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Praktische gevolgen
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zou technisch wel mogelijk zijn om hydraulisch geremde voertuigen met zo’n
losbreekreminrichting uit te rusten. Verder geeft de verordening aan dat hydraulische remmen nog tot 2019 op nieuwe
werktuigen mogen worden afgeleverd,
daarna niet meer. Vanaf 2020 mogen ook
nieuwe land- en bosbouwtrekkers niet
meer worden uitgerust met een aansluiting voor hydraulisch geremde aanhangwagens met een enkelleidingsysteem. O
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Stop aan willekeur nationale regels
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Europa de nieuwe verordening 167/2013
inzake de goedkeuring van, en markttoezicht op land- en bosbouwvoertuigen van
kracht. Het doel van de nieuwe verordening is afrekenen met de willekeur aan
nationale regels voor landbouwvoertuigen in de EU. Europa wil er voor zorgen
dat de basiseisen in alle landen gelijk zijn.
Voor fabrikanten van landbouwtractoren
is dat goed nieuws. Zij kunnen in heel
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en hoeven niet in elke lidstaat afzonderlijk rekening te houden met nationale
eisen rond het gebruik op de openbare
weg.
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De nieuwe Europese verordening voor
een uniforme typegoedkeuring van
tractoren zal gevolgen hebben voor het
gebruik. Een aanhangwagen voor een
tractor kan uitgerust worden met
hydraulische
remmen
of
met
luchtremmen. Ook voor de breedte van
de aanhangwagen moet de koper
aandacht hebben. Bij de aankoop van
een nieuwe tractor en/of aanhangwagen
dient men dus eerst goed na te denken
wat men verkiest.
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In Duitsland werden de prijzen uitgereikt voor de “Tuin van het
jaar”. Het is een organisatie van Callwey Verlag und Garten +
Landschaft samen met verschillende Duitse verenigingen actief
in tuinaanleg- en design. Er waren 150 inzendingen en daar uit
werd een winnaar en drie nevenwinnaars verkozen.
De 870 m² grote winnende tuin ligt in Bayern en is van de hand
van architect Andreas Heidrich. De tuin werd bekroond omwilOHYDQ]LMQJURWHDUFKLWHFWRQLVFKHLQWHUDFWLHPHWKHWVSHFLʖHNH
karakter van het moderne woonhuis dat gekenmerkt is door opvallende façades, materialengebruik en raamoppervlakten. De
architect is er ook in geslaagd om de planten niet hun noodzakelijke levensruimte te ontnemen en ze ideaal te kaderen in zijn
plannen, aldus het juryverslag. O
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