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HOU STEDEN EN GEMEENTEN ALERT
VOOR BLOEMEN EN GROEN!
ANTWERPEN ALS NEGATIEF VOORBEELD OF TOCH NIET?

S

Correct budgetteren en waar nodig besparen, is logisch bij het uitstippelen van een beleid, zeker
in economisch moeilijke tijden. Ook steden en gemeenten maken deze oefening en daarbij wordt
ook op openbaar groen bespaard. Heel wat siertelers of tuinaannemers zijn actief
ctief op deze “markt”
en moeten zich bewust zijn van de zogenaamde snelle besparingen.

We stelden samen vast dat een be-langrijk aspect ligt in juiste berichtgechtg
ving, maar ook in de keuzes.. Concreet
zal stad Antwerpen en zijn districten
niet minder, maarr anders inzetten o
op
bloemen en groen.
en. Dit kwam wel ono
gelukkig in de pers.
ers. De aanzet
aanz hiertoe
kwam vanuit een
n spontane vvraag van
de lokale middenstand
burgers. Dit
tand en b
bewijst dat de basis veel belang hecht
aan bloemen en planten, zowel voor
de leefbaarheid als voor de economische activiteit. Antwerpen wil bekijken
of binnen de genomen beleidsbeslissingen nog aanpassingen mogelijk zijn
om eenjarigen in het straatbeeld te
blijven behouden.
De beleidsbeslissingen beogen vooral
besparingen op inzet van stadspersoneel en op de eigen productie
van planten. In dit verband konden
wij voorbeelden aanreiken waarbij
uitbesteding van aankoop en onder-
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AVBS wil inzetten op het ombuigen van
bedreigingen omwille van budgettaire
beperkingen in kansen. Als voorbeeld
de stad Antwerpen. In augustus was
het negatieve bericht in de pers dat
besparingen leidden tot het bannen
van eenjarigen en exotische palmen
uit het stadscentrum. Zelf reageerden
we met een persbericht rond het belang van bloemen en groen voor leefbare steden en gemeenten en vroegen
een onderhoud aan. Begin september
kwam er overleg tussen een delegatie
van onze Antwerpse bloemistenkring,
Unizo en de beleidsmedewerker van
de verantwoordelijke schepen en
de verantwoordelijke voor openbaar
groen.

VB

Koen Tierens, secretaris AVBS

houd aan
a vakspecialisten, budgettaire
oplossingen
kunnen bieden. Voor 2015
ss
zullen
en we ook kijken of de positieve
aanpassingen in dit verband promotioneel in het daglicht kunnen gesteld
worden. Een project rond het 450-jarig
bestaan van het Antwerpse stadhuis
kan daarbij een kapstok zijn.

de afgelopen editie van GreenExpo tijdens de VVOG-studiedag twee heel positieve verhalen van de steden Knokke
en Genk. Beide steden investeerden in
bij-vriendelijke aanplantingen waarbij
onze sector nauw werd betrokken.
Meer toelichting daarover in het volgend nummer van dit vakblad.

Tegelijk werd duidelijk in ons overleg
met de stad Antwerpen dat zowel onderhoudsvriendelijkheid als inspelen
op trends en verhalen nodig zijn om
bloemen en groen in het stadsbeeld
maximaal te behouden. Onze sector
zal daarop moeten inspelen met het
juiste assortiment en technische kennis. Bij het praktijkonderzoek (onze
praktijkcentra) is kennis mee voorhanden. Maar de vraag naar planten
die ingaan op de ontwikkelingen rond
biodiversiteit, streekeigenheid of
bij-vriendelijkheid zal, denk ik, alleen
maar groter worden. Zo waren er op

