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Tuincenter Interflower 
stelt recreatief 
winkelen voorop

Sfeer en beleving staan centraal in 
de Interflower in Lokeren. In een in-
terview doet zaakvoerder Karel Van 
de Casserie zijn verkoopstrategie uit 
de doeken: winkelen in een ontspan-
nende sfeer of ‘funshoppen’. Klanten 
komen er niet voor de prijzen, maar 
voor de gezelligheid. Hierbij blijkt de 
cafetaria in het midden van de win-
kel een belangrijke factor.
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Wellopet

22

Moderne tractoren 
focussen op comfort 
en veiligheid  

Groenstructuurplan Gent
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Desindo biedt 
handig en modulair 
afsluitingsmechanisme

Desindo is al meer dan twintig jaar gespecialiseerde groothandel van een uit-
gebreid assortiment toebehoren voor tuinafsluitingen. De toeleverancier kijkt 
steeds uit naar nieuwe trends en schenkt wensen van klanten de volle aandacht. 
Als actief meedenkend bedrijf ontwikkelde Desindo een makkelijk modulair af-
sluitingssysteem met gecoate aluminium palen. Een handig mechanisme voor 
een vlotte en eenvoudige plaatsing van duurzame omheining. 17

VAKKRANT VOOR DE PROFESSIONELE 
TUIN- PARK- GROENSECTOR & URBANISATIE

VERSCHIJNT 4X PER JAAR: FEBRUARI - MEI - AUGUSTUS - NOVEMBER

© John Deere / Fagadis

In de groensector worden trekkers in combinatie met werktuigen ingezet voor 
uiteenlopende werkzaamheden. Een moderne tractor is in de huidige wereld 
van de tuinaanleg nog amper weg te denken. Wij vroegen aan enkele vooraan-
staande leveranciers wat de nieuwe ontwikkelingen zijn en welke modellen zij 
graag naar voor schuiven als ideaal voor de tuinaannemer van vandaag.
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ACO Garden

www.acogarden.be

De buitenverharding onderhouden in stijl
AFVOERGOTEN VOOR TUIN, TERRAS EN OPRIT

ACO Passavant n.v.  -  Preenakker 8, 1785 Merchtem  -  Tel. 052 38 17 70  -  Fax. 052 38 17 71  -  www.aco.be  -  info@aco.be

Euroline Natural Grey & 
Shadow Grey |  
Roosters in een lichte of een 
iets donkerdere grijstint 

Ga je voor grijs met een lichte textuur,  

kies dan voor de Euroline Natural Grey 

Ga je voor grijs met een iets meer 

donkere textuur, wij noemen het een 

schaduwperspectief, kies dan voor de 

Euroline Shadow Grey

NIEUW
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Editoriaal
Hoe verzorg je het kampeergras van de Apocalyps?
Het festivalseizoen hebben we weer 
achter de kiezen en als Garden 
Style-redacteur bekijk je dat toch 
net even anders. De eerste gedach-
tegang bij openritsen van mijn tent 
na vier dagen Pukkelpop? “Man, 
wat ligt het campingterrein er geha-
vend bij, Erik zou vloeken.”

Erik is natuurlijk Erik Truyers, fer-
vent grasconnaisseur en gazonex-
pert bij Limagrain. In mijn eerste 
interview met hem legde hij met 
handen en voeten uit dat je gras 
best ontmost met een juiste combi-
natie van acties, machines en pro-
ducten. Een saai onderwerp? Dan 
was je niet bij dit begeesterend 
gesprek...

maakt het vuile veld er niet leger op. 
Een regelrechte schande eigenlijk.

Maar eens de afvalberg geslecht, 
doet de organisatie toch best een 
beroep op een grasexpert om de 
boel te herstellen. Een bezoekje 
naar de volgende Nationale Grasdag 
dringt zich op. Waar die volgend jaar 
plaatsvindt? Dat vind je verder in 
het magazine. Ik duim alvast dat juist 
op elkaar afgestemde handelingen 
de festivalterreinen klaarstomen. 
Voor een volgende hete zomer.

Karel

Hoe zou je de weide zo efficiënt mo-
gelijk kunnen zuiveren van al de alco-
hol in zijn bodem en gras? Machinaal 
met een soort pompsysteem? Of be-
strooi je best met een stof die alcohol 
neutraliseert?

Hoe dan ook, dat is niet het eerste 
werk. Ik kijk rond en de overdaad aan 
afval lijkt de horizon te bereiken. Volle 
en lege bierblikjes, verpakkingen van 
kant-en-klare maaltijden, propaanfles-
sen en branders van op Pukkelpop 
verboden gasvuurtjes … En dat is er 
nog de ‘kleine rommel’. Koelboxen, 
kapotte partytenten en verscheurde 
plooitenten maken het apocalyptische 
landschap compleet. En dat kampeer-
jutters van het terrein worden gejaagd 

Tijdens de Nationale Grasdag op 30 
juni ging Erik alvast even bezield aan 
de slag. Net als de andere partners 
die er met (haast) even veel pas-
sie honderduit vertelden over welke 
nieuwe technieken en producten je 
best gebruikt voor een gezond gazon. 

En met die opgedane kennis in het 
achterhoofd vroeg ik me af welke 
combinatie de afgematte festival-
weide kan helpen. Welke handelingen, 
mengsels en toestellen blazen het ca-
tastrofale campingterrein nieuw leven 
in? Want zelfs de meest uitgekiende 
samenstelling van de sterkste gras-
zaden vecht hier tegen de bierkaai. 
Letterlijk, want het hele grasveld is na 
vier dagen feest doordrenkt met pils. 

Christophe Serneels Tuinen, 
streven naar het betere tuinwerk
’Goesting’, het woord werd in 2004 door de luisteraars van 
Radio 1  verkozen tot het Mooiste Woord van de Nederlandse 
Taal. Anno 2016 vinden ze dat bij  ChristopheSerneels Tuinen 
nog steeds. Want toen ik zaakvoerder Christophe laatst sprak, 
klonk hij geprikkeld over een slecht onderhouden tuin die hij 
ergens had voorbijgelopen. Hij leek meteen de handen uit de 
mouwen te willen steken om er een frisse, groene ruimte van 
te maken.  Bij het tuinbouwbedrijf is dergelijke bezieling voor 
groen een soort basisbeginsel om de beste resultaten te garan-
deren, van ontwerp tot aanleg.

Ik sta erop om dit steeds zelf te doen. 
“Tijdens dit intakegesprek maak ik ken-
nis met de woning, de bestaande tuin 
en de opdrachtgever en/of bewoners. 
En pols ik naar de wensen en verwach-
tingen. De informatie die ik hieruit haal 
vormt de basis voor elk ontwerp.”

Zaakvoerder Christophe Serneels had 
al vroeg interesse in planten en na-
tuur. “Mijn groene vingers dateren uit 
mijn kindertijd”, bevestigt hij. “Met die 
voorliefde voor tuinen ging ik studeren 
aan de tuinbouwschool van Mechelen. 
In 1994 startte ik samen met een col-
lega mijn eigen bedrijf. Vier jaar later 
nam ik mijn eerste werknemer in dienst, 
ondertussen zijn we met twintig.”

“Samen kunnen we een heel scala aan 
opdrachten aan. Zo krijgen we veel 
aanvragen van particulieren, bedrijven,  
architecten en/of landschapsarchitec-
ten. Deze wisselen we af met  openbare 
groenprojecten.”

Enig aanspreekpunt
Vaak bepalend voor het eindresultaat 
is het eerste gesprek thuis bij de klant. 

“Hierna werk ik samen met mijn team 
één voorstel uit in 3D. In 95 % van 
onze projecten zitten we er volle-
dig op. Soms vraagt de klant, meestal 
kleine, aanpassingen. Net dit aan-
voelen van wat de klant wil, is een 
sterkte. Zowel naar efficiëntie als naar 
klanttevredenheid.”

Naargelang de grootte van de werf 
wordt de ploeg samengesteld. “De in-
zetbaarheid van medewerkers stem-
men we af op het tuinproject, niet 
andersom. We willen elk project op een 
zo kort mogelijke termijn afwerken. Niet 
drie of vier keer terugkomen op een 
later tijdstip omdat dit planningsgewijs 
misschien beter zou uitkomen. Deze 
manier van werken wordt erg geappre-
cieerd door de klant. Zijn tuinproject 
wordt afgewerkt in een recordtempo.”

“Zijn er vragen of problemen? Dan 
kunnen de klant of andere betrokkenen 
bij mij terecht als enig aanspreekpunt. 
Dankzij deze rechtlijnige communica-
tie wordt onze werking geoptimaliseerd 
en het aantal ‘problemen’ tot een mini-
mum beperkt.”

Wie het kleine niet eert …
Of het nu gaat om een ‘corporate’ tuin-
project, een grootschalig openbaar 
groenproject of een bescheiden stads-
tuintje, Christophe Serneels Tuinen legt 
de grootorde van een opdracht niet in 
de weegschaal. “Een groot project als 
dat van Tour &Taxis, of een dakterras 
van 2 m2 Wie gepassioneerd is door 
tuinen, werkt met evenveel goesting 

Christophe Serneels



4

aan beide. En zal merken dat de ‘klei-
nere projecten’ vaak uitdagender zijn. 
Je moet oplossingen bedenken bin-
nen de beperkingen van een kleine 
oppervlakte.”

Het groenbedrijf haalt alles uit de kast 
voor het betere tuinwerk. “Oog voor 
detail en finesse garanderen een hoge 
kwaliteit. We leggen de lat voor onszelf 
erg hoog. En selecteren onze medewer-
kers op hun passie voor tuinen. Enkel 
professionals met een hart voor groen 
en planten, die met veel goesting hun 
energie in een tuinproject steken kun-

nen hier aarden. Medewerkers moe-
ten daarnaast ook respect hebben voor 
materiaal, afwerking en nazorg. En een 
professionele uitstraling tonen naar de 
klant en de collega’s.”

“Het team dat we zo doorheen de jaren 
hebben gesmeed, staat in voor zo goed 
als het volledige traject van een tuin-
project: van grondwerken tot verlich-
ting, over armaturen en zelfs meubilair. 
Met o.a. een specialisatie in tuinschrijn-
werk, houtconstructies, waterpartijen 
en zwemvijvers. Maar we weten dat we 
niet alles in de vingers hebben. Daarom 

werken we samen met partners met 
specifieke knowhow en specialisaties. 
In onderaanneming streven zij naar 
de hoogwaardige kwaliteit die we zelf 
vooropstellen.Ieder zijn eigen stiel, daar 
gaan we altijd vanuit.”

Hergroeigarantie
“Klanttevredenheid is één van de be-
langrijkste aspecten voor onze onder-
neming. Daarom bieden we steeds een 
hergroeigarantie aan. In het geval dat 
de groei van een aangekochte beplan-
ting niet aanslaat, wordt die onmiddel-
lijk vervangen.”

Hieronder enkele projecten van 
Christophe Serneels Tuinen:

Daktuin Leuven
Christophe Serneels Tuinen voorzag 
een commerciële site in de Leuvense 
Vaartkom van een daktuin van 2.275 
m?. De site zelf bevat een warenhuis, 
parking en studentenwoningen. “We 
bouwden drie patiotuinen rondom de 
studentenkamers. Een publieke ruimte 
met zithoeken waar de studenten kun-
nen blokken, bijpraten en ontspannen. 
Een uitdagend project want de daktuin 
bevond zich op de vijfde verdieping, op 
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“Een groot project als dat van Tour &Taxis, 
of een dakterras van 2 m2 Wie 

gepassioneerd is door tuinen, werkt 
met evenveel goesting aan beide.

ongeveer 20 meter hoogte. Hierdoor 
moesten we werken met een mobiele 
torenkraan van 60 meter hoog die tot 
60 meter ver kon werken, de aller-
grootste in België.”

“760 m? substraat vormt de basis van 
deze tuin. Dat werd naar boven ge-
pompt en manueel verdeeld. De dak-
tuin kreeg een terras- en padennetwerk 
van 773 m? oppervlakte, bestaande uit 
betontegels van 100 bij 50 bij 6 cm. En 
een ander gevoegd padennetwerk van 
337 m? uit platines van 15 bij 15 bij 7 
cm.”

Daarna werden de patio’s gezellig aan-
geplant en ingekleed. “Ter plaatse 
maakten we enkele zitbanken in hard-
hout en legden we met graszoden een 
grasvlakte van 430 m? aan. Daarnaast 
maakten 56 meerstammige solitairen, 
honderden heesters, bloeiende vaste 
planten en siergrassen het plaatje com-
pleet. De combinatie groenblijvende en 
bladverliezende planten zorgt ervoor 
dat doorheen het hele jaar alle seizoen 
zichtbaar worden.”

Perk voor buffels en vogels
In de Zoo van Antwerpen legde het 
tuinbedrijf een buffel- en vogelbiotoop 
aan. Vogels en buffels in één dierenver-
blijf? “In de filosofie om de natuur zo 
goed mogelijk weer te geven en dieren 
in symbiose met elkaar te doen leven, 
plaatst de zoo verschillende dieren bij 
elkaar.”

“Voor het buffel- en vogelverblijf maak-
ten we plantenbakken in roestvrij staal 
(RVS) en legden we substraat in de na-
gebootste rotswanden. Die zijn tot op 
15 meter hoogte voorzien van drai-
nage en druppelbevloeiing om gedeel-
telijk groene wanden te krijgen met 
klimmende, naar beneden hangende 
planten.”

