Aanvraag fytolicentie voor jezelf en voor je medewerkers
Via de website www.fytolicentie.be kan je op een eenvoudige
manier je fytolicentie P2 ‘Professioneel gebruik’ aanvragen.
Belangrijk is dat je een persoonlijk e-mailadres hebt om de
aanvraag via deze digitale toepassing te kunnen doorvoeren.
Wat leg je nog best klaar: jouw rijksregisternummer(te vinden
op de achterkant van je identiteitskaart), het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer van je bedrijf te
vinden via de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO public
search). Vooraleer je de aanvraag van een fytolicentie P1 ‘Assistent professioneel gebruik’ voor je medewerker(s) kan doen,
dien je eerst zelf je fytolicentie P2 aan te vragen. Let er op dat je
per medewerker een specifiek e-mail adres dient op te geven.
De aanvraag voor een fytolicentie P1 of P2 is kosteloos.l

WORKSHOPS

HULP BIJ DE AANVRAAG VAN
JOUW FYTOLICENTIE
We organiseren twee workshops waar de leden eerst algemene informatie zullen krijgen over de fytolicentie. Daarna
wordt een demonstratie gegeven van de aanvraag zelf. Leden die dit wensen kunnen we helpen met de aanvraag van
hun fytolicentie. De registratie gebeurt on-line ter plekke.
Workshop 1
Groen Groeien West-Vlaanderen
Dinsdag 14 januari 2014 om
19.00u
in het Bourgondisch Kruis,
Beversesteenweg 470, 8800
Beveren-Roeselare

Voor vragen of meer informatie contacteer AVBS-consulent Jan Vancayzeele (jan.vancayzeele@avbs.be of
0476/91.01.36).

