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Editoriaal

Zijn we te groen?
en de missie van het bedrijf laten
meewegen, wanneer ze beslissen
om er voor te gaan werken. Trends
staat overigens niet alleen. De
Standaard vermeldt ook nog dat
The Economist, de Financial Times
en het nieuwsagentschap Bloomberg steeds meer de nadruk leggen
op thema’s als klimaat en ongelijkheid.
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Een van mijn taken als hoofdredacteur is om het evenwicht te bewaren binnen de berichtgeving in ons
blad. Ik moet zeggen dat we in
vergelijking met twintig jaar geleden veel meer milieu- en klimaatgerelateerde thema’s aanraken.
Neem nu dit nummer: ecosysteemdiensten op pagina 24, duurzame
gewasbescherming op pagina 36,
de brede weersverzekering op 38
en milieucertificering op 41. Zijn we
te groen? We zijn zeker niet alleen.

© P. Dieleman

Een paar weken geleden blokletterde De Standaard: ‘Zakenblad
Trends maakt bocht van 180 graden’. Het ging over het feit dat ‘het
enige weekblad met een economisch rechts profiel’ nu een progressieve koers gaat varen, met
thema’s als duurzaamheid en
inclusiviteit. Als drijfveer voor deze
verandering schuift De Standaard
Wim Verhoeven naar voor, de nieuwe hoofdredacteur. Die stelt wel dat
ondernemers en kaderleden de
doelgroep blijven van het blad,
maar ‘Bedrijven
worden met grote
uitdagingen geconfronteerd, zoals de
klimaatverandering,
de energietransitie of
genderkwesties. Dat
raakt de ondernemingen in hun fundamenten. We willen hen in
die transitie helpen,
door voorbeelden of
inspirerende verhalen
te brengen’. Hij gaf
nog mee dat jongeren
ook vaak de waarden

Voor ons is de klimaatverandering
sowieso een belangrijke factor. Ook
al wordt het voor onze boeren
stilaan tijd om te kunnen starten
met de voorjaarswerkzaamheden,
toch ben ik nog altijd blij met iedere
extra (maartse) regenbui. Onze
bodem heeft nog steeds veel water
nodig om de gedaalde grondwatertafel aan te vullen, ook al ziet het er
vanboven enorm drassig uit. Ook
jullie waterbassins kunnen maar
best zo vol mogelijk geraken, vooraleer er een nieuwe droogteperiode
aanvangt. Want eens het weer gaat
keren, zou het wel eens voor lang
kunnen zijn. n

Patrick Dieleman
hoofdredacteur
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Boomkwekerij in de lift

Planten bestemd voor opplant - zo goed als alle sierplanten dus - zijn plantaardige producten met een hoog risico,
en daardoor reeds vanaf dag één onderhevig aan het grootste deel van de formaliteiten die Brexit met zich mee
bracht. Intussen zijn siertelers met afzet naar het VK al
drie maanden in de weer met de verschillende drempels.
Samen met VLAM en Boerenbond is er al heel wat ervaring
opgebouwd hoe de export naar het VK moet lopen. Zij die
zich er al aan waagden beseffen dat het nog even zoeken
zal zijn tot alle formaliteiten volledig in de vingers zitten.

Aanvankelijk waren de verwachtingen voor het najaar 2020
voorzichtig. Dit werd veroorzaakt door de onzekerheden die
de coronacrisis met zich meebrengt. De impact hiervan
blijkt, achteraf gezien, eerder klein. Over de hele lijn zijn de
geluiden dan ook positief. Het afgelopen najaar kende een
lange rooiperiode. Het weer heeft voor weinig tot geen
belemmeringen gezorgd. Hierdoor is de afzet van boomkwekerijproducten goed verlopen.

S

3 maanden Brexit
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In het voorjaar was een dip zichtbaar als gevolg van diverse
coronamaatregelen in het binnenland en lockdowns in
exportlanden. Na de eerste golf van de coronacrisis, ontstond er een grote vraag naar boomkwekerijproducten.
Ondanks de coronamaatregelen in het najaar - zowel in
binnen- als buitenland - heeft de handel van boomkwekerijproducten weinig belemmeringen gekend. Werken in de
tuin is populairder geworden, wat een positief effect heeft
op de afzet. Doordat groen steeds belangrijker wordt in
onze samenleving, biedt dit een goed toekomstperspectief
voor de boomkwekerijbedrijven. We komen uit een periode
van overproductie, nu kunnen we ons opmaken voor een
langere periode van betere prijzen.

Het Border Operating Model, dat aangeeft wanneer welke
formaliteiten ingevoerd worden, was aanvankelijk vrij strak
opgesteld. Het moest ervoor zorgen dat bedrijven en betrokken instanties zich gefaseerd konden voorbereiden.
Intussen zijn heel wat zaken zes tot negen maanden uitgesteld, maar de fytosanitaire eisen voor sierplanten en
bomen veranderen niet. Het uitstel van bijkomende controles verkleint wel de verwachte bijkomende druk. Dit is een
kans om ons nog beter aan te passen aan de maatregelen
die al in januari van kracht werden. Onrechtstreeks zal dit
uitstel dus ook voor siertelers een positief effect hebben.

©

AVBS zal die extra ruimte gebruiken om jullie verder te
begeleiden met export naar het VK. Samen met Boerenbond en Europese koepelorganisaties bekijken we onder
meer hoe bestaande tools uitgebreid of beter ingezet
kunnen worden. En met de Brexit-coördinator van VLAM
werken we verder aan begeleiding en informatiedoorstroming. Verder in dit nummer stellen we Ward Verberck aan
jullie voor. n

© Freepik
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Daarnaast is de invloed zichtbaar van de pre-Brexitperiode.
Doordat de nieuwe regels vanaf 1 januari 2021 zijn ingegaan en er lang onduidelijkheid was over wat de invloed op
de handel zou zijn, is de export naar Engeland in het najaar
fors hoger geweest. Hierdoor was er in het najaar een
beperkter aanbod van boomkwekerijproducten. Dat heeft
gezorgd voor een betere onderhandelingspositie. n

© J. Vancayzeele

Bart Verelst
groenvoorziening

Jarne Depaepe
groenvoorziening

bart.verelst@avbs.be

jarne.depaepe@avbs.be

Een groene omgeving is multifunctioneel

We naderen de lente en dat is hét topseizoen voor onze
sector. Menig tuinaannemer staat reeds gereed om grasvelden en bloemenperken aan te leggen. De koude temperaturen, overdadige regenbuien en hevige windvlagen zijn
echter een rem op de feestvreugde. Geduld is een mooie
deugd en zodoende dient men voornoemde werken uit te
stellen. Slaapwiegend wachten op beter weer is echter ook
geen optie: we moeten alert blijven. De voorbije jaren
hebben uitgewezen dat het tij snel kan keren. Het is niet
ongewoon dat we plots in een droogteperiode terechtkomen, gecombineerd met hevige voorjaarswinden. Ofschoon
de terreinen dan gemakkelijker te betreden zijn, stijgt de
kans op een goed resultaat niet evenredig. Het uitdrogen
van de bodem, onder invloed van de wind, zal vers gekiemde zaadjes alle overlevingskansen ontnemen. Waakzaam
zijn is de boodschap. Tracht zaaiopdrachten uit te voeren
als de bodem nog goed vochtig is en hevige stormen op een
veilige afstand zijn. Met zijn allen hopen we dat er geen
sprake zal zijn van voorjaarsstormen en droogte. Toch
hebben we de voorbije jaren ondervonden dat de kans groot
is dat we dit jaar opnieuw te kampen krijgen met zulke
onaangename weersomstandigheden. Een reden te meer
om het verschil te maken, door al jullie vakkennis in de
weegschaal te leggen. n

Op 9 februari vond het symposium ecosysteemdiensten van
het departement omgeving plaats. Het gaf nog maar eens
aan hoe belangrijk en multifunctioneel de natuur is. Een
groene omgeving gaat interactie aan met verschillende
domeinen. Verderop brengen we een artikel over het ontharden en vergroenen van begraafplaatsen. Een mooi
voorbeeld van hoe cultuur geïntegreerd wordt met natuur.
De beleving van de bezoekers gaat erop vooruit en ook de
natuur en het klimaat hebben hier baat bij. Het ontharden
lost problemen met opvang van water op en de nieuwe
aanplantingen verhogen de biodiversiteit. Het is een winwin situatie waar elk domein beter van wordt. Een andere
vorm van cultuur zijn bijvoorbeeld voorstellingen in openlucht, waarbij mensen zowel genieten van de voorstelling
als van de natuur.
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Welk voorjaar krijgen we?

© J. Vancayzeele

Denk ook maar aan andere domeinen, bijvoorbeeld de link
tussen natuur en gezondheid. Het is bewezen dat een
rustige groene omgeving positieve effecten heeft op de
snelheid waarmee patiënten genezen. Verschillende ziekenhuizen integreren daarom groene elementen rondom
hun gebouwen om het welbevinden van patiënten te verbeteren. Jongeren die een lastige thuissituatie kennen, of last
hebben van psychische problemen, kunnen opgevangen
worden en therapie volgen in een stuk afgesloten bos. Ook
personeel en bezoekers kunnen rust vinden tijdens een
wandeling in de prachtige groene omgeving. Er zijn heel
veel onbekende maar zeer positieve aspecten aan het
groen, tijd om er nog meer in te investeren! n

© Pixabay
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Kort
Tweede editie helpdeoogst.be.

Projectsteun voor innovaties

© Freepik

Tot en met 30 april kan je bij het Departement
Landbouw&Visserij financiële steun aanvragen om innovatieve ideeën verder vorm te geven. Er zijn twee oproepen.
De eerste oproep gaat over VLIF-projectsteun voor innovaties, aanvullend op de reguliere VLIF-investeringssteun. De
steun voor individuele land- en tuinbouwers bedraagt
maximaal 200.000 euro, voor een groep stijgt het bedrag tot
300.000 euro. De tweede oproep via het Europees partnerschap voor Innovatie (EIP) geeft steun aan land- en tuinbouwers, die samen met onderzoekers en andere deskundigen werken aan een innovatieve oplossing voor een
probleem of opportuniteit in de sector. Via deze weg kan je
maximaal 75.000 euro steun krijgen. Steunaanvraag gebeurt telkens via het e-loket. n
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Er komt dit voorjaar een tweede editie van de campagne
www.helpdeoogst.be. Land- en tuinbouwers kunnen net als
vorig jaar hun vacatures voor seizoenarbeiders kenbaar
maken via de website van VDAB. Bedoeling is om land- en
tuinbouwers, na het wegvallen van de buitenlandse
(seizoen)arbeiders door de coronamaatregelen, aan
voldoende arbeidskrachten te helpen. Tuinbouwers die
(seizoen)arbeiders zoeken, wordt aangeraden hun vacatures negen weken op voorhand te registreren. Na het succes
van de dubbele plukkaart in 2020, is beslist dat ook in 2021
het aantal dagen dat (seizoen)arbeiders in de landbouw
kunnen helpen, wordt verhoogd tot 60 dagen in plaats van
30 dagen. In de tuinbouw is het maximaal aantal 100 dagen
in plaats van 65 dagen. n (Bron: Kabinet Crevits)

Openbaargroen-awards 'grijs
wordt groen'

©

Nieuwe directeur Proefstation
voor de Groenteteelt

© Bart L.

VVOG, de Vereniging voor openbaar Groen, lanceert
opnieuw de wedstrijd naar de uitreiking van de openbaargroen-awards. De vereniging organiseert deze wedstrijd –
samen met een aantal partners zoals VLAM – al sedert
1979. Het jaarthema voor 2021 is ‘grijs wordt groen’,
waarmee de organisatoren op zoek gaan naar goede
voorbeelden waarbij na ontharding de vrijgekomen zone
met groen werd ingekleed. De wedstrijd richt zich tot alle
Vlaamse gemeentebesturen. Naast het wedstrijdthema
voor groene gemeente, zijn er ook wedstrijdthema’s voor
bijenvriendelijke gemeente, gemeente in bloei en Entente
Florale Europa. Vorig jaar was Beringen de grote laureaat.
Meer informatie op www.vvog.info. n (Bron: VVOG)
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© PSKW

Els Berckmoes is de nieuwe directeur van het Proefstation
voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver. Ze volgt
daarmee Raf De Vis op, die zich opnieuw zal toeleggen op
het onderzoek. Els Berckmoes startte 14 jaar geleden bij
het Proefstation waar ze ervaring opdeed in tomaten en
vooral wateronderzoek. n (Bron: PSKW)

samenstelling: Ivan De Clercq

Dodelijke arbeidsongevallen vaak met
vertrouwde machines

Stortplaatsen als bos

AV
B

S

In 2020 vielen er minstens 13 dodelijke slachtoffers te betreuren in de
land- en tuinbouwsector en de tuinaanleg. Dat blijkt uit cijfers die Prevent Agri verzamelde. Vaak zijn de
slachtoffers ervaren mensen die
vertrouwd zijn met deze taken en
dergelijke machines. Die ervaring
weerspiegelt zich eveneens in de
© AVBS
cijfers: de meeste slachtoffers zijn
ouder dan 50 jaar en mannelijk.
Opvallende vaststelling: de helft van
de ongevallen vindt zijn oorzaak bij
verplettering door machines. Het
loopt meestal mis wanneer de machine niet reageert zoals verwacht en
de bestuurder om die reden de cabine
van het voertuig verlaat zonder de
machine uit te schakelen of de handrem aan te trekken. Prevent Agri stelt
via zijn website veiligheidinstructie© I. De Clercq
kaarten ter beschikking voor de
meest voorkomende machines en
handgereedschappen voor elke deelsector. Deze kaarten kunnen helpen om de
risico’s die gepaard gaan met het gebruik en onderhoud ervan toe te lichten aan
de gebruikers, zoals de wet ook voorziet. n (Bron: PreventAgri)

Europese handel toont gunstige cijfers

©

Vlaanderen heeft de ambitie om tegen
2024 4.000 hectare bos aan te leggen.
Daarvoor zijn voldoende gronden
nodig. Maar Vlaanderen telt ook meer
dan 3.000 locaties waar afval op of in
de bodem aanwezig is. Kunnen we
deze gronden een plaats geven in de
circulaire economie?

© Landgard

De Duitse tuinbranche deed het vorig jaar goed. Dat meldt het jaarverslag van
Industrie Verband Garten Duitsland. Op basis van cijfers uit de eerste drie kwartalen heeft de Duitse tuinmarkt vorig jaar een recordomzet van 20,7 miljard euro
gedraaid. Dat is 9% meer dan het jaar voordien. Het jaarverslag wijst naar budget dat vrijkwam bij de consument door verminderde consumptiemogelijkheden
in de autosector, reissector en gastronomie. De groei werd vooral gerealiseerd
in doe-het-zelfzaken, gespecialiseerde tuincentra en interieurzaken.
Voor dit jaar meldde Royal FloraHolland dan weer dat het voor het eerst de
omzetgrens van 1 miljard al in week 9 bereikt heeft. In andere jaren was dat pas
in week 11 of 12. Het betreft de omzet op zowel klok als direct. n (Bron: ivg.org en
Royal FloraHolland)

© AVBS

In opdracht van Vlaams minister van
Omgeving Zuhal Demir, gingen de
OVAM en Agentschap Natuur en Bos
(ANB) na welke voormalige stortplaatsen potentieel in aanmerking
komen voor een nieuwe groene bestemming. In totaal zijn er 147 gemeenten die 256 voormalige stortplaatsen hebben die bebost kunnen
worden, goed voor zo’n 485 hectare
extra bos.
Al deze lokale besturen krijgen nu het
aanbod om op kosten van de OVAM
een oriënterend bodemonderzoek te
laten uitvoeren en kunnen daar bovenop een subsidie krijgen voor het
bebossen zelf. n (Bron: OVAM)
Sierteelt&Groenvoorziening 3 • 31 maart 2021 x
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VLM werkt aan actieplan tuinbouw
Tijdens de evaluatie van MAP VI vorige zomer werd aangegeven dat er een actieplan
tuinbouw opgesteld zou worden, om specifieke uitdagingen voor de tuinbouwsector in het
kader van MAP VI te definiëren. Dat actieplan moet klaar zijn tegen de zomer van 2021.
AVBS en Boerenbond gaan dit voorjaar in overleg met de VLM om praktische knelpunten
en mogelijke engagementen van de sector te bespreken. Hieronder een korte weerslag
van de punten die reeds op tafel liggen en in de loop van het voorjaar verder ter sprake
zullen komen.
Miet Poppe, secretaris AVBS
Jan Vancayzeele, consulent AVBS
10 x Sierteelt&Groenvoorziening 3 • 31 maart 2021

Regelgeving

Realisme nodig

AVBS vraagt
realistische timing,
sensibilisering,
duidelijkheid en
stabiliteit.

moment van de vergunning opgenomen staat in de mestwetgeving. Een
latere verhoging van de verplichte
opslagcapaciteit door de wetgever
mag er niet toe leiden dat de betrokken tuinder ofwel zijn vergunning
kwijtraakt ofwel met eenzelfde vergunning en installatie niet meer
voldoet aan de mestwetgeving.

Inspanningen worden verwacht

Los van bovenstaande bemerkingen
moet het duidelijk zijn dat er wel
degelijk inspanningen van de sector
verwacht worden, om de uitspoeling
van nutriënten in grondloze teelten tot
het minimum te beperken. AVBS zet
daarom ook haar engagement door
om via sensibilisering de sector stappen vooruit te helpen zetten. Tegelijk
zijn we vragende partij om sensibiliserende VLM–controles op het bedrijf te
laten plaatsvinden - zonder direct te
sanctioneren, maar wel om concrete
opvolging te vragen binnen een realistisch tijdskader.

©
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AVBS probeert al een paar jaar om
met de betrokken overheden tot een
realistische oplossing te komen voor
de implementatie van dit first flush
systeem in de sector. Niet voor alle
teeltsystemen is dit even duidelijk en
de voorziene timing is verre van realistisch, gezien MAP VI pas definitief
werd in mei 2019. Naast de timing
blijken nog steeds heel wat onduidelijkheden betreffende dit systeem niet
weggewerkt. Voor een aantal teeltsystemen is het niet helemaal zeker of zij
over een first flush systeem moeten
beschikken. Samen met de praktijkcentra zal dit verder onderzocht
worden, zodat voor zoveel mogelijk
teeltsystemen duidelijk wordt of er
aan het first flush systeem moet
voldaan worden en wat de technische
eigenschappen moeten zijn.