“We voorzagen de RVS-netten over 
het perk met klimplanten om de netten 

mooi te laten dichtgroeien. En om op 
langere termijn natuurlijke lianen te ver-
krijgen”, gaat Christophe verder. “Ook 
voorzagen we het dierenverblijf van 
specifieke, zeldzame botanische plan-
tensoorten. Met aparte plantenvarië-
teiten zet de Antwerpse Zoo in op hun 
botanisch karakter van weleer.”

Het is niet voor het eerst dat 
Christophe Serneels Tuinen een op-
dracht vervult voor de Zoo. Een drietal 
jaar geleden realiseerde het tuinbedrijf 
de leeuwenkooi, voorzien van een on-
dergrondse gangenstructuur voor stok-
staartjes en mangoesten. Specifieke 
beplantingen rondom zorgden voor 
de nabootsing van savanne. Later ver-
zorgde Serneels de aanleg van een 
nieuw zeehondenbassin met waterloop 
en beplantingen. In het najaar leggen 
Christophe en zijn team een nieuw perk 
aan voor giraffen en zebra’s.

Particuliere tuin in Beerzel
“Deze particuliere tuin in Beerzel bij 
Putte is op een niet alledaagse manier 
tot stand gekomen. De beplantingen 
werden uitgesneden in de verhardin-
gen, wat voor een dynamisch effect 
zorgt. Op die manier konden we meer 
met de beplanting spelen en die voor 
zich laten spreken.”

Verder werd de landelijke woning volle-
dig omringd met groenblijvende struc-
turen als buxus en hulst. “Bloeiende 
planten en meerstammigen geven de 
groene ruimte meer dynamiek. Om de 
verhardingen te matchen aan de lande-
lijke stijl van het huis, kozen we voor 
edele materialen: platine kasseien, 
blauwe hardstenen en een terras in pa-
douk. Daarnaast ontwierpen en plaats-
ten we al het hekwerk, de poorten en 
het bijgebouw. Achter de tuin legden 
we een weide met fruitbomen aan. En 
een overloopzwembad maakt de tuin 
helemaal af.”

www.christophe-serneels.be



6

VAN DYCK MARCEL
UW PARTNER VOOR LAND-, TUIN-, BOSBOUW EN MEER

Provinciebaan 79, 
BE-2235 Houtvenne
T +32 16 69 91 56
F +32 16 69 62 53
info@vandyck.be 
www.vandyck.be
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Manusje van alles 
Tuinaannemers die binnen hun pakket aan werkzaamheden 
regelmatig met grondverzet (ploegen, frezen, zaaien, …) te 
maken hebben, weten dat een tractor een onmisbaar element 
is binnen het arsenaal aan tuinmachines. Dat kan gaan van 
een kleine compact-trekker tot en met grote tractoren die ge-
schikt zijn voor (zware) landbouwactiviteiten. 

Multifunctionele helper
Voor de tuinprofessional is een trac-
tor een dankbare machine die hem 
behoorlijk wat mankracht bespaart 
en ingezet kan worden voor zeer uit-
eenlopende doeleinden. Transport 
(met aanhangwagen), ploegen, fre-
zen, zaaien, bemesten, … achter of 
aan een tractor kunnen diverse werk-
tuigen worden vastgekoppeld. Al en-
kele decennia wordt daarvoor meestal 
een klassieke driepuntsophanging ge-
bruikt, die in de meeste gevallen ook 
nog eens hydraulisch in hoogte kan 
worden versteld. Via een of meer-
dere aftakassen (aan de voor- en/of 
achterzijde) kunnen werktuigen voor 
hun aandrijving gebruikmaken van de 
motor van de tractor. Daarnaast is er 
ook de mogelijkheid om werktuigen 

hydraulisch te activeren. Vroeger werd 
de aandrijving van de aftakas via een 
enkelvoudige koppeling tegelijk met de 
aandrijving op de wielen ingeschakeld, 
maar modernere tractoren werken met 
een zogenaamde ‘doordraaiende’ af-
takas. Door gebruik te maken van een 
dubbele koppeling wordt eerst de afta-
kas aangedreven en pas dan de wielen, 
waardoor het werktuig al op toerental 
is voordat de tractor zelf in beweging 
komt. Overigens hoeft de aftakas niet 
altijd in werking te treden wanneer men 
de koppeling loslaat. Doorgaans ge-
beurt dat onafhankelijk van de koppe-
ling via elektrische sturing in de cabine. 

Van gewone besturing tot 4X4
Aangezien een tractor veel meer kracht 
moet kunnen opbrengen dan een 

doorsnee voertuig en zich toch met 
een aangepaste snelheid moet kun-
nen voortbewegen, zijn er meer ver-
snellingen voorzien. Er is keuze uit 
handgeschakelde transmissies, half-
automatische transmissies en auto-
matische transmissies, die al dan niet 
traploos werken. Ook is bij een aantal 
merken en modellen de versnellingsbak 
computergestuurd aan te passen, bij-
voorbeeld van semiautomatische naar 

volledig automatische transmissie. In 
dit geval is er uiteraard geen koppe-
lingspedaal meer nodig.  
Naast klassieke trekkers met een ge-
wone besturing met stuurbekrachti-
ging, bestaan er ook andere soorten, 
meer specifiek gerichte tractoren. 
Voertuigen met knikbesturing, waarbij 
de tractor in het midden kan draaien 
(of ‘knikken’), hebben een zeer kleine 
draaicirkel en worden vooral in de 

Iseki brengt de TLE 3400-trekker op de markt
Importeur Hilaire Van der Haeghe in Wilrijk introduceert de Iseki TLE 3400, 
een eenvoudige trekker met een vermogen van 29 kW (39 pk). De kracht-
bron is een vloeistof gekoelde driecilinder diesel van Iseki zelf met een 
inhoud van anderhalve liter. De motorkap bestaat uit één stuk en open 
je dankzij een gasveer makkelijk. De 43 liter grote dieseltank ligt tevens 
onder de kap.
De Iseki TLE 3400 is voorzien van een hydrostatische transmissie met drie 
groepen. Met een groot rijpedaal onder de rechtervoet kies je de rijrich-
ting. Alle andere bediening wijst zichzelf, het dashboard is deels digitaal. 
De aftakas heeft  540 toeren-stand. Standaard is achter een dubbelwer-
kend hydrauliekventiel, een extra dubbelwerkend ventiel is optioneel. De 
categorie I-hefinrichting tilt 1.000 kg.
De wielbasis van de Iseki is 1.675 mm. Door de bandenkeuzes, verschil-
len breedte, lengte en gewicht, maar op z’n kleinst is de trekker 138,5 cm 
breed en 263 cm hoog. De lengte is 307,5 cm inclusief de heflatten. De 
trekker weegt 1.245 kg. Voor de banden is er in basis de keuze tussen land-
bouw en gazon, daarnaast zijn er enkele opties als semi-agri en industrie.  
De veiligheidsbeugel is standaard neerklapbaar.

Foto’s © Hilaire Van der Haeghe

Antonio Carraro Tigre II 4000: fuseebestuurde tractor met 3-cilinder Yanmar dieselmotor (31 pk), de ideale 
tractor voor de tuinaannemer – © Packo Green / Jean Heybroek

Tym tractoren, een begrip in de wereld van parken en tuinen – © © Packo Green

New Holland T5 Tier4B reeks – © New Holland
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Werken met sterke merken:
succes gegarandeerd !

De invoerder die kwaliteit verzekert via zijn sterk dealernet.
13365 Adv. Sterke Merken 2016 NL - Garden Style news 230x350.indd   1 24/08/2016   14:25:59
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bosbouw en wegenbouw gebruikt. 
Ook 4x4-aandrijving is mogelijk. In dit 
geval zijn de voorwielen van de trac-
tor niet kleiner, maar even groot als 
de achterwielen en kan men ook kor-
ter draaien. In de boomkwekerij wordt 
vaak gebruikgemaakt van een por-
taaltrekker die diverse werkzaamhe-
den tegelijkertijd kan uitvoeren. De 
machine kan bijvoorbeeld schoffe-
len, spuiten, rondknippen, aftoppen, 
ondersnijden, ... De meeste portaal-
trekkers hebben een uitschuifbare 
spoorbreedte. 

Werktuigendrager
Minder courant is de smalspoortrek-
ker. Deze kleine tractor vinden we 
hoofdzakelijk terug in de wijnbouw, 
druiventeelt of fruitteelt, waar veel 
met smalle paden wordt gewerkt. De 
maximale asbreedte van de trekker 
bedraagt 1.250 mm. Een tractor kan 
zich ook aandienen onder de vorm 
van echte ‘werktuigendrager’, waar-
bij aan de voorzijde via (twee) stalen 
pinnen (draagarmen) of een ander in-
genieus draagsysteem een werktuig 
kan worden gemonteerd. Het draag-
systeem en/of draagarm zijn meestal 
in de breedte verstelbaar. De werktui-
gendrager wordt ook regelmatig om-
gebouwd tot grasmaaier (bijvoorbeeld 
klepelmaaier), waarbij het grote voor-

deel is dat men probleemloos lange af-
standen kan afleggen, of voorzien van 
een onkruidborstelarm, schoffel, enz. 

Rijbewijs? 
In januari 2016 organiseerde Groen 
Groeien, de vereniging van de Vlaamse 
tuinaannemers, een sessie rond FAQ’s 
of veel gestelde vragen. Daaruit bleek 
dat de problematiek van de G-plaat, 
rode of witte diesel en het benodigde 
rijbewijs nog steeds voor behoorlijk 
wat verwarring zorgt. Vooraleer de (in-
gewikkelde) wetgeving te kunnen be-
grijpen, moeten we weten wat MTM 
betekent. MTM staat voor ‘Maximaal 
Toegelaten Massa’. 
- Algemeen: is de MTM van een voer-

tuig groter dan 3.500 kg, dan is in 
principe een rijbewijs C nodig. De 
aanhangwagen mag dan max. MTM 
750 kg hebben. Is dat hoger dan 750 
kg, dan is een rijbewijs C+E nodig. Is 
de MTM groter dan 3.500 kg, maar 
minder dan 7.500 kg, dan volstaat een 
rijbewijs C1 (C1+E als de aanhangwa-
gen meer dan MTM 750 kg heeft). 
Wie een rijbewijs C draagt, moet ui-
teraard ook over een medisch attest 
rijgeschiktheid (oogtest, algemeen on-
derzoek en vragenlijst) beschikken. 

- Rijbewijs tractoren: wie geboren is 
voor 1 oktober 1982 heeft geen rij-
bewijs nodig (ongeacht het gebruik) 

Heet van de naald: John Deere 2R-Serie
De veelzijdige trekkers uit de 2R-serie van John Deere zijn eenvoudig in ge-
bruik. Je kunt er makkelijk mee manoevreren, maar ze bieden wel alle sta-
biliteit en betrouwbaarheid van een grote trekker die men verwacht van 
een John Deere. De vloeistofgekoelde dieselmotoren bieden een hoog ver-
mogen en adequate snelheid, terwijl de heavy-duty-assen, 4WD en de ca-
tegorie 1 driepuntshefinrichting achter ideaal zijn voor zwaar werk. De 
zichtbaarheid en mogelijkheden om werktuigen te koppelen zijn beter dan 
ooit en dat zorgt meteen voor een hoge productiviteit.

Kenmerken:
- Motor: de compacte 3-cylinder dieselmotor heeft ruim voldoende trek-

kracht en biedt een eenvoudig te openen motorkap die makkelijk kan 
worden verwijderd zonder gereedschap.

- e-Throttle: stelt de machine in staat om automatisch het motortoeren-
tal op te voeren of te verminderen als de bestuurder op een van de 
twee Twin Touch-pedalen drukt. Dat is handig bij het verplaatsen van 
de machine op wegen omdat dit de bestuurder in staat stelt om beide 
handen op het stuur te houden en tegelijkertijd volledige controle te 
hebben over de machine. De verbeterde efficiëntie biedt ook een lager 
brandstofverbruik. 

- Driepuntshefinrichting voor: compact en krachtig voor een grotere veel-
zijdigheid. De 2036R heeft zelfs een elektrische lock-out die eenvoudig 
vanaf de stoel van de bestuurder zorgt voor veilige transporttaken. Hef, 
vergrendel, en klaar!

- Comfortabele cabine: met uitstekende zichtbaarheid rondom en een zeer 
confortable stoel met luchtvering (2036R) helpt de (optionele) cabine de 
bestuurder om fris en geconcentreerd te blijven, de hele dag door.

- Commandcut (2036R): snel en precies aanpassen van het maaidek via een 
schakelaar. De hoogte van het snijden wordt getoond in het bedienings-
paneel van de operator, wat voor nog meer gebruiksgemak zorgt. 

- Model 2026R: trekvermogen = 2.000 kg, met midden- en achteraftakas, 
25,2 pk, snelheid vooruit = 21 km/u, hydro transmissie / twee versnellin-
gen – twee pedalen automatisch, hefcapaciteit = 560 kg, gewicht rolbeu-
gels/cabine = 760/920 kg.

- Model 2036R: trekvermogen = 2.000 kg, met midden- en achteraftakas, 
36,6 pk, snelheid vooruit = 26,7 km/u, hydro transmissie / twee versnel-
lingen – twee pedalen automatisch, hefcapaciteit = 946 kg, gewicht rol-
beugels/cabine = 1.100/1.325 kg.

