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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.
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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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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
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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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> 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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> Verenigingsleven

Veel gestelde zwemvijver-vragen

deel 1

Hoe groot moet een zwemvijver minimaal zijn?
Kleiner dan 25 m2 is niet aan te raden.
Hoe groter de inhoud, hoe stabieler het
biologische evenwicht van het eco
systeem.
Kan je een zwemvijver bijverwarmen?
Inderdaad. Dat kan met een warmtepomp of door middel van stralingswarmte-accumulatie op een (plat) dak.
Warmer dan 26°C verwarmen kunnen
we niet aanraden wegens de daling van
de zuurstofsaturatie van het water en de
gevolgen daarvan op de werking van
aerobe bacteriën in het filtergedeelte en
dus ook op het biologisch evenwicht.
Kan er een garantie gegeven worden op
de waterkwaliteit van de zwemvijver?
De natuur is soms eigenzinnig en grillig,
en we hebben wel 99 % van het biologische gebeuren in de hand, maar dat
ene procentje zorgt af en toe voor wat
last. Maar wie de natuur een warm hart
toedraagt, ligt daar niet van wakker en
weet dat je er altijd een klein risico op
(periodieke) problemen (zoals voorbijgaande draad- en zweefalgengroei) bij
neemt. Het water van zwemvijvers krijgt
bij controles wel steeds de blauwe wimpel. Het bevat geen ziekteverwekkende

kiemen en je mag er met een gerust hart
een slok van nemen.
Zitten er beestjes in een zwemvijver?
Ja, gelukkig maar want dat duidt op
gezond water! Je merkt daar echter
meestal helemaal niets van, want de
meeste zijn heel kleine ongewervelden
en protozoa die zich in de ‘biofilm’ van de
wanden en in het filtergedeelte bevinden.
Ze hebben allen een nuttige functie. Ook
zwemmende torretjes, rugzwemmers en
schrijvertjes en schaatsenrijders evenals
amfibieën (een pad, een salamander,
een kikker) vinden soms de weg naar
de vijverfilter. Laat ze maar met rust, ze
zijn wettelijk beschermd, ze doen geen
kwaad en beschouw ze maar als nuttige
medegebruikers.
Ga ik meer last krijgen van muggen?
Neen, want de ondervinding leert ons
dat er op een terras bij een vijver niet
meer muggen voorkomen dan op een
ander terras. Bovendien zitten muggenlarven vooral in stilstaand water, terwijl
het water van een zwemvijver permanent
in beweging is.
Kan ik vissen in de zwemvijver zetten?
Ja, dat kan. Beperk je echter strikt tot
insectenetende soorten als winde of

elrits. Voeder ze in geen geval, zodat ze
gaan deel uitmaken van het ecosysteem:
ze leven dan van het kleine grut van de
vorige vraag. Het uitzetten van te veel
vissen moet worden afgeraden, want dan
zou je ze moeten bijvoeren om ze in leven
te houden. Bovendien zouden te veel
vissen het water te zeer bemesten, wat
algengroei zou bevorderen. Kleine goudwinden of zilverwinden bevuilen het water
omzeggens niet. Karperachtigen zoals
goudvissen of koi’s zijn uit den boze: dat
zijn planteneters die veel moeten bijgevoerd worden en die met hun mest het
zwemwater belasten.
Kan ik waterlelies in de vijver zetten?
In het filtergedeelte kunnen we inderdaad plaats voorzien voor een aantal
mini-waterlelies. Erg mooi is het ook om
ergens tegen de kant van het zwemgedeelte enkele waterplanten met drijvende
bladeren, bijvoorbeeld een waterlelie, te
plaatsen. Dat kan eenvoudig gebeuren
door in de hoeken van de zwemvijver
een met stenen verzwaarde plantmand
te plaatsen. De waterlelies dienen wel
in een klei-kluit te worden gepoot, en
met een ‘mestpil’ tot bloei worden gebracht. De kleikluit dient opgesloten en
afgedekt te worden met een bijvoorbeeld
jute die wordt afgedekt met grind. Dit om
het uitspoelen van klei en mest tegen te
gaan. Zet de plantmanden nooit daar
waar er een waterstroming is. Waterlelies
verkiezen stilstaand water.
Worden wanden en bodem glad?
Ja, de ene maand al gladder dan de andere. Gladheid betekent leven, want het
gladde laagje heet 'biofilm' en bestaat
zoals de naam al doet vermoeden uit
miljoenen microscopisch kleine nuttige
organismen, net zoals op de gladde
keien in een proper bergriviertje. Een
stenen zwemvijvertrap kan je met een
BBQ borstel of met een prop staalwol af
en toe ontdoen van dat gladde laagje.
Zitten er bacteriën in een zwemvijver?
Zeker, en ze zijn erg belangrijk ook. De
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bacteriën die in een zwemvijver voorkomen behoren niet tot de groep van
ziekteverwekkende bacteriën. Het zijn
nuttige micro-organismen en ze zijn volkomen onschadelijk voor de mens, zelfs
bij inname. Ze zijn voor de zuivering van
het water onmisbaar. Afvalstoffen zoals
voedselresten, uitwerpselen van vissen
en afgestorven plantendelen kunnen
in je zwemvijver en in het filtergedeelte
bezinken en zich opstapelen tot een
zuurstofarme sliblaag. De schadelijke
stoffen (nitriet, ammoniak, …) en de
voedingselementen (nitraat, fosforverbindingen, …) die uit dit bezinksel vrijkomen,
kunnen aanleiding geven tot sterke algengroei en een onaangename geur van
het vijverwater. Bovendien verlaagt het
zuurstofgehalte van het water. De juiste
micro-organismen zijn essentieel voor
gezond en helder vijverwater aangezien
zij zorgen voor een snelle omzetting van
de bezinksellaag en de stoffen die eruit
vrijkomen. Deze omzetting gebeurt in
verschillende stappen waarbij voor elke
stap één bepaalde groep micro-organismen nodig is. Bepaalde groepen breken
organisch bezinksel af terwijl andere

groepen verantwoordelijk zijn voor de
omzetting van de overmaat aan minerale
voedingsstoffen. Deze laatstgenoemde,
waterzuiverende organismen, vermijden
dat voedingsstoffen zoals fosfaten zich
opstapelen en helpen zo algengroei
voorkomen.
Moet ik de zuurgraad en de hardheid
van het water meten?
Dat mag je inderdaad doen, maar tweemaandelijks is voldoende.
Waarom zijn zowel zuurgraad als hardheid van het zwemwater zo belangrijk?
De zuurgraad (pH) van het vijverwater is
bepalend voor een goed verloop van de
stofwisseling bij vissen, planten en bacteriën en is dus levensbelangrijk voor alle
organismen in de vijver. Zonder een juiste
zwemvijver-zuurtegraad (pH 6,3-7,5) kunnen niet alle levensvormen zich optimaal
ontwikkelen en is het moeilijk een stabiel
biologisch evenwicht in de zwemvijver te
creëren en te behouden.
De carbonaathardheid (KH) van het water
bepaalt in welke mate het vijverwater in
staat is om pH-schommelingen op te
vangen en schadelijke stoffen te neutra-