“

Stabiliteit

In MAP VI werd opgenomen dat de
Vlaamse regering nadere regels kan
bepalen en de opslagcapaciteit kan
aanpassen op basis van wetenschappelijk onderzoek. De investeringskost
van een first flush systeem ligt te hoog
voor deze onzekerheid momenteel
opgenomen in het decreet. Bovendien
gebeurt het grootste deel van de
installatie ondergronds, waardoor
latere aanpassingen niet zonder grote
ingrepen zijn uit te voeren. Het is
onredelijk om reeds vooraf aan te
geven dat deze regelgeving mogelijks
op korte termijn kan veranderen. Dit
geeft de sector geen vertrouwen om
op basis van de regelgeving een dergelijke investering te doen. Boerenbond en AVBS vragen daarom dat een
vergunde installatie moet voldoen aan
de opvangcapaciteit zoals die op het

De kwaliteit van boomkwekerijproducten wordt vooral bepaald door de
hoogte- en diktemaat (stamomtrek).
Voor de afzet richting openbare besturen zijn deze criteria vastgelegd in het
‘Standaardbestek 250’. Ook voor
export van boomkwekerijproducten
zijn dit de basiscriteria. Wanneer de
markt een bepaalde minimale kwaliteit eist, betekent een verdere verlaging van de bemestingsnormen kwaliteits- en dus inkomstenverlies.
Precisietechnieken zoals band- en
rijenbemesting kunnen gestimuleerd
worden. Bij rijenbemesting worden de
meststoffen toegediend onder of naast
de zaai- of plantrij. Bij bandbemesting
worden de meststoffen verdeeld over
een beperkte breedte (meestal 10 tot
20 cm) in de plant- of zaaizone. Het
toepassen van precisiebemesting
zorgt voor een efficiënter stikstofgebruik. Bij fertigatie worden de meststoffen efficiënt gedoseerd via druppelbevloeiing. Dit systeem levert ook
een aanzienlijke besparing aan irrigatiewater op. Maar vandaag brengt
fertigatie/druppelbevloeiing een
kostenplaatje en een aantal nadelen
(zoals afvalverwerking) met zich mee
voor eenjarige teelten. Verder onderzoek is dus nodig om fertigatie praktisch en economisch haalbaar te
maken voor meer teelten. Een teler
dient dus de keuzemogelijkheid te
hebben om één of meerdere van de
bovenstaande technieken toe te passen om de waterkwaliteit te kunnen
verbeteren. Als sectororganisatie
hebben wij een rol in het verspreiden
van de kennis over de verschillende
systemen.

S

Volgens MAP VI moet sinds 1 januari
2021 elk perceel waarop planten
geteeld worden in trays of containers
- of via een andere teeltwijze waarbij
planten in open lucht doch niet in volle
grond geteeld worden - over een first
flush systeem beschikken met een
minimale opslagcapaciteit van 100 m³
per betrokken hectare. Een dergelijk
systeem moet kunnen voorkomen dat
er bij een hevige regenbui water in het
oppervlaktewater geloosd wordt dat
de nitraatnorm overschrijdt.

Vollegrond sierteelt en
boomkwekerij
Sierteelt en boomkwekerij zijn gekenmerkt door heel wat teelten die pas
laat in het najaar kunnen geoogst
worden. Typische voorbeelden zijn
knolbegonia en potchrysanten in
vollegrond. Het doelareaal vanggewassen wordt op dit moment ingevuld
via het inzaaien van vanggewassen op
de eigen percelen (percelen in rust),
maar toch in hoofdzaak door vanggewassenovereenkomsten. Om het
doelareaal gerealiseerd te krijgen, zijn
naast de inzaai van vanggewassen
haalbare equivalente maatregelen
noodzakelijk. Deze dienen gebaseerd
te zijn op wetenschappelijke grond.
Voor sierteelt dient de vanggewassenregeling dus opnieuw bekeken en aangepast te worden.

In de meerjarige boomkwekerij wordt
er gewerkt met een eenmalige startbemesting, vaak met stalmest of
compost. Boerderijcompostering is
een goed alternatief, maar de huidige
wetgeving biedt geen goed kader om
aan boerderijcompostering te doen.
Nochtans tonen onderzoeken op ILVO
en PSKW het nut van boerderijcompostering aan. Het knelpunt bevindt
zich in de VLAREM-wetgeving (nietbedrijfseigen nevenstromen). Een
oplossing van dit knelpunt is noodzakelijk om houtig structuurmateriaal
op boomkwekerijen te kunnen composteren voor koolstofopslag in de
bodems. n
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Fase 2 krijgt uitstel
Voor sierteelt verandert niets!

© AVBS / Freepik / Flaticon
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Na de uiteindelijke Brexit begin dit jaar, hanteert het Verenigd Koninkrijk het ‘Border
operating Model’ voor een gefaseerde implementatie van controles op de invoer uit de EU.
Dit tijdsschema moest ervoor te zorgen dat de bedrijven zich gefaseerd konden voorbereiden. De eerste fase is ingegaan op 1 januari. De tweede fase zou normaal ingaan op
1 april. Half maart communiceerde het VK dat fase 2 wordt uitgesteld.
Giel Boey, Adviseur buitenlands beleid

©

Het Verenigd Koninkrijk (VK) erkent
dat velen in de grensbewakingssector
en veel bedrijven tijd en energie
hebben geïnvesteerd om op tijd klaar
te zijn. Maar toch heeft men geluisterd naar de bedrijven, die er sterk op
hebben aangedrongen dat er meer
tijd nodig is. Men ondersteunt deze
argumentatie met de verstoringen die
door COVID werden en nog steeds
worden veroorzaakt, en met de noodzaak ervoor te zorgen dat de economie zich volledig kan herstellen.

Dus uitstel
Deze herziening zorgt ervoor dat de
voorziene implementatie van nieuwe
controles in april en juni 2021 wordt
uitgesteld:
Pre-notificatievereisten van producten met dierlijke oorsprong
(POAO), bepaalde dierlijke bijproducten (ABP) en levensmiddelen
met een hoog risico die niet van
dierlijke oorsprong zijn (HRFNAO)
zullen niet vereist zijn tot 1 oktober
2021. Ditzelfde geldt voor gezondheidscertificaten voor POAO en
bepaalde ABP;
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Douaneverklaringen zullen nog
steeds verplicht zijn, maar de
mogelijkheid om een uitgestelde
aangifte te doen is verlengd tot 1
januari 2022

Veiligheids- en beveilingsverklaringen voor invoer zullen niet vereist
zijn tot 1 januari 2022.
Fysieke (fyto-)sanitaire (SPS) controles voor POAO, AB en HRFNAO,
zullen niet vereist zijn tot 1 januari
2022. Vanaf dan zullen zij moeten
plaatsvinden in grenscontroleposten
Fysieke SPS-controles van planten
met een hoog risico (alle planten
bestemd voor opplant), zullen vanaf
1 januari 2022 plaatsvinden in
grenscontroleposten (BCP, Border
Control Points), in plaats van op de
plaats van bestemming - zoals nu
het geval is. Deze regeling wordt
dus verlengd.
Voor planten en plantaardige producten met laag risico zullen pas
vanaf 1 januari 2022 voorafgaande
kennisgevingen en controles van
documenten, waaronder fytosanitaire certificaten, vereist zijn.

Pas vanaf maart 2022 zullen in grenscontroleposten controles worden
uitgevoerd op levende dieren en
planten en plantaardige producten
met een laag risico.

Voor sierteelt
verandert niets
In de totaliteit is dit een belangrijke
wijziging, maar voor onze sector
verandert er niets aan de huidige
situatie. Planten bestemd voor
opplant zijn immers planten met
hoog risico en die moeten al sinds
1 januari 2021 een fytosanitaire
controle ondergaan. De fytosanitaire eisen van sierplanten en
bomen veranderen dus niet. Het
uitstel van controles voor sierteelten andere producten verkleint wel
de bijkomende druk, die verwacht
werd. Dit is een kans om ons nog
beter aan te passen aan de maatregelen die reeds in januari van
kracht werden. Onrechtstreeks zal
dit uitstel dus ook voor de siertelers een positief effect hebben. n

Brexit

VK stelt enkele fytosanitaire eisen scherp
In onze nieuwsbrieven van maart verwezen we al naar enkele versoepelingen voor Xylella
en kruidachtige planten bestemd voor directe verkoop, die de Britse fytosanitaire dienst
recent doorvoerde. We zetten nog even alles op een rij.
Miet Poppe, secretaris AVBS

S

voor de verzending. Een behandeling
of veldcontroles zijn dus niet meer
nodig. Maar let op: voor kruidachtige
planten die niet bestemd zijn voor de
eindgebruiker zijn veldcontroles of
een behandeling nog steeds vereist
(bijvoorbeeld jongplanten).

Informeer jouw invoerder

AV
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Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de
specifieke invoereisen voor waardplanten van Xylella fastidiosa bekend
gemaakt. FAVV heeft de nieuwe wetgeving intussen geanalyseerd. Op hun
website zijn de eisen voor Xylellawaardplanten afzonderlijk opgenomen in Annex 7B. Deze gelden reeds
sedert 4 maart.

Versoepeling voor kruidachtige
planten bestemd voor directe
verkoop

Het kan belangrijk zijn om jouw invoerder hier op te wijzen, zodat er aan
de invoerzijde geen fouten gebeuren.
Het ontbreken van de info (informatie
omtrent het ingevoerde plantmateriaal) of het gebruiken van een onjuist
format om de info op te laden in het
PEACH-systeem kan op termijn leiden
tot het terugzenden en zelfs vernietigen van de goederen. Op onze site kan
je de info vinden, die je kan communiceren aan je invoerders. n

©

Liriomyza trifolii en Liriomyza huidobrensis zijn in het Verenigd Koninkrijk
quarantaine organismen, waarvoor
strenge fytosanitaire eisen gelden.
Volgens de fytosanitaire wetgeving
van het VK (annex 7, part A, item 40b)
dienen kruidachtige planten vrij
bevonden te zijn van Liriomyza trifolii /
huidobrensis gedurende minstens drie
officiële inspecties van de productieplaats, en dit 3 maanden voorafgaand
aan de verzending. Concreet betekent
dit dat er maandelijks een controle
moet gebeuren van de productieplaats en dit 3 maanden voorafgaand
aan het verzendklaar maken. Tot april
2021 volstond echter één officiële
inspectie.

FAVV ontving van de Britse bevoegde
overheid een overzicht met niet-conformiteiten, die vastgesteld werden bij
invoer. Eén van die niet-conformiteiten werd omschreven als ‘no CSV’.
Deze niet-conformiteit heeft niets te
maken met fytosanitaire eisen, maar
wel met een verplichting die de invoerder moet vervullen.

Eind februari werd door de bevoegde
overheid van het VK een versoepeling
op bovenstaande eisen gecommuniceerd. Die geldt voor planten die
bestemd zijn voor directe verkoop aan
de eindverbruiker. Concreet betekent
dit dat planten bestemd voor directe
verkoop aan de eindgebruiker vóór
export officieel geïnspecteerd en vrij
bevonden dienen te zijn van Liriomyza
huidobrensis en Liriomyza trifolii. Er is
enkel een exportcontrole nodig door
middel van een FAVV-controle vlak

Alle actuele informatie en
fytosanitaire eisen voor
export van planten naar het VK
worden op de website van FAVV
bijgehouden. Via een link op onze
site kan je doorklikken naar de
juiste pagina op de FAVV-website.
Daar zijn de tabellen terug te
vinden die opgesteld worden door
het FAVV en de eisen bevatten
waaraan jouw planten moeten
voldoen voor uitvoer naar het VK. n

© AVBS
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Brexit

© Shutterstock

“Mijn mantra is: bereid je goed voor”

©

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is onze vierde handelspartner, goed voor 1,1 miljard euro
export van agrarische producten. Sedert begin dit jaar ondersteunt Brexit-consulent Ward
Verberck van VLAM organisaties en bedrijven. We peilden naar zijn eerste ervaringen en
naar wat goede raad voor wie dit jaar nog moet starten met een eerste zending naar het VK.
Patrick Dieleman

Welke zijn precies je taken?

Ward Verberck: “Ten eerste help ik ad
hoc problemen oplossen van bedrijven die de weg niet weten of voor
allerlei moeilijkheden geplaatst
worden. Daarnaast detecteer ik structurele problemen en kaart die aan
samen met en bij andere stakeholders
zoals het FAVV, de douane, de FOD
Economie, Financiën,… Ik heb al veel
bereidwilligheid ondervonden bij die
mensen om exporterende bedrijven te
helpen en structurele problemen op
te lossen. Mijn derde taak is het
bekijken wat er gebeurt op de markt.
Het VK stond onder zware druk bij het
akkoord van 24 december. We mogen
er ons aan verwachten dat de Britten
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gaan proberen om onder bepaalde
afspraken uit te geraken. Het wordt
zeker belangrijk dat samen met de
bedrijven te detecteren en daar samen oplossingen voor te vinden. Daar
komt later ook het aspect promotie
bij, om onze marktpositie te verstevigen in het VK. Om onze bedrijven te
ondersteunen is er een prinselijke
missie gepland in september. Er
wordt een tuin geschonken en een
foodevent georganiseerd, om onze
kwalitatieve producten extra in de verf
te zetten. Dat is een belangrijke
ondersteuning voor onze export naar
het VK.”

Wat was voor onze sector het
meest acute probleem waarmee je

al geconfronteerd werd?
Verberck: “Er waren voor export naar
het VK 3 groepen van producten
voorzien. In eerste instantie ging men
dieren en planten waarbij een grote
kans is op overdracht van besmettingen heel streng controleren. De
sierteelt was daarvan het grootste
slachtoffer. De Britten passen nu uit
gemakkelijkheidsoverwegingen de
EU-wetgeving voor import uit derde
landen toe voor import in het VK. De
strengheid daarvan is een enorm
contrast met de gang van zaken
enkele weken voordien. Dat uitte zich
vooral bij de doorhandel van België
via Nederland (of omgekeerd) naar
het VK, waar plots pre-exportcertifi-

© Verberck

Ward Verberck, Brexit-consulent
van VLAM: 'Maak goeie afspraken
met je Britse klanten.'
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Een tweede opdracht voor veel exporterende bedrijven was het leren
omgaan met al dat papierwerk. Sommigen gingen daar aanvankelijk wat
slordig mee om, zodat vrachtwagens
werden opzijgezet en dienden afgeladen te worden. Maar dat heeft zich vrij
snel rechtgezet. Ik hoorde van exporteurs dat het hen heel wat tijd en geld
kostte om hun bedrijf Brexit-ready te
maken, onder meer omdat ze de IT
dienden aan te passen en medewerkers om te scholen.

bedrijven aan de overkant zich daaraan kunnen aanpassen.

en Belbex heel veel overlegd met het
FAVV. Ondertussen is er veel opgelost.
Nu zitten we in een tussenperiode. Ik
denk dat de handel momenteel vrij
goed loopt. Maar het is wat afwachten
wat de effecten op de handel gaan zijn
van de extra certificaten in de tweede
wave.

Daarom raad ik iedereen aan om zich
goed voor te bereiden. Er gaan nog
wielen aflopen, maar als je plots nog
een EORI-nummer of een ritcertificaat moet aanvragen, dan ben je al op
voorhand verloren. Het seizoen van de
pot- en perkplanten komt er aan. Zijn
die mensen klaar of niet? AVBS heeft
zijn leden geïnformeerd, maar hebben
die er allemaal iets mee gedaan? We
raden iedereen aan om te raden hen
aan om te spreken met de mensen
van het FAVV waar ze mee samenwerken en met de douane. Het is nodig
om hen uit te leggen wat je gaat doen
en welke flexibiliteit je nodig hebt. Het
FAVV moet bijvoorbeeld weten hoeveel
controleurs ze tijdens een bepaald
weekend in permanentie moeten
hebben. Als ze er te veel voorzien gaat
dat ten koste van de controles tijdens
de week. Bedrijven hebben daar ook
verantwoordelijkheid in. De flexibiliteit
moet maximaal zijn, maar de totale
vrijheid van vroeger zijn we kwijt. We
gaan naar een nieuwe realiteit. Ik ben
ervan overtuigd dat wij en ook de

©

Ik heb al gemerkt dat er prachtige
bedrijven bestaan in de sierteelt,
maar er is nog heel veel fysiek werk
nodig. Daar komt nu een pak administratieve rompslomp bovenop, die
iemand er moet bijnemen. Met de
nodige concentratie moet dat lukken.
Maar het vergt eerst een investering
in tijd en geld om daar klaar voor te
zijn. Van sommige bedrijven is het
aandeel export naar het VK zodanig
beperkt, dat ze daar niet hun hele
organisatie voor willen omkeren en er
liever mee stoppen. Ik begrijp hun
moeilijkheden, maar denk dat het de
moeite waard is om ze te overwinnen
en zo toch in die markt te blijven.”

Weegt de sierteeltsector zwaar
door in je werkpakket?
Verberck: “In het begin waren er heel
veel vragen, ook omdat jullie sector in
de eerste linie zat. Zeker in januari
hebben we samen met AVBS, Navex

Maak daarom goeie afspraken met je
klanten. Zijn die bereid om mogelijke
vertraging ten gevolge van een controle te accepteren? Voor sommige
producten moet ook de klant bepaalde aangiftes doen. Spreek ook goed af
met je transporteur over de modaliteiten en wat jij wil. Blijf goed op de
hoogte van de wetgeving. Ik ben zeker
dat de beroepsfederaties hun leden
goed blijven informeren, maar het is
aan het bedrijf zelf om de nieuwsbrieven te lezen. Het wordt een ‘survival
of the fittest’: wie zich het best kan
aanpassen blijft daar zaken doen. We
moeten realistisch zijn. We hebben
onze typische producten waarin we
een lange traditie hebben, ook in de
handel met Engeland, maar we mogen verwachten dat men vanuit andere landen in het gat zal springen als
er een valt. Sommige bedrijven zetten
zelfs een Brits filiaal op, dat daar de
inklaring doet en van daaruit verkoopt. Samenwerking tussen bedrijven is daarom misschien een oplossing, ook al besef ik dat dit niet altijd
eenvoudig is. Ik heb nog geen voorbeelden in Vlaanderen, maar er zijn er
in Nederland.”
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caten noodzakelijk werden om de
veiligheid te waarborgen. Het FAVV
diende dat toe te passen, omdat zij
anders verantwoordelijk werden voor
van hieruit geëxporteerde planten uit
andere lidstaten. Dat zorgde voor heel
wat spanning. Het heeft heel wat
overleg en druk gekost, maar ondertussen zijn we bijna genormaliseerd
en zijn die pre-exportcertificaten
alleen nog nodig in situaties zoals ze
nodig zijn voor export naar Zwitserland of andere derde landen. FAVV
heeft daar samen met hun Nederlandse en Deense collega’s een heel
goede rol in gespeeld. Het heeft
geholpen dat de Britse klanten aan
Defra (de Britse fytosanitaire dienst)
signaleerden dat hun producten niet
meer doorkwamen. Dat heeft Defra
aangezet tot een aantal aanpassingen.