- Optioneel: Cabine – Aftakasvoor – Maaidek – Opvangsysteem – Voorlader 
– Fronthefinrichting.

De 2R-serie zal beschikbaar zijn in 2017. Het model 2036R werd in prèmière 
voorgesteld op DemoGroen.

2036R © John Deere / Fagadis 2016R © John Deere / Fagadis

De 2R-serie: hoog vermogen en snelheid © John Deere / Fagadis

Voor de juiste (compacte) MultiOne werktuigendrager is de vakman bij Van Dyck aan het juiste adres

John Deere: voor alle werkzaamheden de juiste oplossing – © Fagadis
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bij max. 40 km/u (= traag vervoer). 
Wie geboren is vanaf 1 oktober 1982 
heeft wél een rijbewijs nodig bij niet 
landbouwgebruik, meer bepaald een 
rijbewijs B voor MTM tot max. 3.500 
kg, een C voor MTM > 3.500 kg en 
een E voor aanhangwagen MTM > 
750 kg. Bij landbouwgebruik is een 
rijbewijs G vereist. 

Rode of witte diesel
Vooraf: een rode nummerplaat of 
G-plaat werd ontworpen om land-
bouw- of bosbouwtrekkers beter 

zichtbaar te maken en wordt enkel toe-
gekend aan een landbouw- of bosbouw-
trekker die met vrijgestelde gasolie 
(rode gasolie) mag rijden. Het gaat dus 
enkel om specifieke ‘landbouw- of bos-
bouwdoeleinden’. Categorieën van 
voertuigen die in aanmerking kunnen 
komen voor een G-kentekenplaat zijn 
T1, T2, T3, T4, C1, C2, C3 en C4 (genre 
TL). Een tractor met rode nummerplaat 
(of G-plaat, dus uitsluitend voor land- 
of bosbouwgebruik) mag met rode die-
sel rijden. Bij gemengd gebruik (> 50 
% land- of bosbouw) mag rode diesel, 

maar moet men voor niet-landbouw-
gebruik aanvullende accijnsen betalen. 
Wie een witte nummerplaat heeft, mag 
rode diesel tanken bij een MTM tot max 
3.500 kg, maar moet witte diesel tan-
ken bij een MTM > 3.500 kg. 
Periodieke keuring tractoren
- Rode nummerplaat en uitsluitend land- 

of bosbouwgebruik: éénmalige keu-
ring bij in de verkeerstelling.

- Witte nummerplaat op basis van 
MTM: tot max. 3.500 kg heeft vrij-
stelling van keuring, vanaf 3.500 tot 
7.500 kg is er een tweejaarlijkse keu-

ring, meer dan 7.500 kg betekent 
jaarlijkse naar de keuring. 

Tractoren die onderhoudswerkzaam-
heden (maaien van bermen, snoeien, 
enz.) verrichten in de buurt van open-
bare wegen, zijn vrijgesteld van keu-
ring moet en mogen met rode diesel 
rijden. 

Buitenbeentje
Volgens het VILT is een tuinaanne-
mer is een buitenbeentje. ‘Hij voert 
geen land- of tuinbouwactiviteit uit 
en geniet dus niet van de ‘landbouw-
voorrechten’. Hij moet met andere 
woorden een witte kentekenplaat 
monteren en met witte diesel rijden. 
Maar de tractoren van tuinaannemers 
rijden meestal niet zelfstandig op de 
openbare weg. Ze worden vervoerd 
met een containerhaaksysteem op 
de vrachtwagen. In dat geval is geen 
nummerplaat nodig en is rode diesel 
toegelaten.’

Opgelet: als een werfmachine op de 
openbare weg komt, moet men altijd 
een nummerplaat en verzekering heb-
ben. Anders is men niet verzekerd 
voor schade aan derden.

© John Deere / Fagadis
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www.fagadis.be

Oost en West-Vlaanderen 
Patrick Caenepeel  0479 99 13 37
Brabant,Limburg en Antwerpen 
Joris Eeckhout 0477 57 52 02

      
 www.johndeere.be

All you need is 

X950R tuintrekker op diesel 
met centrale achteruitworp

Gator XUV855D

Fagadis introduceert 
GreenWorks werktuigen 
op batterijen
Fagadis verwelkomt het merk GreenWorks in zijn gamma van 
machines voor het onderhoud van groene zones. GreenWorks 
stelt extreem krachtige elektrische toestellen voor zoals gras-
kantmaaiers, heggenscharen, grasblazers, maaimachines, ... De 
nieuwe machines werden alvast met veel succes voorgesteld in 
Libramont en op Demo Groen.

Nog minder oplaadtijd
Bij normaal professioneel of huis-en-
tuingebruik laadt een tweede batterij 
sneller op dan een batterij ontlaadt bij 
het werk. Het is niet alleen de batterij-
technologie die hierbij bepalend is of de 
oplaadtechnologie, maar ook de bor-
stelloze motor die door GreenWorks 
perfect werd aangepast aan het spe-
cifieke gebruik. Fagadis verkende eer-
der al de markt met het 80 V gamma en 
voert nu gradueel het 82 V gamma in. 
Dit alles met de bedoeling om de op-
laadtijd nog verder terug te dringen en 
de werkduur te verlengen. 

Voordelen van het productgamma 
Zowel het 80 als  82 V gamma bestaat 
uit zeer stille machines, ideaal dus in 
woonwijken, dichtbij burelen, hospita-
len of kabinetten van medische zorg-

verstrekkers. De machines hebben 
weinig trillingen (<2.5m/s2), wat de ge-
bruiker toelaat langer te werken zonder 
vermoeid te raken. Dankzij de unieke 
80/82 V-technologie (met dubbele aar-
ding, uniek in dit segment) laadt een 
batterij sneller op dan dat ze ontlaadt 
bij normaal gebruik. Bij gebruik van een 
4 Ah batterij biedt GreenWorks tot 2,5 
uur autonomie bij volledige belasting 
wat bijvoorbeeld toelaat ongeveer 600 
m2 te maaien op één batterijlading. De 
maaier hebben een maaibreedte van 51 
cm en 7 maaihoogtes van 25 mm tot 80 
mm, die met één hand instelbaar zijn. 
Ook aanwezig: een opvangbak van 50 l 
op de maaier, een sterke DigiPro motor 
met borstelloze technologie en Load 
Match, waarbij bijvoorbeeld de snelheid 
van de messen automatisch constant 
wordt gehouden, ongeacht de belas-
ting. Ook interessant om te vermel-
den: er is geen enkele hoekbeperking 
voor het gebruik en vanzelfsprekend 
ook geen transport van brandbare 
vloeistoffen.

Foto’s © GreenWorks / Fagadis
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Groenstructuurplan maakt Gent groener
Op 12 juli 2016 opende Natuurpunt een nieuwe rustplek in de 
Gentbrugse Meersen: de Voshoek. Genoemd naar de overleden 
geliefde Gentse zanger, (song)schrijver en natuurliefhebber Luc 
De Vos. De Gentbrugse Meersen geldt als één van de vier sleu-
tels voor het Gentse groenstructuurplan, een soort blauwdruk 
van de Stad Gent om meer parken te realiseren, de oppervlakte 
aan Gentse natuur op peil te houden en de hoeveelheid bos 
grondig op te krikken.

Vier groenpolen
In een stad vervullen parken en speel-
terreinen een belangrijke rol. Mensen 
kunnen zich er ontspannen, ze ontmoe-
ten er hun buren en kinderen leven zich 
er uit met hun vrienden. Investeren in 
parken betekent dus investeren in een 
aangename en leefbare stad. Gent wil 
dat elke Gentenaar op korte afstand 
van zijn huis in een wijkpark of een gro-
tere groenpool terecht kan. Daarnaast 
is Gent erg arm aan bos. Die opper-
vlakte moet toenemen. Daarnaast 
wil de Stad ook voldoende natuur 
behouden.

Met dat doel voor ogen zette de Oost-
Vlaamse hoofdstad een groenstruc-
tuurplan op poten. Op zich werd in het 
ruimtelijk structuurplan al een gewenste 

groen- en natuurstructuur uitgetekend, 
maar het groenstructuurplan concreti-
seert die doelstellingen. Als de Stad bij-
voorbeeld wil dat elke Gentenaar een 
park van minstens één hectare op 400 
meter van zijn woning heeft, waar is 
de nood voor nieuwe parken dan het 
hoogst? Op dergelijke vragen geeft het 
groenstructuurplan antwoord. En het 
plan toont aan dat de groene doelstel-
lingen van het ruimtelijk structuurplan 
effectief kunnen gerealiseerd worden.

“Het groenstructuurplan is een belang-
rijk middel om de komende jaren een 
samenhangend netwerk van parken, 
bos en natuurgebieden uit te bouwen”, 
vertelt Liesbet van Loo, communicatie-
medewerker bij de Gentse Groendienst. 
“Een dergelijke blauwdruk beschrijft 

duidelijk waar Gent werk van wil maken 
en maakt het mogelijk de groene am-
bities stelselmatig aan te pakken. Een 
basis om groen als ‘zachte functie’ in 
de stad voldoende in de weegschaal te 
leggen bij allerlei projecten.”

In eerste instantie is het een langeter-
mijnvisie: het plan brengt in beeld waar 
de Stad de komende twintig jaar ruimte 
zal geven aan groen in al zijn vormen. 
Naast die langetermijnvisie bevat het 
groenstructuurplan ook een actie-
plan om op korte termijn te realiseren. 
Acties waar de Stad tussen nu en 2018 
werk van maakt.

Een plan in laagjes
Groen is er in verschillende vormen. 
In een park kan je sporten en spelen 
of van de rust genieten. Natuur viert 
hoogtij in een moeras en bossen zijn 
ideaal voor wandelaars. Bomen en 
open weiland geven vorm aan het land-
schap. En niet te vergeten: groen heeft 
een grote positieve invloed op het 
klimaat.

Het groenstructuurplan bekijkt al die 
verschillende soorten groen. “Het is 
een plan in laagjes. Het totaalplaatje 
kan opgesplitst worden in de lagen 
‘recreatief groen’, ‘bos’, ‘natuur’, 
‘landschap’ en ‘klimaatgroen’. Het 
groenstructuurplan geeft de doelstellin-
gen weer voor elk van die lagen, kaar-
ten tonen hoe we die willen realiseren.”

“Elke laag binnen het groenstructuur-
plan is opgebouwd als een hink-stap-
sprongplan. Dicht bij huis vind je klein 
groen, een stap verder, in de wijk vind 
je groter groen. En uiteindelijk spring 
je verder naar één van de vier Gentse 
‘groenpolen’. Grote park- en natuurge-
bieden van meer dan 100 hectare.”

De groene ruimte mag zich niet beper-
ken tot geïsoleerde eilanden. Om goed 
te functioneren heeft het groen een sa-
menhang nodig. Dan kunnen inwoners 
van park naar park fietsen en kunnen 
vogels van struik naar struik fladderen 
om soortgenoten en voedsel te vinden. 
“Iedereen moet in zijn buurt van een 
park kunnen genieten”, aldus Liesbet. 
“Een ideale groenstructuur bestaat 
daarom uit een netwerk van grote en 
kleine oppervlaktes die goed gespreid 
en met elkaar verbonden zijn.”

Op korte termijn voorziet ons actieplan 
zowel in algemene als in gebiedsge-
richte acties. Algemeen sensibilise-
ren we de inwoners zoveel mogelijk. 

Want bouwen aan een groene stad kan 
je niet alleen. Samen met de Stad zelf, 
de provincie en de Vlaamse overheid 
moedigen we bedrijven, scholen, ver-
enigingen en alle Gentenaars aan om 
Gent groener te maken. Een bedrijfs-
parking beplanten, een groendak in-
richten op een verenigingslokaal, een 
groene speelplaats, een geveltuintje 
aanplanten … Dergelijke initiatieven, 
groot en klein, maken het verschil.”

Vier groenpolen
De kapstokken van het groenstruc-
tuurplan zijn de  vier groenpolen: 
Gentbrugse Meersen, het Parkbos, 
de Vinderhoutse Bossen en het Oud 
Vliegveld. Elke Gentenaar zou op maxi-
mum 5 km van zijn huis in  zo’n groot  
park- en natuurgebieden terecht moe-
ten kunnen. In die gebieden planten 
we ook veel nieuw bos aan. . De Stad 
Gent legt ze niet alleen aan. Ook de 
Vlaamse overheid, de provincie en de 
buurgemeenten werken mee aan de re-
alisatie. De groenpolen liggen gedeel-
telijk ook op het grondgebied van de 
buurgemeenten.

De hoofdingang van de Gentbrugse 
Meersen ligt te midden van woon-
wijken aan de Braemkasteelstraat in 
Gentbrugge. In die buurt ligt de klem-
toon op recreatie. Mensen komen er 
sporten, spelen, tuinieren, picknicken 
of een babbeltje doen met hun buren. 
Het gebied strekt zich uit tot aan de 
Schelde. Daar komt de klemtoon meer 
op natuur te liggen, met veel bos en 
verschillende plekken met open water 
voor watervogels.

Het Parkbos telt al enkele mooie oude 
bossen. Errond worden nog nieuwe 
aangeplant, een paar daarvan worden 
speelbos. Maar niet alles wordt bos. 
Van oudsher zijn hier veel kasteelpar-
ken en waardevolle weilanden.

