GALABAU 2016, EEN COMPLETE
VAKBEURS VOOR DE TUINAANNEMER
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Duitse kampioensteam dat in 2017 naar
het wereldkampioenschap in Abu Dhabi
zal gaan. Voor het eerst vond dit evenement in open lucht plaats in de groene
centrale ruimte van het beursterrein. De
teams dienden voor het grote publiek en
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De dragende kracht achter het concept en de oprichting van GaLaBau is
het ‘Bundesverband für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau’ (BGL, Duitse federatie voor de aanleg van tuinen,
landschappen en sportterreinen). In dertien hallen werd het hele spectrum aan
producten en diensten voor het ontwerp,
realisatie en onderhoud van stedelijke,
groene en openbare ruimten getoond.
Het productaanbod werd uitgebreid met
speciʖeke ruimten als ‘Bewegung im
Park’ en ‘Garten(T)Raüme’ over visionaire ideeën voor stadstuinen. Het grote demonstratieterrein waar de mogelijkheden van alle mogelijke graaf- en
tuinmachines werden gedemonstreerd,
kon op massale aandacht rekenen van
de Duitse tuinaannemers. Dagelijks waren er ook voordrachten en workshops
over trends in de privétuin, licht in de
tuin, tuinberegening, aanleg van zwemvijvers, ... De blikvanger was ongetwijfeld
de ‘Landschaftsgärtner-cup 2016’ waar
twaalf teams uit de Duitse deelstaten
konden meedingen naar deze felbegeerde titel.

workshops, voordrachten en zelfs een
modeshow voor haar werkkledinglijn.
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De tweejaarlijkse vakbeurs GaLaBau, die van 14 tot 17 september doorging in het
Messezentrum van het Duitse Nürnberg, blijft met ruim 1.400 exposanten en meer
dan 66.000 bezoekers, de grootste vakbeurs voor tuin, landschap en groendesign in
Europa.

Trends in mechanisatie
Machines en werktuigen van klein tot
groot vormden de hoofdmoot van deze
vakbeurs en werden tentoongesteld in
zeven hallen. Daarnaast kon men op het
grote demonstratieterrein de mogelijkheden van een scala aan graaf- en tuinmachines ontdekken. Naast de ondertussen klassieke robotmaaier werden er
ook autonome maaiers en grondbewerkingsmachines voor grote ruwe terreinen
voorgesteld. De robotisering van machines ontwikkelt dus duidelijk verder. Een

In het randprogramma dat werd georganiseerd door het ‘Bundesverband Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau’ is de ‘Landschaftsgärtner-Cup’ een vast onderdeel.
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In de grote centrale hal brachten de beursorganisatoren met het concept ‘Garten(T)Raüme’ visionaire
ideeën voor stadstuinen
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Op GaLaBau kon je groene inspiraties opdoen en alles vinden van een scala aan speeltuigen en alternatieve
trampolines, designmeubelen tot alternatieve verhardingen en tuinmaterialen.

nieuwe generatie graafmachines werd
overduidelijk als de nieuwe rechterhand
van de tuinaannemer voorgesteld. Een
gamma van toebehoren zoals diverse
graaf- en laadbakken, trilplaten, hefvorken, reinigingstrommels, veegborstels,ɓ
kunnen zonder dat de chauffeur de cabine moet verlaten razendsnel gewisseld
worden aan de hand van diverse auto-
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matische snelkoppelingssystemen. Diverse draaikoppen op de voorarm van de
graafmachines zorgen ervoor dat je zelfs
geen handgereedschap meer nodig hebt
om bijvoorbeeld een kleine berm of vijver
af te werken. Een vaststelling is ook dat
elektrische aandrijving op kleine graafmachines zijn intrede doet. Autonome
systemen met batterij of hybridesyste-

men met kabel voor binnentoepassingen
in kleine ruimten zijn aan hun opmars
bezig. Speciʖeke technische artikels
over al deze trends inzake mechanisatie
komen aan bod in de volgende nummers
van het vakdeel ‘Tuinaannemer’. O
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