liseren. Een voldoende grote carbonaathardheid (6-8 °dH) is noodzakelijk om de
pH-schommelingen zoveel mogelijk te
beperken.
De totale hardheid (GH) wordt bepaald
door de totale hoeveelheid calcium (Ca)
en magnesium (Mg) die in het vijverwater
opgelost is en ter beschikking staat van
de waterplanten. Calcium en magnesium
zijn essentiële mineralen voor de zuiverende planten in het filtergedeelte. Zo zijn
ze onder meer verantwoordelijk voor de
stevigheid van de celwand en voor een
mooie diepgroene kleur van bladeren.
Een voldoende hoge totale hardheid (12
°dH) is onmisbaar voor gezonde planten
en is onder meer noodzakelijk om de
verslijming van waterplanten te voorkomen. Zuurgraad en hardheidswaarden
kun je gemakkelijk meten met eenvoudige meetsetjes die je in elke vijverwinkel
of tuincentrum kan aankopen.
Kan een natuurlijke zwemvijver 100 %
algenvrij zijn?
Algen vormen in de vrije natuur een essentieel onderdeel van de voedselketen
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en zijn onmisbaar voor het biologisch
evenwicht. De volledige afwezigheid van
algen nastreven heeft dus weinig zin. Pas
wanneer algen massaal voorkomen moet
worden ingegrepen. Massale algengroei
wijst immers op een verstoring van het
biologisch evenwicht. De belangrijkste
oorzaak van massale algengroei is een
te hoog gehalte aan voedingsstoffen
(vooral fosfaten) waardoor algen explosief
kunnen groeien. Een zwemvijver waarvan
de wanden en bodem niet regelmatig
gestofzuigd worden loopt het gevaar om
fosfaatoverschotten te krijgen.
Een overmatige algengroei in een zwemvijver is veelal te wijten aan een tekort
aan waterzuiverende micro-organismen
gecombineerd met een tekort aan fosfaatbindende mineralen, zoals ijzeroxide. Tegenwoordig zijn er fosfaatfilters die
de fosfaten uit het water kunnen binden.
De groene laag die zich na verloop van
tijd op de bodem vormt is ook een goed
signaal: als er depot is van afgestorven
organismen betekent dit tegelijk dat het
zwemwater leeft. Dit groene laagje dient

regelmatig met een eenvoudige vijverstofzuiger te worden verwijderd. Ook een
zwemvijverrobot behoort tot de mogelijkheden.
Helpen ultrasone apparaten tegen
algengroei?
In met EPDM beklede zwemvijvers heb
ik in mijn jarenlange ervaring hun nut nog
niet bewezen gezien. Ik vermoed trouwens dat ze ook de vacuolen (kleine waterblaasjes) in nuttige micro-organismen
stuk maken. Ik raad het dus niet aan.
Helpen electrolyse-apparaatjes?
Ja en neen. Electrolyse van koper brengt
koper-ionen in het water. Die verdringen
in het bladgroen van de alg het minder
stabiele magnesium. Daardoor werkt
het bladgroen niet meer en sterft de alg.
Deze toestelletjes doden dus draadalgen,
maar eigenlijk doen ze net hetzelfde als
wanneer je gewoon koperproduct aan
het zwemwater toevoegt. Ik raad elke
chemische toevoeging af en ik sta ook
niet achter het gebruik van een koper-

In de volgende edities
van het Groen Groeienmagazine brengen we
het tweede gedeelte van
het drieluik van de veel
gestelde vragen over
zwemvijvers.

electrolyse-apparaatje. Ze verhelpen de
plaag maar ze doen niets aan de oorzaak
(namelijk het fosfaatoverschot door te weinig stofzuigen van het zwemgedeelte). 

Tekst en foto’s : Jean Van Hoof en Guido Lurquin

"De belangrijkste
oorzaak van massale
algengroei is een te
hoog gehalte aan
voedingsstoffen"
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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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> Tewerkstelling

Ergonomie
in de tuinaanleg
Wat is ergonomie?
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 1996
is er een wet betreffende het welzijn van
de werknemers bij de uitvoering van hun
werk. Dit houdt in dat elke werkgever een
welzijnsbeleid moet voeren, gesteund op
algemene principes. Wat dus wil zeggen
dat de werkgever zich moet inzetten om
alle soorten risico’s voor z’n werknemers te
voorkomen. Dit kan zowel door middel van
beschermingsmiddelen, een opleiding voor
de werknemers, het aanpassen van een
werkplaats of gereedschap…
Het belang van ergonomie.
Ergonomie moet het probleem van musculosketale aandoeningen (verzamelnaam voor de problemen ter hoogte van
de spieren, pezen, ligamenten, zenuwen
en gewrichten) minimaliseren. Deze aandoeningen worden veroorzaakt door een
overbelasting. Dit kan zowel op fysiek
vlak, organisatorisch vlak en op vlak van
de omgeving. Zo zal je bijvoorbeeld sneller klachten hebben als je een hele dag,
zonder afwisseling, een zwaar gewicht

met de verkeerde houding tilt, in een
koude ruimte met geluidsoverlast. Deze
persoon wordt overbelast op alle drie de
vlakken. Zowat 47% van de werknemers
in de tuinbouwsector hebben last van
rugpijn, en 46% van spierpijn. Wanneer
men een fysieke pijn heeft, daalt de
efficiëntie en productiviteit en zal men
minder gemotiveerd zijn. Dus heel wat
problemen, hoewel dit zeer gemakkelijk
voorkomen kan worden.
Meest-voorkomende oorzaken.
De meest voorkomende oorzaken voor
deze aandoeningen zijn belastende
houdingen, zoals de armen hoger heffen
dan de schouders, gecombineerd met
heffen van een zware last, en dat voor een
aanhoudende periode. De bedoeling van
ergonomie is dat de persoon in kwestie
een zo min mogelijk belastende houding
aanneemt, en daarbij die houding om de
zoveel tijd afwisselt met een andere houding. Ook het materiaal kan hier een boosdoener zijn. Zoals bijvoorbeeld de heggenschaar, die vroeger nog niet voorzien
was van een rubberen handvat, waardoor
de trilling doorging naar de hand en de
arm van de werknemer. Op een langdurig

termijn kan dit problemen veroorzaken.
Gebruik van verkeerd gereedschap
zorgt voor ongeveer 25 procent van alle
pijnklachten. De overige 75 procent wordt
veroorzaakt door een foute lichaamshouding en verkeerde gewoonten.
Zo moet het, zo moet het niet.
Werken op een goede hoogte!
Voorbeeld: een maaierstuur dat verstelbaar is, voorkomt dat men moet buigen
of met gestrekte armen moet werken.
Ook een bosmaaier kan men instellen op
de juiste hoogte. Objecten hoger plaatsen om veel buigen of onnodige inspanningen te vermijden bij het tillen.
> Technische hulpmiddelen gebruiken
voor het hanteren en verplaatsen van
lasten.
> Precisietaken: boven ellebooghoogte
> Standaardtaken: iets onder ellebooghoogte
> Krachttaken: ongeveer 15cm onder
ellebooghoogte
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Tewerkstelling <

vermindert de trillingen die op de rug
worden overgebracht.
> Vernieuwen van werktuigen, rubberen
handvaten zorgen voor het verhinderen van trillingen.
Organisatie van het werk.
> Repetitieve en eentonige bewegingen
worden snel vermoeiend want ze
belasten steeds dezelfde spieren en
gewrichten. Zoveel mogelijk variatie en
afwisseling van werk is dus een must.
> Licht en zwaar werk moeten worden
afgewisseld, en de houding moet
regelmatig veranderd worden.
> Aanpassen van werkkledij, soepele
en ruime kledij met bescherming op
de knieën beschermt en zorgt ervoor
dat je een goede houding kan aannemen.
> Indien mogelijk, werk je best met
twee voor het tillen of verplaatsen van
zware lasten.