Groenpool de Vinderhoutse Bossen be-
staat uit 70 hectare zeer waardevol oud 
bos. Het is een nat moerasbos, zeld-
zaam in Vlaanderen en zelfs in Europa. 
Het bos is op Europees niveau be-
schermd. “Daarnaast wordt nog veel 
bos extra aangeplant”, zegt Liesbet. 
“De Campagne, het Leeuwenhof en 
Domein Claeys-Boúúaert worden de 
drie ‘portalen’ tot de groenpool. Met 
een speelbos, speelterreinen, picknick-
plaatsen … zijn ze helemaal afgestemd 
op recreatie.”

“Het Oud Vliegveld wordt de vierde 
groenpool in de Gentse regio. De vis-
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vijver met bosrand is nu nog het enige 
toegankelijke deel. Maar er komt een 
speelbos en een uitkijk over de centrale 
waterplas. Het wordt een recreatief ge-
bied om te wandelen, zonnen, vissen, 
van de natuur te genieten … Naast  de 
vier groenpolen wordt ook het gebied 
Bourgoyen - Malem - Blaarmeersen 
verder ingericht tot een aaneensluitend 
stedelijk groengebied.”

Groenassen
“Ook dichter bij huis hebben mensen 
parken nodig. Daarom legt de Stad ook 
nieuwe wijkparken aan en krijgen an-
dere parken een heraanleg of uitbrei-

ding. Tegen 2018 beschikt 48 % van 
de Gentse inwoners over een wijkpark 
op wandelafstand (400m) van zijn huis. 
Een groot verschil met 9 % in 2009. En 
tegen 2018 bereiken we 70 % van de 
inwoners in de kernstad in tegenstelling 
tot 20 % in 2009.”

“Een laatste werkpunt is het netwerk 
aan groenassen. Aangename en veilige 
fiets- en wandelverbindingen met veel 
brugjes onder drukke kruispunten. Zo 
wordt er op dit moment gewerkt aan 
de fietsersdoorgang onder het drukke 
kruispunt van de Papegaaistraat en de 
Coupure Links. Dergelijke groenassen 

brengen groen en natuur binnen het be-
reik van de stadsbewoners.”
Blijvende inspanningen voor natuur
De Stad Gent wil dat de oppervlakte na-
tuur in Gent minstens op het peil van 
1999 behouden blijft. Dat blijkt makke-
lijker gezegd dan gedaan. In 1999 telde 
Gent ongeveer 2.865 hectare natuur. 
Goed voor 18 % van de totale stadop-
pervlakte. 880 hectare daarvan was 
bos, de rest vooral ruigte, grasland of 
moeras. Ondanks inspanningen die 
graslanden en moerassen deden toene-
men, bleek het aandeel Gentse natuur 
in 2009 echter gedaald met 110 hec-
tare. 20 hectare daarvan was bos dat 
verdween. 

Een stad is constant in ontwikkeling. 
En voor Gent ligt een groot deel van 
de natuur in het havengebied, waar in-
dustrie bijkomende terreinen inricht. 
Oppervlakte aan natuur gaat er onher-
roepelijk verloren. Als Gent zijn natuur 
terug op het peil van 1999 wil krijgen, 
moet de stad de verdwenen natuur el-
ders compenseren.

Door aanplantingen in het Parkbos, aan 
de Gentbrugse Meersen … steeg de bo-
soppervlakte weer. Een telling in 2014 
gaf aan dat de oppervlakte natuur weer 
was toegenomen tot het peil van 1999.  
Ook de oppervlakte aan moerassen 

nam toe dankzij inspanningen bijvoor-
beeld in de koppelingsgebieden rond 
de haven en in het Ter Durmenpark. 
Vergeleken met 2009 had Gent met 157 
hectare 6 % extra aan natuur.

De cijfers van 2014 tonen aan dat het 
tij gekeerd was. De oppervlakte natuur 
is terug op het peil van 1999. “En we 
tellen 70 hectare meer bos dan toen”, 
vertelt Liesbet. “Maar we rusten niet 
op onze lauweren. De stad blijft een 
dynamische ruimte met snelle ontwik-
kelingen. Doelstelling is nog steeds 
om de oppervlakte aan natuur op peil 
te houden en dat vraagt blijvende 
inspanningen.”

“De kwaliteit van de natuur ging er 
trouwens de laatste 15 jaar op achter-
uit, maar ook dat is logisch. Nieuwe 
natuur heeft tijd nodig om zich te ont-
wikkelen en aan natuurwaarde te 
winnen.”

Zachte functie
“Opdracht blijft dat we met zijn allen 
– zowel particulieren, bedrijven als 
overheid – inspanningen doen. Om be-
staande natuur maximaal en zo lang 
mogelijk te behouden, de kwaliteit 
ervan te verbeteren en ruimte te cre-
eren zodat nieuwe natuur zich kan 
ontwikkelen.”
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Interflower, funshoppen als strategie
Een beetje vroeg op afspraak stap ik tuincentrum Interflower 
in Lokeren binnen. “Mag ik u iets aanbieden terwijl u wacht?”, 
vraagt één van de medewerkers aan de ingang. Ik denk aan 
een glas cola aan de infobalie, maar de vrouw leidt me door 
de winkel. Ik kies een vrije tafel en realiseer me dan pas dat 
ik me in een cafetaria bevindt, te midden van het tuincenter. 
Hier en daar houden enkele oudere klanten een gezapige kof-
fieklets. Mijn drankje staat snel op tafel en ik vergeet even dat 
ik aan het werk ben. Twee minuten later stapt zaakvoerder 
Karel Van de Casserie richting mijn tafel. Onmiddellijk knip ik 
uit mijn weekendmodus. Juist: ik heb een interview.

Gezelligheid troef
Die cafetaria blijkt een essentieel ele-
ment in de verkoopstrategie van de 
volledige winkel. “Interflower pro-
beert eruit te springen door sfeer en 
beleving”, vertelt zaakvoerder Karel 
Van de Casserie. “We willen niet dat 
mensen naar hier komen omdat we de 
goedkoopste zouden zijn, maar omdat 
het prettig winkelen is: ‘funshoppen’.”

“Onze klanten komen om gezellig 
rond te kuieren en zich te laten inspi-
reren. Het voeren van of meegaan in 
een prijzenoorlog is aan ons niet be-
steed. Want het is dankzij de gezellige 
sfeer van de winkel dat ze producten 
meenemen naar de kassa.”

Die filosofie wordt doorgetrokken 
naar elk aspect van de winkel, zoals 
die cafetaria. Klanten kunnen er te-
recht voor broodjes, croques, warme 
maaltijden, gebak en een deugddoend 
kopje koffie. “De cafétaria was er al 
van in het begin en is onmisbaar voor 
het recreatief winkelen. Een groot 
deel van ons cliënteel is gepensio-
neerd en de sfeer van Interflower no-
digt uit om te ontspannen met een 
hapje en een drankje.”

“Interflower sluit enkel op maandag. 
Winkel en cafetaria zijn altijd open op 
zon- en feestdagen, waardoor een be-
zoek aan Interflower een soort gezel-
lige vrijetijdsbesteding wordt. Veel 
vaste klanten komen wekelijks of zelfs 
dagelijks langs.”

Online inspireren
Ook onze website is een verlengde 
van diezelfde visie. “We hebben geen 

webshop, maar negeren de invloed 
van het internet niet. Daarom hebben 
we een inspiratiewebsite. Klanten kun-
nen er terecht voor verschillende tuin-
tips: hoe ze best dille kweken, waarom 
en hoe je moet snoeien, onderhoudtips 
voor tuinmeubelen … Wekelijks pos-
ten we ook relevante tuinnieuwtjes. En 
in de online plantengids vinden klan-
ten alle informatie over hun favoriete 
planten.”

Wie denkt aan recreatief winkelen, 
denkt aan ‘klant is koning’. “Dat klopt. 
Op vraag doen we ook aan thuisbezor-
ging. We rekenen er bijna niets voor 
aan, elke boekhouder denkt dat we gek 
zijn. En als iemand denkt dat hij zijn 
aankopen niet in zijn auto getild krijgt, 
sturen we direct iemand naar de par-
king om te helpen. Mensen appreciëren 
dat, zo’n uitstekende service. Dat maakt 
allemaal deel uit van dat funshoppen.

Meer dan planten alleen
Ook het niet-plantengamma is volle-
dig afgestemd op recreatief winkelen. 
“Want met planten alleen doe je het 
niet”, vertelt Karel. “Zeker in het voor-
jaar. We zetten ook in op andere kas-
sagroepen, zoals een brede waaier aan 
decoratieartikelen. Ons ruim assorti-
ment sfeer-, interieur- en cadeauarti-
kelen alleen al is goed voor 12 % van 
onze omzet.”

“We bieden seizoensgebonden woon-
decoratie, tuinaccessoires en sfeer-
artikelen volgens de laatste woon- en 
tuintrends. Dat gaat van hobbymate-
rialen en zijde tot keuken-, badkamer- 
en slaapkamerartikelen, over kerst- en 
paasartikelen. Onze winkel heeft een 

hoog geschenkgehalte, wat het aspect 
funshoppen extra in de verf zet.”

Daarnaast heeft Interflower een ruim 
aanbod tuinelementen, beelden, orna-
menten, tuinmeubelen en barbecues. 
Ook huisdierartikelen en terrasbeno-
digdheden kregen een aparte afdeling. 
Het ruime assortiment aan vijverpro-
ducten bestaat uit vijverpompen en 
-filters, waterplanten, vissen, ornamen-
ten en verlichting. “De klant heeft alle 
mogelijkheden binnen handbereik om 
volop van zijn tuin te genieten.”

Eigen timmerwerk
“Waar we ook sterk in zijn? Een vers 
en groot aanbod aan boeketten, bloem-
stukken en snijbloemen. Bij ons worden 
dagelijks verse snijbloemen geleverd. 
Zo garanderen we dat bloemen lang 
mooi blijven en klanten er lang plezier 
van hebben.”

“Onze eigenheid is ook belangrijk 
voor ons. Mensen komen niet win-
kelen in een keten of gestandaar-
diseerde winkel. Het timmerwerk 
voerden we, bijvoorbeeld, helemaal 
zelf uit. Daarnaast blijven we ons-
zelf in vraag stellen en kijken waar we 
moeten moderniseren of herdenken. 
Zo willen we ergens in de nabije toe-
komst de cafetaria vernieuwen. Niet 
omdat die versleten is, maar omdat 
we met een nieuwe oriëntering van de 
kassa’s, toonbanken en koeltogen een 
nog betere service kunnen bieden.”

Oud ketelhuis
Die passie kwam niet uit de lucht val-
len. Als kind zat Karel al tussen de 
bloemen. “In een periode dat tuin-
centers in België nog niet bestonden, 
had mijn pa een bloemenwinkel in 
Temse”, vertelt hij. “Je had hier toen 
enkel bloemenwinkels, gereedschaps-

Garden Retail Services
Interflower is aangesloten bij Garden Retail Services (GRS), een 
Nederlands platform dat de krachten van meer dan 130 tuincentra over 
Vlaanderen en Nederland bundelt. Een dienstverlening op drie vlakken: on-
dernemerschap, assortiment en communicatie. Alle diensten zijn op elkaar 
afgestemd en gebaseerd op een gemeenschappelijke visie en doelstelling.
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DESINDO BVBA
WIEDAUWKAAI 88
B-9000 GENT
Tel. 09 253 82 99
Fax. 09 253 96 31
info@desindo.be

VESTIGING WEST-VL.
VIERKEERSTRAAT 16
B-8530 HARELBEKE

Tel. 056 716 171
Fax 056 711 769 

Harelbeke@desindo.beContacteer ons voor een dealer in uw buurt.

winkels, meubelzaken en dergelijke. 
Van het concept tuincentrum was nog 
geen sprake. Toen mijn vader tuincen-
ters ontdekte op reis, zag hij de kans 
om er zelf één op te starten.”

Vader Van de Casserie kocht een 
groot stuk grond in Sint-Niklaas om 
er tuincentrum EuroFlora te houden. 
De winkel stond er uiteraard niet op 
één dag. “In het begin waren dat ge-
woon grote serres.  Mijn ouders had-
den er nog geen woning en woonden 
toen daadwerkelijk in het oude ketel-
huis ernaast. En ze sliepen letterlijk op 
een matras onder de toonbank van de 
winkel. Pas later konden ze naast het 
tuincenter hun huis bouwen.”

“Jaren later liet hij EuroFlora over aan 
mijn nonkel en begon hij zelf een aza-
leakweekbedrijf in Stekene. Met 1,5 
ha aan teelt en nog eens 4 ha grond 
van andere bedrijven. Hij leverde aza-
lea’s over heel Europa, later kwam 
daar nog teelt van grote planten bij.”

Brand
“Een paar jaar later, in 1991, startten 
mijn ouders Interflower in Lokeren, 
twee-drie jaar later nam ik het roer 
over.” Maar het was niet allemaal 

rozengeur en maneschijn. In oktober 
2003 woedde een zware brand in het 
bedrijf. Gelukkig zonder gewonden, wel 
met aanzienlijke schade.

“Het vuur ontstond in de verkoops-
ruimte met kerstmateriaal”, zegt Karel. 
“De vlammen breidden razendsnel uit 
door de aanwezigheid van droge mate-
rialen en decoratiestukken. Naar schat-
ting 4.000 m? aan verkoop ruimte 
brandde volledig uit.”