Om te besluiten verzekert Ward ons
dat bedrijven met individuele vragen
hem mogen bellen. Verder werkt hij
intens samen met de beroepsorganisaties en andere diensten. “Er is niet
één superman die alles kan. De
problemen zijn zo verscheiden en de
regels gaan zo diep. Maar door het
werk te verdelen kunnen we de bedrijven helpen, en dat is de
essentie.”n

Brexit incubator
VLAM organiseert een incubator
voor Brexit, een subsidie voor
innovatieve projecten in verband
met Brexit. Dat werkt volgens het
1 op 1 principe: VLAM geeft een
euro voor iedere euro die het bedrijf er zelf in investeert, met een
bepaald maximum. Een onafhankelijke jury evalueert de ingediende
projecten op hun innovatief karakter en haalbaarheid. We communiceren hierover zodra dit concreet
wordt. n
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www.ﬂorall.be

Online editie zorgde voor wat exposure

dvertentieFlorall_SG02.indd 1

17/02/2021 17:53

De eerste digitale editie van Florall lokte op 2 maart vierhonderd bezoekers naar de
Florall-website. Afgaand op enkele reacties van deelnemende telers werd het initiatief
gesmaakt, maar iedereen snakt naar een fysieke beurs.
Patrick Dieleman
Het was wat afwachten hoe de doelgroep van groot- en kleinhandelaars
zou reageren op het niet-fysieke
beursaanbod. Met vierhonderd bezoekers lijkt de eerste doelstelling van de
beurs - namelijk: een geïnteresseerd
publiek van groot- en kleinhandelaars
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bereiken met informatie over het
voorjaarsaanbod - zeker gehaald.
Opvallend is dat zich de dag nadien
nog 130 bezoekers aanboden, en de
dagen daarna ook gemiddeld nog een
vijftigtal bezoekers per dag. Trouwens
ook de dagen voorafgaand aan de

beurs kwamen vroege vogels al rondsnuisteren – wat bij een fysieke beurs
niet mogelijk is. We telden in de week
voor en na de beurs in totaal 931
unieke bezoekers.

De nationaal en ook internationaal
opgezette communicatie rond de
Florall awards op de beursdag zelf
heeft zeker bijgedragen aan het
bezoek op de site. Een kleine tien
procent van de bezoekers kwam af op
de awards, de rest kwam ofwel specifiek voor de beurs of ging na het
bekijken van de awards ook een kijkje
nemen tussen de beursdeelnemers
en de planten.
De vakjury bereikte na een inhoudelijk
sterke discussie vrij vlot overeenstemming over de toe te kennen
Florall awards. De kandidaten stelden
we voor in vorig nummer. Maar we
willen jullie de motivering van de jury
niet onthouden.

Enkele reacties

Betterbuxus®
Herplant, Beerse

Beoordeling van de jury: De jury stelde het innovatieve aspect van deze plant voorop, en vond dat
zelfs de naam van deze nieuwe resistente Buxushybride moet helpen om op te tornen tegen het idee
dat Buxus een moeilijke plant is. De resistentie
tegen schimmelziekten maakt dat de planten
ongestoord kunnen groeien in de zomer, wat een
meerwaarde is. Maar er wel nog wat aandacht
nodig voor de buxusmot.
De positionering in de markt is een ander belangrijk aspect. Deze hybride heeft potentie om het
© J. Vancayzeele
internationaal goed te doen. Door de veelzijdigheid
kan deze plant zowel op het terras als in vollegrond ingeschakeld worden. Betterbuxus kan gebruikt worden zoals de vroegere buxus, zij het met een moderne,
lossere groeiwijze. Er zijn ook mogelijkheden voor gebruik als bodembedekker en
in bol- en andere vormen. De plant zorgt voor groene tinten in de winter.

www.betterbuxus.com

Silver

Public Award
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Bij sierheesterkwekerij D&V plant
vindt Sarah dat het online alternatief
het beste was wat in de gegeven
omstandigheden kon gebeuren. “Maar
het vervangt uiteraard niet de fysieke
editie. Wij gaan vooral naar Florall om
een praatje te kunnen maken met
onze klanten en om er hopelijk in contact te komen met nieuwe klanten. We
hebben het momenteel druk, maar
het valt moeilijk uit te maken of en in
hoeverre dit te wijten is aan Florall.
Een leuk neveneffect is de zoekfunctie
voor planten. Ik heb al enkele geïnteresseerden die we niet konden helpen
doorverwezen naar de site. Maar
uiteraard hopen we dat er in augustus
een echte editie kan doorgaan.” Dat
hoopt ook An Van de Vijver van bvba
Duyck&Zoon, een firma die vooral
kleinhandelaars belevert. “Wij willen
het product zien. We bezoeken de
beurs vooral om planten te vinden die
op dat moment visueel aantrekkelijk
zijn, waardoor we er zeker van zijn dat
ze direct verkopen. We zien daar altijd
wel iets. Op de site missen we beeldmateriaal.” Op dat gebied heeft Ann
een tip. Ze krijgt via Whatsapp geregeld filmpjes binnen van Nederlandse
leveranciers, die snel even al filmend
hebben rondgelopen in de kwekerij.
Ook bij andere handelaars hoorden
we dat het moeilijk is om de fysieke
beurs te vervangen. Het feit dat klanten overkomen uit het buitenland is bij
hen de belangrijkste trigger voor een
fysiek bezoek. n

Gold
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Florall awards

Agapanthus ‘Poppin Purple’
Agapanthuskwekerij, Aalter

©

Beoordeling van de jury: Het is een kleurrijke
plant, die een breed publiek aanspreekt. Ze brengt
kleur in de tuin en bloeit gedurende een lange
periode. ‘Poppin Purple’ groeit niet te hoog, wat
deze nieuwigheid het aanplanten waard maakt in
borders. Er zijn ook mogelijkheden in pot.
De jury gelooft er in dat ‘Poppin Purple’ opvalt met
zijn kleur. Agapanthus is een populaire plant en is
doorbloeiend. Ook het aspect biodiversiteit is niet
onbelangrijk. Agapanthus trekt vlinders aan en is
bijenvriendelijk. Het publiek, dat voor het eerst
online kon stemmen, kende de publieksprijs toe
aan deze nieuwe ‘Poppin Purple’.

© M. Poppe

www.agapanthuskwekerij.be

Bronze

Leucothoe ‘Rant01’ (Firestar)
Van Vliet New Plants bv, Stroe (NL)

Beoordeling van de jury: Met zijn spectaculaire kleuren rood, groen en bont, is deze
cultivar van de druifheide vernieuwend ten
opzichte van andere Leucothoe. De verschillende kleuren in verschillende seizoenen, en ook tijdens de winter, zijn een
meerwaarde. De jonge scheuten van
‘Rant01’ kleuren rood in de herfst en worden groener naar de zomer toe. Het is een
trage groeier, die weinig onderhoud vraagt en tevreden is met wat zure grond en
lichte schaduw.
De jury vond dat deze variëteit goed bij deze rare tijden past. “Op dit moment
hebben we nood aan vrijheid, creativiteit en speelsheid, wat deze plant kan brengen op het terras. Ze heeft daarmee de potentie om ons blij te maken.”

2021

www.newplants.nl
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Duaal leren

Scholieren met twee voeten
in de bedrijfspraktijk
Duaal leren in sierteelt en boomkwekerij
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Tuinaanleg en groenbeheer zijn sectoren waarin duaal
leren snel was ingeburgerd. In de tuinbouwsector werd het
pas enkele jaren geleden opgestart. Leerlingen in de derde
graad BSO kunnen momenteel in een vijftal scholen in
Vlaanderen de richting ‘plant en milieu' duaal volgen. Deze
opleiding combineert les op school en werkplekleren met
20 opleidingsuren per week op een tuinbouwbedrijf.
Jan Vancayzeele, consulent AVBS

©

AVBS heeft volop meegewerkt aan de
opstart van duaal leren, het definiëren
van de beroepskwalificaties en de
uitwerking van de standaardtrajecten.
Enerzijds streven we ernaar om meer
bedrijven over de streep trekken om de
stap te zetten, en zich te laten erkennen als leerbedrijf. Anderzijds willen
we meer leerlingen aanspreken voor
deze leervorm. Duaal leren is niet
uniek voor ons land. Er zijn in het
buitenland heel wat goede voorbeelden
te vinden van heel praktische en technische opleidingen, zelfs tot hoger
geschoolde profielen.
Voor de toekomst van onze sector is
het van cruciaal belang dat het onderwijs voldoende goed opgeleide arbeidskrachten en bedrijfsleiders aflevert. Duaal leren versterkt de
competenties die nodig zijn op het
bedrijf en kan beter inspelen op veranderende noden. Voor de bedrijven
verhoogt de kans om potentiële medewerkers te vinden die passen binnen
het bedrijf en het versterkt de leercultuur in de onderneming.

Leren op de werkvloer
Bart Van den Bosch is bij De Wijnpers
technisch adviseur coördinator. Hij is
heel enthousiast over duaal leren.
“Ons verhaal gaat al zo’n zes jaar

18 x Sierteelt&Groenvoorziening 3 • 31 maart 2021

terug, toen wij met onze school een
van de eersten waren die met duaal
leren begonnen. Wij hebben het traject
mee vorm gegeven, maar we ondervinden dat er nog hiaten zijn. Er zijn best
wel veel leerlingen met interesse om
'plant en milieu' duaal te volgen, maar
we missen nog tuinbouwbedrijven
waar zij terechtkunnen. Vooral kleine
bedrijven zijn erg waardevol, want het
is in die kleine, familiale bedrijven dat
de leerlingen één-op-één heel veel
kunnen leren.”
Duaal leren is een vorm van werkplekleren waarbij je zowel op school als
op de werkplek leert. Hierbij zijn zowel
de werkplek als de school een volwaardige leeromgeving, waarbij de
werkplek meer wordt dan een inoefenplek voor wat op school werd aangeleerd. In het duaal leren bieden de
beide leeromgevingen kansen tot het
leren van nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden, nieuwe attitudes en/of
competenties. Daarvoor is - sterker
dan in andere vormen van werkplekleren - afstemming tussen de beide
leeromgevingen nodig.

Waarom is duaal leren zo’n
verrijkende ervaring?
Door in duaal leren te stappen krijgen
leerlingen een realistisch beeld van de

job. Voor velen is het ook een eerste
praktijkervaring en een extra troef voor
het vinden van een (eerste) job. Ze
kunnen nieuwe praktische competenties verwerven in een leeromgeving
waar de infrastructuur meestal moderner is en de technologie nieuwer dan
wat voor een school mogelijk is.

Hoe begin ik eraan?

ESF-project
‘Beestig Duaal’
Omdat Boerenbond en AVBS duaal
leren zo belangrijk vinden, zijn we
partner in het ESF-project ‘Beestig
duaal’ dat door het Provinciaal
Onderwijs Vlaanderen (POV) werd
ingediend. Met dit project willen we
de weg vrijmaken om meer leerlingen naar het duale leren te leiden
en willen we meer (gezins)bedrijven overtuigen om zelf ook leerbedrijf te worden.
Voor Boerenbond en AVBS is uiteraard vooral het luik van de bedrijven belangrijk. Daarvoor gaan we
ten eerste op zoek naar de drempels die bedrijven ervan weerhouden om zich aan te melden. Is het
omdat het systeem nog onbekend
is? Omdat men tegen de administratie opkijkt? Omdat men bang is
dat men niet voldoende vaardigheden heeft om jongeren te begeleiden?
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Bedrijven die interesse hebben, kunnen
een erkenning aanvragen. Deze is
geldig voor 5 jaar. De erkenningsaanvragen verlopen digitaal via
www.werkplekduaal.be. Stephan Wullaert (EDUplus) bezoekt de bedrijven die
een erkenning aanvragen in opdracht
van het Sectoraal Partnerschap Groene
Sectoren, dat het duaal leren voor o.a.
tuinbouw beheert. Hij legt dan het
systeem van duaal leren uit, kijkt na of
het bedrijf in de juiste sector van de
opleiding actief is en peilt naar de
achtergrond van de mentor. Van de
mentor wordt verwacht dat hij het
beroep onder de knie heeft, minstens
25 jaar oud is en 5 jaar ervaring heeft.
Ook moet hij kunnen overbrengen wat
hij de jongere moet aanleren, de jongere opvolgen, bijsturen en ook evalueren. De evaluatie gebeurt samen met de
begeleider op school. De mentor heeft
dus een grote inspraak in het eindresultaat.

©

Na de erkenning van het leerbedrijf
wordt een overeenkomst ‘alternerende
opleiding’ afgesloten met drie partijen
(leerbedrijf-school-leerling). Het bedrijf
neemt een jongere in dienst, die zich
engageert om 3 dagen per week te
leren op de werkplek en 2 dagen naar
school te gaan. De jongere ontvangt een
leervergoeding. De schooldagen zijn ook
prestatiedagen. Als een jongere onwettig afwezig is op school krijgt hij voor
die dag geen leervergoeding. Het bedrijf
engageert zich om de jongere op te
leiden en het proces op te volgen samen
met de school. De school engageert
zich om de schoolcomponent te organiseren voor de jongere en de werkplekcomponent op te volgen. Dat gebeurt
met een trajectbegeleider, die opvolgt
hoe de opleiding verloopt, wat de knelpunten en sterke punten zijn. Die staat
daarvoor in nauw contact met de mentor. De erkenningsaanvragen verlopen
digitaal via www.werkplekduaal.be. n

© I. De Clercq

Tegelijkertijd willen we ook nagaan
welke problemen de bedrijven
ervaren, die wel al ingestapt zijn.
Eens we dat geïnventariseerd
hebben, kunnen we strategieën
uitwerken om de knelpunten op te
lossen.
Het project loopt van januari 2021
tot 31 december 2022.
Ben je geïnteresseerd om meer te
weten te komen of om een leerbedrijf te worden? Heb je suggesties?
Stuur dan een mailtje naar vorming@boerenbond.be.
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Duaal leren
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Naar school bij een bloemist

© P. Dieleman

In de sector groenvoorziening hebben al heel wat bedrijven ervaring met duaal leren,
het opleiden van een medewerker op het bedrijf zelf. In de productiesector is dit leersysteem veel later gestart. Frank en Els De Mol – Verlee uit Lochristi zijn een van de weinige
siertelers die er al iets over kunnen vertellen.
Patrick Dieleman

Wanneer ik toekom zijn Els en ‘haar
student’ Jeffrey samen met nog een
vijftal medewerkers aan het stekken.
Jeffrey neemt me mee door de kwekerij. Hij gaat 2 dagen per week naar
IBSO De Horizon in Aalst, waar hij de
opleiding duaal - medewerker groenen tuinbeheer volgt. Voor die opleiding
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werkt hij ook 3 dagen per week bij
Frank en Els. “In juni ben ik hier 2
dagen op proef geweest. Nadien
mocht ik een maand komen werken
als vakantiejob.” Hij heeft gekozen
voor duaal leren, omdat hij meer in de
praktijk bezig wilde zijn. Eerst deed hij
dat in de tuinaanleg, maar productie

bleek meer Jeffrey zijn ding te zijn. Ik
kan me zo voorstellen dat dat werk
een stukje zijn krachten te boven ging.
Uit alles blijkt dat hij zich hier thuis
voelt. Hij begon met het stekken,
maar brengt ondertussen ook de
teelttafels op hun juiste plaats, helpt
soms mee met bestellingen klaar ma-

ken of voorziet hangpotten van hangers en schaaltjes. De ploeg stekkers
is voor hem het belangrijkste in het
bedrijf: “Bij hen begint het, zij zijn de
basis van alles.”

Starten

Ruimte geven

“

Het doet me
deugd als ik
Jeffrey uit
volle borst zie
meelachen met
de groep.
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“Ik werd gebeld door een collega,
waar Jeffrey die een nieuw stagebedrijf zocht, niet terechtkon”, vertelt
Els over de manier waarop Jeffey op
het bedrijf kwam. “We hebben direct
gezegd dat we het wilden proberen,
want het moet ook klikken. Als het
niet zou klikken met iemand, dan
zouden we daar ook duidelijk in zijn.”
Ze moesten een aanvraag indienen,
waarna iemand van EDUplus kwam
kijken. Een begeleider van de school
kwam al tussendoor eens poolshoogte nemen.

Els Verlee

best doen om wat tijd uit te trekken
voor hem, zodat hij eens zijn verhaal
kan doen. We werken met ons mensen en niet tegen ons mensen.”

Opleiding

Er is wel wat verschil tussen theorie
en de praktijk. “Sommige van de
competenties die Jeffrey zou moeten
inoefenen zal hij hier nooit kunnen
doen, omdat die niet in ons werkpakket zitten. Aan de andere kant kan hij
hier alles leren wat hij moet kunnen
om bij ons te blijven werken. Wat mij
wat stoort in het systeem – en dat
vertel ik nu alleen maar omdat je er
naar vraagt – is dat ik de volle pot
moet betalen om een opleiding te
volgen, waardoor we erkend worden
als leerbedrijf. Als ik een van onze
medewerkers naar voor zou schuiven
als zijn mentor, dan krijg ik een deel
van de kosten terugbetaald vanuit het
sociaal fonds. Ik vind dat men iets zou
moeten doen aan dat onderscheid.
Het hoeft daarom geen geld te zijn,
maar er zou toch een of ander voordeel aan mogen vasthangen.”

©

In het begin was Jeffrey heel stil en
onzeker. Door gericht met hem om te
gaan, en ook dankzij de openheid van
de andere medewerkers, is dat ondertussen totaal veranderd. “Het is een
geluk dat al onze medewerkers Nederlandstalig zijn.” Ik begrijp uit het
verhaal dat Els en Frank er echt op
aansturen dat iedereen Nederlands
spreekt, omdat het bijdraagt aan de
goede sfeer. “In het begin moest hij
alleen stekken en potten uitzetten in
de serre, maar we zagen snel dat
Jeffrey meer potentieel had. Onlangs
hebben we hem een duidelijk omschreven taak opdragen, waarvoor hij
3 dagen nodig zou hebben. Hij heeft
dat heel goed gedaan. We hebben
hem dat ook gezegd.” Els vindt het
essentieel om medewerkers vertrouwen te geven. Zo krijgen ze ruimte om
te groeien. En ze merkt dat hij graag
komt. “Hij moet pas om halfacht
beginnen, maar hij is hier al voor
zeven uur.” Het vergt voor Els wel een
investering in wat tijd. “Ook wanneer
ik het heel druk heb, moet ik mijn

Els ervaart de samenwerking heel
positief. Dat hoorde ik ook al aan de
manier waarop ze reageerde aan de
telefoon toen ik belde om af te spreken. “We staan zeker open voor deze
vorm van opleiding. We gaan op het
einde een vast contract geven aan
Jeffrey, maar dat is iets dat we niet
jaar na jaar kunnen doen als we nog
nieuwe leerlingen op de werkvloer
zouden krijgen.” n

S

Els vertelt dat Hedera nog steeds de
hoofdteelt is van hun bedrijf, maar ze
hebben het assortiment uitgebreid
met andere groene hangplanten:
varens zoals Asplenium en Nephrolepis en vetplanten zoals Epiphyllum. Er
zijn ook minder bekende namen zoals,
zoals Rhipsalis.

de leerling. “Je mag hem geen taken
geven die hij niet aankan. Een moeilijkheid - zoals de soms moeilijke
namen van de planten - kunnen we
ondervangen door aan alle rijen en
pyramides in de serre een nummer te
geven. Zo kunnen we perfect uitleggen waar welke taak moet gebeuren.
Als hij iets komt vragen, gaan we hem
ook stimuleren om na te denken over
het probleem en zelf oplossingen te
zoeken. Zo creëer je een leermoment.
We proberen hem ook wat context
mee te geven. Als hij bijvoorbeeld een
levering voor Engeland helpt klaarmaken, kunnen we de Brexit ter
sprake brengen, zodat hij dat beter
kan plaatsen als hij daarover iets in
het nieuws hoort.”