Reikafstanden beperken!
> Achteruitkijkspiegels gebruiken om
het draaien van de romp en de nek te
vermijden.
> Verlengstukken gebruiken, bijvoorbeeld een heggenschaar op stang.
> Reik nooit omhoog, schouderhoogte
is het maximum. Gebruik een ladder
voor hogere objecten.
> Gebruik zoveel mogelijk beide handen.

Aannemen van goede houdingen bij
tillen.
> Het optillen van lasten op een verkeerde manier is zeer schadelijk.
> Drie principes die nageleefd moeten
worden:
• omkader de last met je voeten
(plaats de voeten dus ook uit
elkaar)
• respecteer de natuurlijke krommingen van de wervelkolom

•

>

>
>

>

buig rustig door de benen (maximum 90° voor een zware last,
volledig voor een lichte last)
Met voeten en benen, en dus met het
volledige lichaam mee bewegen wanneer men zich draait!
Vermijden om lasten tot boven het
hoofd te tillen.
Hoe verder van het lichaam een voorwerp getild moet worden, hoe lager
het gewicht van het voorwerp moet
zijn.
Per keer mag maximum 25 kg getild
worden.

Aannemen van goede houdingen bij
grondwerk.
> Nooit overstrekken, verplaats steeds
naar de plek waar je iets wilt doen.
> Houd ellenbogen licht gebogen als
het om bewegingen gaat die elleboogkracht vragen.
> Houd het gezicht naar het werk gericht.
> Hurk met de hielen op de grond. Lukt
dat niet? Doe de semi-hurk: een been
gehurkt. 

auteur: Leen Devinck Student Groen management
VIVES & Marc Galle
Bron : werk.belgie.be: publicaties :Preventie van
musculoskeletale aandoeningen (MSA) bij het
personeel van groenaanleg

Verbeteren van de eigenschappen
van lasten of voorwerpen.
> Lichtere zakken heffen, bijvoorbeeld
25 kg in plaats van 50kg.
> Handvatten gebruiken met een voldoende grote diameter (1,9 tot 3,8 cm)
Vermijden of verminderen van trillingen.
> Bestuurderszetel in machines kan
dankzij een wieltje onder de zetel
ingesteld worden afhankelijk van
het gewicht van de bestuurder. Dit

Groengroeien
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> Advies

Moeilijk groeiseizoen
door extreme weersomstandigheden van deze zomer
Diverse bedrijven, tuinen en aanplantingen
zijn deze zomer getroffen
door wateroverlast. Vele
velden, containers en tuinen stonden blank na de
overvloedige regens. Deze
zijn nadelig geweest voor
de ontwikkeling van vele
planten waardoor o.a.
bladverkleuring, beperkte
wortelgroei, afsterving
en diverse wortel- en andere ziekten opdoken. Een
goede bodemstructuur en
groeizame omstandigheden waren de voornaamste
hoop op het snel hervatten
van de groei. Volgend op
de natte periode kregen we
verhoogde temperaturen
die lang in september aanhielden. Deze weersomslag
gaf niet altijd het gewenst
effect voor het herstel van
de planten. Dit zowel in
opkweek, volle grond,
container als in aanplantingen. De gevolgen van de
weersomstandigheden variëren van plaats tot plaats.
Leden van het Waarschuwingssysteem ontvingen een
‘Actua’ met een overzicht
van enkele waarnemingen
ten gevolge van de weersomstandigheden deze zomer. We lijsten er ook voor
jullie enkele op.

16
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Planten in stress
De planten ondervonden stress door te
veel neerslag en/of hoge temperaturen.
Of een plant op een bepaalde plaats
kon overleven, werd o.a. bepaald door
de beschikbaarheid van zuurstof en
water in de bodem. Indien de hoeveelheid zuurstof of water in de wortelzone
onvoldoende was om aan de vraag van
planten te voldoen, zullen planten lijden
aan zuurstof- of droogtestress. Planten
reageren op verschillende manieren op
deze stress en worden gevoeliger voor
bepaalde ziekten en plagen.
Verkleuringen en stamscheuren
Door de vele neerslag en het gebrek aan
zuurstof kwam de mineralisatie traag op
gang waardoor stikstof traag voor de
plant beschikbaar kwam of uitspoelde.
Traagwerkende in het voorjaar gestrooide
meststof werd afhankelijk van de werkingsduur niet volledig opgenomen of
is eveneens doorgespoeld. Gewassen
staan door dit gebrek er dan ook geelverkleurd bij. Het eventuele deel van de
nutriënten dat nog aanwezig was, is pas
later vrij beginnen komen als de bodemtemperatuur opliep. Toch hadden vele
planten het moeilijk om zich te herstellen.
Een niet te diepe grondbewerking toe-

passen, waardoor zuurstof in de grond
gebracht werd, kon de wortelontwikkeling stimuleren en de mineralisatie aanwakkeren. Daarnaast zien we dat op
dagen dat de zon hevig scheen, vaak
bladverbranding optrad, voornamelijk
na het scheren van planten. Bladeren
verkleuren wit of bruinzwart.
Bij bepaalde bomen konden de temperaturen onder de bast sterk oplopen
en dan plots terug dalen. Deze temperatuurschommelingen zorgen voor
spanningen en doen samen met droogtestress scheuren in de bast ontstaan.
Water geven aan dergelijke gevoelige
bomen is belangrijk. We kregen voornamelijk meldingen van scheuren bij bomen met een dunne bast zoals Fagus.
Verwelking en uitval door zuurstofgebrek
Voornamelijk uitval is te zien bij planten
die lang in het water hebben gestaan.
Jonge pas aangeplante of verplante
planten liepen goed uit, maar kregen
het moeilijk te verduren. Ze hebben
nog maar weinig wortels en door
gebrek aan zuurstof, dichtslempen en
structuurverlies van de bodem kon het
wortelgestel moeilijk verder ontwikkelen en stierven de wortels af.

Advies <

Welke actie dien je te ondernemen?
Volledig aangetaste en afgestorven
planten voer je af en vervang je. Behandelen kan afhankelijk van de situatie en de
voorkomende ziekten. Indien twijfel bij een
schadebeeld, kan een analyse uitsluitsel
geven over de effectieve aantasting. Probeer, vóór je een advies vraagt, eerst zelf
de parasiet of het schadebeeld te herkennen met de ‘PCS ziekten en plagen’ app
via www.ziektenenplagen.be. Als dit niet
lukt, kan je als lid van het waarschuwingssysteem het probleem voorleggen aan de
dienst W&W.
Tijdens warme, zonnige momenten verdampen de planten veel water, meer dan
de plant via deze aangetaste wortels kon
opnemen. Daardoor zagen we de planten verwelken, ook al was er meer dan
voldoende vocht in de bodem aanwezig.
Ook oudere planten in stress, die niet in
een goede bodemstructuur staan, bleken
schade te ondervinden. Effecten waren
niet altijd direct zichtbaar zijn, maar kwamen soms later tot uiting.
Diverse schade door verhoogde ziektedruk
Een bijkomend gevolg van de zeer vochtige, maar vaak toch warme omstandigheden, is een verhoogde ziektedruk. Vele
schimmels en bacteriën ontwikkelen zich
namelijk goed in deze omstandigheden:
• Wortelrotgevoelige plantensoorten
kregen Phytophthora, wat net als
bij afsterving door zuurstofgebrek,
te herkennen is aan verwelking. Bij
Phytophthora kan je na het aansnijden
van de wortelhals bruinverkleuring
waarnemen, bij afsterving door zuurstofgebrek niet.
• Bladaantastingen zoals Calonectria
op Buxus, Antracnose op diverse
loofbomen, Didymascella op coniferen en Botrytis op o.a. Taxus en coniferen kwamen deze zomer duidelijk

veel meer voor. Momenteel zien we
ook gazon in droogtestress waardoor
bruine plekken ontstaan en ziektes
zoals roest voorkomen.
• Witziekte zagen we voornamelijk na
de regenperiode en is momenteel nog
actueel. Ook veel bacterieziekten zijn
zichtbaar op o.a. Juglans en Hedera.
• Eveneens zorgen de hoge temperaturen van de laatste weken ervoor dat
het aantal spintmijten enorm is toegenomen. Schade is op vele gewassen
te zien. Ook het huidige warme weer is
ideaal voor de eiafleg van vele parasieten, waardoor we volgend seizoen dus
waakzaam zullen moeten zijn.

