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Karl Vancauwenberghe (rechts):
“Mijn medewerkers zijn mijn belangrijkste investering.”
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De grond wordt genivelleerd en zaaiklaar gelegd met de rotoreg met aandrukrol, om alles voldoende te mengen. In
kleinere hoeken gebeurt dit met de motoculteur (rechts).
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Tuinaanleg en -onderhoud

Gras zaaien?
Zorg dat de bodem in orde is
Met Karl Vancauwenberghe uit Moen (Zwevegem) bekeken we een project dat met het inzaaien van het gazon bijna aan finalisering toe was. Karl diende een tuin opnieuw aan te leggen.
In het najaar werden enkele eiken gerooid om meer licht te brengen en de stronken werden
uitgefreesd. Er kwam een pergola en er werden struiken en vaste planten borders aangeplant. Maar ons interesseerde vooral hoe Karl de gazonaanleg aanpakte.

S

Patrick Dieleman

Het project

Karl Vancauwenberghe begon in 1999
als tuinaannemer. Hij werkt met 3
vaste medewerkers en een leerling
duaal leren, die in zijn tweede jaar zit.
Karl heeft een heel positieve ervaring
met die opleidingsvorm. Voor hem is
de belangrijkste investering van zijn
bedrijf het investeren in goed opgeleide mensen. “We krijgen het vertrouwen van onze klanten om in hun
tuin en privédomein te mogen werken. Daar respectvol mee omgaan is
cruciaal. Dat vertrouwen weerspiegelt
zich in het werk dat we afleveren.”

Karl vertelt dat het oude gazon al in
het najaar werd gespitfreesd, zodat de
grond genoeg tijd kreeg om te bezakken. Kort voor het zaaien werd een
bodemverbeteringsmiddel ingewerkt,
samen met een bodemactivator – een
mengsel met onder meer humuszuren, bacteriën en schimmels die het
bodemleven moeten activeren. “Ik
vind het heel belangrijk dat de bodem
in orde is”, legt Karl uit. “Je moet
rekenen dat het de bedoeling is om
die bodem nadien jarenlang gerust te
laten. De kostprijs is beperkt, zeker
als je daarmee vermijdt om te moeten
herzaaien.”
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Mens en milieu

Karl biedt ‘totaalaanleg van de groene
ruimte’. Daarbij richt hij zich vooral op
de private sector. In die markt ligt de
focus meer op kwaliteitsvol werk,
waarbij vakmanschap de belangrijkste troef is - rekening houdend met
een eerlijke prijs voor de geleverde
prestaties. Voor specifieke werken,
zoals het vellen of snoeien van grote
bomen en voor vloeren en constructies wordt gewerkt met onderaannemers. Voor de andere werkzaamheden is het bedrijf uitgerust met een
goed uitgebouwd machinepark. “Het
tuinonderhoud kunnen we volledig
uitvoeren met professioneel accuaangedreven machines. Ik geloof hier
sterk in. Het is lichter, stiller en ook
de ergonomie voor de gebruiker is
beter en dit zonder dat we aan kracht
of werksnelheid moeten inboeten. En
ook niet onbelangrijk is dat het milieu
er ook nog eens wel bij vaart.”

Er werden ook hydrokorrels ingefreesd, die moeten zorgen voor wat
extra waterbergend vermogen - met
het oog op mogelijke droge zomers.
Karl merkt dat er wegens de recente
droge zomers meer interesse komt in
geïntegreerde beregening, maar
uiteraard hangt daar een prijskaartje
aan vast. “En water is dun”, merkt hij
op. Daarmee bedoelt hij dat je zeker
moet zijn dat er geen lekken zijn,
vooraleer je gras zaait.

Speelgazon
Er wordt een startbemesting met een
NPK meststof 10-5-20 gegeven, die
ook 4 eenheden magnesium bevat.
Tijdens ons bezoek waren de medewerkers van Karl bezig om de grond
te nivelleren en zaaiklaar te leggen
met de rotoreg met aandrukrol om
alles voldoende te mengen. Voor de

grotere stukken gebeurde dat met de
tractor, in de kleinere hoeken met de
motoculteur.
Nadien zou gezaaid worden met de
zaaimachine. Karl koos in overleg met
de klant voor een fijn speelgazon. Het
mengsel bevat 25% veldbeemdgras,
20% Engels raaigras, 20% ruw zwenkgras en 2 types roodzwenkgras: 15%
Festuca rubra commutata en 20%
Festuca rubra rubra.
Met het zaaien is het werk nog niet
gedaan. De ontwikkeling van het
gazon wordt opgevolgd en wanneer
het gras 7 tot 8 cm hoog is, geeft het
team van Karl het een eerste maaibeurt. Meteen worden ook de wat
kalere plekken bijgezaaid. Indien
nodig wordt er tegen breedbladige
onkruiden behandeld met een selectief herbicide op basis van plantenhormonen zoals mcpa en fluroxypyr.
Nadien is het aan de klanten om hun
nieuwe gazon te onderhouden. Maar
uiteraard wordt het gazon mee gecontroleerd, wanneer iemand van het
team moet langskomen voor ander
tuinonderhoud.
Karl merkt dat gazonrenovatie de
laatste jaren belangrijker wordt. Ook
daar zijn de droge zomers ongetwijfeld niet vreemd aan. Hij heeft daartoe
geïnvesteerd in een aangepast machinepark. En die ontwikkeling maakt
ook dat zijn klantenkring uitbreidt.
“Het is een nieuwe markt. We komen
zo in tuinen, waar we anders niet
zouden komen. En het ene werk
brengt ook andere opdrachten mee,
werk maakt werk!” n
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