Algemeen wil ik stellen dat informatie
of acties over het belang van bloemen
en groen voor steden en gemeenten
zeker niet alleen via AVBS beschikbaar
is. Zeker VVOG, vaak in samenwerking met onze promotiedienst VLAM,
zet mee in op het belang ervan voor
leefbare steden en gemeenten. Dit gebeurt deels reactief zoals in het geval
van de stad Antwerpen, maar vooral
ook proactief via structurele promotie
en informatie. Dit laatste is mogelijk
via uw promotiebijdrage aan VLAM.
Blijf als ondernemer zelf op de hoogte
via www.beterbuurtgroen.be. Q
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EEN ‘TOP 10’ VAN PLANTEN IN HET
VLAAMSE LANDSCHAP
“Groen kleurt … alle tuinen!“

Henk van Beek, tekst en foto's
Joker
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De 18de editie van de ‘Vlaamse Tuinaannemer 2014’ ligt al weer achter ons. Er zijn al veel mooie
brochures verdeeld, maar nog meer moeten deze hun weg vinden naar de consument, naar een
volgende klant. En het mag gezegd: voor velen is het vinden van de juiste klant
lant niet
ni meer vanzelfsprekend. Daarom opnieuw aandacht voor diversiteit in deze ‘Top 10’. En
n diversiteit
diversitei heb ik ook
ervaren tijdens de jurering. Strakke, romantische of ecologisch tuinen … we hebben ze
z allemaal
gezien. Ook opnieuw dank aan medejurylid, dendroloog Harry van Trier,
rier, want zonder
zonde hem was die
diversiteit in de beplantingen soms nauwelijks te herkennen.

Moet er nog water zijn? Slechts 1
tuin was aangelegd zonder de aananwezigheid van een waterelement.
ement. In
al de andere tuinen vonden we wate
water
terug, in alle vormen.
zwemvijver
rmen. De zwemvijve
of koikarpervijver
er is een must voor
vo de
meer ecologische
he klant. En een
e fontein of kleinere vijver
de eerder
ver voor d
bescheiden klant. En het moet gezegd
worden, het aanleggen van dergelijke
waterelementen zit de meeste tuinaannemers als gegoten.

10. Juniperus scop. ‘Blue Arrow’
Dit is een slanke zuilvormige conifeer
die uitermate geschikt is om Toscaanse effecten te bereiken in tuinen die
vanwege de open ligging niet geschikt
zijn voor Italiaanse cipressen. We
hadden wel Cupressus sempervirens
gezien in een tuin maar de winterhardheid van deze conifeer laat
soms te wensen over. Daarom deze
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grijsblauwe conifeer als alternatief.
Deze jeneverbes kan 5-6 meter hoog
worden en houdt van een droge, voedselarme grond. De grond moet wel
mineraalrijk zijn. Vooral leemachtige
gronden bevatten mineralen. Plant
een jeneverbes vooral in de volle zon
met voldoende tussenafstand. Als ze
tegen elkaar aan staan, worden de
raakvlakken op den duur kaal. Voorzichtigheid met het snoeien is geboden want langs de stam groeien lange
takken, waarop weer zijtakken staan.
Het verwijderen van zo'n zijtak zorgt
onmiddellijk voor een kaal gedeelte.
Het komt dan nooit meer goed.
9. Myrica gale en pensylvanica
Altijd leuk om een onverwachte plant

9

aan te treffen. De wilde gagel tref
je eerder aan in vochtige en zure
gronden. Een plant die het in sommige regio ook nog goed doet in het
wild. Dit is een struik met een sterk
geurend blad en medicinale gebruikswaarden. De plant is ook tweehuizig
wat inhoudt dat er zowel vrouwelijke
als mannelijke bloemen op de struik
aanwezig kunnen zijn. Van uitzicht is
de struik zeker niet opvalland wanneer hij in blad staat. Wel heeft hij een
mooie twijgenstructuur in de winter,
en de katjes die bloeien tijdens de
lente zijn ook een lust voor het oog.
De plant was een juiste keuze voor de
tuin waarin deze stond. De grond was
erg vochtig, maar ook voor het geheel
van de tuin was er gekozen voor een
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natuurlijke en streekeigen beplanting.
Een duidelijke concepttuin zoals er
meer mogen zijn.

