GROEN

LOPENDE PROEVEN GROEN IN BEELD
zen die voldoen aan vooropgestelde normen inzake
duurzaamheid zullen internationaal gecertiʖceerd worden.
Voor meer informatie: www.excellenceroses.eu.
EURO-TRIALS
Sortimentsvergelijking Hibiscus sp.
In het kader van de internationale samenwerking Euro-trials
zijn dit jaar 60 Hibiscus-soorten (Altheastruik) aangeplant in
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De Afdeling Groen van het PCS gaat verder in zijn onderzoek
naar duurzame groenvoorziening. Hiervoor is kennis rond
verschillen in gevoeligheden en gebruikswaarde in het
sortiment een belangrijk aspect. Deze worden waargenomen
en gedemonstreerd bij de verschillende sortimentsproeven.
Een goede ziekte- en plaagbeheersing is afhankelijk van een
goede achtergrondkennis waarvoor het
Waarschuwingssysteem ondersteunende diensten aanbiedt.
Ook bij de invulling van de bijenwaarde als functie in
openbaar groen en de toepassing van groene gevels voorziet
het PCS objectieve en gecentraliseerde kennis om dit op een
duurzame manier uit te voeren.
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DEMONSTRATIE ZIEKTEGEVOELIGHEID ROZEN
Screening Belgische rozenselecties op schimmelgevoeligheid

teristieken. De sortimentsvergelijking van Vinca minor (kleine
ter
teristieke
maagdenpalm)
werd afgesloten en de resultaten zullen gebunmaagd
deld
worden in een rapport, verkrijgbaar op het PCS.
d

Er loopt momenteel een vijfde screening
ning van Belgisch
Belgische rozen
rozenselecties op het PCS, die dit jaar voor het 2de jaar opgevolgd
opgevol
op
worden. De waarnemingen rond
schimmelgevoeligheid, kaond schimmelgevoe
schimmelgevoeligheid
rakteristieken en onderhoudsvriendelijkheid
gebundeld
dsvriendelijkheid
endelijkheid zullen ge
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ʖche.
et per soort
oort een ge±llustreerde
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Dit rapport zal in het voorjaar
oorjaarr 2015 te verkrijgen
verkrij
zzijn op het PCS.
Excellence-keuringen
ingen
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Sinds dit jaar zijn
n er in het kader van d
de stichting Excellence
Roses, internationale
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Belgische en Nevversch
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DEMONSTRATIE AANGEPLANT SORTIMENT
Sortimentsvergelijking Prunus laurocerasus en P. lusitanica
soorten
Sinds 2005 wordt een sortiment van Prunus laurocerasus
(paplaurier) en Prunus lusitanica (Portugese laurierkers) opgevolgd en op regelmatige basis aangevuld met nieuwe, veelbelovende soorten. Het sortiment werd vergeleken naar ziektegevoeligheid en plantkarakteristieken en dit gebeurde zowel op

gesnoeide als op niet gesnoeide planten. Deze sortimentsvergelijking werd uitgevoerd tot 2012 en de resultaten (tot 2008)
zijn al gebundeld in een rapport. De verschillen in gevoeligheden en gebruikswaarde worden blijvend gedemonstreerd.
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Demotuin Buxus-sortiment

Het gebruik van strooizout tijdens vorstperiodes heeft vaak nefaste gevolgen op de omliggende openbare plantsoenen. Zouttolerantie is dan ook een belangrijk criterium bij de plantenkeuze op locaties met een hoge strooizoutdruk. Op het PCS wordt
de zouttolerantie van verscheidene straatbomen gescreend en
gedemonstreerd.
Screening vanggewassen
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gemaakt worden van vangn te perken, kan gebruik
geb
ge
gewassen.
ssen.
n.
Vanggewassen
planten met een goede zoutopname, gegewassen
ssen zijn pla
plan
koppeld aan
kop
n een
ee hoge zouttolerantie. Op die manier worden de
negatieve gevolgen
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Autochtoon plantmateriaal

B

Tijdens het IWT-project ‘Geïntegreerde beheersing van ‘Cylindrocladium buxicola bij Buxus’ werden in het sortiment sterke
verschillen in gevoeligheid waargenomen. Door zowel de productiesector als de groensector hier op te wijzen, wordt gestreefd naar een duurzaam sortimentsaanbod en -keuze. De
gebruikswaarde van deze tolerante soorten wordt eveneens
waargenomen door ze zowel in natuurlijke groeiwijze, snoeivorm als haagvorm toe te passen.

BIJENTUIN
BIJEN

Autochtoon plantmateriaal wordt vaak gezien als een d
duurzaam
keuzecriterium. Dit plantmateriaal
aangepast zijn
ntmateriaal
teriaal zou beter aa
agen en de plaatselij
plaa
aan de lokale ziekten en plagen
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klimaatomstandigheden. Deze
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STROOIZOUTPROBLEMATIEK
GROEN
OBLEMATIEK IN OPENBAAR
OPE
Screening zouttolerante
straatbomen
erante str
straatbo