Geen lid van het Waarnemings- &
Waarschuwingssysteem?
Geen lid maar je wenst ook beroep
te doen op de dienstverleningen en
o.a. de informatieve ‘Actua-berichten’
en meer te ontvangen? Neem dan
een kijkje naar onze dienstverlening op de website www.pcsierteelt.
be>Waarschuwingen>Lidmaatschap. We
hopen jou binnenkort dan als één van
onze leden te mogen verwelkomen. 

Tekst en foto’s: Liesbet Van Remoortere
(Proefcentrum voor Sierteelt)
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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

> Vakbeurs

GaLaBau
2016
een complete vakbeurs voor de tuinaannemer
De tweejaarlijkse vakbeurs
GaLaBau, die van 14 tot
17 september doorging in
het Messezentrum van het
Duitse Nürnberg, blijft met
ruim 1.400 exposanten en
meer dan 66.000 bezoekers, de grootste vakbeurs
voor tuin, landschap en
groendesign in Europa.
De dragende kracht achter het concept
en de oprichting van GaLaBau is het
‘Bundesverband für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau’ (BGL, Duitse
federatie voor de aanleg van tuinen,
landschappen en sportterreinen). In dertien hallen werd het hele spectrum aan
producten en diensten voor het ontwerp,
realisatie en onderhoud van stedelijke,
groene en openbare ruimten getoond.
Het productaanbod werd uitgebreid
met specifieke ruimten als ‘Bewegung
im Park’ en ‘Garten(T)Raüme’ over
visionaire ideeën voor stadstuinen. Het
grote demonstratieterrein waar de mogelijkheden van alle mogelijke graaf- en
tuinmachines werden gedemonstreerd,
kon op massale aandacht rekenen van

de Duitse tuinaannemers. Dagelijks
waren er ook voordrachten en workshops rond onder meer trends in de
privétuin, licht in de tuin, tuinberegening,
aanleg van zwemvijvers, ... Dé blikvanger
was ongetwijfeld de ‘Landschaftsgärtner-cup 2016’ waar twaalf teams uit de
Duitse deelstaten konden meedingen
naar deze felbegeerde titel.
Focus op jong talent: Landschaftsgärtner-Cup 2016
In het randprogramma dat werd georganiseerd door het BGL is de ‘Land-

schaftsgärtner-Cup’ een vast onderdeel.
Aan deze nationale beroepenwedstrijd
namen de beste hoveniers in opleiding
deel. Ze bewijzen hun vakkundigheid om
een plaats te kunnen veroveren in het
Duitse kampioensteam dat in 2017 naar
het wereldkampioenschap in Abu Dhabi
zal gaan. Voor het eerst vond dit evenement in open lucht plaats in de groene
centrale ruimte van het beursterrein. De
teams dienden voor het grote publiek en
elk op basis van een plan, een volledige
tuin uit te werken op een oppervlakte van
ongeveer 20 m² waarbij heel wat disciplines aan bod kwamen. Hun werk werd
constant opgevolgd door een driekoppige jury. Tijdens de slotshow werden
de drie laureaten bekend gemaakt en
in de prijzen gezet. Uiteindelijk kaapte
het team uit de deelstaat Beieren de
hoofdprijs weg en mocht het ticket voor
het wereldkampioenschap in Abu Dhabi
in ontvangst nemen.
Ontdekken van nieuwigheden en
specialiteiten
In de grote centrale hal brachten de
beursorganisatoren met het concept
‘Garten(T)Raüme’ visionaire ideeën voor
stadstuinen waarbij de huidige trends in
tuindesign en hoogwaardige materialen
voor de aanleg van parken en tuinen
werden voorgesteld. De bezoeker kon
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Vakbeurs <

er inspiratie opdoen voor zowel (semi)
openbare als privé-tuinen op een oppervlakte van 2350 m². Interessant was dat
bloemen, planten en vooral bomen een
hoofdrol speelden in het scheppen van
de sfeer in dit concept. De stand van het
BGL was geïntegreerd in deze tuin waar
ze haar diensten uitgebreid voorstelde en
heel wat activiteiten organiseerde zoals
workshops, voordrachten en zelfs een
modeshow voor haar werkkledinglijn.
Een parcours vol inspiratie
Op GaLaBau werd een opdeling
gemaakt van de hallen in vier thema’s
zodat de bezoeker in functie van
voorkeur en interesses zelf zijn parcours
kon uitstippelen. Er was zowel aandacht
voor stadontwikkeling als voor bedrijfsen privéprojecten. Vernieuwende zaken
zoals systemen voor verticaal groen - al
dan niet grondgebonden - zijn duidelijk
in opmars. Er zijn ondertussen heel wat
leveranciers van degelijke systemen
op de markt wat aangeeft dat verticaal
groen een trend is die langzaam maar
zeker aan belang wint. Ook werden er
heel wat systemen voor waterinfiltratie en
waterberging aangeboden en dit zowel
voor privéwoningen als voor industriële
gebouwen. Dit geeft aan dat er wordt
ingespeeld op vertraagde waterafvoer
bij hevige regenval. Verder kon je er ook
groene inspiraties opdoen en alles vinden
van een scala aan speeltuigen en alternatieve trampolines, designmeubelen
tot alternatieve verhardingen en tuinmaterialen.

Trends in mechanisatie
Machines en werktuigen van klein tot
groot vormden de hoofdmoot van deze
vakbeurs en werden tentoongesteld in
zeven hallen. Daarnaast kon men op
het grote demonstratieterrein de mogelijkheden van een scala aan graaf- en
tuinmachines ontdekken. Naast de ondertussen klassieke robotmaaier werden
er ook autonome maaiers en grondbewerkingsmachines voor grote ruwe terreinen voorgesteld. De robotisering van
machines ontwikkelt dus duidelijk verder.
Een nieuwe generatie graafmachines
werd overduidelijk als de nieuwe rechterhand van de tuinaannemer voorgesteld.
Een gamma van toebehoren zoals
diverse graaf- en laadbakken, trilplaten,
hefvorken, reinigingstrommels, veegbor-

stels, … kunnen zonder dat de chauffeur
de cabine moet verlaten razendsnel
gewisseld worden aan de hand van diverse automatische snelkoppelingssystemen. Diverse draaikoppen op de voorarm van de graafmachines zorgen ervoor
dat je zelfs geen handgereedschap meer
nodig hebt om bijvoorbeeld een kleine
berm of vijver af te werken. Een vaststelling is ook dat elektrische aandrijving
op kleine graafmachines zijn intrede
doet. Autonome systemen met batterij of
hybridesystemen met kabel voor binnentoepassingen in kleine ruimten zijn aan
hun opmars bezig. Specifieke technische artikels over al deze trends inzake
mechanisatie kwamen aan bod in het
vakdeel ‘Tuinaannemer’ van het vakblad
‘Sierteelt&Groenvoorziening’. 
Tekst en foto’s: Jan Vancayzeele
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> Agenda