harde variant. De Japanse liguster is
een mooie, half wintergroene liguster
met dik, olijfgroen, camelia-achtig
blad. Hij bloeit zeer overvloedig met
relatief grote bloempluimen.
‘Green Century’ is een Belgische selectie. Het is een zaailing van Ligustrum japonicum 'Texanum'.
Bronzen bekroning op Groot Groen
2001, Zundert en eervolle vermelding
op Omnigreen 2001, Kortrijk.
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8. Acanthus mollis
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5. Acer griseum
seum
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Dit is een solitaire vaste plant. Een
bereklauw wordt ongeveer 100 tot
130 cm hoog en verschijnt ieder jaar
als een rozet uit de grond. In juli en
augustus zien we de opvallende en
typische Acanthus-bloei met enigszins
stijf opgaande bloemen. Acanthus
mollis is tijdens de bloei een opvallende borderplant die zich echter wat
lastig laat combineren met andere
borderplanten. De standplaats van
n
Acanthus mollis dient zonnig te zijn
zijn.
Acanthus-bladeren zijn in de
e oudheid
veel gebruikt als decoratief
ef symbool.
Net omdat deze plant
lant een opvallende
opvallend
verschijning is in
n de tuin, zien we hem
h
meerdere keren toegepast in deze
editie van de Vlaamse
Tuinaannemer.
amse Tuinaa
Dit geldt ook voor Thalictrum
Thalictru ‘Eline’.

donkerbruine kegels van 2 tot 5 cm.
Door zijn compacte en langzame
me groei
hoeft er niet of nauwelijks gesnoeid
oeid
te worden. De winterhardheid
is zee
zeer
ha
goed en tevens verdragen
agen pijnbomen
men
de zilte lucht prima.

7. Pinus mugo var. pumilio
Wordt ook de bergpijnboom genoemd.
Pijnbomen komen voor in Mediterrane
landen en dan met name aan de kuststreken. De boom kan dan ook goed
tegen de wind en groeit ook goed op
arme schrale zandgrond. Deze Pinussoort groeit zeer langzaam en wordt
na vele jaren maximaal 60 tot 80 cm
hoog met een doorsnee tot 80 cm. Het
is een prima bodembedekker of kan
als accent in een border of rotstuin
geplant worden. Na de bloei in mei/
juni verschijnen er aan de plant kleine
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6. Ligustrum japonicum
aponicum 'Green
'Gr
Century'
Dit iss een zeer interessante
nieuwe
interessa
cultivar
var van de Japanse
Japans liguster met
een
wat hem
n compacte groeiwijze,
groeiwi
zeer geschikt maakt voor vak- en
bermbeplanting,
en voor lage hagen.
bermbepl
Tijdens de jurering was het wel de Ligustrum
gustru jap. ‘Texanum’, die we zagen
in haagvorm.
Dit in een tuin langs de
aag
kuststreek
wat dan wel de keuze vertst
klaarde voor deze iets minder winter6

Een goede keuze om deze vaak meerstammige esdoorn te gebruiken in een
middelgrote binnentuin. De papieresdoorn is een kleine tot middelgrote, en
dus meestal meerstammige esdoorn
met prachtig kaneelbruine afschilferende schors. Bij oudere bomen kleurt
de schors paars- tot bruinrood. De
schors laat in dunne krullen los waardoor de lichter gekleurde onderlaag
zichtbaar wordt. Ook de herfstkleur is
schitterend. Er is verkleuring van geel
tot oranjerood. De soortnaam verwijst
naar de grijze donslaag op het jonge
blad. Een van de mooiste esdoorns
voor tuin en park. Ook in de winter
zorgt dergelijk opvallende solitair voor
sfeer en structuur in de tuin.
4. Rosa
Wat jammer dat deze editie iets minder liet zien van het rozensortiment.
Op de foto zie je de Rosa ‘BaIset’ (Sunrise Sunset) mooi toegepast in een
tuin. Wat is er nog steeds mis met de
reputatie van de roos? Rozen zouden
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2. Quercus cerris
bijna verplicht moeten zijn in iedere
tuin. Zeker nu er een ongelooʗijk rijk
en vooral gezond aanbod is aan rozen.
Alle rozenveredelaars en kwekers
(waaronder Best Select) bieden een
ruime keuze in stam-, struik- en
klimrozen. Laten we er maar van uit
gaan dat volgende editie meer gevuld
zal zijn met deze heerlijk geurende en
kleurrijke planten.