“Maar we bleven niet bij de pakken zit-
ten. Vrij kort na de brand waren we 
terug open, want met Allerheiligen, 
Allerzielen en de drukke eindejaarspe-
riode in zicht konden we niet dicht blij-
ven. We hebben toen een gigantische 
tent gezet om de verloren verkoop-
ruimte op te vangen. Daarna werden de 
verwoeste delen van de winkel terug 
opgebouwd.”

Ruim plantenaanbod
Tot op vandaag blijft Interflower zich 
ontwikkelen. Ondertussen telt het tuin-
centrum 10.000 m? aan tuinplezier en 
45 personeelsleden. Een ruim assorti-
ment is één van de speerpunten. Je kan 
er terecht voor tuinplanten, vetplanten, 

varens en kamerplanten, maar ook voor 
schaduw- water- en moerasplanten.

Er is een ruime keuze aan éénjarige 
perkplanten, kuipplanten en bodembe-
dekkers, vlinder- en bijlokkers en rots-
planten. Ook aan geurende planten, 
roze-, rood- of in een ander kleur bloei-
ende planten. Seizoensgebonden biedt 
Interflower ook winterharde planten en 
lente- zomer- en nazomerbloeiers. Ook 
aan buxus, bamboe, bomen, struiken en 
klimplanten is er geen gebrek.

Ook voor het onderhoud van tuin en 
gazon ben je bij Interflower aan het 

juiste adres. Meer dan genoeg moge-
lijkheden in een ruim assortiment aan 
zaden en graszaden, graszoden, en 
meststoffen. Gewassen bescherm je 
met een ruime keuze uit biologische 
en andere bestrijdingsmiddelen tegen 
insecten, slakken, schimmels en an-
dere tuinplagen.

Aan tuingereedschap, kleding en 
schoeisel, bewatering, tuintegels, 
split, grind en verlichting vinden zowel 
consumenten als professionals alles 
wat ze nodig hebben.

www.tuincentruminterflower.be
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Nationale Grasdag: meer dan geslaagde 
jubileumeditie
Op 30 juni vond in Hove de Nationale Grasdag plaats, dé show-
case over gras en gazon voor de professionele groenvoorzie-
ner. 450 enthousiaste bezoekers vonden op de tiende jaargang 
van het evenement een terugblik op de voorbije edities. 
Doorzaaien, graszoden, beregenen, maaien, beluchten, verticu-
teren … kwamen ruimschoots aan bod. Bijkomende reden voor 
de grote opkomst (ondanks het regenweer) was de erkenning 
van de Grasdag als vormingsactiviteit voor behoud en verlen-
ging van de fytolicentie. Het was trouwens de laatste keer dat 
de Nationale Grasdag in Hove plaatsvond. Vanaf volgend jaar 
gaat de praktijkdag ‘on tour’ en doet het elke twee jaar een 
nieuwe provincie aan.

Demonstraties en tips
De Nationale Grasdag was opnieuw 
de ideale gelegenheid om collega’s 
en branchegenoten te ontmoeten in 
de gemoedelijke sfeer van het event. 
Het evenement ging van start met een 
warm onthaal en ontbijt. Na het wel-
komstwoord belichtten de aanwe-
zige partners enkele uiterst relevante 
thema’s.

Tijdens de tiende jaargang van het 
evenement passeerden heel wat de-
monstraties en nuttige tips de revue. 
Verschillende partners gaven gras- 
en bemestingsproeven, machinede-
monstraties en gaven persoonlijk 
antwoord op alle vragen over gras-
sen, zoden, bemesting en machinerie. 
Beroepsverenigingen als AVBS, BFG en 
PCS waren natuurlijk ook aanwezig. 

Belangrijke innovatie was de erken-
ning van de Nationale Grasdag door 
De Vlaamse overheid als vormingsac-
tiviteit voor het behoud en verlenging 
van de fytolicentie. Ieder uur werden 
rondleidingen voorzien langs alle stand-
houders. Naast de organiserende part-
ners Advanta, Bayer, Compo Expert, 
ICL en TerraCottem waren deze talrijk 
aanwezig.

Advanta
Advanta, het graszadenmerk van 
Limagrain, gaf de aanwezige groenpro-
fessionals informatie en advies voor 
een frisgroene, onkruidvrije mat. Geen 
kant-en-klaar recept zo bleek, maar een 
samenspel van op elkaar afgestemde 
handelingen. Enkel via de juiste voor-
jaarsbehandeling, een degelijk bemes-
tingsplan en een kwalitatieve opvolging 
na in- of doorzaai krijg je een duurzaam 
resultaat.

Daarnaast maakten bezoekers ken-
nis met ‘Colour Splash’. Een eenjarig, 
kleurrijk, langbloeiend en onderhouds-
arm veldbloemengamma. “Erg popu-
lair bij projecten van openbaar groen”, 
vertelt Erik Truyers van Advanta. “Het 
mengsel is enorm kleurrijk en vormt 
een belangrijke bron aan pollen en nec-
tar voor bijen en andere nuttige insec-
ten. Na een eenvoudige inzaaiing in 
de lente zorgt het voor een uitbundige 
bloei gedurende de hele zomer tot de 
eerste vorst.”

Bayer
Daarna was het woord aan Benjamin 
Lebrun van Bayer. Met Bayer 
Environmental Science is deze firma ac-
tief in het professionele onderhoud van 

sportvelden, golfbanen, openbaar en 
privaat groen. Daarvoor ontwikkelt het 
bedrijf specifieke oplossingen, zoals de 
‘StressGard’-formule voor de behande-
ling van ziekten op sportvelden en in 
siergazons.

“Dankzij StressGard bespaar je ener-
zijds op de hoeveelheid actieve stof per 
hectare”, aldus Benjamin. “Daarnaast 
maakt de formule gras sterker en weer-
baarder tegen stressfactoren ver-
oorzaakt door langdurige regenval, 
droogte, maaien, betreding …”

Compo Expert
Jo Verschueren van Compo Expert 
had het over meststoffen met traag 
werkende stikstofvormen. “De stik-
stof uit Isodur in ons gamma Floranid-
meststoffen komt geleidelijk vrij in een 
periode van drie maanden. Dat ver-
mijdt elke vorm van stikstofuitspoeling 
en de plant krijgt de gegeven stik-
stof volledig aangeboden, samen met 
de overige, noodzakelijke hoofd- en 
sporenelementen.”

“De stijgende interesse vanuit de 
groene sector voor de inzet van mest-
stoffen met een langzame werking heeft 
bij Compo Expert geleid tot de ontwik-
keling van ‘Basafilm Gazon Extra’. Die 
meststof is samengesteld vanuit twee 
unieke technologieën: de Isodur- en po-
lygeencoating technologie. Daardoor 
komen over een periode van ongeveer 
zes maanden diverse stikstoftransacties 
ter beschikking van de planten.”

ICL
Paul Dupas van ICL was ook van de 
partij. “We gaan nog altijd met even-
veel passie op zoek naar oplossingen 
om de kwaliteit van grassen en planten 
te optimaliseren. Door mee te denken 

met de gebruikers en met respect voor 
ons milieu. Producten als Osmocote, 
All-Round of Sierrablen zijn erg milieu-
vriendelijke meststoffen. En bovendien 
effectief. Want het is niet voldoende 
om een mengsel bacteriën aan te bren-
gen. Je hebt een geselecteerde stam 
nodig aan een gekende hoeveelheid en 
gemengd met specifieke hulpstoffen die 
zorgen voor een effectieve kolonisatie 
in de grond.”

TerraCottem
Frank Dewever van TerraCottem be-
nadrukte het belang van bodem-
verbeteringstechnologie. “Op het 
demoveld worden drie producten 
uit het TerraCottem-gamma inge-
zet bij veldproeven. Het gebruik van 
‘TerraCottem Universal’ zorgt voor een 
beter kieming na inzaai, een verhoogde 
waterretentie en betere bodemverluch-
ting tijdens de groeifase. En een ver-
hoogde biomassaproductie en grotere 
diversiteit tijdens de bloeifase.”

www.nationalegrasdag.be

Toekomst van de Nationale 
Grasdag
Met de jubileumeditie vond de 
Nationale Grasdag voor de laat-
ste keer in Hove plaats. De prak-
tijkdag gaat in de toekomst op 
tournee. Daarbij verhuist het de-
moveld om de twee edities van 
provincie. De eerstvolgende en 
daaropvolgende jaargang vinden 
plaats in Hoogstraten (Meer), te 
gast bij Graszoden Ooms.
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Modulaire tuinafzetting van Desindo maakt 
plaatsen makkelijk
Groothandel Desindo specialiseert zich in toebehoren voor af-
sluitingen. De toeleverancier ontwikkelde een eigen modulair 
afsluitingssysteem op basis van gecoate palen. De palen, ge-
maakt uit aluminium, zijn voorzien van gleuven, waarin naad-
loos verschillende plankentypes passen. Het plaatsen van een 
duurzame omheining ging nog nooit zo vlot.

Direct uit stock leverbaar
Hoveniers en tuinaannemers kunnen 
bij Desindo terecht voor allerhande 
materiaal voor afsluitingen, terras-
sen, beschoeiing en tuinhuis. Met een 
assortiment aan producten in hout, 
composiet, metaal, beton en kunst-
stof. “We bieden een breed aanbod 
aan materialen voor totaalprojecten”, 
vertelt Els Desintebin van Desindo. 
“De meeste producten zijn direct uit 
stock leverbaar. Handig in een be-
roepsactiviteit die afhankelijk is van 
weer en wind. Die tijdswinst is voor 
ons een grote troef om snel te kunnen 
inspelen op de vraag van de klant.”

Bovendien staat bij Desindo een team 
klaar om je professioneel te onder-

steunen met doelgericht technisch ad-
vies en goede service. Afhankelijk van 
het budget en de uiterlijke wensen 
brengen specialisten snel duidelijkheid 
in de keuze voor al je projecten. “Waar 
we kunnen, geven we onze klanten 
mondeling de juiste informatie. Zodat 
ze niet eindeloos moeten grasduinen in 
allerhande handleidingen.”

Handig systeem
“We kijken steeds uit naar nieuwe 
trends en luisteren graag naar de wen-
sen van onze klanten. We zijn een be-
drijf dat actief meedenkt en evolueert. 
Soms zie je bij houtsoorten en plaat-
singmethodes door de bomen het bos 
niet meer. Daarom maken we op voor-
hand een selectie op basis van kwa-

liteit. Daarnaast kijken we waar we 
kunnen verbeteren. Door, bijvoorbeeld, 
zelf producten te ontwikkelen die aan 
de strengste normen voldoen.”

Met die gedachte in het achterhoofd 
ontwikkelde Desindo een makkelijk mo-
dulair afsluitingssysteem met gecoate 
aluminium palen. Die palen zijn voor-
zien van een gleuf om 12 verschillende 
planktypes in te schuiven. “Dankzij 
het handige systeem en het lage ge-
wicht van de palen, plaats je de omhei-
ning snel en eenvoudig. De klant kiest 
een gepersonaliseerde afsluiting uit het 
grote assortiment planken. En onze ge-
coate palen passen bij elk planktype 
in naaldhout, hardhout, composiet 
of bamboe. Het resultaat: een onder-
houdsvriendelijke afsluiting met een 
zeer lange levensduur.”

“Voor de plaatsing van tuinschermen 
bieden we aluminiumpalen aan. Met 
een gleuf van 48 mm passen de meeste 
tuinschermen daar makkelijk in.”

Volledig assortiment 
afsluitingsmaterialen
‘Complete Fencing Supply’ (CFS) 

heeft een compleet en kwaliteitsval 
aanbod in huis voor al je afsluitin-
gen. “Voor elke oplossing in metaal 
of beton hebben we een uitgebreid 
assortiment met alle nodige hulpstuk-
ken en toebehoren. Met vrijblijvend 
advies.”

In het gamma van CFS komen onder 
andere volgende productcategorieën 
aan bod:
- Gelaste draad
- Vierkantvlechtwerk (tennisdraad)
- Crapaldraad (schapendraad)
- 3D-afsluitingen
- Palen, toebehoren en accessoires 

voor metalen afsluitingen
- Metalen poorten: staal of aluminium, 

roterend of schuivend, geautomati-
seerd en maatwerk

- Industriële draai- en schuifpoorten 
en maatwerk

- Steenkorven en steenschuttingen en 
maatwerk

- Betonafsluitingen: vlechtmotief en 
rotsmotief

- Betonpalen en platen voor houten 
afsluitingen

www.desindo.be

Desindo
Desindo is al meer dan twintig jaar actief als groothandel en toeleveran-
cier van een uitgebreid assortiment aan tuinhoutproducten in Gent. Onder 
de naam CFS geldt het bedrijf al enkele jaren als specialist van een breed 
gamma metaal- en betonafsluitingen van topkwaliteit aan een scherpe 
prijs. Desindo draagt een goede service hoog in het vaandel, medewer-
kers geven het nodige technische advies.

Begin 2013 opende Desindo een nieuw afhaalpunt in Harelbeke, waar het 
ruime Desindo & CFS assortiment eveneens verkrijgbaar is. Het Harelbeke 
team staat je met raad en daad bij voor al je projecten. Hier word je ook 
geholpen voor de plaatsing van tuinhuizen, eiken bijgebouwen, serres, 
poorten op maat en steenkorven.
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Pelckmans Turnhout krijgt award Beste 
Tuinmeubelwinkel 2016
Tuincentrum Pelckmans mag zich een jaar lang de beste 
tuinmeubelwinkel van België en Luxemburg noemen. Het 
tuincentrum uit Turnhout kreeg deze award op de B3 
Benelux Tuinmeubelvakbeurs in het Nederlandse Houten. 
Tuinmeubelzaak ’t Serreke in Ham en Freetime in Aarschot wer-
den bekroond met zilver en brons.