Studieavond
Inschrijven via
www.groengroeie
n.be

Studieavond

9

Inschrijven via
www.groengroeien.be
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Studieavond
Inschrijven via
www.groengroeien.be

16

februari 20
17

novem ber 2016

Shamrock,
, 870 0 Tielt
Euromarktlaan 24
vanaf 19u30

SOLV, Diesterste
enweg
38 00 Sint-Truide 14 6,
n
vanaf 19u30

febr uari 2017
3Ri4en,
40
Vissersstraat 91, 28
30
Rumst - vanaf 19u

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.

ng

Inschri
www.groenjven via
groeien.be

Bijscholing
Inschrijven via
www.groengroeien.be

8

12

januari

2

017
SOLV, Die
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eg 14 6,
38 0 0 Sint
-Truid
vanaf 19u3 en
0

decem ber 2016

Shamrock,
, 870 0 Tielt
Euromarktlaan 24
vanaf 19u30

GG zwe
on the road’ mk.etDede
‘Groen Groeien
kennis hier voor is
mvijvers is specialistisch wer
Evenemen
t
Inschrijv
www.groeng en via
roeien.be

15

decem ber

2016

vanaf 15u0 0
te
Ham en Laak
dal
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Evenemen
via
Inschrijven en.be
roei
ng
oe
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w.
w
w
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vanaf 15u0 0
ren
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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
n en het p
belangenverdediging van de lede
platform wil een rol spelen in de
kunnen vo
groen. Leden van Groen Groeien
liere tuinen als in het openbare
en met h
mak
nis
ken
nen via dit evenement
De leden van Groen Groeien kun
het programma:
event star t om 14u45 met op
trum ‘Ollevier
ling op de parking van vijvercen
• 14u45: Welkom en verzame
otuin/vijvers ter plaatse
• 15u00: Bezoek aan de dem
(natuurlijke zw
naar een vijverproject in Ham
• 15u45: Ver trek met autobus
ject
• 16u00: star t bezoek vijverpro
ployee Store’ in Laakdal
Em
e
‘Nik
ting
rich
• 16u30: vertrek
gerealiseerd
rden’ geeft toelichting over het
• 16u45: ‘Groenbedrijf Van Vlie
in Laakdal (o.a. verticale tuin)
d NV
• 17u10: Aankomst Distri Pon
imte met d
& bezoek aan de opleidingsru
tatie
sen
pre
eve
• 17u30: Educati
vijvercentrum ‘Ollevier’
• 18u45: Receptie + diner bij
• 22u00: Einde

Agenda <

Cu rsus
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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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> Terugblik op activiteiten

Groen Groeien te gast bij

Golf & Countryclub

De Palingbeek

Groen Groeien had op 8
oktober een afspraak op de
golfclub in Hollebeke nabij
Ieper. Naast een golfinitiatie vormde een rondgang
met Krist Calmeyn, de
hoofdgreenkeeper de hoofdbrok van de namiddag. De
eigen aanpak van het dagelijkse onderhoud werd
toegelicht maar ook de
meerwaarde van een aantal
ecologische ingrepen.
Golf & Countryclub De Palingbeek
Gelegen te midden in de pittoreske
schoonheid van het West-Vlaamse
heuvelland heeft deze lichtglooiende,

28

Groengroeien

groene golfbaan (6.165 meter en par 72)
een oppervlakte van 17 ha. Het 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 zijn omgeving, zodat
niet alleen aan de sportieve, maar ook
aan de esthetische verlangens voldaan
wordt. Het resultaat is een groene golfbaan in de volle pracht van de natuur.
Greenkeeper - Krist Calmeyn
Hoofdgreenkeeper Krist Calmeyn, al bijna
25 jaar actief in de Golf & Countryclub De
Palingbeek, gaf een uiteenzetting over de
dagelijkse gang van zaken en zette zijn
strategische aanpak uiteen met een sterk

ecologisch bewustzijn als rode draad. Krist
runt het technische gedeelte van de club
met zeven medewerkers. Op het vlak van
teelttechnische kennis heeft hij de meeste
dingen al doende geleerd. Hij haalt veel
kennis uit zijn opleiding tuinarchitect. Zijn
ruime interesse en kennis op vlak van natuur- en plantkunde en teelttechniek vult hij
aan met het advies van het STRI (Sport &
Turf Research Institute) uit Engeland.
Mechanisatie
De golfclub de Palingbeek heeft een goed
uitgeruste werkplaats met een brug en
voert de herstellingen en het onderhoud
voor het grootste gedeelte in eigen beheer uit. Hiervoor zijn een ruim magazijn
met wisselstukken en gereedschappen
voorzien om snelle interventies te kunnen
doen. Enkel in geval van garantie of als
men er echt niet aan uitgeraakt, wordt de

Terugblik op activiteiten <

toegepast. De kooimaaiers zijn hiervoor
voorzien van diverse verdeelsystemen
om het gemaaide gras goed te verdelen
zodat er, zelfs bij natte omstandigheden,
geen pakjes maaisel achterblijven. Op de
‘roughs’ wordt er slechts enkele keren
per jaar gemaaid om de groei van diverse
wilde bloemen en planten toe te laten.

dealer erbij gehaald. Aansluitend is er een
loods waarin de machines overzichtelijk
worden gestald. Voor het maaien wordt
voornamelijk gewerkt met kooimaaiers die
een zeer intensief onderhoud vragen om
de maairesultaten steeds optimaal te houden. Bij voorkeur worden betrouwbare en
duurzame machines aangekocht die ruim
hun afschrijftermijn kunnen halen. Men
kiest voor machines met de betrouwbare
dieselmotoren maar sluit in de toekomst
de aankoop van bepaalde machines
die elektrisch aangedreven worden niet
uit. Aan de zijkant van de loods ligt een
stoomput met slib- en olieafscheider
waardoor de machines onmiddellijk na het
werk grondig gereinigd kunnen worden.
Compostering
Een gedeelte van het terrein is voorzien
van boxen voor de opslag van het zand,
aanvulgrond, compost enzovoort. Een
golfterrein geneert veel grasafval en
minder structuurmateriaal. Het materiaal
wordt sinds 2007 gecomposteerd op
het eigen terrein. De compost die een
Vlaco-certificaat heeft, wordt uitsluitend
gemaakt op basis van het groenafval
dat wordt geproduceerd op het terrein.
De volledig omgezette compost, dat een
redelijk hoog vochtgehalte heeft, wordt
volledig op het terrein verwerkt.

constant zoeken en geen schrik hebben
om minder meststoffen en water te geven.
We zijn immers met natuur bezig, zegt
Krist. De betreding van de golfbanen is redelijk intensief. Verzanden en prikken zijn
dus noodzakelijk. Er wordt tot 7 keer per
jaar 8 cm diep geprikt met holle pennen
met bezanding achteraf. Tussentijds prikt
men ook nog oppervlakkig al naargelang
de conditie van de baan in functie van
vooral de weersomstandigheden. Maaien
behoort tot de dagelijkse activiteiten
en neemt dus veel tijd in beslag. Op de
greens wordt het kortst gemaaid (4,5 mm)
maar Krist is erachter gekomen dat door
hoger te maaien toch minstens dezelfde
balsnelheid kan behouden worden. Zo
hebben hoger maaien en minder bemesten als voordeel dat de ontwikkeling van
roodzwenkgras gestimuleerd wordt wat
een positieve invloed heeft op de balsnelheid. Op de ‘fairways’ wordt mulchmaaien