Een moeilijk punt in het traject is het
inschatten van de mogelijkheden van

© I. De Clercq

Alle tafels en ook de pyramidale
stellingen waaraan hangplanten
gekweekt worden kregen een nummer, om vergissingen te vermijden.
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Belangenverdediging

INTERPROVINCIALE
VAKGROEP

bloemisterij - boomkwekerij - snijbloemen

18 februari 2021
Jan Vancayzeele, consulent AVBS

Brexit
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De eerste weken waren er verschillende problemen met de
uitvoer van sierteeltproducten naar het Verenigd Koninkrijk
wegens onduidelijkheid van de fytosanitaire eisen. Het
FAVV werkt in samenspraak met AVBS aan een tabel om
eisen te centraliseren en stelselmatig op te lijsten. Naar
aanleiding van verschillende concrete signalen is er structureel overleg opgestart met het FAVV. Eisen die voor
knelpunten blijven zorgen kunnen de leden melden bij
AVBS, om deze op Europees niveau aan te kaarten. Via
onze Europese koepelorganisaties (ENA en COPA) is de
vraag gesteld aan de Europese commissie om uitzonderingen voor pre-export certificaten (PEC) maximaal te faciliteren. Deze zijn analoog aan afspraken die gemaakt zijn
tussen Nederland en België.

Sectorale sociale onderhandelingen

©

Het loonkostenrapport van de CRB (Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven) voorziet een maximale marge voor loonopslag boven de index van 0,4% (2021-2022). Deze marge is
de basis voor het Interprofessioneel Overleg (IPA) binnen
de Groep van 10. De sectorale sociale onderhandelingen
binnen het paritair comité tuinbouw starten pas na een
interprofessioneel akkoord. De beschikbare marge wordt
dan aan de hand van eisenbundels van werknemers en
werkgevers onderhandeld. De voorbereiding verloopt via
onze Commissie CAO. Onze finale standpunten worden
ingenomen door het AVBS-presidium.

Rekruteren seizoenarbeiders buiten de EU
De mogelijkheid om in de toekomst seizoenarbeiders van
buiten de EU te rekruteren werd opnieuw bekeken. Een
absolute voorwaarde is dat de vacatures gemeld dienen te
worden aan door VDAB en gedurende 4 weken door hen
worden opgevolgd. Een bijkomend Arbeids-Markt-Onderzoek AMO (6 weken) in functie van de provinciale spanningsindicator kan opgelegd worden, afhankelijk van het
aantal werkzoekenden in de provincie. Voor onze werkgevers is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de effectieve termijnen.

MAP – actieplan tuinbouw
Tegen de zomer moet volgens VLM een actieplan tuinbouw
klaar zijn, zowel voor grondgebonden als voor grondloze
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Het MAP-actieplan tuinbouw moet focussen op een
realistische timing met haalbare oplossingen, onder
meer voor de first flush.
tuinbouw. Voor grondloze tuinbouw in open lucht moeten
versneld acties ondernomen worden. AVBS rekent op een
degelijke betrokkenheid en effectieve inspraak van de
sector, waarmee rekening wordt gehouden. Dit actieplan
moet onderbouwd zijn door wetenschappelijk onderzoek,
waarbij de verschillende proefcentra een stem dienen te
hebben. De focus dient te liggen op een realistische timing
met haalbare oplossingen. Er wordt een werkgroep samengeroepen met leden uit diverse sectoren om dit in detail te
bespreken.

Milieuregistratietool
Veiling Royal Flora Holland (RFH) stelt dat de leden vanaf
1 juli 2021 en 1 januari 2022 (<50.000 euro omzet/jaar via
RFH) dienen te starten met registratie voor behalen van
een milieucertificaat. In dit kader werden leden AVBS
bevraagd i.v.m. certificatie. Aan Vegaplan werd de vraag
gesteld of ze een registratietool kunnen ontwikkelen maar
na een grondige oefening bleek dit niet haalbaar. AVBS en
PCS zetten nu in op het ondersteunen van de sector om
aan de eisen van RFH te voldoen via: MPS ABC - waarbij
werk dient gemaakt om een combi-audit met Vegaplan te
kunnen uitvoeren - of de IDA module GlobalGAP - waar een
combi-audit met Vegaplan wel al mogelijk is. De vergadering stelt dat het koppelen van deze systemen aan andere
administratieve verplichtingen zoals onder meer de verzamelaanvraag moet mogelijk worden, om registraties zo
minimaal mogelijk te houden. n
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Strobalen, jutezakken, brede hijsbanden,… alle mogelijke
middelen worden aangewend om de bomen niet te
beschadigen.

Tuinaannemer Claude Veys bij de imposante Quercus
rubra, ‘maatje’ 60/70 met een kluitdiameter van 150 cm,
een totaalhoogte van ongeveer 9 meter en goed voor
x Sierteelt&Groenvoorziening
3 • 31 maart 2021
24 kg
2000
plantplezier.
© B. Verelst

Om stam en kruin te vrijwaren van beschadigingen worden
ze ten allen tijde ondersteund met zachte materialen,
zoals strobalen.
© B. Verelst

Tuinaanleg en -onderhoud

Zwaargewichten planten met
Claude Veys
Ook in het voorjaar lukt het nog goed om hoogstambomen te planten. We volgden
tuinaannemer Claude Veys op een werf in Moorslede. Opvallend is de omzichtige manier
waarop de grote bomen verhandeld werden. Verankering is ook essentieel bij het planten
van dergelijke grote maten.
Bart Verelst, consulent tuinaanleg

Reuzen vergen zorgen

S

deze werkzaamheden. Het is
echter niet alleen tijdens het
tillen en verplaatsen dat men met
fluwelen handschoenen te werk
moet gaan, ook het neerleggen
van de bomen moet héél voorzichtig gebeuren. De stam en
kruin moeten ten allen tijde
ondersteund worden met zachte
materialen zoals bijvoorbeeld
strobalen. In de reeks ‘minder
dan één ton’ werden een aantal
prachtige meerstammigen aangeplant: Carpinus betulus, Corylus
maxima ‘purpurea’, Hamamelis x
intermedia 'Westerstede', Morus
alba, en Prunus ‘Colt’. Meer nog
dan bij de drie eerste kolossen
werd er kosten noch moeite
gespaard om kruinen en stammen niet te beschadigen.
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De bomen werden aangeplant op
een privaat kasteeldomein. Er
werd gekozen voor grote bomen,
ten eerste om het contrast met de
reeds aanwezige beplanting niet
te groot te maken en ten tweede
om snel te kunnen genieten van
de prachtige kruinen en de schaduw die ze leveren. Er werd beroep gedaan op boomkwekerij
Willaert om de bomen te leveren.

©

Het lijstje is op zijn minst indrukwekkend: 9 bomen om u tegen te
zeggen. Quercus rubra steekt er
met kop en schouders bovenuit.
Deze Amerikaanse eik had bij
levering een hoogte van 9 meter,
een kluitdiameter van
150 cm en een totaalgewicht van
niet minder dan 2000 kg. Net als
alle andere bomen dienen Claude
en zijn ploeg deze met de nodige
voorzichtigheid te behandelen. Bij
aanvang van het groeiseizoen is
het immers letterlijk een reus op
lemen voeten en dient men uitzonderlijk veel aandacht te besteden aan het intact houden van de
schors. Staan nog in het lijstje:
Quercus phellos: een klein beetje
minder hoog dan zijn neef, maar
toch ook goed voor 2000 kg. De
reeks van de zwaargewichten sluit
af met een prachtige treurbeuk
van 6 meter hoog, met een kluitdiameter van 150 cm. Het spreekt
voor zich dat er zonder kraan
geen beginnen aan zou zijn, aan

Alle bomen werden bij het planten
voorzien van de nodige steunaccommodatie, hetzij met kluitverankering, hetzij met boompalen.
Een oude beproefde techniek
werd aangewend om de verankering extra stevig te maken. Door
het plantgat extra breed te maken, was het mogelijk om een
groot wapeningsnet onder de kluit
te leggen en de verankeringsbanden daar aan vast te maken. Om
optimale groei te garanderen,
werden de plantgaten gevuld met
bomenzand en werden de bomen
onmiddellijk voorzien van een
verkwikkende dosis water. n

© Claude Veys

Een wapeningsnet onder de kluit dient om
de verankeringsbanden vast te maken.

© Claude Veys

Binnen enkele maanden zal het bijna niet
meer te zien zijn dat deze bomen nog maar
pas geplant zijn.
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Perkplanten overal
Gebruiksmogelijkheden in parken, plantsoenen en tuinen
Het aanplanten van perkplantjes gaat meestal gepaard met de eerste signalen van een
nakende zomer. In de eerste dagen van de meimaand zijn alle Vlaamse gemeentelijke
groendiensten druk in de weer om de vrijgekomen plantsoenen te voorzien van diverse,
kleurrijke perkplantjes. Doch in vele gemeenten en parken zijn de te beplanten oppervlakten dermate groot, dat er beroep wordt gedaan op externe firma’s om het perkgoed te
helpen aanplanten.

Bart Verelst, consulent tuinaanleg
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Tuinaanleg en -onderhoud
Niet zelden worden daarom tuinaanlegbedrijven ingeschakeld om de werken te voltooien. Het beperkt zich echter
niet tot de plantsoenen van steden en gemeenten. Ook op
niet-openbare domeinen, in KMO-zones en bij particulieren
worden in groten getale plantsoenen aangeplant. De redenen om voor perkgoed te kiezen zijn van diverse aard. Toch
komen twee bepalende factoren steeds terug: enerzijds het
prachtig kleurenpalet dat men ermee kan creëren, en
anderzijds de lange bloeiperiode. Wie de juiste keuze
maakt, kan een kleurenpalet creëren waar men tot ver in
het najaar plezier aan beleeft.
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Een mooi voorbeeld is de Kruidentuin van Leuven (zie
foto's). Op basis van het beplantingsschema dat Chantal De
Nies jaarlijks opnieuw uitwerkt, gaat Joris Van Weverenbergh met zijn team aan de slag om enkele tienduizenden
plantjes in de grond te krijgen. Er worden tientallen verschillende soorten geplant en de verdeling der taken onder
de medewerkers is gemakkelijk, doch efficiënt. Wie begint
met een bepaalde soort, moet deze soort blijven planten tot
de voorraad uitgeput is. De favoriet van Joris’ is overigens
de Begonia.

S

Kleurrijke kruidentuin

© Ivo Meeus

De motivatie om deze titanenklus ieder jaar opnieuw aan te
vatten, is voor de hand liggend: in enkele dagen tijd tovert
men de hele kruidtuin om in een fleurig, zomers paradijs.

Kleurrijke tuin

©

Minder omvangrijk, doch niet minder belangrijk zijn de
talrijke particulieren, die hun vaste tuinaannemer jaarlijks
de opdracht geven om de tuin kleurrijk aan te kleden met
primula’s, viooltjes, begonia’s en andere eenjarige perkplanten. Zowel bij grote als kleine aanplantingen is er een
evolutie in de selectie merkbaar: waar vroeger de kleur
allesbepalend was, gaat men de laatste jaren ook rekening
houden met de geur en de aantrekkingskracht die een
bepaalde soort op bijen en vlinders uitoefent. In de Kruidtuin worden in groten getale Agastaches en Heliotropium
arborescens aangewend, om insecten te lokken en de
biodiversiteit naar een hoger niveau te brengen.

Onderhoud
Het onderhoud van perkgoedplantsoenen is eenvoudig
doch intens. Een goede waterhuishouding is belangrijk. In
Leuven kiest men dan ook voor een toplaag die rijkelijk
voorzien is van compost, ten einde het water zo lang mogelijk vast te houden in de bodem. Naast het alert blijven voor
een toereikende watervoorraad, dient men ook regelmatig
hak- en wiedbeurten uit te voeren. Tenslotte is het zaak om
kort op de bal te spelen en geregeld verwelkte blaadjes te
verwijderen: bruine, verdorde bladeren ontsieren immers
de prachtige, kleurrijke uitstraling van de plantsoenen.
Een factor die bij particulieren soms bepalend is om niet
voor perkplanten te kiezen, is het eenjarig karakter van de
planten. Toch moet men ook dit nuanceren. Per slot van
rekening dient men vaste planten ook driejaarlijks te verjongen (lees: scheuren), en is een zeker percentage van de
meerjarige aanplantingen ook onderhevig aan uitval.

© Ivo Meeus

Bovendien is de aankoopprijs van perkplantjes een pak
lager dan die van vaste planten. De jaarlijkse afwisseling
én de mogelijkheid voor de opdrachtgever om uit een breed
kleurenpalet te kiezen zijn goede argumenten om dit jaar
wél voor bijvoorbeeld felle geraniums, vrolijke afrikaantjes,
sterk geurende salvia, felkleurige fuchsia, vlijtig Liesje en
nog veel meer zomerbloeiers te kiezen. Het is aan de
tuinaannemer om – bij twijfel – de klant te overtuigen om
geurige, kleurrijke eenjarige plantjes een kans te geven. Er
zijn nauwelijks redenen om het niet te doen. n
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Meer groene beleving
op begraafplaatsen
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Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) pleit
voor het vergroenen en ontharden van begraafplaatsen. Het inbrengen van zo veel
mogelijk natuurlijke elementen moet de biodiversiteit verhogen en ook mogelijk maken dat
het water de bodem insijpelt. Dat kwam ter
sprake tijdens het tweejaarlijkse symposium
ecosysteemdiensten van het Departement
Omgeving.

© J. Depaepe

‘Ecosysteemdiensten doen (be)leven!’
was het centrale thema. Of hoe het
landschap ons dagelijks leven op
verschillende manieren kan verrijken.

Ecosysteemdiensten

©

Ecosysteemdiensten omvatten alle
goederen en diensten die ecosystemen aan de samenleving leveren.
Voorbeelden zijn natuurlijke bescherming tegen overstroming, bestuiving
door wilde insecten, natuurlijke waterzuivering, klimaatregulering en
natuurgebonden recreatie. Er zijn tal
van initiatieven. De vergroening en
ontharding van begraafplaatsen is er
één van. Een rouwplaats doet dienst
als een soort van cultuur, terwijl de
aanwezige natuur zorgt voor leven. De
bereikbaarheid van de rustplaats van
de overledene blijft van groot belang.
Via het instellen van natuurlijke elementen kan de plek ook een groene
oase worden. Vlinders en insecten
kunnen zich goed schuilhouden in
extensief bloemenrijk grasland, en zo
kunnen wilde bloemen en planten
zich uiteindelijk beter verspreiden.

Vergroening van begraafplaatsen
Vlaanderen heeft ongeveer 1944
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Jarne Depaepe, consulent tuinaanleg

begraafplaatsen. De aanzet tot vergroening werd gegeven door het
verbod op gewasbeschermingsmiddelen vanaf 1 januari 2015. Efficiënt
onkruid beheren zonder herbiciden is
zeer lastig, waardoor een omvorming
tot een meer extensief beheer aangewezen was. Sommige maatregelen
zijn eenvoudig en effectief: kiezelpaden worden grasperken, verharding
wordt ingenomen door bomen en
struiken, het grasland wordt bloemen- en soortenrijk, … Tegelijkertijd
blijven de graven zeer toegankelijk
voor de bezoekers door bepaalde
stroken korter te maaien.

Voordelen
Het grootste voordeel is de bijkomende groene openbare belevingsruimte.
De weggenomen verharding zorgt
ervoor dat het water beter in de
bodem kan dringen. De aanplantingen
die in de plaats komen kunnen dan
weer extra leven aantrekken en de
biodiversiteit verhogen. Ook het
culturele aspect speelt een rol. De
laatste rustplaats van mensen wordt
een plaats waar nieuw leven tot stand
komt. Een grijze omgeving versterkt
nog de negatieve emoties die gepaard

gaan met een overlijden. Een kleurrijke omgeving met een biodivers en
bloemrijk grasland geeft mensen
meer voldoening. Het groen zorgt ook
voor de nodige rust, die gewenst is op
een begraafplaats.

Natuurbegraafplaatsen
Nog een stap verder gaan de natuurbegraafplaatsen. Het concept houdt
de focus op natuurbeleving, ecologische processen en de kringloopgedachte. Er is slechts een beperkte
verstoring van natuur, milieu en
landschapsbeleving. Er zijn geen grafmonumenten of herkenningstekens
aanwezig op dit soort plaatsen. Het is
een natuurgebied waarin mensen
kunnen genieten van het groen en
waar ze hun geliefden kunnen herdenken. Enkel asverstrooiing of as in
biologisch afbreekbare urnen is
toegelaten. ANB beveelt aan om
maximaal te screenen naar omvormingsmogelijkheden in de toekomst.
De openbare ruimte wordt goed benut
en krijgt naast de functie als rouwplaats ook nog een groene functie. n

Tuinaanleg en -onderhoud
11de Internationaal zwemvijvercongres
6 en 7 oktober 2021
Albufeira, Portugal

TĲD VOOR NOG IETS NIEUWS ...

Reeds lang speelden we met het idee om eens een
buiten-event te doen. De huidige speciale omstandigheden
hebben ons uiteindelĳk het laatste duwtje gegeven.

GENIETEN IN DE ZOMERSE BUITENLUCHT

Gewoon onze baseline naar de realiteit brengen: ‘buiten
gewoon genieten’. Een ontdekkingstocht in open lucht met
een aangepast aanbod aan standhouders.

S

TOP-LOCATIE BOORDEVOL SFEER
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Park Baron Casier is een centraal gelegen wandelpark
in Waregem en leent zich uitstekend om er een gezellig
‘belevingsparcours’ in onder te brengen.

GEZELLIGE DRUKTE

Krachten bundelen is de boodschap. Naast onze
Zomer-editie staat er dat weekend nog van alles te
gebeuren in Waregem: Pandjes & Batjes, Kermis, ...

OPZET

Wandelparcours doorheen PARK BARON CASIER met
langsheen het parcours locaties waar standhouders zich
kunnen voorstellen of waar ze hun producten te koop
kunnen aanbieden Een ontdekkingstocht in het sfeervolle
park van Waregem.

©

© IOB

Het 11de internationaal zwemvijvercongres vindt plaats
in Albufeira (Portugal). Het fysiek congres gaat door op
6 en 7 oktober en wordt voor het eerst georganiseerd in
een luxueus hotel aan de Atlantische kust. Op het
domein is een grote zwemvijver aanwezig, die je zelf
ook kan testen.