Twee awards
Op 13 en 14 juni vond de B3 Benelux 
Tuinmeubelvakbeurs plaats in de Expo 
van Houten bij Utrecht. Tijdens deze 
tweedaagse gaven de meest vooraan-
staande en toonaangevende tuinmeu-
bel- en textielleveranciers in de Benelux 
een preview van de 2017-collectie. 
Verdeeld over drie beurshallen vonden 
bezoekers een dertigtal leveranciers op 
gebied van tuinmeubilair, tuinmeubel-
textiel, parasols en onderhoud. En de 
beurs wordt steeds populairder: de ze-
vende editie trok 25 % meer bezoekers 
dan vorig jaar. 

Naar jaarlijkse gewoonte reikte de B3-
branchevereniging twee awards uit. 
Een award (goud, zilver en brons) voor 
Nederlandse winkels en een award (ook 
in goud, zilver en brons) voor Belgische 
of Luxemburgse winkels.

Pelckmans krijgt goud
Voor de Belgische en Luxemburgse 
markt kwam tuincentrum Pelckmans uit 
Turnhout als winnaar uit de bus. Het 
tuincenter kreeg de award voor ‘Beste 
Tuinmeubelwinkel België en Luxemburg 
2016’. De jury apprecieerde vooral 
de uitgebreide collectie en sfeervolle 
afdeling.

“We waren geïmponeerd door de om-
vang van dit prachtige tuincentrum en 
de praktische garage onder het pand”, 
aldus de jury. “Bij binnenkomst wordt 
het direct duidelijk dat er ook tuinmeu-
belen in huis zijn. Dat mag wel eens, 
langs alle groen- en tuinartikelen. Een 
setje en verwijzing naar het entresol 
doen al heel veel.”

Op het entresol van Pelckmans staat 
een zeer complete collectie tuin- , ter-

ras- en campingmeubelen. “We von-
den de indeling veel beter dan vroeger 
met meer ruimte tussen de sets. Meer 
licht en kleur zorgden voor sfeervolle 
afscheidingen. De opstelling van de di-
verse materialen wordt duidelijk ge-
scheiden, heel overzichtelijk voor de 
klant. De materialen teak,aluminium, 
wicker en metaal worden in ruime 
mate getoond. Met aandacht voor alle 
prijsklassen.”

“Het gaat bij deze verkiezing om de 
meubelen, maar als wij de barbecue 
ook als tuinmeubel zien, dan krijgt de 
Weber-afdeling bij Pelckmans extra 
punten”, oordeelt de jury. Ook hun 
website deelde mee in de feestvreugde. 
De prettige navigatie, verschillende 
merkenfolders en grote hoeveelheid 
modellen online kregen veel bijval.

Tweede en derde plaats
Tuin- en interieurcentrum ’t Serreke in 
Ham kwam op de tweede plaats. “We 
werden aangenaam verrast door de 
sfeervolle en lichte afdelingen. Ze heb-
ben beduidend meer lichtinval dan 

de andere genomineerden uit de hele 
Benelux. Elke afdeling straalt gezellig-
heid uit en de extra aankleding maakt 
een rondgang tot een plezier.”

“De tuinmeubelafdeling is een harmo-
nieus geheel en met afgestemde kleu-
ren ingericht. De diverse materialen zijn 
goed vertegenwoordigd, maar hebben 
in vergelijking met andere de andere 
genomineerden minder breedte.” Maar 
bij geen enkel ander bezoek beleefde 
de jury zo veel sfeer als bij ’t Serreke. 
En de website werd als even sfeervol 
beoordeeld.

Op de derde plaats voor België en 
Luxemburg: Freetime in Aarschot. 
“In een mooi, nieuw pand vind je bij 
Freetime een uitgebreide collectie aan 
diverse productengroepen. De website 
navigeert prettig en de tuinmeubelaf-
beeldingen zijn eenvoudig maar duide-
lijk. Bij Freetime kan je online bestellen 
en worden de meubelen ook bezorgd. 
En de winkel heeft een breed assorti-
ment leuke gadgets in allerlei groepen.”

www.b3beurs.nl

Hoe wordt de uiteindelijke winnaar bepaald?
De leden van de B3-branchevereniging mogen elk jaar zeven winkels no-
mineren voor de Nederlandse award en zeven winkels voor de Belgische-
Luxemburgse. Per award gaan de vijf winkels met de meeste punten door naar 
de volgende ronde.

Van half februari tot half mei kunnen klanten en relaties stemmen op hun favo-
riete tuinmeubelwinkel. Per award gaan de drie winkels met de meeste stem-
men door naar de laatste ronde.

De drie overgebleven genomineerden krijgen bezoek van een mystery shop-
per. Hij of zij rapporteert dan aan een deskundige jury, op basis daarvan kiest 
de jury de uiteindelijke winnaar van de Nederlandse en Belgisch-Luxemburgse 
award.

www.brancheverenigingb3.nl

Jef Pelckmans (links), winnaar beste Tuinmeubelwinkel Belgie&Luxemburg en Frits Wolf van B3
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Regelbare terrasdragers, regelen de hoogte van houten terrassen, betontegels, roosters,…. 

Serie: PREMIUM 
TERRASDRAGERS 

Voordelen van het Premium gamma: 

- Regelbaar met vijs vanaf 17mm 
- Blokkade aan het einde van de vijs 
- Automatische hellingcorrector tot 5% 
- Modulair systeem met verlengstukken 
- Boven steunplaten kunnen vast geklikt worden 
- De basisplaat is voorzien van gaten voor het verlijmen of vast te vijzen 
- Hoge droogkracht 
- Patent pending 

KERAMISCHE  TERRASTEGELS

RUIM GAMMA

NATUURSTEEN & SIERGRIND

GROTE VOORRAAD

SCHERPE CONDITIES

w w w . v a n d i x . b e
i n f o @ v a n d i x . b e
IZ  PLASSENDALE 3 ,  Ku ipweg 6 ,  8400 OOSTENDE

PELLENC
Ultra-lichte bladblazer
Vijf jaar na het uitbrengen van de blad-
blazer Airion 1 lanceert Pellenc nu 
Airion 2, die nog krachtiger, nauwkeuri-
ger en comfortabeler is. Bij de ontwik-
keling van dit gereedschap, gebaseerd 
op de feedback van klanten, is gebruik 

belangrijke innovatie kan RSI worden 
voorkomen, omdat de verticale werkas 
van de schouder tot de pols wordt ge-
respecteerd. Met zijn lichte gewicht 
(2,55 kg inclusief reëel kabelgwicht in 
de hand) is het gereedschap goed te 
hanteren en zijn geringe geluidsdruk 
(79 decibel) zorgt voor minder over-
last voor de gebruiker en zijn omgeving 
waarin hij zijn werkzaamheden verricht. 

Een dichte motor voor een langere 
gebruiksduur
De motor van de Airion 2 is ontworpen 
met de precisie van een vliegtuigonder-
deel en is ingekapseld in een behuizing 
van magnesiumlegering, die zorgt voor 
volledige dichtheid. De motor wordt ge-
koeld met een radiator van magnesium. 
Deze technologie voorkomt beschadi-
ging van de motor, omdat er, in tegen-
stelling tot de technieken die doorgaans 
worden gebruikt, geen luchtstroom 
door het gereedschap loopt om het te 
koelen.

www.pellenc.com

gemaakt van innovaties en technolo-
gieën die in de ruimtevaart worden 
gebruikt. 

Groter vermogen en meer comfort
Het vermogen van de bladblazer Airion 
2 is met 30% verhoogd ten opzichte 

van de eerste versie. Het is de enige 
bladblazer op de markt met een stuw-
kracht van 17.5 Newton. De technici 
van Pellenc hebben gewerkt aan het 
evenwicht en de ergonomie, zodat 
kracht, nauwkeurigheid en comfort in 
hetzelfde gereedschap worden ver-
enigd. Hiermee is Airion 2 de enige 
bladblazer die zowel een statisch als dy-
namisch evenwicht heeft. Dankzij deze 
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Knokke-Heist, 
bijvriendelijkste gemeente in Vlaanderen
Om het ecosysteem van de stad in stand te houden, moet 
meer aandacht gaan naar bijen en andere nuttige insecten. 
Verschillende steden, gemeenten en bedrijven nemen steeds 
meer initiatieven om dit te verzekeren. Mooi voorbeeld is de 
gemeente Knokke-Heist, die acht bloemenweiden en twee bij-
entuinen inrichtte om het welzijn van de insecten te verzeke-
ren. Het werd zo ‘a place to bee’. 

Pilootproject voor bijenwelzijn
In 2010 hield Knokke-Heist een sym-
posium over het uitsterven van de 
bijen en de catastrofale gevolgen ervan 
voor ons ecosysteem. “Het evene-
ment was zo succesvol dat we met-
een een tweede editie organiseerden”, 
zegt Siska Willems van dienst Milieu 
en Natuur in Knokke-Heist. “Tijdens de 
tweede bijeenkomst gaf dokter Bach 
Kim Nguyen van BeeOdiversity - een 
project dat zich inzet voor het behoud 
van de bij en haar ecosysteem - een 
gastlezing. Op basis van zijn nuttige tips 
over het bijvriendelijker maken van de 
gemeente, besloot het bestuur met het 
bedrijf in zee te gaan. En een project op 
te starten dat het welzijn van de bijen 
verbetert.” 

De 10 bijensites vormen een piloo-
tproject dat onderzoek doet naar het 
algemeen welzijn van de bijen en het 
leefmilieu in de gemeente. Een inte-
graal project dat mens en bij dichter 
bij elkaar brengt. Met onder andere 
acht bloemenweiden, twee bijentuin-
tjes, tien bijenkorven en meerdere 
insectenhotels.

“De bijentuin in de Paulusstraat ligt in 
natuurgebied en werd ingericht met 
duinplanten. De extensief beheerde 
bloemenweide met inheemse bijenplan-
ten demonstreert het natuurlijke aspect 
in al zijn schoonheid. Het demo-plant-
vak illustreert dan weer hoe consu-
menten in hun eigen tuin een bijdrage 
kunnen leveren aan het bijenwelzijn.” 

“Naast de vele bloemen die centraal 
staan in de bijenwereld, toont de bij-
entuin hoe meer dan 350 bijensoorten 
harmonisch samenleven. Zo eigenen 
de honingbijen zich de bijenkorven toe, 
terwijl solitaire bijen eerder hun stek 
vinden in het insectenhotel of onderdak 
vinden in takkenrillen en zandwanden.” 

Om de bewustmaking verder te verster-
ken, werd in de tuin van cultuurcentrum 
Scharpoord een bijen- en biodiversi-
teitscentrum ingericht met hetzelfde 
doel. 

Fietsen rond bijen
In totaal kwamen er tien bijenlocaties, 
opgedeeld in drie zones: een oostelijk, 
westelijk en centraal gebied. Daarbij 
werd een oostelijke en westelijke fiets-
route uitgestippeld samen met een 
centrale wandelroute. Langs de routes 
steek je heel wat op over bijen, biodi-
versiteit, honingbloemen, bestuivers, 
vlinders, wilde bloemen en veldbloe-
men. Er werden 12 bijengidsen opgeleid 
die geïnteresseerde groepen begelei-
den en uitleg geven tijdens hun fiets -of 
wandeltocht. Een kaart van de routes 
en educatieve vragenlijst zijn verkrijg-
baar bij de toeristische dienst of via de 
website.

Ook andere publieke ruimtes in de ge-
meente krijgen bij heraanleg een bij-
vriendelijke groeninrichting. “Het 
bijenverhaal wordt zoveel mogelijk in 
de gemeente toegepast”, vult burge-
meester Leopold Lippens aan. “Op de 

verschillende bloemenweiden en bijen-
tuinen staan informatieborden met uit-
leg over het belang van de bij. Hopelijk 
groeit het project hierdoor en helpen 
steeds meer bewoners het bijenwelzijn 
te verbeteren.” 

Milieubewakers
“Met dit project wil Knokke-Heist, naast 
sensibiliseren en het verder ontwikke-
len van de biodiversiteit, ook het mi-
lieu op een wetenschappelijke manier 
monitoren. Bijen spelen daarin een be-
langrijke rol. In hun zoektocht naar ho-
ning verzamelen ze allerlei analysedata. 
Bijvoorbeeld over het type planten, de 
aanwezigheid van pesticiden en de hoe-
veelheid en kwaliteit van voedingsbron-
nen voor bestuivende insecten. Allen 
uitstekende indicatoren van de alge-
mene milieutoestand.”

Centraal daarbij staat de innovatieve 
milieumonitoringtool die de firma 
BeeOdiversity ontwikkelde om deze 
gegevens in kaart te brengen. Knokke-
Heist kan zo wetenschappelijk gefun-
deerde maatregelen nemen om de 
biodiversiteit op haar grondgebied te 

beschermen en te verbeteren. Daar 
halen zowel inwoners, dieren als insec-
ten hun voordeel uit. Knokke-Heist is 
daarmee de eerste gemeente in België 
die bijen een rol als milieubewakers 
toebedeeld. 

www.knokke-heist.be/beeodiversity

BeeOdiversity, 
Het project BeeOdiversity wordt geleid door dokter Bach Kim Nguyen, wereld-
wijd erkend expert over het dreigende uitsterven van de bijen.