Golf en natuur
Het groene en milieuvriendelijke golfterrein
bevindt zich als het ware in de schaduw
van het provinciaal domein ‘De Palingbeek’
en is mooi geïntegreerd in de natuur. Deze
ontwikkeling kwam er door Krist zijn passie
voor natuur. Hij wil ook de golfspelers laten
meegenieten van wat de natuur oplevert
als je haar vrijlaat. Op sommige delen van
het terrein werden grachten omgevormd
tot wadi’s en verarmd zodat er na verloop
van jaren een mooi eigen biotoop ontstond. Krist probeert ook de ‘hard-rough’
consequent te verschralen en afwisselend
pleksgewijs golvend te maaien (het zogenaamde sinusbeheer) om de zogenaamde
natuurwaarden van extensief beheerde
graslanden omhoog te brengen. Dit levert
een duidelijk zichtbaar resultaat op. Door
deze manier van werken wordt een unieke
plantengroei verkregen met onder andere
voor deze regio zeldzame soorten zoals
‘Parnassia palustris’ (parnaskruid) dat tot
de kardinaalsmutsfamilie behoort, het
‘echt duizendguldenkruid’, een plant uit
de gentiaanfamilie is en ‘bospaardestaart’.
Diverse soorten wilde orchideeën krijgen
door deze manier van werken ook de kans
om te groeien en te bloeien. 
Tekst en foto’s: Jan Vancayzeele

Bemesten, prikken en maaien
De ervaring heeft geleerd dat er door
minder stikstof toe te dienen een sterkere
graszode verkregen wordt waardoor er
veel minder ziektes optreden. Te veel
meststoffen gebruiken stimuleert ook de
ontwikkeling van het straatgras. Het is
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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
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Gevel van kantoorgebouw

Greenhouse
Antwerp
volledig in het groen
De voorgevel van het
kantoorgebouw ‘Greenhouse
Antwerp’ is voorzien van een
levende plantenmuur, een
primeur voor de stad
Antwerpen. Door de
modernisering van de
gevel en de inkom kreeg het
gebouw een eigentijds en
open maar vooral een groen
karakter. We keken even
achter de schermen.
50.000 planten
De groene gevel is een mix van hoofdzakelijk inheemse planten. De beplanting
bestaat uit een basisassortiment zoals
duizendblad, leeuwenklauw, kardinaalshoed, kleine maagdenpalm, ooievaarsbek
en heesterganzerik. Deze wordt aangevuld

met extra accentbeplanting zoals bossalie,
bosaardbei, tijm, varens en dubbelloof.
Gedurende het jaar, afhankelijk van de
seizoenen, zal de wand er telkens anders
uitzien. In totaal zitten er zo’n vijftigduizend
planten in de groene gevel verwerkt. De
gehele montage van de groene gevel heeft
acht weken geduurd. De planten werden
daar aan voorafgaand gedurende zes
maanden voorgekweekt.
Flexipanels
Een ‘greenwall’, groene gevel of verticale
plantentuin is een eigen eco-systeem met
specifieke behoeftes. Er werd gekozen
voor een systeem met ‘Flexipanels’. Dit
zijn zachte panelen gevuld met rotswol
ingepakt in een vilten omhulsel. Hierin
worden de planten (verticaal) voorgekweekt. In de panelen zitten er horizontale
sleuven waardoor de irrigatieleidingen
gelegd worden. Via deze irrigatieleidingen

worden de planten voorzien van de nodige voedingsstoffen en water. De ‘Flexipanels’ werden met haken bevestigd op
een metalen onderstructuur van omegaprofielen. Achter deze structuur werden
harde isolatieplaten en een vochtwerende
EPDM-folie bevestigd.
Monitoring en sturing
In een dergelijke opstelling hebben de
planten ongeveer 3 liter/m² per dag
nodig. Het benodigde water wordt gerecupereerd van het dak en ondergronds
opgeslagen. De opslagcapaciteit is
20.000 liter en voldoende voor 2 weken.
Er is een beheerssysteem met sensoren
dat continu de vochtigheid in de wand
meet en de irrigatie-unit aanstuurt. Dit
systeem wordt op afstand gemonitord.
In geval van storing of defect wordt er
onmiddellijk ingegrepen door een lokale
onderhoudsfirma. Afhankelijk van de
stand van de planten en het seizoen
wordt de dosering van plantenvoeding
in het irrigatiesysteem aangepast. Er is
ook een persluchtsysteem voorzien om
bij vorstvoorspelling de irrigatieleidingen
leeg te blazen zodat er geen vorstschade
in de groene wand kan optreden.
Complex project
Aangezien het een renovatie van een
bestaand kantoorgebouw (met een
hoogte van 23 meter) betrof, was de
voorbereiding en coördinatie van de
werken een stuk complexer dan bij een
nieuwbouwproject. Ook qua stabiliteit was
het een complex project. Boven de doorrit
werd een extra steunkolom aangebracht,
die perfect ingewerkt werd in de groene
gevel. De groene gevel diende uiteraard
te beantwoorden aan alle vereisten qua
brandveiligheid. Er is gekozen voor dit
systeem omdat de leverancier een attest
kon voorleggen dat de groene gevel beantwoordt aan de opgelegde eisen inzake
brandveiligheid. Dit aspect werd uitvoerig
bekeken en kreeg uiteindelijk ‘groen licht’
van de brandweer. 
Tekst en foto: Jan Vancayzeele

Groengroeien

35

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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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.