Xterieur, iets voor jou?
AVBS en Groen Groeien zetten mee hun schouders onder
de tuinbeurs Xterieur, die in Waregem georganiseerd
wordt van 11 tot 13 juni 2021.
Bij interesse en meer info kan je rechtstreeks contact opnemen met Ruben Taelman van de organisatie
(ruben@combius.be of GSM: + 32 477 49 52 37).

Programma
Verschillende workshops, lezingen en netwerkmomenten staan op het programma. Er worden presentaties
voorzien met onder meer onderzoeksresultaten uit
verschillende landen. Ook zijn er workshops rond
reinigen, waterplanten en binnenzwemvijvers. Het
volledige programma kan je bekijken via een link op
groengroeien.be. Je vindt daar ook info over de deelname- en verblijfskosten. Er geldt een korting voor wie
boekt voor 1 mei.
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Reiniging en ontsmetting van watercircuits

©

Onderhoud van het begietingssysteem is nodig om verstoppingen (door algen, organisch
vuil of minerale afzettingen) te voorkomen in doppen of druppelaars. Het helpt ook om
het opbouwen van slib in watertanks of biofilm in leidingen te vermijden. Beiden zijn
bronnen van ziekten. We bekijken hoe je de verschillende onderdelen van het gietwatercircuit kan reinigen en ontsmetten.
Marc Vissers, PCS

Slib en algen voorkomen
in een buitenbassin
Er zijn een aantal voorzieningen die
inkomende vervuiling en algengroei
kunnen beperken. Een bassinafdekking tegen algen werkt rechtstreeks,
door het licht weg te nemen, en ook
onrechtstreeks door te voorkomen dat
vogeluitwerpselen, bladeren en dergelijke bezinken. Bij gevolg is het
water minder voedselrijk en is er ook
minder slib. Door te zorgen voor
waterbeweging – bijvoorbeeld met
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een fontein – kan je het zuurstofniveau verhogen. Verder zorgt een hoog
waterniveau voor tragere opwarming
van de onderste waterlaag. Daardoor
is er minder algengroei en ook minder turbulentie onderin bij felle regenbuien. Het gevolg is minder
vuilopstuiving en dus ook minder
filterverstopping.
In risicoperiodes voor algen kan je
ook preventief ontsmettingsmiddelen
doseren in je bassins. PCS-proeven
met diverse soorten peroxiden en
andere middelen gaven de beste

resultaten met de meest stabiele
peroxiden, namelijk die met zilver. We
stelden vast dat 1 toepassing van 50
ppm H2O2 volstond voor minimaal 5
weken algenpreventie (indien er
vissen zijn maximaal 20 ppm). Hiernaast zijn er ook koperproducten die
bij een kopergehalte >0,3 ppm preventief zouden werken.

Reeds aanwezige algen bestrijden
De goedkoopste maatregel voor
toepassing in een groot bassin is het

Teveel slib in bassin

Algen kan je voorkomen door het waterbassin af te dekken.
tot 0,05 mm). Dit helpt niet alleen
slibvorming voorkomen, maar zorgt
ook voor een efficiënte werking van
ontsmettingstechnieken als UV.
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Afgestorven algen, potgrond en ander
vuil dat in het watercircuit is terechtgekomen kan leiden tot te veel slibvorming onderaan in bassins en
tanks. Dit wordt best gereinigd en
vervolgens ontsmet. Laat het bassin
leegkomen en schep er het slib uit. Bij
tanks dien je de wanden schoon te
spuiten. Gespecialiseerde bedrijven
kunnen slib verwijderen zonder dat
het water eruit hoeft. Ontsmet vervolgens de dagvoorraad- en draintanks
door ze deels te vullen. Voeg een
product toe, bijvoorbeeld een peroxide
met azijnzuur aan 200 ppm H2O2, of
producten als Menno Florades, Virkon
S of Virocid (zie poster ‘erkende
ontsmettingsmiddelen’ op
www.pcsierteelt.be). Laat die zeker
30 minuten inwerken, pomp weg en
spoel goed (tegen wandcorrosie).
Nadien kan je de tank terug vullen.

© PCS
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bijdoseren van zwavelzuur (2 l/100 m³
water of tot de pH <6 wordt). Gebruik
geen fosfor- of salpeterzuur, want die
zorgen voor extra fosfor of stikstof.
Pas het agressief zuur zo ver mogelijk
naar het midden van het bassin toe
met een verdunde zuuroplossing en
zonder het afdekzeil te raken. Check
geregeld de pH. Ook koperproducten
zouden bij hogere dosering algen
kunnen afdoden.
In kleinere bassins (dagvoorraad,
draintanks) kan je ook waterstofperoxiden toepassen. In PCS-proeven
gaven peroxiden gestabiliseerd met
zuur het snelste curatieve resultaat
(dosering 75-250 ppm H2O2 naargelang de vervuiling). Eén keer een
hogere dosis, is efficiënter dan fractioneren.

Leidingen, druppelaars en afvoergoten reinigen bij de teeltwissel

©

Diverse firma’s hebben gedetailleerde
protocols om leidingen en druppelaars te reinigen. Spoel ze door om
het grofvuil te verwijderen. Let op
voor verstoppingen als ineens te veel
vuil zou vrijkomen. Je kan tot 24 uur
behandelen met sterk geconcentreerde oplossingen tegen organisch vuil,
algen en verslijmingen (bv. 3% natriumhypochloriet, 3% waterstofperoxide of 1-2% Menno Florades). Na
het gebruik van peroxiden dien je te
ontluchten! Spoel grondig. Laat nadien gedurende 24 uur salpeterzuur
(pH<1) inwerken tegen minerale
vervuiling zoals de neerslag van
kunstmestzouten. Spoel grondig. De
afvoergoten kunnen met hoge druk en
heet water uitgespoten worden.
Verdere reiniging kan met een
schuimtoepassing van een zeep. Een
open afvoergoot in de vloer is gemakkelijk te inspecteren en te reinigen.

Aanvoer van bassinwater
naar de serre
Preventief kan je een goede filter
monteren op de aanzuig uit het buitenbassin. Leg de aanzuig niet te diep,
zodat geen slib meegezogen wordt (in
slib overleven onder meer Fusariumsporen). Je kan ook filters voorzien bij
het binnenkomen (bijvoorbeeld een
zeefbocht voor grove filtratie op 0,5
mm) en extra filters net voor de
voedingsunit en/of voor het eventuele
ontsmettingssysteem, om fijner
zwevend materiaal weg te filteren (bv.

Hou leidingen proper
tijdens de teelt
Laat leidingen na elke begieting
leeglopen, door een afloopventiel te
voorzien op het leidinguiteinde en
antidrupsystemen voor doppen.
Gebruik alleen gietdarmen die geen
licht doorlaten. Afvoergoten installeer

je best schuin, voor een voldoende
snelle waterstroom (= afvoer van
organisch materiaal). Vermijd dode
hoeken in leidingen (= verzameling
vuil). Minerale vervuiling (neerslag
Ca/Mg/Fe-fosfaten) kan je vermijden
door systematisch polyfosfaten bij te
doseren in het gietwater, bijvoorbeeld
monoammonium- of monokaliumfosfaat (P-bemesting). De vorming van
een biofilm kan je voorkomen door
chloordioxide bij te doseren bij elke
begieting (0,3 ppm ClO2). Een concentratie van 0,5 ppm werkt curatief
tegen bacteriën in bestaande biofilms.
Enkel waterstofperoxiden met zilver
hebben ook effect op vrijlevende
bacteriën, die aan biofilmvorming
geassocieerd worden. Dit werkt
preventief, maar bij 100 ppm H2O2
volstaat dit niet voor een curatieve
werking tegen bacteriën in de biofilm.
Zit er al biofilm in de leidingen, dan
kan je geleidelijk meer chloordioxide
bijdoseren. Pas op voor ineens teveel
loskomend vuil. Laat druppelleidingen
dagelijks spuien om losgekomen vuil
te verwijderen. Als het gehalte aan
ClO2 bij het leidinguiteinde terug
stijgt, kan je geleidelijk afbouwen.

Ontsmetting van het drainwater
Diverse technieken worden toegepast
voor drainwaterontsmetting tegen
algen, bacteriën en schimmels: puntontsmettingen (UV, langzame zandfiltratie, …) en systeemontsmettingen
(peroxiden, chloordioxide, elektrolyseinstallaties, ...). n

Sierteelt&Groenvoorziening 3 • 31 maart 2021 x

31

S
AV
B

© Pixabay / freepik

Door de bomen terug het bos zien
Werken aan duurzame klantrelaties

©

Bij veel telers nam het aantal klanten sterk toe doorheen de jaren, waardoor het moeilijk
wordt om alle klanten op hun wenken te blijven bedienen en alle wensen te vervullen.
Maar hoe kan je hiermee omgaan? Hoe kan je je klantrelaties versterken en tegelijkertijd
zelf veel meer sturen?
Dieter Blancquaert, PCS
Melanie Van Raaij en Patrick Meulemeester, Innovatiesteunpunt
Vandaag betekent je klanten tevredenstellen vaak veel meer dan alleen
kwalitatieve planten kweken. Vaak
brengt een verkoop een heleboel
‘extra services’ mee. Die lijken vanzelfsprekend voor de klant, maar
zorgen voor veel stress bij de teler.
Deze ‘extra services’ vertalen zich niet
steeds in een betere prijs of een
groter volume, en in veel gevallen al
evenmin in een duurzame teler-klantrelatie.
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Evenwicht in teler-klantrelatie
Doorheen de jaren zijn de klanten
vaak veeleisender geworden. Etiketteren, eigen eisen rond potten/verpakkingen, snel kunnen leveren, … In
veel gevallen resulteert dit echter niet
in een betere prijsvorming of correcte
afname-afspraken en ligt het afzetrisico nog steeds te veel bij de productiebedrijven. Dit zorgt voor een enorme druk. Als bovendien het aantal

klanten toeneemt (met vaak kleinere
afnamevolumes en eigen leveringsvoorwaarden) - en dat vooral in piekperiodes - is de kans groot dat je niet
aan alle wensen kan voldoen, en ook
je goede klanten ontevreden worden.
Om door de bomen het bos terug te
kunnen zien, kan een oefening in
klantsegmentatie helpen. Op basis
hiervan kan je (opnieuw) het gesprek
met je klanten aangaan en werken
aan duurzame klantrelaties, wat

Klantsegmenten

zowel voor jezelf als voor je klant een
win-win situatie kan betekenen.

Klantsegmenten

Klantdiensten

In de categorie 'iets
minder betrouwbare
klanten' is het nodig
een aantal bijkomende
voorwaarden te stellen.
Toch wil je ze niet kwijt
want ze zijn belangrijk
voor je volume en
omzet. Vaak zijn dit ook
je ‘bufferklanten’ in
geval van overschotten.

S

Met prioritaire klanten
heb je vaak al goede
afspraken en een duurzame teler-klantrelatie
opgebouwd. Er is
wederzijds vertrouwen
en respect, dat je nog
verder wil uitbouwen.
Met deze klanten wil je
nog lang samenwerken.
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Als bedrijven groeien, groeit het
klantenbestand vaak mee, maar in
het algemeen kan je stellen dat ongeveer 80% van je jaarlijkse omzet
gerealiseerd wordt door slechts 20%
van je klanten. Een groter bedrijf
moet dan ook vaak keuzes maken. Bij
klantsegmentatie probeert men de
klanten onder te verdelen in 3 categorieën (zie figuur). Toegegeven, het is
een controversiële oefening. Je zal
zien dat zowel de eerste categorie als
de laatste in de minderheid zijn. De
hoofdmoot van je klanten bevindt zich
in de tweede categorie. Klantsegmentatie is een belangrijke aanzet om de
kosten-efficiëntie van je bedrijf te
verbeteren. Naast de omzetevolutie
bij je klanten breng je ook andere
aspecten in rekening. Welke klanten
betalen correct en tijdig? Welke bestellen ook buiten de piekperiode?
Welke klanten houden zich aan de
gemaakte afspraken,…?

Voorwaarden stellen

Tegenover de diensten die je bereid
bent te leveren, staan uiteraard een
aantal voorwaarden. Die zijn hoofdzakelijk van toepassing op de tweede
categorie klanten. Zij zijn belangrijk
voor je bedrijf en je wil ze niet verliezen, maar de klantrelatie is nu veelal
een eenrichtingsverhaal dat van jou
uitgaat. Aan deze klanten stel je
voortaan een aantal voorwaarden: op
welke manier je hen in de toekomst
wil beleveren. Dit kan zijn: tijdig
bestellen, een minimaal afnamevolume, kiezen uit een beperkt aanbod,
… Belangrijk hierbij is dat ze hiervoor
ook iets in de plaats krijgen en de
intentie hebben om in de toekomst
een meer duurzame klantrelatie met
je op te bouwen. Zo kunnen ze ook
meer betekenen voor je bedrijf en
wordt het een win-winsituatie voor
beide partijen. Segmentatie moet er
bijgevolg toe leiden dat klanten inspanningen leveren om bij de eerste
groep te geraken. Door een aantal
voorwaarden te aanvaarden, krijgen

©

Eenmaal je je klanten bij een passende categorie hebt geplaatst, spitst
de oefening zich toe op welke diensten je levert aan je klanten. Dit kan
heel divers zijn en gaan over het
aanvaarden van kleinere afnamevolumes, snel leveren, aangepaste facturatie, aanleveren van fotomateriaal,
eigen etiketten of prijslabels kleven,
extra uitleg, … Na verloop van tijd
beginnen je klant en jij zelf deze
diensten als vanzelfsprekend te beschouwen. Maar deze diensten hebben ook een waarde. Ze zijn doorheen
de jaren gegroeid en geëvolueerd,
maar zelden gedocumenteerd. Alle
diensten vergen extra arbeid en
hebben een eigen kostprijs. Het is
belangrijk na te gaan welke diensten
je veel ‘kosten’ en welke diensten je
er gemakkelijk kan bijnemen en hoe
belangrijk elk van die diensten is voor
je klant. Eenmaal je die rangschikking
hebt gemaakt, kan je de diensten
toewijzen aan je klantsegmenten. Het
is vanzelfsprekend dat je beste klanten bovenop de meeste garantie op
hun bestelling ook de beste service
krijgen. De tweede categorie kan

slechts rekenen op een beperkt servicepakket. Bij de derde is de dienstverlening minimaal. Met deze klanten
wil je immers liever niet meer samenwerken.

Met klanten die
nauwelijks bijdragen
aan je rentabiliteit wil
je liever niet meer
samenwerken. Je
aanziet ze meer als
‘storend’ en wil er in
feite vanaf.

ze ook meer garanties voor hun
bestelling.
Het is vanzelfsprekend dat klantsegmentatie geen eenmalige oefening is.
Herbekijk af en toe of je klanten nog
wel in het juiste segment zitten. Het is
van groot belang om daarbij het
gesprek aan te gaan met je klanten en
je klantrelaties te verduurzamen.
Goed communiceren is cruciaal.
Besef ook dat dit niet in 1 jaar zal
gerealiseerd worden en dat er ook
wat onbegrip kan zijn. Maar als je dit
goed hebt overdacht, moet je overtuigd zijn van je keuzes en proberen
om principieel vol te houden. Vergeet
niet om de interne organisatie van je
bedrijf af te stemmen op deze (nieuwe) werkwijze. Zo ondervinden je
klanten zo min mogelijk fouten en
weten ze steeds waar ze aan toe zijn
en weet jij wat van jou verwacht
wordt. n
Meer weten? Neem contact met
• dieter.blancquaert@pcsierteelt.be
• melanie.van.raaij@innovatiesteunpunt.be.

Met steun van:
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PCS Actueel
Informatie over biostimulanten in database Bio4safe
Hanne Denaeghel, Els Pauwels

hanne.denaeghel@pcsierteelt.be of
0472/12.33.15.
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te delen. We zijn op zoek naar proefresultaten en nieuwe producten om
onze database up-to-date en relevant
te houden.
Indien je geïnteresseerd bent om ons
te helpen, kan je ons contacteren via
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Het Interreg-project Bio4safe onderzoekt of biostimulanten en sensoren
kunnen helpen om minder water en
minder nutriënten te gebruiken in de
glastuinbouw. Het efficiënter inzetten
van grondstoffen is namelijk één van
de doelstellingen van de Europese
Green Deal, zoals bijvoorbeeld ook het
streven naar een circulaire economie.
Dankzij de vele uren literatuurstudie
van de partners van Bio4safe werd
een uitgebreide database opgesteld,
waarin telers en onderzoekers info
kunnen terugvinden over biostimulanten. Zo kan je opzoeken welke biostimulanten welk effect hebben op
welke gewassen. Een dergelijke
database is echter nooit af, daarom
deze oproep naar producenten van
biostimulanten om hun info met ons

Alvast bedankt, vanwege het volledige
Bio4safe-consortium en alle telers en
onderzoekers die de database gebruiken! n
© PCS

Brainstormevent Wonderwalls
Sandy Adriaenssens
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Op 23 februari werden tijdens een
online brainstormevent architecten,
bouwaannemers, overheden en
groenvoorzieners samengebracht in
het kader van het TETRA-project
Wonderwalls. Ze gingen met elkaar in
interactie over de sterke en zwakke
punten, opportuniteiten en bedreigingen voor gevelgroen. De algemene
consensus was dat de toepassing van
gevelgroen kan verhoogd worden mits
3 voorwaarden. De bouwfysische
voordelen (thermische isolatie) moeten mee in rekening kunnen gebracht
worden bij EPB-regelgeving. Er moet
technische voorlichting zijn voor de
bouwsector en de kennis betreffende
keuze van het systeem, plantkeuze,
kostprijs en onderhoud moet beter
toegankelijk zijn. Ook werd aangegeven dat er diepgaande technische
kennis en meer algemene informatie
moeten zijn om mensen te overtuigen
tot gevelgroen. De projectpartners
gaan hier verder op inzetten door een
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centraal kennisplatform te starten. In
6 thematische sessies werd vervolgens dieper ingegaan op systeemwerking van living wall systems (substraat en irrigatie), plantkeuze van
living wall systems, systeeminnovatie
en -demonstratie voor gevelgroen
algemeen, de impact van de groene
wand op gebouwaspecten (energieprestatie, brandgedrag, waterhergebruik en -lozing, akoestiek en de gevel
zelf), klimplanten en onderhoud van
living wall systems. Je kan dit
brainstormevent herbekijken via
www.gevelgroen.be. n
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Doe mee aan de Green Deal Sportdomeinen

AV
B

De Green Deal Sportdomeinen wil
oplossingen zoeken die zowel het
hoogwaardig karakter van de sportinfrastructuur behouden, en tegelijk
ook zorgen voor een gezonde, milieuvriendelijke en klimaatbestendige
sportomgeving. De aanleg en het
onderhoud van een buitensportterrein
vergt kennis én een passie voor het
veld. Het onderhoud mag de functionaliteit en de veiligheid voor de spelers niet veranderen. Maar het onderhoud heeft door het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, water
en voedingsstoffen ook een impact op
het milieu en de biodiversiteit. Daarom is kennis over aanleg en onderhoud, waterbeheer, de bodem en het
bodemleven, het voorkomen van en
alternatieven voor het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen van
groeiend belang. De Vlaamse sportorganisaties (Sport Vlaanderen, het
Vlaamse Instituut voor Sportbeheer
en Recreatiebeleid en de Vlaamse
Sportfederatie) namen samen met de
Vlaamse Milieumaatschappij het