BeeOdiversity heeft als missie projecten te ontwikkelen en advies te versprei-
den ter bevordering van de biodiversiteit, de voedselverscheidenheid en het 
welzijn door middel van de instandhouding van bestuivers. Dit via een globale, 
innovatieve en wetenschappelijke aanpak waarbij alle stakeholders - bedrijven, 
particulieren, landbouwers, wetenschappers, imkers en overheden - worden 
gesensibiliseerd.

www.beeodiversity.com
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Tuinretailers lanceren all-in concept voor 
preventieve dierenzorg in abonnementsvorm
Pal naast de Eurotuin in Merelbeke opende op 26 augustus 
een one-stop gezondheidscentrum voor honden en katten. 
Initiatiefnemers achter dit gloednieuwe concept -WelloPet ge-
doopt- zijn Rudi De Kerpel, zaakvoerder van Eurotuin Groep, 
en Rudy Lefèvre, die bijna 11 jaar directeur van Aveve Retail 
was. Bedoeling is dat er de komende jaren nog meer WelloPet-
vestigingen opengaan, in Vlaanderen én Wallonië.

Belgische primeur
Ze broedden naar eigen zeggen al 
ruim een jaar op het idee om een ge-
zondheidscentrum voor huisdieren te 
openen. Na een intensieve voorberei-
dingsfase, inclusief twee consumenten-
bevragingen, begonnen Rudi De Kerpel 
en Rudy Lefèvre –twee rasechte retail-
strategen- begin dit jaar aan de uitwer-
king van hun ideeën. Dat vertaalde zich 
op 26 augustus jongstleden in de ope-
ning van het allereerste WelloPet-filiaal 
in Merelbeke.

“Een Belgische primeur in de wereld 
van tuincentra”, noemt Rudi De Kerpel 
het. “Dit innovatieve concept en busi-
nessmodel neemt op de markt een 
plaats in tussen dierenartspraktijken en 
dierenspeciaalzaken.”
De zaakvoerder van Eurotuin Groep 
benadrukt dat WelloPet een apart be-
drijf is, met een eigen management en 

aandeelhoudersstructuur. Gedelegeerd 
bestuurder en meerderheidsaandeel-
houder is Rudy Lefèvre. Hem kennen 
we nog uit zijn periode als divisiedirec-
teur van Aveve Retail. Samen met zijn 
vennoot Rudi De Kerpel is hij de grote 
bezieler achter dit ambitieuze project.

Geen kannibalisatie
Opvallend is het ‘Pet Health Centre’ 
grenst aan een tuincentrum dat zelf 
al een eigen pet care-afdeling had. 
Vreest Eurotuin-zaakvoerder Rudi De 
Kerpel niet voor een kannibalisatie-ef-
fect? “Misschien zal er links en rechts 
wat omzet verloren gaan, maar de 
extra trafiek die WelloPet gaat gene-
reren, gaat dat ruimschoots compen-
seren. Ik ben van het principe dat één 
plus één nog altijd drie is. Het ene ver-
sterkt het andere. Bij Eurotuin draait 
het in de eerste plaats om verkoop van 

producten, terwijl WelloPet dienstver-
lening biedt maar dan gekoppeld aan 
premium voeding die niet verkrijgbaar 
is in tuincentra of doe-het-zelfzaken. 
Wie weet, kunnen we met deze pro-
duct-dienstcombinatie een dam opwer-
pen tegen de opmars van e-commerce. 
Toegevoegde waarde bieden, daar is 
het ons om te doen.”

“Net als veel van mijn concullega’s 
zoekt Eurotuin Groep constant naar 
andere manieren om extra inkomsten 
te genereren. Er is duidelijk nood aan 
een verfrissend idee dat de naakte ver-
koop van producten kan overstijgen. 
Retail zal sowieso meer moeten op-
schuiven richting dienstverlening. Zo is 
het idee ontstaan om een one-stop ge-
zondheidscentrum voor de verzorging 
en behandeling van huisdieren te ope-
nen. De focus ligt op honden en katten, 
maar knaagdieren nemen we er graag 
bij.”

Who’s next?
Eurotuin Merelbeke is dus de eerste 
winkel die WelloPet (ondergebracht in 

een nieuwbouw van 220m2) als naaste 
buur krijgt. Er is een ingang voorzien 
in het tuincentrum zelf, maar Wellopet 
heeft ook een eigen hoofdingang via de 
grote buitenparking.
De Kerpel is trots dat Eurotuin zich en-
gageert als eerste franchisenemer van 
WelloPet, maar zal het nieuwe con-
cept pas na een jaar evalueren alvo-
rens te beslissen of ook de andere 
drie Eurotuin-vestigingen (Ophasselt, 
Deinze en Roeselare) het voorbeeld van 
Merelbeke zullen volgen.

“Het hoeven echter niet altijd tuincen-
tra te zijn”, benadrukt managing part-
ner Rudy Lefèvre. ”Retailers –zowel 
zelfstandigen als ketens- uit andere sec-
toren, dus ook fast moving consumer 
goods, komen net zo goed in aanmer-
king om een partnership met WelloPet 
te sluiten. Het belangrijkste is dat het 
steeds strikt gescheiden is, in een apart 
gebouw met een gemiddelde opper-
vlakte van 250m2. Het wordt dus zeker 
geen shop-in-the-shop concept.”

Welbehagen
“Moest na drie jaar blijken dat het 
WelloPet-concept beperkt blijft tot deze 
vestiging, dan hebben we er serieus 
naast geschoten. Voor de rest ga ik me 
niet vastpinnen op cijfers maar laat het 
duidelijk zijn dat ik heel sterk geloof in 
dit verhaal”, blijft Lefèvre voorzichtig.

De naamkeuze doet in ieder geval ver-
moeden dat de ambities verder reiken 
dan alleen Vlaanderen. “We heb-
ben inderdaad lang gezocht naar een 
naam die in beide landsdelen kan uit-
gesproken worden. Als de opportuni-
teit zich aanbiedt om dit concept ook in 
Wallonië uit te rollen, gaan we die kans 
zeker niet laten liggen.”

Alles draait om welbehagen, niet enkel 
van het huisdier maar ook van de ei-

Rudy Lefèvre en Rudi De Kerpel, zaakvoerder van 
Eurotuin Groep
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“Er is duidelijk nood aan een verfrissend idee 
dat de naakte verkoop van producten kan 
overstijgen. Retail zal sowieso moeten op-

schuiven richting dienstverlening”

Rudi De Kerpel, Eurotuin Groep

genaar. Want, zo luidt het motto van 
WelloPet: Happy Pets, Happy Baasjes. 
Anders gezegd: als het huisdier tevre-
den is, zal de eigenaar dat ook wel zijn.

Laagdrempelig
Bij WelloPet kan de consument terecht 
bij een 9-koppig team van experts -be-
staande uit  dierenartsen, verzorgers en 
gedragstherapeuten- die instaan voor 
de zorg en coaching op maat van de 
hond of kat en zijn baasje. Persoonlijke 
service en empathie staan daarbij cen-
traal. “Met dit nieuwe concept beogen 
we een positieve benadering van die-
renzorg”, legt Rudy Lefèvre uit. “We 
willen preventief tewerk gaan (‘voorko-
men is beter dan genezen’), maar het 
moet vooral laagdrempelig en makkelijk 
zijn. Daar slagen we in door alle exper-
tise samen te brengen op één plaats. 
We bieden vijf diensten aan: dierenart-
sen, gedragstherapie, voeding & acces-
soires, events en workshops, alsook 
een trim- en wassalon.” 
“Behalve onze twee consultatieruimtes 
en twee gescheiden wachtkamers, be-
schikken we in het health center ook 
nog over twee volledig uitgeruste ope-
ratiekwartieren”, aldus de Gentse die-
renarts Ben Hilderson die als derde 
partner mee in het avontuur stapt.

Wellopet is echter meer dan enkel een 
gezondheidscentrum, het all-in con-
cept omvat ook een handige webtool 

waarmee baasjes de gezondheid van 
hun huisdier dagelijks op de voet kun-
nen volgen. Lefèvre legt uit: “Met een 
persoonlijke code kan de klant het me-
disch dossier van zijn geliefde huisdier 
online inkijken. En dankzij het ‘Life Plan’ 
(een zorgpakket met medicatie, verzor-
gingsproducten, en voucher voor ge-
dragsconsult) kan hij voor langere tijd 
de verzorging van zijn geliefde huisdier 
plannen, digitaal beheren én gespreid 
betalen tegen een zeer voordelige prijs. 
Men krijgt toegang tot alle info over de 
gezondheid van huisdier en kan recht-
streeks vragen stellen aan de WelloPet-
experts. Er komt ook een mobile app 
maar die is nog in ontwikkeling. Het 
opzet is one-click bying voor de ver-
zorging en behandeling van je favoriete 
huisdier. Waarbij men de smartphone 
of tablet als een soort remote control 
gaat kunnen gebruiken.”

Abonnementsformule
“Eigenlijk komt het er op neer dat we 
dierenzorg ‘productiseren’, door het 
te bundelen in een pakket. Zo kunnen 
honden- of kattenbezitters intekenen 
voor een Food Plan, een soort abon-
nement voor drie, zes of twaalf maan-
den waarbij de klant zijn zakken met pet 
food thuis geleverd krijgt. Vooraf advi-
seert de dierenarts bij de keuze van de 
meest geschikte voeding. Het plan is 
om in een later stadium onder de naam 
MediPlan ook een hospitalisatieverze-

kering aan te bieden maar zover zijn we 
nog niet”, aldus Lefèvre die nog mee-
geeft dat het opzet is om WelloPet uit 
te bouwen tot een heuse franchiseor-
ganisatie. “Ofwel doen wij zelf de in-
vesteringen en kiezen we voor ‘revenue 
sharing’, ofwel draait de franchisene-

mer de investeringskraan open. Beide 
verdienmodellen zijn mogelijk.”

Tot slot nog dit: uitgezonderd op dins-
dag (de enige sluitingsdag) is WelloPet 
alle dagen open van 9 tot 18u30, dus 
ook op zaterdag en zondag!

De ECO-oh! website is een feit

Vanaf nu raadpleeg je het ECO-oh! assortiment online. Met overzichtelijke pro-
ductpagina’s en het verhaal achter dit uitzonderlijke merk dat oplossingen pre-
senteert van 100% gerecycleerd plastic afval.

Want met ECO-oh! geef je creatief en duurzaam vorm aan tuinen en openbare 
ruimtes. ECO-oh! producten zijn efficiënt in plaatsing, quasi onderhoudsvrij en 
door de extra lange levensduur zijn ze voordelig op lange termijn.

Je projecten getuigen bovendien van een ecologisch bewustzijn. Je vermijdt im-
mers dat restplastics verbrand worden. Doordat we ze samen sorteren geven 
we ze een tweede leven. Dat is meteen tastbaar voor je opdrachtgevers. Goed 
voor de natuur en voor onze toekomstige generaties.

www.eco-oh.com
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Geslaagde opendeurdagen bij Marcel Van Dyck
Net voor de zomervakantie het land in zijn greep kreeg, brach-
ten honderden groenprofessionals een bezoekje aan de open-
deurdagen die door machineleverancier Marcel van Dyck en 
boomkwekerij Arbor in Houtvenne werden georganiseerd. Beide 
organisatoren zorgden samen voor een boeiende tweedaagse met 
demo’s, rondleidingen en een goedgevuld seminarieprogramma. 
Tussendoor kon iedereen ook even ontspannen en volop genieten 
van een uitstekend verzorgd ‘Summer grill’ buffet. 

Onkruidbestrijding 
De opendeurdagen lieten twee totaal 
verschillende gezichten zien: op woens-
dag 22 juni genoten de bezoekers zicht-
baar van het prachtige weer en was 
het aangenaam toeven op zowel de uit-
gestrekte landerijen van boomkweke-
rij Arbor als de bedrijfsterreinen van 
Marcel Van Dyck, waar diverse demo’s 
de aandacht trokken. Op donderdag 23 
juni oogde het programma even mooi, 
maar gooiden de weergoden roet in 
het eten. Toch klokten de opendeur-
dagen af op een 800-tal bezoekers 
zodat beide bedrijven op een geslaagd 
en voor herhaling vatbaar evenement 
kunnen terugblikken. Meteen na onze 
aankomst werden de bezoekers getrak-
teerd op een demo van Wave, de speci-
alist inzake onkruidbestrijding met heet 
water. Water is één van de beste ener-
giedragers in de natuur en de Wave on-
kruidbestrijdingsmethode maakt daar 
zo efficiënt mogelijk gebruik van. De 
bestrijdingsmethode gaat het onkruid 
te lijf met 100% heet water van circa 
98° C. De vrijgekomen energie maakt 
de celstructuur van de plant kapot. 
Bovengrondse delen van de plant ster-
ven af en na elke behandeling raken 
ook de onkruidwortels verder uitgeput. 
De Wave series onkruidmachines be-
staan uit drie handmachines en drie op-
bouwmachines. Alle machines kunnen 
met oppervlaktewater worden gevuld. 
Door de veilige werking en lage druk 
zijn ze eenvoudig, praktisch en op alle 
verharde en halfverharde oppervlakten. 
Innovatief en efficiënt: dat is hoe Weed 
Control onkruid ‘anders’ aanpakt. Weed 
Control is de Europese uitvinder en 

producent van onkruidbestrijdende ma-
chines voor terrein- en wegenbeheer. 
Productiviteit en duurzaamheid zijn de 
uitgangspunten bij de creatie van de 
machines die geen gebruikmaken van 
chemische bestrijdingsmiddelen en een 
ongekend lage CO2-uitstoot hebben. 
Duurzaamheid betekent ook oog voor 
de veiligheid van de gebruiker. Weed 
Control brengt de ontwikkeling van on-
kruid zo snel mogelijk tot stilstand in zo 
weinig mogelijk handelingen. De werk-
snelheid is optimaal, waardoor er meer 
meters per tijdseenheid kunnen worden 
gemaakt. 

