van de basisbijdragen inzake de sociale zekerheid.
Het doel van deze maatregel bestaat erin
om zo veel mogelijk zelfstandigen ertoe
aan te zetten om de eerste stap te durven
nemen om een eerste vaste werknemer in dienst te nemen. Dit betekent
niet dat alle sociale zekerheidsbijdragen
wegvallen. Het gaat immers alleen om
de basisbijdragen waarvoor de vrijstelling
geldt. Daarnaast zijn er ook verminderingen voor de tweede tot en met de
zesde aanwerving. Op die manier wordt
ook het aantal werknemers waarvoor

een RSZ-korting kan worden verkregen,
uitgebreid naar de eerste zes werknemers
van een onderneming. Tuinaannemers
die er soms aan getwijfeld hebben of ze
al dan niet een vaste werknemer zouden
aanwerven, hebben daar nu een unieke
kans toe aangezien de vrijstelling van de
basisbijdragen voor de RSZ. Chris gaf het
advies om, wanneer je concreet overweegt om eerste vaste werknemer aan te
werven, een loonkostberekening te vragen
bij je sociaal secretariaat.

“Aan de hand van een
aantal vuistregels en tips
werd duidelijk gemaakt hoe
je degelijk op een sociale
inspcectie voor te bereiden
zodat tijdverlies beperkt
wordt en mogelijke sancties
vermeden kunnen worden.”
Wat te doen bij sociale inspectie?
Als beroepsorganisatie worden we af en
toe gecontacteerd door tuinaannemers die
een inspectiedienst over de vloer hebben
gekregen. Een sociale controle brengt
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Groengroeien

altijd spanning mee, zegt Chris. Aan de
hand van een aantal vuistregels en tips
werd duidelijk gemaakt hoe je degelijk
hierop voor te bereiden zodat tijdverlies
beperkt wordt en mogelijke sancties
vermeden kunnen worden. Wanneer er
een sociale controle gebeurt, is het altijd
zeer belangrijk om navraag te doen met
wie men te maken te heeft en te vragen
dat de betrokken inspecteurs zich zouden
bekend maken. De verschillende inspectiediensten kunnen een controle doen
zeven op zeven dagen en dit 24 op 24 uur.
Zij hebben de mogelijkheid om op elke
plaats waar arbeid kan verricht worden
binnen te gaan. Verhinderen van de
inspectie heeft geen zin en bemoeilijkt de
gang van zaken. Alleen voor wat de private
woongedeelten betreft, hebben zij een
huiszoekingsbevel nodig van de bevoegde
rechter. Vraag uitleg aan de inspectie en
onderteken geen documenten zonder dat
je de inhoud goed nagelezen en begrepen
hebt. Als je achteraf zaken aantreft in een
Proces Verbaal (PV), die niet overeenstemmen met de werkelijkheid of die de
omstandigheden van de controle niet juist
weergeven, kan je een brief sturen naar de
auditeur met een correcte weergave. 

Tekst en foto’s: Jan Vancayzeele
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Van Geel

DE BESTE KEUZE
· Gemakkelijk en veilig in gebruik
· Één toepassing is voldoende voor het hele groeiseizoen
· Minder product nodig
· Voor een gezonder gazon met een sterkere
wortelontwikkeling en een hogere weerstand
· Dichtere grasmat
· Minder maaien

Bezoek onze nieuwe website landscaperpro.be
Sparen voor een Ipad?
Ontdek ons ProPoints programma op landscaperpro.be/propoints