S

Sandy Adriaenssens

initiatief voor de Green Deal Sportdomein. Ze zoeken partners die zich
hiervoor mee willen engageren. Het
Proefcentrum voor Sierteelt ging
alvast dit engagement aan, samen
met onder meer Vlakwa.
Meestappen in een Green Deal betekent meestappen in een lerend net-
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werk waarin kennis wordt gedeeld
met experten uit verschillende disciplines zoals de sportsector, wetenschappers, aannemers, groenvoorzieners en andere stakeholders.
Inschrijven kan via omgeving.vlaanderen.be/green-deal-duurzaam-sportdomein. n
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Samenzaai Biobloemen
Liesbet Blindeman

Naar analogie van vorig jaar, werd ook
in 2021 een ‘samenzaai’-actie georganiseerd in het kader van het PDPOproject ‘Biobloemen: kleur van op het
bioveld tot bij de consument’. Op
woensdag 17 maart zakten 18 biobloementelers, weliswaar gespreid in
de tijd, af naar het PCS om er 430
kisten met bioperskluiten in te zaaien,
goed voor 64.500 plantjes.
Gezien heel wat biobloementelers
niet over een verwarmde serre beschikken, biedt dit voor de telers toch
de mogelijkheid tot vervroegde opkweek van het plantmateriaal. Op het
PCS wordt hiervoor een afdeling van
200 m² beschikbaar gesteld. n
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Onderzoek met steun van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Innoveren & Ondernemen, de Europese Unie, Provincie Oost-Vlaanderen,
Boerenbond en AVBS, dé sierteelt- en groenfederatie.
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Studiedag Azalea en Rhododendron
focust op duurzame gewasbescherming
Net als de andere studiedagen afgelopen winter werd ook de studiedag azalea en Rhododendron als webinar georganiseerd. De digitale organisatie was in handen van mede-organisator PCS. Een 150-tal geïnteresseerden volgde deze studiedag, die dit jaar de klemtoon legde op duurzame gewasbescherming bij de aanpak van insecten.
Pascal Braekman,
Sectoradvies sierteelt & gewasbescherming
Departement Landbouw en Visserij
Bladluizen
Johan Witters (ILVO) lichtte de verschillende soorten (schadelijke)
bladluizen en hun levenscycli toe,
namelijk de Rhododendronbladluis
(Illinoia lambersi), de aardappeltop-
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luis (Macrosiphum euphorbiae), de
perzikbladluis (Myzus persicae), de
zwarte bonenluis (Aphis fabae) en de
gevlekte bladluis (Neomyzus circumflexus of Aulacorthum circumflexum).
Johan beschreef hoe je deze bladluizen kan onderscheiden aan de hand

van soortspecifieke kenmerken als
staartje, siphonen, antennen, voorhoofdknobbels, poten, kleur en vorm.
Zo zijn bijvoorbeeld de poten bij de
Rhododendronluis lang en zijn de
tippen zwart gekleurd, terwijl de
perzikbladluis en zwarte bonenluis

Aksent

Natuurlijke vijanden

Bladluizen zijn
(heel) gevoelig
aan resistentieontwikkeling
tegen bepaalde
insecticiden.

nen er andere middelen gebruikt
worden met een minder schadelijk
effect op nuttigen? Frans onderzoek
toont aan dat er ook mogelijkheden
zijn bij containerplanten, door voedselplanten te gebruiken die nuttigen
aantrekken. Belangrijk hierbij is dat
de bloei van de voedselplant voor deze
van het cultuurgewas valt, de voedselplant ook gepast onderhouden
dient te worden en dat men er bij de
keuze van een voedselplant dient op
te letten dat deze geen schadelijke
plagen aantrekt. Het onderzoek
toonde een effect van de voedselplanten op plaagonderdrukking in de
omringende containerplanten aan
binnen een straal van 5 m.
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Joachim Moens (HoGent) ging nader
in op de mogelijkheden om schadelijke plagen onder controle te houden
met natuurlijke vijanden. Het teruglopende aanbod van voldoende efficiënte en vernieuwende chemische
middelen leidt ertoe dat bepaalde
plagen (opnieuw) meer op de voorgrond treden. Natuurlijke plaagbeheersing wordt meer en meer als een
valabel en noodzakelijk alternatief
aanzien. Het kan omschreven worden
als het zelfregulerend vermogen
waarover elke ecosysteem beschikt
om plagen onder controle te houden.
Behalve het uitzetten van specifieke
nuttigen kunnen ook de leefomstandigheden in de buurt van productiepercelen geoptimaliseerd worden om
nuttigen aan te trekken. Denk hierbij
aan het creëren van geschikte overwinteringsplaatsen en het beschikbaar zijn van voldoende voedsel om de
voorplantingscycli van de nuttigen te
laten verder lopen. Immers, bij heel
wat nuttigen voeden niet alle ontwikkelingsstadia zich met schadelijke
insecten. Zo voeden volwassen sluipwespen, onze-lieve-heersbeestjes,
zweef- en gaasvliegen zich met pollen
en nectar van bloemen, terwijl hun
larven zich voeden met onder meer
bladluizen. Men dient ook stil te staan
bij de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Is het gebruik echt nodig
(schadedrempel)? Zijn er eventueel
niet-chemische alternatieven? Kun-

“

gewasbeschermingsmiddelen Radia
en Off-Shoot-O, de lopende bloeiproeven azalea en het Floraliën-alternatief, dat ook vanuit Gentse azalea
ondersteund wordt. Aansluitend ging
ze dieper in op het lopende onderzoeks- en voorlichtingsproject ‘Bio4safe’. Dit project wil het water- en
meststoffengebruik in de tuinbouw
reduceren en demonstreert daarom
het gebruik van innovatieve meetsensoren en biostimulanten om de planten te helpen bij abiotische stress. Ze
riep op om gebruik te maken van de
database die in het kader van dit
project op poten gezet wordt. Deze wil
betrouwbare, collegiaal getoetste data
bundelen, onder meer van de effectiviteit van commercieel beschikbare
biostimulanten. Dit moet leiden tot
het juiste gebruik van effectieve
biostimulanten op de juiste gewassen
en tot een verhoging van de productiviteit gecombineerd met een verlaging
van de impact op het milieu.

S

korte poten hebben. De gevlekte
bladluis heeft ook lange poten, maar
deze zijn slechts licht gekleurd. Bladluizen zijn (heel) gevoelig aan resistentieontwikkeling tegen bepaalde
insecticiden, omdat ze zich immers
zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk voortplanten. Vooral door deze
ongeslachtelijke voortplanting - samen met het feit dat bladluizen levendbarend zijn en dus geen eistadium kennen - kan dit onder optimale
omgevingsomstandigheden van
temperatuur en aanwezige waardplanten leiden tot een explosieve
groei. Zo kan een hogere ongevoeligheids- of resistentiegraad voor een
insecticide heel snel aan een groot
aantal nakomelingen doorgegeven
worden!

©

Aansluitend hierop werden twee
onderzoeksprojecten toegelicht die
ziekten en plagen aanpakken volgens
niet-chemische IPM-principes. Jochem Bonte (ILVO) belichtte het
project ‘Beware & Note’, dat zich de
ontwikkeling van een systeem voor
bewustmaking, snelle opsporing en
melding van plantschadelijke quarantaine-organismen in België tot doel
stelt. Joachim Audenaert (PCS) gaf
een toelichting over de doelstellingen
opgenomen in het pas gestarte
VLAIO-onderzoeksproject ‘Innovatieve
ziekte- en plaagbeheersing in de
openlucht sierteelt’. Binnen dit project
zal de komende jaren onderzoek
gevoerd worden om tot duurzame
oplossingen in buitenteelten te komen, namelijk bladluizen, rupsen,
Phytophtora en Calonectria.

Actua
Els Pauwels (PCS) lichtte de stand van
zaken toe met betrekking tot de nabije
toekomst van de toelatingen van de

Binnen de ‘Actua gewasbescherming’
vroeg ondergetekende aandacht voor
twee beleidsrelevante topics: de
verplichte aansluiting bij een onafhankelijke controle instantie (OCI) en
de fytolicentie. Je kan de details
nalezen in de Aksent-bijdrage van
februari. Dirk Baets ging nader in op
het belang van spuittechniek. We
komen hierop terug in de Aksentbijdrage van april. In een laatste
bijdrage belichtte Hanne Denaeghel
(PCS) kort voorlopige resultaten van
het demonstratieproject ‘Nutriëntenafvoer in grondloze openlucht sierteelt (first flush)’. n
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Alle presentaties zijn beschikbaar
via www.pcsierteelt.be >
‘Onderzoek & Publicaties’.
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Regelgeving

Nieuwigheden bij de verzamelaanvraag

AV
B

S

Het moment waarop je jouw verzamelaanvraag dient in te vullen nadert weer. Noteer
alvast 30 april als deadline. Het aangeven
van je deelname aan de subsidieregeling
voor de brede weersverzekering is vereenvoudigd in het e-loket. In de sierteelt is het
item ‘paspoortplichtige planten’ zeer
belangrijk. Hoe moest je dit weer correct
invullen? In 2021 geldt volgens MAP 6 een
nieuwe indeling van de gebiedstypes.
Kijk dus zeker na of je perceel onder een
ander gebiedstype valt en je daardoor
onderhevig bent aan extra gebiedsgerichte
maatregelen.

Koen Lammertyn & Anneleen Cardinael,
SBB Accountants & Adviseurs

Brede weersverzekering: vereenvoudigd

©

Heb je besloten om voor je openluchtteelten een brede
weersverzekering af te sluiten? Duid dan in het e-loket
zeker aan dat je wil deelnemen aan de subsidieregeling. De
subsidie van de Vlaamse overheid bedraagt 65% van je
jaarlijkse verzekeringspremie. Deze subsidie is gegarandeerd tot en met 2022, vanaf 2023 is ze afhankelijk van het
overheidsbudget.

Wat is er nieuw?
Het invullen van de brede weersverzekering is vereenvoudigd op vraag van SBB en de landbouworganisaties. Je
moet enkel aanduiden bij welke verzekeraar je voor 30 april
een verzekering gaat afsluiten. De op 30 april opgegeven
naam van de verzekeraar is vanaf campagne 2021 bindend
voor de subsidie. Je moet dus niet meer aangeven voor
welke teelten of percelen je een verzekering wil afsluiten.
Er heeft zich een nieuwe verzekeraar aangemeld. Daardoor
zijn nu 6 polissen erkend, namelijk: Agriver, Hagelunie,
KBC verzekeringen, Nuytten verzekeringen, OFH/BFAO,
Vanbreda Risk & benefits en Vereinigte Hagel.
Wat moet je specifiek doen?
Vraag verschillende offertes op. Sluit de polis af bij een
erkende verzekeraar en duid dit voor 30 april 2021 aan in
het e-loket. Bij alle verzekeraars moeten alle percelen van
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Wie gemachtigd is om plantenpaspoorten af te geven,
dient jaarlijks de families, geslachten of soorten van de
planten waarmee ze werken door te geven.

de verzekerde teelt op het bedrijf verzekerd worden. De
verzekeraar geeft de daadwerkelijk verzekerde teelten en
percelen rechtstreeks door aan het Departement Landbouw en Visserij. De uitbetaling van de 65% premie van het
polisbedrag volgt in december.

Paspoortplichtige planten
Sinds 2019 moeten professionele ondernemers die geautoriseerd zijn om plantenpaspoorten af te geven jaarlijks de
families, geslachten of soorten van de planten waarmee ze
werken doorgeven, en dit voor elke vestigingseenheid en
voor bepaalde groepen van teeltcodes. Voor de sierteelt is
dit een zeer belangrijk aspect. Er is sinds 2019 een nieuwe
pagina ‘Paspoortplichtige planten’ voorzien in de verzamelaanvraag waar je, bij het opgeven van een bepaalde teeltcode waarvoor een plantenpaspoort vereist is, de families,
geslachten of soorten moet opgeven. Moet je geen verzamelaanvraag indienen? Dan kan je na aanmelden in het
e-loket in een aparte module ‘paspoortplichtige planten’ de
info ingeven.

Percelen in GT1, 2 en 3
◆

◆

Basismaatregel vanggewassen: op percelen in gebiedstype 1, 2 en 3 die geen zware kleigrond zijn, moet
je na een hoofdteelt - die uiterlijk 31/8 werd geoogst uiterlijk 15/9 een vanggewas inzaaien, tenzij je een
nateelt inzaait.
Verplichte N-stalen met advies: heb je een of meerdere percelen buiten gebiedstype 0, waarop in volle
grond aardbeien, boomkwekerij, sierteelt of groenten
van groep I of II worden geteeld, dan moet je de hoeveelheid stikstof in de bodem laten analyseren.

Percelen in GT 2 en 3

◆

◆

◆

Daling van de bemestingsnorm Nwerkzaam met 5% in
GT2 en 15% in GT 3
In gebiedstype GT2 en GT3 dien je respectievelijk 5%
en 15% extra areaal in te zaaien met vanggewassen.
Verplicht gebruik van een erkend mestvoerder voor
elk vervoer van vloeibaar dierlijke mest na 1 augustus.

Bij de goedkeuring van MAP VI, halfweg 2019,
was voorzien dat een registratie van kunstmestverhandeling en -verbruik verplicht werd. Sedert
1 januari zou dit digitaal moeten gebeuren, maar
de uitvoeringsbesluiten werden pas op 19 maart
definitief goedgekeurd.
VLM
De Vlaamse Regering heeft het besluit dat het gebruik
van digitale kunstmestregisters regelt, definitief goedgekeurd. Het besluit treedt in werking op 15 april 2021.
Vanaf die datum moeten zowel de land- en tuinbouwers
die kunstmest gebruiken als de kunstmesthandelaars
het kunstmestregister op het Mestbankloket invullen.
Alle gegevens over de verhandeling en het gebruik van
kunstmest van 1 januari tot 15 april 2021 moeten ook
worden geregistreerd op het Mestbankloket. Daarvoor is
tijd tot 15 mei. Een aantal overgangsmaatregelen zijn
voorzien. Land- of tuinbouwers krijgen zeven dagen om
aankoop en verbruik van kunstmest te registreren en
digitaal door te geven. Voor 2021 geldt dat men 30 dagen
de tijd krijgt om de handelingsregistraties digitaal door te
geven, maar die uitzondering geldt niet voor onder meer
percelen met boomkwekerij of andere sierteeltgewassen.
Voor teelten op groeimedium moet het kunstmestverbruik niet genoteerd worden.
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◆

Digitaal kunstmestregister
definitief goedgekeurd

S

Gebiedsgerichte maatregelen

De tuinder of sierteler die een perceel in de verzamelaanvraag aangeeft op 1 januari, en dus de bemestingsrechten heeft, moet ook de hoofdteelt op het
perceel verbouwen. n
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Je dient slechts eenmalig alle planten te registreren. De
volgende campagnes kan je eenvoudigweg de paspoortplichtige planten van het vorige jaar kopiëren. Zijn er toch
enkele wijzigingen in je soortenlijst? Je kan deze simpel
updaten. Het FAVV gebruikt deze gegevens bij haar controles. Het scherm werkt als een Excel-tabel, waardoor je
eenvoudig nieuwe lijnen kan toevoegen en items simpel
kan kopiëren en plakken naar het e-loket. De kolommen
‘vestigingseenheid’ en ‘adres’ zijn geen verplichte velden.

Meer info vind je op de website van AVBS. n

Wijziging gebiedstypes percelen (MAP 6)
Bij de start van MAP 6 in 2019 werd Vlaanderen ingedeeld
in zones op basis van nitraatmetingen in oppervlakte- en
grondwater. Er zijn 4 gebiedstypes: van GT0 (waterkwaliteit
OK) tot GT3 (waterkwaliteit niet OK). MAP 6 voorziet tweejaarlijks een herziening van die indeling. In 2021 zijn deze
kaarten dan ook geüpdatet op basis van meer recente
metingen. Waarop baseerden ze deze update? De parameters bleven dezelfde, maar de waterkwaliteit maakte in
deze twee jaar een duidelijke evolutie (hogere of lagere
nitraatmetingen), met een andere indeling tot gevolg. De
nieuwe indeling geldt sedert 1 januari. Je kan in het e-loket
(of in het mestbankloket) opzoeken in welk gebiedstype elk
van je percelen valt.
In januari werden online klantenvergaderingen
voor meer dan 1000 SBB-klanten georganiseerd. Wil je graag nog meer specifieke informatie over de nieuwe gebiedstypes? Bekijk
dan zeker de volgende video via deze QR-code:

© I. De Clercq
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Sierteler
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Wil jij je bedrijf
ook gezond laten
groeien?
Laat je dan als land- of tuinbouwer
ondersteunen door onze accountants en
adviseurs, allemaal specialisten in hun
vak. SBB garandeert immers niet alleen
een correcte boekhouding en een stevig
onderbouwd fiscaal dossier, maar ook
een betaalbare begeleiding inzake
bedrijfsontwikkeling en deskundig
omgevings- en milieuadvies. Daarnaast
kan je rekenen op onze innovatieve tools
waarmee je je administratie volledig kan
digitaliseren. Zo kan jij in alle vertrouwen
verder bouwen aan je onderneming.
Samen slim ondernemen
begint op sbb.be

Duurzaamheid

Royal FloraHolland vraagt milieuregistratietool
Waar staan we en waar moeten we naartoe?

Miet Poppe, secretaris AVBS

Bevraging milieuregistratietool: resultaten
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Sectorbevraging en resultaten
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Vanaf 1 juli 2021 en 1 januari 2022 (voor bedrijven met minder dan 50.000 euro omzet/jaar
via RFH), wordt vanuit veiling Royal FloraHolland (RFH) gevraagd om te starten met de
registratie voor het behalen van een milieucertificaat dat voldoet aan de eisen van FSI
(Floriculture Sustainability Initiative). Momenteel voldoen enkel de certificaten van MPS
ABC en IDA van GlobalG.A.P. aan deze extra eisen. We organiseerden een bevraging en
bekeken met Vegaplan mogelijke alternatieven.

Om voor de leden die leveren aan RFH en dus zullen moeten voldoen aan de FSI registratietool een oplossing uit te
werken, hebben we eerst een bevraging gelanceerd. Dank
aan iedereen die eraan meewerkte. Dit stelde ons in staat
zicht te krijgen op de huidige certificatiegraad en ook de
nood aan een eigen registratiemodule die voldoet aan de
eisen van RFH.

tel
e
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6 ha

138 telers

Aantal respondenten reeds in het bezit van een certificaat
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De figuren hierbij geven een beeld van de resultaten. 175
leden beantwoordden deze bevraging. Daarvan 138 telers,
6 handelaars en 31 respondenten die zowel teler als handelaar zijn. Opvallend was dat meer dan de helft van de
respondenten nog niet in het bezit is van een certificaat.
Ongeveer één vierde van de bevraagden levert geregeld
aan de veiling en 15% sporadisch. Van de groep die levert
aan de veiling heeft de helft nog geen enkel certificaat en
slechts één op zes een milieucertificaat.