2

3. De prairietuin

py

3

De prairietuin moet het hele jaar
door aantrekkelijk zijn voor mens en
dier met kleur, mooie vormen en met
weinig onderhoud. Onderhoudsvriendelijk omdat er niet gesproeid, amper
gewied, niet bemest of om de 4 jaar
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voor de helft omsloten door het napje
dat dicht bezet is met lange smalle
schubben die aan de toppen teruggebogen en dichtgrijs behaard zijn. Het
is een belangrijke houtproducent die
gevoelig is voor vorstscheuren maar
ongevoelig voor meeldauw.
1. Heptacodium miconioides
1

AV

gescheurd hoeft te worden. Je legt
een prairietuin in één keer aan en laat
hem verder met rust. Het is géén wildernis, maar met de goede combinatie
van grassen en vaste planten juist een
uitgekiend systeem dat zich na verloop
van tijd zelf in stand kan houden
zonder mest of watergift. Te gebruiken
grassen: Calamagrostis (struisriet),
Stipa (cedergras), Sporobolus (prairiedropzaad), Panicum (vingergras),
Bouteloua (muskietgras), … Voorbeelden van vaste planten zijn Achillea
(duizendblad), Echinacea (zonnehoed),
Helianthus (zonnebloem), Epilobium
(basterdwederik), Monarda (bergamotplant), Linaria (vlasleeuwebek),
Veronica (ereprijs), …

4

We zagen de moseik of Turkse eik,
aangeplant als hoge haag in een grote
landelijk open gelegen tuin. Hij vormt
een breed kegelvormige, later ronde
kroon met meestal een doorgaande
hoofdtak voorzien van zware kroontakken. De stam is ruw gegroefd met
lange schorsplaten. Jonge twijgen
zijn grauwviltig en aan de top kantig.
De knoppen zijn donzig behaard en
voorzien van mosachtige steunblaadjes. Het donkergroene leerachtige
blad is variabel van vorm, gewoonlijk
langwerpig tot ovaal. Het is aan de
bovenzijde ruw, aan de onderzijde kaal
en heeft 4 tot 9 paar ondiepe tot zeer
diepe lobben. De herfstverkleuring is
geelbruin. Tot ver in de winter blijft
het aan de boom. De eikels worden