> Planten

Breng geur in de tuin
Aangenaam geurende planten
maken de tuin zoveel rijker.
Naast een goed-ogende tuin
in vormen en kleuren biedt
de neus ons een extra zintuig. Verscheidene bloemen
en planten kunnen ons raken
door hun heerlijke geur.
Insecten en andere bestuivers worden
aangetrokken door bloemen, daarin
speelt de kleur, de vorm en de geur een
belangrijke rol. Elke geur is een samenstelling van organische moleculen met een
gehalte aan vluchtige stoffen die als damp
worden vrijgegeven door de plant. Onder
gunstige omstandigheden kan de geur
over grote afstanden de interesse van
potentiële bestuivers opwekken.
Het belang van de geur blijkt ook uit de
plantennamen:
- Jasminium is de latinisering van de
Perzische plantennaam “yasmin” en
betekent geurende planten.
- Odorata komt van odoratum/odorata, in
het latijn geurend of welriekend, gebruikt
in de geurende bloemen of bladeren van
bv. Galium odoratus (lievevrouwebedstro), Lathyrus odoratus (reukerwt), Viola
odorata (maarts viooltje).
Geurende bomen
Onder de linde is het aangenaam vertoeven, zeker op een windstille avond.
Goed te gebruiken zijn de winterlinde
(Tilia cordata) en ook te vermelden de
wimperlinde (Tilia henryana), die wat later bloeit met opvallend sterke geurende
witte bloemtrossen. Alle soorten zijn erg
aantrekkelijk voor bijen.
De balsempopulier (Populus balsamifera) wordt een grote boom. De opengaande bladknoppen verspreiden een
heerlijke balsemgeur.
Magnolia ‘Heaven Scent’, of geurende
beverboom, kleine boom met roze
bloemen voor de bladeren. Magnolia
grandiflora is de magnolia met grote
bloemen, bloeit van juli tot september,
heerlijk wit geurend. De soort heeft grote
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donkergroene bladeren die in de winter
op de boom blijven.
Robinia pseudoacacia, bloeit met witte,
geurende bloemen in trossen van 10 tot
20 cm lang. De cultivar R. pseudoacacia
‘Bessoniana’ is een Robinia zonder doornen, met gesloten, ovaalvormige kruin.
Prunus serrulata ‘Shirotae’, is een Japanse kerselaar met grote witte naar
amandelgeurende bloemen.
Appelbloesem, tijdens de bloeiperiode van
de appels (Malus) is het heerlijk om door de
boomgaard te wandelen. Ook de bloemen
van sierappels verspreiden deze geur.
Cercidiphyllum japonicum of de Katsuraboom, ook koekjesboom genoemd
ruikt naar koekjes. In de herfst ruiken de
pas afgevallen bladeren, naar karamel.
De okkernoot Juglans regia heeft een
geurend blad dat insecten op afstand
houdt, ze houden er niet van. Vandaar
alvast de goede gewoonte om een okkernootboom dicht tegen de stallen of
tegen de woning te planten.
Hier ook een pleidooi voor de echte
kerstboom, zijn geur hangt in vele wagens, maar de echte is niet te evenaren.
De Fijnspar (Picea abies) is de traditionele kerstboom met een klassieke dennengeur. Plaats daarom een echte boom
in de huiskamer of loop er vaak langs
dan heb je de dennengeur.
Een Douglasspar (Pseudotsuga menziesii) heeft naalden met een fruitige,
citrus-ananasgeur
Geurende winterbloeiers
In de wintermaanden komen heel wat
planten tot bloei, en nog veel meer soorten zijn welriekend.
Chimonanthus praecox, meloenboompje genoemd, is vrij onopvallende in het
zomerseizoen maar valt ’s winters op.
De plant verspreidt een heerlijk parfum
tijdens de bloei en geeft bovendien
mooie witgele bloemen gedurende de
ganse bloei.
De toverhazelaar Hamamelis x intermedia 'Arnold Promise' is een geurende
toverhazelaar met donkergele bloemen.

Sarcococca hookeriana var. humilis,
vleesbes en zoete buxus genoemd is
een kleine bladhoudende heester, met
witte bloemen die verschijnen in januari maart. De kleine sterk geurende bloemetjes staan in groep samen.
Het peperboompje, Daphne mezereum
is een klein struikje, verkiest heidegrond en
bloeit in februari met roze-rode bloemen.
Lonicera fragrantissima of de winterkamperfoelie is een halfwintergroene
heester met een bossige groei, bloeit van
januari tot april met zoet geurende kleine
witte bloempjes.
Bij de Viburnums of sneeuwballen zijn te
vermelden: Viburnum tinus en Viburnum x
bodnantense, deze twee soorten bloeien
in de winter. Van herfst tot lente staan de
struiken vol geurende bloementrossen.
Osmanthus heterophyllus, de schijnhulst
is een wintergroene struik met welriekende
bloemen, bloeit in het najaar. O. burkwoodii
bloeit tot laat in het voorjaar.
Jasminum nudiflorum, de winterjasmijn
is een gele klimplant, bloeit met heerlijk
ruikende bloemen.
Welriekende lente
Seringen zijn echte lentebrengers,
meestal bloeien ze begin mei en zijn dan
van ver te ruiken. De veel gebruikte naam
“jasmijn” verwijst naar de mooie geur.
Het verschil in geur bij seringen is minimaal, ze geuren allemaal bijzonder zoet,
zeker de hieronder vermelde cultivars die
ook het meest courant gekweekt worden:
Syringa vulgaris
'Beauty of Moscou' (dubbel wit)
'Belle de Nancy' (dubbel roos)
'Charles Joly' (dubbel rood)
'Esther Staley' (dubbel paars)
'Katherine Havemeyer' (blauw)
'Michel Buchner' (dubbel blauw)
'Mme. Casimir Perrier' (dubbel wit)
'Mme. Florent Stepman' (enkel wit)
'Président Grévy' (paars)
'Souvenir de Louis Späth' (enkel rood)
'Sensation' (tweekleurig paars-wit)
Let op : de enkelbloemige soorten zijn

Planten <

zeker niet minderwaardig t.o.v. de dubbelbloemige soorten.
Bij de bladverliezende of de Japanse
azalea’s zijn er sterk geurende cultivars, waarbij ‘Soir de Paris’ zeker een
aanrader, is met zijn geur vergelijkbaar
met kamperfoelie, maar ook de Rhododendron atlanticum-Hybriden zoals
vb. ’Tower daring’ en ‘Tower dragon’
zijn zeer goed geurend. Hierbij ook de
nieuwe types ‘Sweet smelling salmon’ en
‘Agnes’, beiden hebben bloemen in zalm/
geel en zijn heel sterk geurend. Ook de
hybriden van de Rhododendron occidentale zoals de ‘Jock Bridon’ geuren sterk,
met een lichte citroengeur. Een heel sterk
geurende met gevulde bloemen is de
cultivar ‘Cannon’s double’.
Dan zijn er natuurlijk nog de ontelbare
“Harde Gentse” azalea’s zoals de ‘Wilhelmina’ en de ‘Daviesii’. Het zijn bijna
altijd zeer winterharde planten die weinig
zorgen vragen indien correct geplant,
dit is voldoende turf gebruiken bij het
planten (geen compost!) en het eerste
jaar voldoende water geven!
De boerenjasmijn, Philadelphus ‘Belle
Etoile‘ is een sterk geurende struik met in
het voorjaar, witte bloemen.
De sneeuwbal, Viburnum burkwoodii
‘Mohawk’ heeft heerlijk geurende rozewitte bloemen.
Liguster; Ligustrum vulgare en L. ovalifolium
kunnen als haag gebruikt worden, als men
ze laat uitgroeien komen de heerlijk geurende witte bloemen in pluimen tot ontplooiing.
Prunus lusitanica ‘Angustifolia’, Portugese laurier, ongesnoeid krijgt deze
wintergroene plant witte bloemen in trossen die sterk geuren.
Een aparte vlinderstruik is Buddleja
alternifolia, die lilaroze bloemtrosjes in