175 respondenten

In de laatste vraag werd gepeild naar hoeveel men wilde
betalen voor een milieuregistratietool, als die als extra
pakket binnen Vegaplan zou ontwikkeld worden. Ter vergelijking: een certificatie voor MPS – ABC of voor de IDA
– module van Global GAP kost ongeveer 800 euro per jaar.
Twee derde van de respondenten gaf aan hiervoor niet
meer dan 150 euro per jaar te willen betalen. Voor iets
meer dan 15% mocht deze registratietool hen 300 euro of
meer kosten.
Opvallend was de reactie dat de sector geen vragende
partij is voor een wildgroei aan verschillende certificaten,
die elk een eigen meerwaarde proberen te bekomen.
Bijkomend wil men absoluut vermijden dat er te veel of
zelfs dubbel geregistreerd moet worden. Daarom is men
voorstander dat als er iets geregistreerd moet worden, dit
zoveel mogelijk in één tool erkend wordt. Het belangrijkste
voordeel van een Belgische milieuregistratietool binnen
Vegaplan zou een mogelijke koppeling met verplichte
registers zoals de verzamelaanvraag of het kunstmestre-

Hoeveel wil je jaarlijks besteden aan een extra pakket
milieuregistratietool Vegaplan?
meer dan 450 euro/jaar
tussen 300 en
450 euro/jaar

tussen 150 en
300 euro/jaar

niet meer
dan 150 euro /jaar
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gister kunnen zijn. Een aantal respondenten gaf ook aan
dat we geen extra milieucertificaten in het leven moeten
roepen, maar dat het nodig is om de bestaande milieucertificaten te optimaliseren en beter in te zetten (lees: meer
erkenning op de markt).

Afweging registratietool binnen Vegaplan

Wat nu?
Jeroen Lambin, Adviesdienst Certificatie PCS

S

Aan Vegaplan werd de vraag gesteld of ze een registratietool kunnen ontwikkelen die voldoet aan de FSI-eisen die
door RFH worden opgelegd. Vegaplan maakte daarop
samen met PCS en AVBS een grondige oefening. Die leverde een aantal vaststellingen op: De doelgroep, waarvoor
deze registratiemodule uitgewerkt moet worden, is te
klein. Het uitwerken van teeltfiches en een registratiemodel is één zaak, het onderhoud en een maandelijks rapport
aan de teler - zoals dat geëist wordt door FSI - zou een te
grote kost betekenen voor Vegaplan. Sinds het begin van
2020 merken we dat het aantal telers die een Vegaplan
certificaat behaalden sterk gestegen is. Toch is de certificatiegraad voor Vegaplan binnen onze sector onvoldoende
om deze kosten vanuit de sierteelt te kunnen dragen.
Vegaplan zal de stap dus niet zetten om een milieuregstratiesysteem conform de FSI eisen uit te werken. AVBS en
PCS zetten nu verdere stappen om de sector te ondersteunen om aan de eisen van RFH te voldoen. n
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Royal FloraHolland (RFH) is de grootste wereldwijde
marktplaats voor planten en bloemen. Het is lid van het
‘Floriculture Sustainability Initiative’ (FSI). Het hoofddoel
van het FSI is het promoten van het verduurzamen van de
sierteeltsector. De leden vertegenwoordigen de verschillende segmenten en schakels van sector en marktketen.
RFH is een belangrijk lid van FSI en ziet het duurzaam
telen, naast het inzetten op digitalisering, een belangrijk
engagement. Certificatie speelt hier een belangrijke rol in,
omdat dit zorgt voor transparantie en traceerbaarheid.

Webinar

©

Milieuregistratie
volgens RFH

Milieuregistratie-eisen van Royal FloraHolland
Hoe er aan voldoen?

Webinar ӏ 31 maart 2021 ӏ 20.00 u
Onderwerpen:

• Toelichting verplichte milieuregistratie RFH en
beschikbare certificaten
• Voorstelling van MPS ABC en IDA van GlobalG.A.P, de
enige certificaten die momenteel voldoen aan de extra
eisen van RFH
• Voorstelling mogelijk audits door aanwezige controle
instanties
Deelname is gratis voor leden AVBS, inschrijven is
verplicht per mail via ilse.brosens@avbs.be.
Na inschrijving ontvang je de dag van de opleiding een
deelnamelink.
een organisatie van:
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Het origineel doel was om alle telers ten laatste op 1 januari 2021 te laten starten met hun milieuregistratie om een
milieucertificaat te bezitten tegen 1 januari 2022. De teler
moet immers een jaar registreren en een audit krijgen
voordat hij het milieucertificaat behaalt. Belgische telers
hebben een half jaar uitstel gekregen van RFH met als
deadline 1/7/2021 en 1/7/2022 om respectievelijk te starten
met milieuregistratie en een milieucertificaat te bezitten.
Telers met een omzet kleiner dan 50.000 euro per jaar bij
RFH krijgen nog een jaar extra. Maar uitstel is geen afstel.
Daarom bekijken we de 2 milieucertificaten die in aanmerking komen voor wie wil blijven verhandelen via RFH.

MPS-ABC
Dit is het bekendste milieucertificaat in de sector. MPS
viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. In juni 2020 lanceerde
MPS ABC in België hun nieuwe registratiesysteem om
deelnemen gebruiksvriendelijker te maken en beter aan te
sluiten bij de FSI-richtlijnen. Het grootste verschil met het
oude systeem is de overstap naar een toepassingsregistratie in plaats van een maandelijkse registratie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Het verkrijgen van
het MPS ABC certificaat start met het aanvragen van een
offerte. Voor het eerste jaar betalen nieuwe leden 290 euro.
Nadien betaal je een certificeringstarief van 700 euro met
een hectaretoeslag van 100 tot 1.500 euro. De prijs omvat
onder andere het gebruik van de MPS registratietool en de
audits. Na het ingaan op de offerte, dien je een jaar je

IDA (GlobalG.A.P.)

Patrick Dieleman
De deelnemers konden ook opmerkingen toevoegen.
Naast het kwantitatieve beeld op pagina 41 geeft een
bloemlezing hieruit ook een kwalitatief beeld van wat er
leeft bij onze leden.
Er komt duidelijk naar voor dat men wil dat de bestaande certificaten optimaal gebruikt worden. Iemand gaf
aan dat het iets meer zou mogen kosten, als het zou
lukken om met één certificaat alles in te dekken. Iemand
anders ziet zelfs liefst één enkel Europees systeem.
Anderen stellen dat extra certificaten of tools extra
administratieve verplichtingen meebrengen. Iemand
vertelde dat ze al registreren voor MPS ABC en die
registratie ook gebruiken voor GlobalG.A.P. Zij vinden
het belangrijk dat de overheid niet vraagt om nog eens
een extra registratie voor te leggen, maar de belangrijkste milieuregistratiesystemen aanvaardt.
Er waren ook heel wat kritische reacties, die het nut van
al die certificaten in vraag stelden. Iemand gaf aan jaren
de MPS-registratie gedaan te hebben, maar ermee
gestopt te zijn omdat het op RFH geen verschil maakte
qua prijsvorming. “Nu het verplicht wordt zal de prijs
voor mij de keuze bepalen.” n
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Het ‘Impact Driven Approach’ (IDA) milieucertificaat werd
ontwikkeld door GlobalG.A.P. en werd dit voorjaar uitgebracht in België. GlobalG.A.P. is voornamelijk bekend voor
hun GAP-certificaat waarmee goede landbouwpraktijken
worden aangetoond. Terwijl MPS eerder focust op de sierteeltsector, wordt het GAP-certificaat gebruikt in de hele
agrarische sector. IDA is losstaand verkrijgbaar of als
uitbreiding op het GLOBALG.A.P.-certificaat. GlobalG.A.P.
heeft zelf geen milieuregistratietool. Dit zal verzorgd worden door GreenlinQdata (GQ). De eerste stap voor het
verkrijgen van het certificaat is het aansluiten bij GQ en
hun milieuregistratietool. Dit kan je doen op de website van
GQ, waar ook de registratie zal plaatsvinden. Dit kost je 299
euro per jaar. Vervolgens contacteer je een auditinstelling
die de controle kan uitvoeren. In België kan dat op dit
moment enkel door CKCert. Die kan deze controle combineren met controles voor Vegaplan of andere
GlobalG.A.P.-certificaten. Na 6 maand registreren op de
GQ-milieuregistratietool, beoordeelt CKCert als auditeur of
je voldoet aan alle gestelde eisen. Een succesvolle audit
resulteert in het behalen van het certificaat. De totale kost
voor de IDA-module is nog onbekend maar die zal zeker
competitief zijn met die van MPS ABC. n

Enkele reacties

S

gewasbeschermingsmiddelen-, meststoffen-, energie- en
waterverbruik te registreren op de online MPS registratietool. Na dat jaar wordt een audit ingepland, die de registratie van de teler controleert. Na een succesvolle audit behaalt de teler het certificaat, waarna de teler verder blijft
registreren.

Meer informatie

©

• Over certificaten voor de sierteeltsector: Adviesdienst
Certificatie van het PCS: jeroen.lambin@pcsierteelt.be
of 0485 00 68 93.
• Over MPS ABC: my-mps.com of +31 174 615 715.
• Over het IDA-certificaat: GreenlinQdata.nl of
+31 852 24 00 90.
• Over CKCert: ckcert.be of 09 330 10 20.

© AVBS
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Sociaal

Fonds Gezondheidszorgen,
meld je seizoenwerknemers aan
Chris Botterman, Hoofd Sociale Zaken Boerenbond

De premie bedraagt 6 euro per seizoenwerknemer per jaar. Dit jaar
wordt de premie berekend op het
aantal seizoenwerknemers dat je in
2019 tewerkstelde, omdat dit het
laatste ‘normale’ jaar is. Het zijn
natuurlijk de seizoenarbeiders die dit
jaar actief zijn, die moeten verzekerd
zijn. Geef daarom hun identiteit door

©

AV
B

Het fonds zorgt dat niet-Belgen recht
hebben op dezelfde terugbetalingen
zoals wij, en enkel het remgeld moeten dragen bij een doktersbezoek of
aankoop van medicijnen. Het gaat dus
niet over ziekte-uitkeringen of over
een hospitalisatieverzekering. Vanaf
het derde jaar wordt nagekeken of die
medewerker voldoende loon heeft
verdiend waarop socialezekerheidsbijdragen werden betaald. Wanneer
dit loonniveau niet gehaald werd
(wegens de vaak korte tewerkstel-

ling), moet een extra premie betaald
worden om alsnog recht te hebben op
tussenkomst inzake ziektekosten.
Werkgevers die aansluiten bij het
FGBB hebben de garantie dat er voor
hun seizoenwerknemers steeds een
waarborg inzake medische kosten zal
zijn. Een eventuele bijkomende premie wordt ten laste genomen door het
fonds.

S

Leden die gekozen hebben om aan te
sluiten bij het Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond (FGBB) kregen een
brief of mail om de identiteit door te
geven van hun seizoenwerknemers, of
krijgen die binnenkort.

© AVBS

aan CM-Limburg. De bedrijven die
aansluiten krijgen hiervoor de nodige
documenten. Dit kan ook elektronisch
en is slechts eenmalig per werknemer. n

“Bij Acerta werken ze
in kleinere teams,
gespecialiseerd in onze
sector. Zo weet je dat je
altijd antwoord krijgt
van iemand met kennis
van zaken.”
Lieve De Ridder - Tuinbouwbedrijf T.B.O. Pittori.

Met groene
vingers alleen
komt u er niet!

Wij zijn gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonberekening, sociale
zekerheid, kinderbijslag, vestigingsformaliteiten en de professionalisering van uw hr-beleid. Wij ondersteunen starters, zelfstandigen en
ondernemers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Ook voor de land- en
tuinbouwsector bouwden we een dienstverlening uit op maat. Want
de kracht van mensen, dat is waar het om draait.

127286M99680

Surf snel naar acerta.be/tuinbouwsector of
contacteer uw Acerta-kantoor voor meer informatie.

127286M99680.indd 1
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Sociaal

De vaccinatiecampagne en de werkvloer
Het coronavaccin biedt licht aan het einde van de tunnel. Ook bedrijven denken na over
een vaccinatiebeleid in de onderneming. Maar wat kan en mag je doen als werkgever?
Miet Vanhegen, Acerta

Rol van werkgever
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Iedereen heeft momenteel de vrije keuze om zich al dan
niet te laten vaccineren. Een werkgever kan zijn medewerkers dus niet verplichten om zich te laten vaccineren. Dit
zou een schending vormen van het recht op privéleven en
lichamelijke integriteit. Een werkgever kan dus geen vaccinatiebewijs vragen of de vaccinatiegegevens van zijn
medewerkers registreren. De vaccinatiestatus van een
medewerker is immers een gezondheidsgegeven dat valt
onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(GDPR). Deze gevoelige gegevens kunnen slechts in uitzonderlijke situaties verwerkt worden. Ben je als werkgever
toch op de hoogte van wie zich heeft laten vaccineren, dan
mag je niets doen met deze informatie - dus zeker geen
lijst bijhouden met wel- en niet-gevaccineerde medewerkers. Wie zich hier toch aan waagt, riskeert erg zware
administratieve sancties.

S

Vaccineren verplichten?

©

Hoe kan je als werkgever de vaccinatiecampagne dan wel
ondersteunen? Dit kan door in te zetten op sensibilisering.
Zo kan je informatie rond de vaccinatiecampagne verspreiden, infosessies organiseren of een vertrouwenspersoon of
arts aanwijzen om twijfels bij medewerkers bespreekbaar
te maken. De actieve, gezonde beroepsbevolking zal wellicht pas tijdens de zomermaanden in aanmerking komen
voor een vaccin. Hoewel de sociale partners dit liever op
niveau van de vaccinatiecentra willen houden, zijn de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
op dit moment volop aan het onderhandelen om actief
betrokken te worden in de vaccinatiestrategie.
Binnenkort komt er ook een nieuw betaald ‘vaccinatieverlof’. Medewerkers die worden opgeroepen om zich te vaccineren tijdens de werkuren, krijgen het recht om afwezig
te zijn op het werk met behoud van loon - en dat gedurende
de tijd nodig om zich te laten vaccineren. De medewerker
zou de werkgever wel op voorhand moeten verwittigen van
zijn afwezigheid. Het wetsvoorstel ligt momenteel voor
advies bij de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Tot er een voldoende hoge vaccinatiegraad is behaald, is
het echter essentieel dat alle principes en maatregelen uit
de generieke gids en de sectorgidsen correct en consequent toegepast worden binnen de onderneming. Op die
manier kunnen we de verspreiding van het coronavirus
zoveel mogelijk onder controle te houden en vermijden dat
mensen besmet worden.

© Freepikv

Mag je belonen?
Werkgevers mogen in principe geen onderscheid maken
tussen medewerkers die wel of niet gevaccineerd zijn. Een
medewerker die weigert om zich te laten vaccineren, mag
op geen enkele manier benadeeld worden ten opzichte van
de andere medewerkers. Dit betekent ook dat een werkgever medewerkers die zich wel laten vaccineren niet individueel mag belonen, bijvoorbeeld in de vorm van een premie. Ook een parafiscaal gunstige collectieve bonus ( CAO
nr. 90, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen)
invoeren voor alle medewerkers, bij het behalen van een
bepaalde gemeenschappelijke vaccinatiegraad binnen de
onderneming, ligt in de praktijk moeilijk. Je mag immers
niet vragen naar de vaccinatiestatus van medewerkers.
Bovendien kan het behalen van een bepaalde vaccinatiegraad moeilijk aanvaard worden als een doelstelling in de
zin van CAO nr. 90. Dit heeft immers niets te maken met
collectieve resultaten van de onderneming. Bestaat er in de
onderneming een preventieplan? Dan is het wel mogelijk
om het toekennen van een bonus te voorzien, wanneer het
aantal afwezigheidsdagen wegens arbeidsongevallen of
ziekte vermindert. n
Sierteelt&Groenvoorziening 3 • 31 maart 2021 x
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Regelgeving

Nieuwe kaderovereenkomst met Reprobel
Reproductie en communicatie van auteursrechtelijk
beschermd werk (papier en digitaal)
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Enkele leden werden aangemaand door Reprobel in verband met de vergoedingen voor digitale reproductie van
beschermde werken. We hebben goed nieuws. Boerenbond en Reprobel hebben een nieuwe kaderovereenkomst
afgesloten voor het referentiejaar 2020. Hierdoor kunnen
Boerenbond- en AVBS-leden tegen aantrekkelijke voorwaarden intekenen op een gecombineerde licentie (inclusief digitaal gebruik).
Chris Botterman
Hoofd Sociale Zaken Boerenbond

Wettelijke verplichting

©

De wet laat toe om fotokopies van
auteursrechtelijk beschermde werken
(boeken, persartikelen, wetenschappelijke, juridische, economische en
vaktechnische artikelen, foto’s, illustraties etc.) te maken zonder telkens
de toelating van de rechthebbende te
moeten vragen. In ruil moeten ondernemingen een vergoeding betalen.
Die wordt geïnd door de beheersvennootschap Reprobel, die ze nadien
verdeelt onder de auteurs en uitgevers. Dit is een wettelijke verplichting.
Boerenbond sloot twintig jaar geleden
voor het eerst een overeenkomst af
met Reprobel, die de rechten voor het
maken van papieren kopieën regelde.
Die overeenkomst werd driejaarlijks
hernieuwd. Vanaf het referentiejaar
2020 omvat de Reprobel licentie niet
alleen papieren reproducties maar
ook de digitale reproductie van beschermde werken die je op het internet of als bijlage bij mails vindt (bv. op
een smartphone, tablet of harde
schijf). Hierbij wordt ook interne en
externe digitale communicatie gerekend, die verloopt via het bedrijfsnetwerk, mail, Zoom/Teams, PowerPointpresentaties en dergelijke. Meer
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informatie hierover vind je op reprobel.be/nl/private-publieke-sector.

3 categorieën

Het akkoord onderscheidt drie categorieën leden op basis van het aantal
personeelsleden. Belangrijk is dat
seizoenwerknemers ten allen tijde
buiten beschouwing gelaten worden.
Leden zonder personeel kunnen
genieten van een korting van 5 euro
op de licentievergoeding van 35 euro
(tariefcategorie I). Deze groep kan
vrijwillig aansluiten voor 30 euro en
wordt niet actief aangeschreven.
Leden met minder dan 5 personeelsleden (arbeiders en bedienden
samen) kunnen genieten van een
korting van 10 euro op de licentievergoeding van 50 euro (tariefcategorie
I). Deze groep kan vrijwillig aansluiten voor 40 euro en wordt niet actief
aangeschreven.
Leden met 5 personeelsleden en
meer (arbeiders en bedienden samen) worden vrijgesteld van de
administratieve basisvergoeding van
25 euro (exclusief BTW), maar betalen 10,5 euro exclusief BTW per
bediende in voltijds equivalent.