Op het eerste gezicht lijkt dit een
jasmijn, maar dat is niet zo en door
de lange bloei in de nazomer verdient
hij zeker alle aandacht. Bloemen van
Heptacodium staan in de bladoksels
van tegenovergestelde en geveerde
bladparen. De kransen hebben vijf tot
zes witte bloemen. Na de bloei verkleuren de kelkbladen paarsrood. De
struik produceert telkens weer nieuwe, witte bloemen, zodat er op een
gegeven moment zowel witte bloemen
als paarsrode kelkbladen aan dezelfde
struik te zien zijn. Hij bloeit vanaf
augustus tot ver in oktober, een periode waarin weinig struiken bloeien.
Daarna worden de roze vruchten gevormd. Twijgen zijn lichtbruin en licht
behaard. Oud hout heeft een afschilferende bast, net zoals van een jasmijn.
Deze langzame groeier wordt uiteindelijk tot drieëneenhalve meter hoog.
Plant deze heester op een humusrijke
grond in de zon. Een beetje schaduw
kan door de struik worden verdragen.
Snoei de struik alleen wanneer de
vorm correctie behoeft. Op jong hout
bloeit de struik het beste. Zeldzame
soort die meer dan de moeite waard
is! Q
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WATELLE BVBA WINT GOUD
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WINNAAR CATEGORIE GROEN
N IN
WEDSTRIJD VLAAMSE TUINAANNEMER
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Voor het zevende jaar op rij wordt met steun van de
e Vla
Vlaamse
e bo
boomkwekerijsector de
wedstrijdcategorie “Groen kleurt…” georganiseerd met e
een prijs
rij voor de meest groene tuin.
Anderzijds is dit het vijfde opeenvolgende jaarr dat BEST-select
het project met het meest
BEST-sel
innovatieve assortiment bedenkt met een plantencheque.
antenchequ Het gaat in beide wedstrijdformules om
het gebruik van een minder courant, veelzijdig en zee
zeer geslaagd assortiment. Dit jaar kreeg
Watelle BVBA uit Damme zowel de BEST-selectprijs
EST-selectprij als goud in de categorie “Groen kleurt”.
De Vlaamse Tuinaannemer, Interview Jan Vancayzeele
ncayzee
Tegen de verpaupering in de Vlaamse
tuinen
De prijs “Groen Kleurt” van de wededstrijd Vlaamse Tuinaannemer wordt
ordt
reeds enkele jaren uitgereikt
kt “in onze
strijd tegen een groene
ene verpaupering in de Vlaamse
se tuinen”, aldus de
initiatiefnemers (*) van de wedstr
wedstrijd.
Deze categorie speelt hierin een ware
ambassadeursroll en zet de spotlights
op het groen: het gebruik van exclusief
groen, bijzondere combinaties, landschappelijke aanplantingen, bijzonder
behoud van groen, een ʖjne aandacht
voor wintersilhouetten, bloei, herfstverkleuring …
(*) De werkgroep ‘Vlaamse Tuinaannemer’
bestaat uit afgevaardigden van elke regionale deelgroep van de twee overkoepelende
beroepsorganisaties (AVBS-Groen Groeien en
BFG) en coördinator Rit Vangeel.

Wateroverlast? Kom nou!
In Sijsele staan nog enkele 18de- en
19de-eeuwse hoeves als getuigen van
16
16

V Jef, Pieter & Dries Watelle

een glorieus verleden. De eigenaars
van een van deze langgevelhoeves
wilden hun omhaagde erf in alle eer
te herstellen. Ook vroegen ze het driemanschap (vader Jef en zonen Pieter
en Dries) naar een oplossing voor de
moeilijke waterhuishouding op hun
perceel. Langs de straatkant herstelden ze de zeer oude, maar bescha-