André Brichet

kransen heeft. Deze struik heeft smalle,
grijsgroene lancetvormige bladeren, 3-7
cm lang en geurend.
Gagel, Myrica gale is een aromatisch geurende ijle struik/heideplant wordt 0,6-1,5 m
hoog. De 2,5-4 cm lange bladeren zijn omgekeerd eirond-lancetvormig en aan de top
getand. Op de onderzijde van de bladeren
zitten harspuntjes met harsklieren, is ook
insectenwerend.
Choisya ternata, of glansmispel heeft
witte bloempjes met een heerlijke zoet
geur in de zomermaanden.
Heptacodium miconioides, zevenzonenboom, is een prachtige nog vrij
onbekende bladverliezende sierheester
of kleine boom. Hij munt uit door zijn
schitterende zoet geurende witte bloemhoofden die in kransen van 7 bloemen
gerangschikt staan (hepta=7).
Clerodendron trichotomum ook wel
kransenboom en pindakaasstruik
genoemd. Deze halfwintergroene heester
draagt grote lichtroze tot paarsrode
bloemen die sterk geurend het najaar opfleuren. Bij het kneuzen van de bladeren
is de geur van pindakaas herkenbaar.
Vitex agnus-castus is een kleine bladverliezende aromatische boom of struik, monnikenpeper genoemd. Van eind augustus
tot oktober bloeit deze aromatische heester met geurige paarse bloemen.
Geurende klimplanten
De geurende klimplanten komen met hun
bloemen tot op de gepaste hoogte waar
we ze goed kunnen ruiken.
De blauwe regen, Wisteria sinensis en
ook W. brachybotris-cultivars, hebben
een fijne zoete geur die ook ’s nachts
wordt afgegeven. Dit maakt de plant
bijzonder geschikt voor de avondtuin.
Lonicera periclymenum ‘Belgica’ is een
cultivar van de wilde kamperfoelie,
geurend van mei tot september.
Rozen een klasse apart
Rozen hebben een zeer gevarieerde geur
van anjer, sering, kruiden, mirre, hout/bos,
appel, … Bij rozen zit de geur in de etherische oliën in de bloemblaadjes, goed
gevulde rozen hebben veel bloemblaadjes
en deze geuren intenser. De naam theerozen verwijst naar de geur van de bloemen.
De meeste geurende rozen zijn ontstaan

Rosa ‘Frederik Mistral’

uit kruisingen met thee-hybriden.
Stamrozen en klimrozen brengen de
bloemen op hoogte, zodat het ruiken
makkelijker wordt. Bij een guirlande
worden we volledig omgeven door de
rozengeur. Geen wonder dat dit een
bijzonder romantische plek is om samen
door te wandelen. Bij de rozen afkomstig
van Rosa moschata of R. multiflora zijn
het dan weer de meeldraden die geuren.
Oude rozen zijn vaak de meest geurende: cv. Mme Isaac Pereire (oude Bourbonroos), anderen in die stijl: ‘Maiden’s
Blush’ en Rosa gallica ‘Officinalis’, …
Moschatahybriden: ‘Felicia’ (de sterkst
geurende moschatahybride).
Perkrozen: 'Black Beauty' en 'Papa Meilland' (theehybriden), 'Dream', 'Peace'
of 'Mme Meilland', 'André Brichet' (Best
Select). Uit de lijn “Parfum de Provence”;
‘Frederik Mistral’, …
Bodembedekkers: bv. 'Fil des saisons', …
hier zijn het de meeldraden die geuren,
bijenplanten
Bij de Engelse rozen : ‘Gertrude Jekyll’,
‘Constance Spry’
Klimrozen: ‘Guirlande d’Amour’, ‘Penny
Lane’, ‘Zephirine Drouhin’,…
Van de ‘recentere’ rozen van BestSelect
(ILVO) is André Brichet één van de meest
geurende perkrozen: Bij de foto rechts
boven Rosa ‘Frederik Mistral’ 
Tekst en foto’s : Lucien Verschoren,
voorzitter Verbond van Boomtelers AVBS
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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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> Interview

Wilhelm
Desmyter
Wie is wilhelm desmyter?
Ik heb een passie voor bomen en vind
het leuk om van mijn passie mijn beroep
te maken. Deze passie is ontstaan tijdens
mijn opleiding tuinbouw. Het is fascinerend om te zien hoe mooi de groei van
bomen is, wanneer ze ongemoeid hun
groeiproces kunnen doorlopen. Wanneer
ze beïnvloed worden door de wetten van
de natuur, dan vinden ze meestal hun
evenwicht terug. Eénmaal mijn interesse
gewekt was, bleek de stap naar ‘mooie
bomen spotten’ klein. Nu rijd ik rond
en kijk uit naar mooie bomen. Het is
verbazend om vast te stellen hoe ik in het
verleden mooie bomen niet heb opgemerkt, ongeacht hoe vaak ik er voorbij
gereden was.
Waarom boomverzorger?
Na mijn opleiding ben ik op zoek gegaan
naar een manier om intensiever met
bomen bezig te zijn. Al snel kwam ik uit
bij boomverzorging. Op dat ogenblik was
ik al werkzaam als zelfstandig tuinaannemer. De keuze om ‘Hortum & Arbor’
eerder uit te breiden en te specialiseren
naar boomverzorging was snel genomen.

“Na mijn opleiding ben
ik op zoek gegaan naar
een manier om intensiever
met bomen bezig te zijn.
Al snel kwam ik uit bij
boomverzorging.”
Van waar ‘Hortum & Arbor’?
Ik ben gevestigd in Dilbeek. Het was belangrijk om een naam te kiezen, die niet
enkel gericht was op Nederlandstalige
klanten. Door de keuze van een Latijnse
naam, spreek ik alle taalgroepen aan.
44

Groengroeien

Kort, krachtig … dat onthouden mensen
volgens mij het best.
Is het moeilijk om je te specialiseren in
de boomverzorging als jong startend
bedrijf?
Het is niet anders dan voor andere
startende zelfstandigen. Een traject van
lange adem, naambekendheid verwerf je
niet in één dag. Er is een evolutie, dit vind
ik ontzettend belangrijk. Ik ben tevreden
met de groei. Aanvankelijk was ik meer
een ‘boomhakker’! Gaande weg ben ik
me meer en meer beginnen richten op
alle snoeiwerk en alle werkzaamheden
die verbonden zijn met boomverzorging. Iedere opdracht, iedere situatie is
verschillend, dat maakt het ontzettend
boeiend.

lid ben ik contact gekomen met de
vereniging. Het lijkt mij zeer interessant
om op deze manier collega’s te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en
op de hoogte te blijven van de recente
ontwikkelingen en wetgevingen binnen
onze beroepsactiviteit. Vermits er sprake
is om binnen de vereniging een platform
te creëren, dat gericht is op boomverzorging, is voor mij voor een supplementaire
troef. Dit project wekt mijn interesse,
zo kunnen we nog beter ervaringen
uitwisselen én boomverzorging op de
kaart zetten en bekendheid geven.

“Samenwerken met
andere tuinaannemers is
als jonge zelfstandige een
troef.”

“Als jong lid van ‘Groen
Groeien’ is het zeer
interessant om collega’s
te ontmoeten, ervaringen
uit te wisselen en op de
hoogte te blijven van de
recente ontwikkelingen en
wetgevingen.”

Werk je voor andere tuinaannemers?
Boomverzorging is vaak een éénmalige
opdracht. Dit vereist een groot klantenbestand. Samenwerken met andere
tuinaannemers is als jonge zelfstandige
een troef. Niet iedere tuinaannemer wil
klimmen, of heeft hiervoor het vereiste
materiaal. Na verloop van tijd ken je
mekaars specialiteit en kan je opdrachten
uitwisselen en samenwerken. Wanneer
dit gebeurt op een gezonde basis, dan
worden beide partijen er beter van.

Wat zijn de valkuilen als jong startende
ondernemer?
Starten betekent investeren! Wanneer je
zoals ik van ‘nul’ begint, is het niet altijd
evident om de juiste beslissingen te nemen inzake investeringen en de juiste volgorde ervan te bepalen. Andere factoren,
die ik ervaren heb als niet evident zijn:
offertes, werktijd bepalen en dergelijke.
Er zijn vaak onverwachte factoren. Ook
hierin werd ik vaak geholpen door collega’s. 

Is het ook daarom dat je bent
aangesloten bij een vakvereniging?
Ja, natuurlijk. Ik ben een jong lid van
‘Groen Groeien’. Dank zij een ander

Tekst : Joris Deconink
Foto: Wilhelm Desmyter
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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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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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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
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