Vlijmscherpe kracht
Even verderop werden we uitgenodigd 
voor een korte kennismaking met de 
producten van Maruyama, in het bij-
zonder de heggenschaar die uitgerust 
is met een versnellingsbak voor zware 
klussen. Robuust en betrouwbaar, uit-
stekend vermogen en dito presta-
ties, een zorgvuldig bedachte balans 
en beschikbaar in verschillende mes-
lengtes, types en motorklasse: geen 
wonder dat steeds meer professione-
len voor Maruyama kiezen. We kon-
den met eigen ‘vingers’ de vlijmscherpe 
chroomstalen messen beroeren en de 
zuiverheid uittesten van het scherpe, 
gepolijste en dubbelsnijdende mes. 
Ondertussen kregen we ook uitleg over 
het hybride antitrilling-systeem en het 
Reverse Start 2-systeem dat voor een 
snelle en makkelijke start zorgt.

Van gazon tot vliegveld 
Ook voor het onderhoud van sportvel-
den, golfterreinen en andere grasrijke 

zones was er een en ander te bezich-
tigen met onder meer de machines 
van GBK, een selectie van Weibang en 
Shibaura dat een gesmaakte demo gaf 
met de SR525 kooimaaier. Vanmac BV 
presenteerde de oplossingen die onder 
de merknaam Trilo in eigen beheer 
worden ontwikkeld en geproduceerd. 
Trilo richt zich in het bijzonder tot pro-
fessionals in het openbaar groenbe-
heer, infrabeheer, golfbaanonderhoud 
en vliegveldonderhoud en voorziet hen 
van adequate machines en accessoires 
voor dagelijkse werkzaamheden zoals 
gras maaien, verzamelen en afvoeren, 
het opzuigen en afvoeren van blad en 
het opzuigen en afvoeren van afval. De 
machines van Trilo zijn opgedeeld in de 
categorieën 
‘Bladblazers’, ‘Zuigunits’, 
‘Zuigcontainers’ en ‘Verticuteerunits’. 
Het Italiaanse Grillo toonde dan weer 
enkele frontmaaiers met en zonder op-
vang. De compacte en bij alle omstan-
digheden bruikbare maaiers kenmerken 
zich door nieuwe technische oplossin-
gen die werklieden niet alleen helpen 
met hun werk, maar het ook aangena-
mer maken.

Accu Power
Bosch Professional gooide het over de 
sportieve boeg en organiseerde wed-
strijdjes terwijl ondertussen uitleg werd 
gegeven over het professionele accuge-
reedschap en in het bijzonder de GEN 
230V-1500 Accu-Power Unit. Deze we-
reldprimeur levert van het elektriciteits-
net onafhankelijke energie voor de hele 
werkdag en maximale flexibiliteit tot en 
met continu gebruik op plekken zonder 
stroombron. De Power Unit is geschikt 
om het hele jaar door buiten (IP 54) ge-
bruikt te worden. Door de innovatieve 
Lithium-ijzerfosfaat-technologie wordt 
een constant vermogen van 1500 watt 
bereikt. 

Werktuigendragers 
MultiOne pakte uit met haar befaamde 
werktuigdragers die inzetbaar zijn op 

vele domeinen, onder meer voor de 
aanleg en het onderhoud van tuin en 
park. Door zijn uitgebreide gamma 
vindt iedere professional een geschikte 
MultiOne in het programma machi-
nes van 14 tot 60 pk met hefkracht tot 
2.000 kg en in de meer dan 50 ver-
schillende werktuigen.
Mulithog maakte indruk met de nieuwe 
CX-serie die zich kenmerkt door de erg 
smalle chassisbreedtes (vanaf 1.150 
mm) en verder door het gunstige feit 
dat de machines een MTM van 3500 
of 4000 kg hebben. De CX55 (55 pk-
motor) en CX75 (75 pk-motor) worden 
de ‘’kleine maar krachtige’’ modellen 
uit het Multihog-gamma genoemd. De 
Kohler motoren verzekeren een zuivere 
werking met lage emissieniveaus die 
tegemoetkomen aan de ‘Tier IV final‘ 
vereisten. De CX-modellen profiteren 
van een krachtig hydraulisch systeem, 
een mechanische aftakas en een fron-
taal liftsysteem dat toelaat de reeds 
bestaande werktuigen met gemak te ge-
bruiken. De ruime, ergonomische ca-
bine garandeert een duidelijk zicht en 
zeer lage lawaai- en vibratieniveaus.  

Toespraken
Naast de machinedemo’s konden de 
bezoekers ook enkele interessante 
toespraken volgen. Huub Hiddema 
had het over ‘Alternatieve onkruidbe-
strijding die werkt’ en Ronny Nijboer 
vertelde ‘Het verhaal achter de iepen-
ziekte’. Jan Hekman had het over ‘De 
levende bodem toegespitst op che-
mievrij sportveldenbeheer en beplan-
ting’. Stefaan Bingé behandelde hoe we 
‘Ziektebeelden bij planten’ met al onze 
zintuigen kunnen waarnemen. Erik De 
Waele plantte ‘De juiste boom op de 
juiste plaats’ en Rik Verstijnen boeide 
met een seminarie over ‘Toepassing mi-
cro-organismen in de bodem’.
De opendeurdagen werden afgeslo-
ten met een bezoek aan boomkwekerij 
Arbor waar ook verschillende machines 
in werking konden worden gezien.  
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U zweert bij flexibiliteit en rust? Dat treft: met ons ruim professioneel assortiment accumachines klaart u elke opdracht draadloos en zonder 
storend lawaai. De borstelloze EC-motor en het Lithium-Ion Pro label van de accu’s garanderen een minimaal energieverbruik en een maximaal, 
langdurig werkvermogen. Ook belangrijk: werken met een accumachine is in vele opzichten vriendelijk voor uzelf en uw omgeving. De elek-
tromotor maakt namelijk komaf met uitlaatgassen en is buitengewoon duurzaam. Eenzelfde accu past bovendien in alle Lithium-Ion Pro 
machines van STIHL. Handig, toch? 

Test de topkwaliteit van onze accumachines nu bij uw vakhandelaar, 
of kijk voor meer info op stihl.be.

360° professionele accukracht

ADV_stihl_accu_GardenStyle_BENL_350x230_15_09_2016_IC_DEF.indd   1 12/08/16   13:49
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Cartoon van de maand

DE HUSQVARNA
ACCU VOORDELEN 

ÉÉN ACCU KOSTENBESPAREND GEEN DAMPEN,  
MINDER LAWAAI

Een accu voor alle machines, 
efficiënt en eenvoudig in gebruik.

De hogere aanschafprijs van een 
accumachine is snel terugverdiend 

omdat u geen benzine meer hoeft te 
kopen. Op de lange termijn
bespaart u dus veel geld.

Voor stiller en aangenamer werken. 
Op elk moment van de dag.

NIEUWSGIERIG? 
VRAAG VANDAAG NOG 

EEN ACCU DEMO AAN BIJ 
UW HUSQVARNA DEALER!

www.husqvarna.com/be-nl

Husqvarna

Van trimmer naar bosmaaier in 
amper één minuut
Husqvarna introduceert de 536LiRX, de 
eerste combitrimmer met accu die ge-
schikt is om zowel licht als zwaar ver-
ruigde begroeiing te lijf te gaan. De 
trimmerkop is in nog geen 60 seconden 
te vervangen van maaidraad naar een 
getand stalen mes. Zo transformeert de 
536LiRX van trimmer naar bosmaaier 
die zelfs de dichtste en zwaarste wild-

groei aan kan. Andere kenmerken van 
de 536LiRX zijn twee draairichtingen, 
optimale balans en intuïtieve bedie-
ning. De nieuwe combitrimmer is te-
vens aan te sluiten op het Husqvarna 
Accubackpack waardoor er met gemak 
een hele dag mee gewerkt kan worden.

Optimale resultaten
De geavanceerde borstelloze motor 
maakt de 536LiRX zo’n 25% efficiënter 
dan machines met een standaard bor-
stelmotor. Voor de gebruiker betekent 
dit concreet meer en consistenter ver-
mogen ook bij het maaien van hoog, dik 
en nat gras waardoor het maaiwerk een 
stuk sneller gaat. Bovendien zorgt de 
borstelloze motor voor een langere le-
vensduur. De stuurboom zorgt voor op-
timale controle en stabiliteit waardoor 
er nauwkeuriger trimwerk kan worden 
geleverd dan met vergelijkbare trim-
mers van andere aanbieders. 

Boomkwekerij Ebben
Gratis app voor de groenvakwereld
Op 2 juni presenteerde Boomkwekerij Ebben uit Cuijk een app voor de groen-

vakwereld: de TreeEbb. 
Een online encyclope-
die met een enorme 
collectie karakteristieke 
beplantingssoorten en 
uitgebreide informatie 
per soort. De gebrui-
ker kan binnen deze 
tool zoeken naar spe-
cifieke soorten. Ook 
kunnen bomen op een 
bepaalde standplaats 
of toepassing, op vorm 

of kleur, grootte, breedte en vele andere plantkenmerken worden geselecteerd. 
De TreeEbb is per direct gratis verkrijgbaar in de Apple App Store en Google 
Play Store.

De TreeEbb maakte al deel uit van de compleet nieuwe internationale web-
site die Ebben vorig jaar lanceerde. Het afgelopen jaar heeft het Ebben-team 
samen met groenprofessionals hard gewerkt aan de verbetering en uitbreiding 
van de TreeEbb. Op verzoek van gebruikers werd informatie toegevoegd. Zoals 
bijvoorbeeld het filter ‘geen vruchten’ - onmisbaar voor beheerders. Met een 
bezoekersaantal van ruim achtduizend unieke gebruikers per maand, blijkt de 
Ebben TreeEbb een groot succes en besloot de boomkwekerij dat het tijd werd 
voor een echte app voor mobiele telefoons.

Samen met Ebben’s online partner Cybox internet & communicatie ontwikkelde 
het team een app-variant van de bomenzoektool, waarin de TreeEbb in een 
nieuwe jas werd gestoken. Overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en met een logi-
sche opbouw voor mobiele apparaten. Het Ebben-team voegt dagelijks nieuwe 
soorten, informatie en foto’s toe aan de TreeEbb. Wanneer informatie in de 
webversie van de TreeEbb wordt bijgewerkt, is het ook direct up-to-date in de 
app. 

Zelf bomenkennis delen? Aanvullende informatie of foto’s zijn welkom via 
treeebb@ebben.nl.

www.ebben.nl
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Zoals zijn naam laat vermoeden is de Super Prof MAX de versnipperaar met een portie extra kracht die u nog sneller zal helpen komaf te 
maken met werkelijk al uw groenafval.  Deze MAX uitvoering is de allernieuwste generatie van de Eliet Super Prof, die kan bogen op 20 jaar 
versnippergeschiedenis en meer dan 6000 tevreden gebruikers wereldwijd. Voor de tuin-professional die net dat tikkeltje meer verwacht 
is dit beslist de juiste keuze :

CROSS COUNTRY
SUPER PROF MAX

ON ROAD
SUPER PROF MAX

DE SUPER PROF MAX IS VERKRIJGBAAR IN DRIE UITVOERINGEN:

OP ZOEK NAAR MEER ? 

MEER VERMOGEN met de 23 pk Vanguard tweecilinder krijgt deze MAX een slordige 25% meer vermogen.  Hiermee wint 
de machine tot een kwart aan verwerkingssnelheid.  Om het lawaai van deze extra pk’s te dempen werd de machine 
uitgerust met een stille uitlaat.

MEER ZORG VOOR HET MILIEU de Super Prof MAX is standaard uitgerust met het intelligente ECO EYETM systeem 
van Eliet.   Deze technologie detecteert wanneer de machine niet aan het versnipperen is.  Op zo’n niet-productief 
moment schakelt het systeem automatisch de motor van volgas naar leegloop. Zo wordt niet alleen de emissie en het 
brandstofverbruik sterk teruggedrongen, maar heeft dit ook een gunstig effect op het algemene geluidsniveau van de 
versnipperaar.    Zodra de ingebouwde infrarood-sensor de operator opnieuw waarneemt voor de invoer wordt in een 
fractie van een seconde het volle versnippervermogen weer beschikbaar gemaakt.  Met ECO EYETM gaan ecologie en 
economie hand in hand.   

 SUPER PROF    

SUPER PROF MAX

VRAAG VANDAAG UW GRATIS DEMO AAN OP WWW.ELIET.EU OF BEL DE ELIET HOTLINE 056/77 70 88
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