De openbare groensector speelt meer en meer in op de actualiteit van de bijenproblematiek en het daarrond ontwikkeld
draagvlak. De bijenwaarde van openbare plantsoenen wordt gezien als een belangrijk criterium en functie bij openbare plantsoenen. Om deze functie op een duurzame manier in te vullen,
is er op het PCS een demonstratieve bijentuin uitgewerkt.
VERTICAAL GROEN
Groene gevels zijn een groentoepassing met een groot potentieel voor openbaar groen. De techniek en de markt rond deze
toepassing is nog in volle ontwikkeling, waardoor er weinig
overzicht en houvast is voor de potentiële gebruiker. Door de
opstelling van een demoproef op het PCS, waar verschillende
systemen vergeleken worden naar plantontwikkeling, vochtverTUINAANNEMER | 7 | september 2014
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WAARNEMINGS- EN WAARSCHUWINGSSYSTEEM
Op diverse zomeractiviteiten wordt de digitale veldgids voor het
herkennen van parasieten en schadebeelden – de ‘PCS Ziekten
en Plagen’ App – voorgesteld. De App omvat duidelijke foto's en
beknopte info over schadeverwekkers op bomen, sierheesters
en vaste planten. Per plant kan men foto's van de mogelijke beschadigers in de verschillende stadia bekijken, samen met info

over deze schadeverwekkers. Via de App kunnen waargenomen parasieten ook gemeld worden
het Waarnemings- en
n aan h
Waarschuwingssysteem. O
< Pieter Goossens, Liesbet Van Remoortere

Onderzoek met steun van de
e Vlaamse O
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KB Bank & Verzekering.
schappij voor Landbouw

AV

deling en duurzaamheid, wordt op een objectieve manier informatie aan de potentiële gebruiker voorzien.
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JURY ENTENTE FLORALE
E EUROPE
EUROP
UROPE 2014
TE GAST IN EEKLO
Op 15 juli 2014 ontving het stadsbestuur van Eeklo de
internationale jury van Entente Florale Europe. Deze
ze
ambitieuze stad met 20.000 inwoners en een oppervlakte
pervlakte van
0 kmt proʖleert zich als h«t groene centrum
m off de speciʖeke
stek van het Meetjesland.

Op een relatief bescheiden oppervlakte
kte werd de laatste decen
decennia goed nagedacht over de ruimtelijke
mtelijke
e structuur en de optiop
male ontwikkelingsmogelijkheden
eden van Eeklo. Dit resulteerde
result
in een aantal beleidsplannen
voor
n en beleidslijnen die de
d visie
v
ruimtelijke ordening, natuur,
mede bepalen
uur, groen
roen en landschap me
voor de komende generaties.
eraties.
s.

Een toekomstgerichte
structuurplan deelt de stad op
richte
ichte ruimtelijk stru
structuurp
in 3 duidelijke zones
de open ruimte van
nes namelijk in het noorden
noor
het historische Meetjesland m
grid van langgemet een duidelijke
d
rekte landbouwpercelen
kreken, in het centrum een compact
rcelen en kr
kreken
stedelijk gebied en in hett zuiden het beboste landschap met onder andere het Provinciaal
groendomein Het Leen. Deze drie
iaal g
zones worden met zorg met elkaar verbonden via groene assen
of ecologische verbindingszones. Op die manier kan ook de natuur van het omringende landschap doordringen in de compact
stedelijke centrumzone en is het ruimtelijk structuurplan ook
duidelijk een basis tot een groenstructuurplan.
Een groot knelpunt voor de leefbaarheid binnen het verstedelijkte gebied van de stad is de Gewestweg of Stationsstraat die
als een ruimtelijke barrière ervaren wordt in het centrum. Het
Vlaamse Gewest voorziet een nieuwe ringweg rond het centrum
van Eeklo. Het dossier van de stad Eeklo is klaar om na de realisatie van deze ringweg het publiek domein van de Stationsstraat om te turnen tot een autoluwe ʖets- en voetgangerszone
met grote aandacht voor openbaar groen, leefbaarheid, handel
en economie.
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Duurzaamhei
Duurzaamheid,
uurzaam
mobiliteit, ecologie
Via een
ee representatieve
rep
rondgang werden de verschillende
beoordelingscriteria van de Europese competitie getoond aan
be
beoordeli
de jury.
jury De belangrijkste aandachtspunten zijn: groen en landsschap, bebloeming, milieuzorg, erfgoed, natuurontwikkeling,
sch
ttoerisme, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, participatie…
Het werd vooral een verhaal van duurzaamheid, mobiliteit en
ecologie. Zo werd Eeklo voorgesteld als een pionier op het vlak
van de windenergie, gebruik van zonnepanelen, groendaken en
geveltuinen of verticaal groen en de participatie van bewoners
in deze groene en energetische projecten. Telkens probeert
Eeklo hier een voorbeeldfunctie te vervullen door zelf actief
mee te werken op het terrein. Waterproblematiek werd door
de stad aangepakt als een opportuniteit om de perceptie, de
ecologische en recreatieve waarden van de leefomgeving op te
waarderen. Dit kon de jury concreet ervaren in het Heldenpark.
Ook de keuze om geen pesticiden te gebruiken bij het groenmanagement komt de waterkwaliteit ten goede. Het verhaal van
de groene assen werd versterkt door de realisatie van ʖets- en
wandelassen, voornamelijk met aandacht voor de groeninbreiding en groenverbindingen van west naar oost doorheen de stedelijke zone.
De gedreven visie van de stad resulteerde in enkele opmerkelijke en gelauwerde projecten.
De Stad Eeklo deed al het mogelijke om de internationale jury
van Entente Florale Europe te overtuigen van de eigenheid,
kracht en echtheid van hun duurzaam groenbeleid en -beheer.
We hopen dat bij de prijsuitreiking op 26 september as. in de
Hongaarse stad Shazallombatta Eeklo hiervoor gehonoreerd
zal worden. De projecten die de jury bezocht waren goed uitgekozen en zeer divers, vernieuwend, stedelijk maar ook landelijk
van karakter.
< Vandromme Dirk, AEFP-Vice president
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