Workshop 2
Groen Groeien Brabant/Limburg
Donderdag 27 februari 2014
om 20.00 u
in het Provinciaal domein ‘Het
Vinne’,
Ossenwegstraat 70, 3440
Zoutleeuw
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INVESTEREN
IN GROEN,
WINST
VERZEKERD!
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VLAM heeft vorig jaar het platform ‘Beter buurtgroen’ in het
leven geroepen. Het wil met dit initiatief de groenambtenaren,
buurtgroenspecialisten en boomkwekers samenbrengen om
ervaringen uit te wisselen. Want hoe meer kennis en kunde
erin wordt geïntegreerd, hoe beter het buurtgroen wordt. En
de waardering van groen heeft de laatste jaren een flinke boost
gekregen!
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Groen in de stad doet leven, wan het positieve effect van
groen op onze gezondheid is wetenschappelijk aangetoond. Ook de leefomgeving krijgt er een opwaardering
door. ANB, het Agentschap voor Natuur en Bos heeft hierover een onderzoek laten uitvoeren. De resultaten zijn verrassend volgens ANB. Een opsomming: het rapport toont
aan dat groen mensen gezonder maakt, de sociale contacten bevordert, investeerders (en toeristen) lokt, de waarde
van huizen optrekt en strenge vorst en hittegolven draaglijker maakt. Uit internationaal onderzoek blijkt trouwens
ook dat vandalisme, vervuiling, verloedering, agressie en
kleine criminaliteit minder voorkomt in groene wijken.
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En natuurlijk hebben planten ook hun ecologische waarde.
Ze zijn een voedselbron en leefgebied voor dieren, vogels en
insecten.
De voordelen komen uit alle hoeken namelijk privétuinen,
parken, groendaken of zelfs solitairen. In de stad zou volgens
de studie bijvoorbeeld het kleinste stukje groen waardevolle diensten of goederen opleveren. VLAM speelt met Beter
Buurtgroen hierop in door de verloren hoekjes in de stad te
laten opwaarderen als groene buurtlocaties.
Groen goed beheren
Bomen die we een lang leven gunnen, vragen uiteraard
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Graag grote bomen
Voor effect op het straatbeeld en effect op milieu en klimaat
zijn volwassen bomen erg belangrijk. Groenverantwoordelijken beseffen dat en maken er tegenwoordig werk van om de
toekomst van deze bomen veilig te stellen. In Antwerpen is
in het beleidsplan ingeschreven dat grote bomen moeten behouden blijven en in Brasschaat worden geen dreven meer
gekapt. Het staat in contrast met wensen of gedrag van bewoners in verstedelijkte centra, die liever geen boom voor de
eigen deur hebben staan.
Het brengt ons terug bij het snoeien. Vakkundig reduceren,
lees uitlichten van kruinen in plaats van genadeloos kandelaberen, wordt in de ogen van Jo steeds belangrijker. In de
opleidingen boomverzorger wordt er al flink veel aandacht
aan gegeven en naar de toekomst van volwassen bomen,
maar ook naar het samenleven van mens en boom, is dit erg
belangrijk. Jo Van Bouwel geeft wel mee dat het arbeidsintensief is en zeker niet voor elke boom in de stad te doen. Het
is bijvoorbeeld nuttig en nodig om de veiligheid, stabiliteit en
daarmee ook de gezondheid van een boom te verhogen. Het
verhoogt ook de acceptiegraad van omwonenden, waarmee
de boom zelf ook weer veilig wordt gesteld tegen vroegtijdig
kappen. Bomen leiden geen eeuwig leven maar waar boomverzorgers en overheid samen wel voor kunnen zorgen, is dat
bomen zo lang als mogelijk de stad, straten, pleinen en tuinen
blijven aankleden.
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zorg en aandacht. Boomverzorging biedt hier een helpende
hand. Snoeien is zowat de best gekende taak van de boomverzorgers. De grootte van de boom speelt daarbij geen rol;
van vormsnoei tot onderhoudssnoei en waar nodig zelfs het
uitdunnen van een te zware kroon van een volwassen of bejaarde boom hoort tot de mogelijkheden. Voor groendiensten
zijn boomverzorgers ideale partners. “Ze nemen snoeiwerken
over waarvoor het eigen personeel niet geschoold is en ervaring of materieel mist. Men weet boomverzorgers ook te vinden wanneer geen tijd kan worden vrijgemaakt omwille van
andere dringende bezigheden of waneer veiligheidsrisico’s
hoog ingeschat worden”, aldus Jo Van Bouwel van Tree expert
in Hove. Dat boomverzorgers veelal kleine bedrijfjes, soms
zelfs eenmanszaken zijn, is daarbij geen probleem. Naargelang noodzaak werken ze samen met collega’s.
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Het vakkundig uitlichten van kruinen neemt gelukkig steeds meer de plaats in van het genadeloos kandelaberen.
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Bomenplan met visie
Bomen goed beheren gaat echter verder dan alleen maar
snoeien. ‘Hoe en wat’, hangt af van boom tot boom. Vandaar
dat groenbewuste steden en gemeenten een bomenplan opmaken. Een inventaris van wat er is, van toekomstverwachtingen en van onderhoud dat moet uitgevoerd op de meest
planmatige wijze. Het is niet louter gebaseerd op visuele
waarneming maar wordt als het deskundig wordt gedaan,
ook uitgebreid met stabiliteit- en vitaliteitsonderzoek. In
grote groendiensten worden deze plannen opgemaakt door
eigen boomexperts, elders worden er boomverzorgers voor
gevraagd.
Wat in een bomenplan vaak naar voor komt, zijn problemen
met de standplaats. Verdichting en verzegelen van de grond,
maar ook het innemen van ruimte door ondergrondse afvalbakken, glascontainers en leidingen is echt wel een probleem
aan het worden. Tovermiddeltjes bestaan er niet om die problemen op te lossen, er moet dus ingrijpend te werk gegaan
worden om oude bomen opnieuw groeiruimte te geven. Op
andere plaatsen volstaat een standplaatsverbetering met onder andere gebruik van revitaliserende meststoffen. Wat de
standplaats betreft, is duidelijk dat bomen moeten groeien
waar ze plaats hebben. Ze verdienen meer te zijn dan een
stipje op een plan. Boomverzorgers kunnen inschatten welke
ruimte ze zullen innemen en voor welk effect ze gaan.
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< Bron: Marc Verachtert (marc.verachtert@outworld.be), publicate ANB
Bewerking Willy De Geest, foto’s VLAM en W. De Geest
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