digde meidoornhaag door vakkundig
snoeiwerk. De kale plekken vulden
ze op met jonge struiken. Daarnaast
schermden ze de tuin extra af met
diverse gemengde struwelen gecombineerd met moseik (Quercus cerris)
en wintergroene hulst. De robuuste
oprit in kops geplaatste arduinen borduurstenen is een historische knip-
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klein maar glinsterend in de zon. De
dichte struik wordt hoogstens twee
e,
meter. Hij groeit van nature in zure,
natte gronden, bijvoorbeeld aan de
rand van een ven, op plaatsen waar
weinig andere planten zich goed
ed
zouden voelen. In de tuin is hij minder
veeleisend, zolang de grond
gro maarr aan
aa
de vochtige en zure kant
is. In deze
ant is
e
tuin staat ook de Noord-Amerikaanse
ord-Ame
tegenhanger, M. pensylvanica. D
Deze is
wat forser en houdt
winter deels
oudt in de wi
zijn bladeren.
en. Verder is het aroma en
het algemene voorkomen
voorkome vergelijkbaar. Heptacodium mi
miconioides wordt
stilaan
laan populairder en dat is niets te
plant heeft heel wat
vroeg, want deze pla
te
bieden. De struik wordt wel zo'n
e bieden
vijf meter hoog, dus je hebt wel wat
plaats nodig. Maar je kan hem goed
opsnoeien.
Dat is zelfs aan te raden,
oe
wantt zzo krijg je een mooier zicht op de
afbladderende bast. De bladeren doen
in vorm denken aan die van de Cornus.
De bloemen zijn wit en geurend en
staan in samengestelde trossen aan
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oog naar de Romeinse heirweg die
ooit langs de woning liep. De voegen
tussen de kasseien zijn bewust gevuld
met ʖjn grind zodat regenwater geen
kans krijgt om plassen te vormen. Om
dezelfde reden voerden de Watelles de
parkeerplaatsen uit in een combinatie
van waterdoorlatende lava en gazon.
Voor de woning baadt een border van
sierstruiken en de zon. Het brede
grasperk bleef gevrijwaard van bomen
om plaats te bieden aan een captatieveld voor de ecologische verwarming
van de hoeve. De achtertuin typeert
zich door zijn haast ongedwongen
natuurlijke uitstraling.
Rechts van de woning voorzag vader
Jef een drietal heuveltjes met kleurrijke vaste planten, sierheesters en
doorbloeiende heesterrozen. Achterin
erin
de tuin kreeg een natuurlijke poel
de
el d
functie van buffer voor het overtollige
vertollige
oppervlaktewater. Ook het gezuiverde huishoudelijke afvalwater wordt
erin opgevangen.
n. Dit koppel kreeg
van hun tuinaannemers
tijdloze
nemers een tijd
tuin die niet meer
er gebukt gaat
ga onder
wateroverlast, die volop rui
ruimte biedt
voor sport en ontspanning en perfect
in harmonie is met het natuurlijke
landschap rondom.
Dit project telt een schat aan minder gebruikelijke planten. Tegelijk
hielden de Watelles er rekening met
de omgeving en met eeuwenoude
tradities. De beplantingslijst is lang en
interessant en wat hier volgt, is dan
ook slechts een selectie. Myrica gale
(de gagel) wordt veel te weinig gebruikt in onze landelijke tuinen. Deze
inheemse struik is zeer aromatisch in
alle delen. In het voorjaar verschijnen
de mannelijke en vrouwelijke katjes,

de uiteinden van de scheuten. Deze
plant bloeit in juli en augustus. Waarbij de kelk vergroot en rood kleurt.
Een ware pracht en een zeer gemakkelijke plant, zonder speciʖeke eisen
aan grond en standplaats. Staphylea
pinnata vormt een grote struik met
opgaande groeivorm. De bladeren zijn
veervormig samengesteld, vandaar
de soortnaam. De bloemen zijn wit en
staan bij elkaar in hangende aren. Net
als bij de andere
dere vertegenwoordigers
v
in dit geslacht
cht zijn ook
oo de vruchten
zeer interessant,
opgeblazen
essant, als op
tweecellige
cellige zakjes. Deze
Dez gemakkelijke
plant
ant wordt eigenlijk vveel te weinig
Grassen Off -Side is een
gebruikt. Grass
mengeling die sspeciaal bedoeld is
voor een tuin met minimaal onderhoud.
oud. In een
ee natuurlijke tuin is dit een
aanrader voor grotere oppervlakten.
aanra
Je kan
ka er ook wilde bloemen tussen
uitzaaien voor een kleurrijker geheel.
u
Maaien doe je één keer per jaar. Zo
krijg je in de zomer de indruk van een
savanne in eigen tuin. Deze mengeling
stelt geen bijzondere eisen aan de
bodem en biedt zeer weinig maaiafval.
Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' is
een topselectie van BEST-select. De
opstaande pluimen kleuren al tijdens
de bloeiperiode van wit naar roze, van
onder naar boven. Een andere variëteit
in deze tuin is 'Wim's Red'. Deze vorm
heeft de meest intense rode verkleuring, ten minste als hij voldoende zon
krijgt. Deze hortensia-variëteit bloeit
vroeg, twee tot drie weken vroeger dan
'Pinky Winky'. Beide vormen snoei je
best jaarlijks fors terug omdat anders
de pluimen veel kleiner en dus minder
indrukwekkend zijn. Q
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