Duurzaamheidscriteria groenbeheer online
De Vlaamse overheid engageert zich om tegen 2020 100%
duurzame overheidsopdrachten te plaatsen. Ze ziet dit als
een instrument om te komen tot een algehele duurzame
ontwikkeling. Daarom werden duurzaamheidscriteria met
betrekking tot producten en diensten voor groenbeheer
ontwikkeld.

PRODUCTEN
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• Algemene fiche producenten

• Organische bodemverbeteringsmiddelen Zaden,
eenjarigen en vaste planten (in ontwikkeling)
• Bodemafdekkingsmaterialen
• Tuinapparatuur
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• Tractoren

DIENSTEN

• Algemene fiche diensten

• Boombeheer

• Onderhoud van grassportterreinen
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Elke overheid is anders, daarom ligt de focus voor de ene meer
op dienstverlening, terwijl de andere liever producten voor
groenbeheer aankoopt voor uitvoer in eigen beheer. De fiches
zijn afgestemd op de verschillende noden van verschillende
aanbestedende overheden en zijn zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt. Om de overzichtelijkheid en het gebruiksgemak
te waarborgen, werd de productgroep groenbeheer opgedeeld
in verschillende subproductgroepen. De fiches per subproductgroep bevatten duurzaamheidscriteria, modelbepalingen,
marktinformatie, praktische informatie en goede voorbeelden
van verduurzaming. De lijst met productgroepen zal in de toekomst nog verder worden aangevuld. Deze productfiches kunnen geraadpleegd worden op de website duurzame overheidsopdrachten: www.bestuurszaken.be/Groenbeheer. l
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Overheden kopen heel wat producten en diensten m.b.t. groenbeheer aan maar de overheid wil meer duurzaam gaan aanbesteden. De fiches met duurzaamheidscriteria kunnen hierbij
helpen. De productfiches groenbeheer werden opgesteld door
het Dep. Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid. Het deed dit in samenwerking met verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid en met de federale overheid en
lokale besturen. De productfiches werden ook besproken met
vertegenwoordigers uit de sector en het maatschappelijke middenveld.
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• Onderhoud van (half)verhardingen
• Groenbeheer van waterlopen
• Beheer van invasieve plantenexoten
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HANDBOEK GRASVELDINSECTEN
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Bij Wageningen Academic Publishers verscheen de nieuwe
publicatie ‘Handboek grasveldinsecten, … Ecologie en
beheersing’.
Sinds de vijftiger jaren van de 20e eeuw is de oppervlakte en
hoeveelheid aan sportvelden, golfterreinen en gazons in particuliere tuinen sterk toegenomen. De kwaliteit van de grasmat
is bovendien verbeterd en in particuliere tuinen neemt een mooi
gazon vaak een belangrijke plaats in. Het goede onderhoud en
daardoor de goede kwaliteit van de grasmat heeft echter een
keerzijde: veel insecten profiteren van de sappige wortels en
het verse gras. In feite is een insectenaantasting van een grasveld een luxeprobleem dat direct gerelateerd kan worden aan
goed onderhoud.
Het vele onderzoek dat is gedaan naar grasveldinsecten, is nu
samengevat en voor een groot publiek toegankelijk gemaakt.
Auteur Henk J. Vlug geeft in dit handboek een compleet overzicht van plagen in Europese grasvelden, waarbij niet alleen de
insecten worden behandeld, maar ook andere organismen die
in grasvelden een rol spelen. Daarnaast worden in een aantal
hoofdstukken bemonsteringmethodes, chemische en biologische bestrijding en de ecologie van grasveldinsecten behandeld. Het boek heeft een wetenschappelijke grondslag, maar is
toegankelijk gemaakt voor de praktische gebruikers ervan.
Het boek bevat tevens determinatietabellen naar de verschillende schadebeelden en de bijbehorende plagen. Het ‘Handboek grasveldinsecten’ is geïllustreerd met verhelderende teTUINAANNEMER | 1 | februari 2015

keningen en meer dan tachtig kleurenfoto’s. In de bijlagen is
o.a. een begrippenlijst opgenomen en wordt ingegaan op achterliggend onderzoek.
©2015 - 216 pagina’s - hardback - ISBN: 978-90-8686-250-4 EUR 69.96 inclusief BTW, gratis verzending
Het boek ligt ter inzage op de redactie van Sierteelt&Groenvoorziening in Lochristi. Meer informatie is te vinden op de
website: www.WageningenAcademic.com/grasveldinsecten. l
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