© Freepik

Wat nu?
Je dient de aangifte bij Reprobel in
uiterlijk tegen 31 maart 2021 op hun
online portaal. Als lid kan je van een
korting genieten. Info daaromtrent
kan je samen met een link naar de
portaalsite vinden op het ledengedeelte van onze website. Leden die de
belangrijke digitale uitbreiding en het
promotarief willen, kiezen voor de
‘gecombineerde licentie’. Geef hierbij
zeker de promocode in om van de korting te kunnen genieten.
Boerenbond en AVBS raden hun leden
– in deze tijden van thuiswerk en
digitalisering – sterk aan om de
gecombineerde licentie van Reprobel
te nemen. De licentievergoeding biedt
rechtszekerheid en voorkomt dat je
aangesproken zou worden wegens
een overtreding van de regelgeving
inzake de auteursrechten. Als een
auteursrechtelijke inbreuk voor een
rechter komt, zal die doorgaans de
normale licentievergoeding verviervoudigen. Zorg ook voor een correcte
aangifte, want ook op laattijdige of
niet-correcte aangiftes bij Reprobel
staan wettelijke sancties. n

Uw partner in professionele gazonzaden en veldbloemen

Zeer goede en snelle opkomst
Hoge betredingstolerantie
Uitzonderlijke ziekteresistentie
Uitzicht grasmat is onberispelijk

Supersporta
✔
✔
✔
✔
✔

✔ Vestigt zich snel op alle grondsoorten
✔ Vormt een dichte zode
✔ Hoog herstelvermogen

HEADSTART

Speel-/sportgazon
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✔
✔
✔
✔

HEADSTART

Speel- / sportgazon
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Presto

Snelle opkomst op alle bodemtypes
Makkelijk in onderhoud
Vormt een dicht tapijt met een mooi uitzicht
Goede betredingstolerantie
Ideaal voor mulchmaaien

Oneindig veel mogelijkheden

©

Veldbloemen

✔ Uitgebreid gamma aan een- en meerjarige veldbloemenmengsels
✔ Een aangepast mengsel voor elk terrein

www.advantaseeds.be
info@limagrain.be

Zowel voor aanleg van
een nieuw gazon als voor
onderhoud en renovatie van
een bestaand gazon,
ELIET machines zorgen
samen met het juiste zaad
voor het perfecte resultaat.
www.eliet.eu

ELIMI
NATIE &
CREA
TIE
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Corona deed siertelers andere kanalen
zoeken

© AVBS

Uit een enquête afgenomen in het najaar van 2020 blijkt dat 70% van de sierteeeltbedrijven omzetverlies heeft geleden door corona. Vooral de azalea- en snijbloemsectoren
maakten melding van grote verliezen. Van alle land- en tuinbouwers deden de siertelers
het vaakst een beroep op financiële hulp, maar ze zochten ook meer andere afzetkanalen.

©

Ivan De Clercq

De resultaten uit de enquête verschenen in het rapport ‘In de ban van
corona’ van het Departement Landbouw & Visserij van de Vlaamse
overheid. De resultaten zijn gebaseerd op 448 ingevulde enquêtes.
23 daarvan werden ingevuld door
siertelers (waarvan 15 siertelers
onder glas en 6 boomkwekerijen).
Statistisch is dat wellicht wat weinig
om veralgemenende uitspraken over
te doen, maar het geeft wel een idee
van de gebeurtenissen die zich in de
periode voor de zomer 2020 afgespeeld hebben.

Afzetproblemen
Zo blijkt dat 70% van de bevraagde
sierteeltbedrijven aangaf omzetverlies te hebben geleden. De grootte van
omzetverlies varieerde tussen de 3%
en 70%. Onverkochte voorraden
werden noodgedwongen omgezet tot
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compost of bodemverbeterend middel. Afzetproblemen werden over alle
sectoren heen het vaakst genoemd
als een belemmering als gevolg van
de coronacrisis. Maar met uitzondering van de varkenskweek was dit
nergens zo groot als in de sierteelt.
Opvallend is dat gestegen grondstofprijzen en duurdere diensten als
tweede belangrijkste gevolg werden
genoemd.

Voor de toekomst
Specifiek voor de sierteelt noemden
de respondenten ook de beschikbaarheid van (seizoens)arbeid en betalingsproblemen als belemmeringen.
Voor de toekomst zagen ze vooral
minder beschikbare arbeid en afzetproblemen als knelpunten. Weinig
verrassend rapporteerden boeren en
tuinders in zowat alle sectoren een
negatieve impact op de mentale

gezondheid. Siertelers waren daar
geen uitzondering op.

Siertelers zochten andere kanalen
Siertelers kwamen in de problemen,
maar zochten ook oplossingen. Maar
liefst driekwart van de siertelers die
de enquête ingevuld hadden, zochten
andere afzetkanalen. Dat is een groot
verschil met de andere sectoren, waar
slechts een tiende andere kanalen
zocht. Van alle sectoren in de land- en
tuinbouw bleken siertelers ook het
vaakst aan webverkoop te doen.
De financiële situatie dwong er wellicht toe om andere kanalen te zoeken. Bijna een derde (31%) van de
siertelers deed een beroep op financiële hulp, beduidend meer dan in
andere sectoren. Siertelers namen
zich ook meer voor dan andere sectoren om te besparen op arbeid. n

VLAM promoot perkplanten
van 29 maart tot 2 april
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Marie Arnauts, VLAM

In april werkt VLAM voor de
eerste keer een perkplantactie
uit. De actie maakt deel uit van de
campagne “De power van de
flower” van Groen van bij ons.

©

Om het perkplantseizoen in te
luiden gaat VLAM een samenwerking aan met radiozender Joe.
Van 29 maart tot 2 april staat de
zender in het teken van de voorjaarsplantjes.
Verschillende bedrijven uit de
sector worden die week gebeld
om een plaatje aan te vragen.
Op vrijdag 2 april schenken Raf en
Rani een make-over van een
terras aan een gelukkige luisteraar. Er worden ook radiospotjes
uitgezonden om luisteraars aan te
sporen om perkplanten te kopen.
Daarnaast zullen de Groen van bij
ons-ambassadeurs getrakteerd
worden op een mooi lenteterras.

©

studioPSG.be

Via sociale media kunnen hun
volgers alles op de voet volgen.
VLAM maakt ook twee nieuwe
video’s om deze in te zetten via
sociale media-advertenties. n
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“Nooit de courage verliezen
en blijven investeren”

©

Als perkplantenteler werd ook Maes-Reyns uit Moorsele (Wevelgem) vorig jaar kort maar
hevig getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. De ervaring met een verwoestende
valwind zeven jaar geleden zorgde evenwel voor de nodige relativering. “We hebben nooit
gepanikeerd. We wisten: het komt ook deze keer wel weer goed. Je moet altijd courage
blijven hebben.”
Ivan De Clercq
Isabelle Maes stapte zo’n 25 jaar
geleden in het bedrijf van haar ouders. Samen met haar man Wim
Demaree leidt ze het bedrijf met 15
vaste personeelsleden, in piekperiodes aangevuld met nog zo’n 15 seizoenarbeiders. Het bedrijf teelt een
erg breed assortiment. “Het begint in
het voorjaar met Primula en Viola.
Dan komen de vaste planten die we
het jaarrond telen. Daarna komen de
groente- en perkplanten. Ook in het
najaar is er nog een piek, zij het met
een beperkter aantal soorten zoals
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Cineraria, Calocephalus, Gaultheria,
Heuchera en opnieuw Viola”, zo situeert Isabelle de grote lijnen van de
teeltstrategie.

Valwind
De eerst lockdown van een jaar geleden bracht de herinnering naar boven
van de storm van januari 2014. Een
heel plaatselijke valwind – qua werking zowat het omgekeerde van een
tornado, maar even vernietigend –
maakte de serre toen gelijk met de
grond. “Gelukkig hebben we enorm

veel hulp gehad van de mensen rondom ons. Met tientallen kwamen ze op
een gegeven moment opruimen, waar
we nog steeds erg dankbaar voor
zijn.”
Een crisis van die grootteorde overleven begint met de vraag of je wel
verder wilt doen. “We deden en doen
onze job graag. Daarom was stoppen
voor ons geen optie. De prioriteit was
om onze klanten te kunnen blijven
bedienen. Serres huren en een bank
die wou meedenken waren essentieel
om die periode door te komen.”

Perkplanten

De plicht/kans om ‘opnieuw’ te beginnen, bood opties om het bedrijf anders uit te tekenen. Glas werd plastic,
wat voor de meeste teelten op het
bedrijf een voordeel geeft naar compacte groei. Vooraan in de nieuwe
serre kwam een bufferafdeling, vanwaar bestellingen kunnen klaargemaakt worden. “Het tijdelijk werken
met huurserres op verschillende
locaties dwong ons al om met een
centrale bufferzone te werken. Ook
komt een deel van de detailhandelaars zelf de planten uitpikken. Die
bufferzone was dus een must.”

Ruim assortiment

Bellibells
Die correcte prijs vragen lukt makkelijker voor planten onder het eigen
Bellibells-label, dat een herkenbare
stijl en etikettering heeft. Ieder jaar
probeert het bedrijf met enkele nieuwigheden te komen. “Die nieuwigheden zijn ook nodig, klanten vragen er
expliciet naar.” Elke week verstuurt
Maes-Reyns een lijst naar de klanten
met de beschikbare planten en het
stadium van de plant. “Veel werk,
maar we ondervinden dat de klanten
er echt mee aan de slag kunnen.”

Investeren in makkelijker werken

Dit jaar nog kwam er een serre bij om
vaste planten te overwinteren. Het
gaat om een koude semiventilatiefolieserre, waarbij één deel van de
dakverluchting kan bewegen. Het is
niet de bedoeling om er in te verwarmen, maar het gaat wel om een
dubbelwandige luchtgeïsoleerde
serre. Investeren staat voor Isabelle
niet altijd gelijk aan zomaar uitbreiden. “We investeren het liefst in
makkelijker werken. Dan kan het
bijvoorbeeld gaan om extra rollend
materieel om planten sneller klaar te
maken, of het betonneren van een
paadje. Maar evengoed investeren we
in het efficiënt kunnen water geven of
in een toestel dat etiketten aan de
potten kleeft.”
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In het kweekgedeelte krijgt alles
water via mobiele spuitbomen. “Door
ons uitgebreid assortiment zijn de
partijen in de grootte beperkt. Met de
spuitbomen kunnen we heel gericht
water geven per partij.” Hoewel een
ruim assortiment veel werk met zich
meebrengt, en ook veel kennis vraagt,
is het een bewuste keuze. “Voor ons
gaat het om risicospreiding. Het zorgt
ervoor dat we nooit een uitzonderlijk
goed jaar hebben, maar ook nooit een
uitzonderlijk slecht. De nodige kennis
doe je op in de loop der jaren”, aldus
Isabelle.

baar. Vandaar dat het ook zo belangrijk is om een correcte prijs te vragen.”

S

Bufferzone
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Marge voor investeringen

Evenmin wordt er veel op bestelling
gekweekt. Wie weinig op voorhand
kan of wil vastleggen, is meer onderhevig aan de prijzen van het moment,
soms in het voordeel, soms in het
nadeel. Toch werkt Maes-Reyns met
zo veel mogeljik vaste prijzen. “We
vragen bij schaarste niet de allerhoogste prijs, maar evenmin aanvaarden we de allerlaagste prijs als het
minder gaat. Dan gooien we het nog
liever weg. We kennen ongeveer de
kosten van elke teelt afzonderlijk,
waarbij we ook marge voor investeringen bij rekenen, omdat het moet.”
Het geloof in de toekomst van het
bedrijf is er. “We blijven investeren;
we zien het bedrijf als onze belegging.
In de perkplantensector zijn er veel
bedrijven zonder opvolging verdwenen, voor een deel omdat er niet
blijvend in geïnvesteerd is geweest.
Dat maakt een bedrijf niet overneem-

Geknaag aan flexibiliteit
Het flexibel kunnen inspelen op vragen van klanten is een troef en must
voor een modern perkplantenbedrijf,
zeker wanneer de verkoop sterk
afhankelijk is van zoiets wispelturig
als het weer. Fenomenen zoals de
brexit of het plantenpaspoort zijn niet
onoverkomelijk, maar knagen wel aan
die flexibiliteit. “Een halve kar voor
het VK snel aanvullen met iets anders
gaat niet meer omwille van fytosanitaire administratie die in tijds klaar
moet zijn. De regels veranderen ook
nog voortdurend. Langs de andere
kant merken we wel dat de vraag
vanuit Britse kant overeind blijft en
dat is hoopgevend.”

© I. De Clercq

Isabelle en Wim investeren het
liefst in makkelijker werken.
Potten in stock
Ook de invoering van het plantenpaspoort maakt de wendbaarheid iets
kleiner. “Wij hebben paspoorten op
etiketten en fotolabel, maar ook een
groot deel op voorgedrukte potten.
Dat maakt dat we nu veel meer potten
in stock hebben dan vroeger. Je moet
dus de teelten meer op voorhand
plannen. Soms wil je in de loop van
het jaar de gekweekte hoeveelheden
wat bijsturen, maar door extra kosten
voor kleine aantallen voorgedrukte
potten loont dit meestal niet meer de
moeite.”

Plezier uit de klanten
Voor elk probleem is er echter een
oplossing. “We staan graag in de
sector en halen ons plezier uit klanten die komen en die je tevreden ziet
terugkeren. Bij een investering denken we soms dat het de laatste keer
is, maar we zullen blijven investeren
in verdere optimalisatie.”
Isabelle ziet de toekomst hoopvol
tegemoet. “Corona heeft mensen
opnieuw de liefde voor de tuin laten
ontdekken, ook bij de jongere generatie. Als die liefde behouden blijft,
gaat de sector nog mooie jaren tegemoet.” n
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Export als hefboom voor herstel
AVBS en PCS stelden vorig jaar in overleg met telers en handelaars een postcoronarelanceplan op voor de sierteeltsector. Daarin reiken ze hefbomen aan die de siertelers op
weg moeten zetten naar een maximaal herstel. Eén van die hefbomen is export, niet
onbelangrijk in een sector die heel sterk gericht is op die buitenlandse handel.
Hilde Van Elsuwé
52 x Sierteelt&Groenvoorziening 3 • 31 maart 2021

Reportage
Doordat de
lockdown niet in
alle landen gelijk
liep, was er altijd
wel ergens vraag
naar onze teelt.

Corona bood de kans om deze nieuwe
manier van werken uit te testen; er
was niets te verliezen. We zijn ervan
overtuigd dat verschillende digitale
initiatieven zeker zullen blijven bestaan. Toch werd de waarde van
persoonlijk contact de voorbije maanden geaccentueerd”, zeggen Joke en
Dries. “Contacten met klanten, maar
ook met leveranciers en collega’s zijn
van grote waarde.
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Boomkwekerij Vandamme Sierplanten, dat op vandaag gerund wordt
door Joke Vandamme en Dries Verstraete, kweekt sierheesters in container voor groothandel, Cash&
Carry’s, tuinaanleg en tuincentra. Een
kleine helft van de productie gaat
rechtstreeks richting buitenland,
vooral naar de ons omringende landen, Scandinavië, Zwitserland en het
Oostblok. Niettegenstaande de
slechts beperkte terugval op internationaal vlak deden de crisis en de op
dat moment nakende Brexit Joke en
Dries stilstaan bij hun exportverhaal.

“

Export en binnenlandse handel,
een en-en-verhaal bij Vandamme
Sierplanten

Om onze export te faciliteren, maakt
het bedrijf ook gebruik van verschillende digitale platformen, zoals
PePlan, VARB, … “We staan open voor
nieuwe platformen en selecteren
diegene die het best aansluiten bij
onze teelt en afzetmarkt.”

Worden digitale beurzen en
contactdagen blijvers?
Door het wegvallen van de binnen- en
buitenlandse beurzen vielen in de
beginfase ook bij Joke en Dries de
fysieke contacten met hun buitenlandse klanten weg. Naast klantenbezoeken zijn beurzen vaak het enige
face-to-facecontactmoment met
bestaande klanten en nieuwe klantenrelaties.
“Velen stelden zich vóór corona al de
vraag of virtuele bezoeken, beurzen
en contacten wel zouden werken.

“Daarbij denken we nog even terug
aan de Brexit. Januari is niet de
drukste maand voor onze artikels,
waardoor de nieuwe regels al wat hun
weg hadden gevonden tegen het
moment dat wij opnieuw uitleverden
naar het VK. Hoewel we vaak opvangen dat Nederland en hun NAK Tuinbouw vlotter werken, merkten we dat
de uitvoer naar het VK die via Nederlandse handelaren liep, precies met
dezelfde moeilijkheden kampte. De
moeilijkheden waar de meesten
tegenaan liepen in januari, beperkten
zich wellicht niet alleen tot onze
sector en waren wellicht vooral te
wijten aan het laattijdige Brexitakkoord. Verder is er onder bedrijven
een goede onderlinge samenwerking
op het vlak van administratieve uitdagingen en zoeken we naar duurzame
collectieve oplossingen voor transport.”

Exportpromotie

Afzet via de korte keten boomde in
coronatijden. Hebben Joke en Dries
ooit overwogen om zelf ook in te
zetten op de korte keten toen hun
export stilviel? “Om te beginnen zijn
wij bedrijfsmatig helemaal niet uitgerust voor particuliere verkoop. Maar
we hebben die boot bewust afgehouden. We wilden onze afnemers die
regionaal particulier verkopen niet
voor de voeten lopen.”

Joke en Dries promoten hun bedrijf
en hun producten onder andere via
hun deelnames aan binnen- en buitenlandse beurzen. Zo waren ze in het
verleden aanwezig op Florall, IPM
Essen, GrootGroenPlus, … “Wanneer
we terugkijken naar het klantenbestand van enkele jaren geleden, zien
we dat dit voortdurend in ontwikkeling
is. Hoewel wij konden starten in een
draaiend bedrijf - wij waren geen
starters, wel overnemers - grijpen we
toch steeds bewust de handvatten aan
die worden aangereikt via VLAM (vb.
exportreis), FIT (subsidie voor deelname aan een buitenlandse beurs),
etc.

Samenwerking in de keten

Nooit volledig voorbereid

Joke en Dries hebben geen uitgeschreven exportplan; toch zijn ze
actief bezig met hun afzet. “Exporteren binnen Europa vraagt weinig extra
administratie. Export buiten de EU of
naar landen met extra fytosanitaire
vereisen vindt ook zijn weg. Zo constateren we dat sommige klanten een
agent of bedrijf onder de arm genomen hebben om het administratieve
en fytosanitaire luik te groeperen. Bij

Hoe kunnen in de toekomst klappen
met betrekking tot export nog beter
opgevangen worden? “Je kan je nooit
volledig voorbereiden op zo’n situaties; wellicht zullen we dat nooit
kunnen. Bovendien weet op dit moment nog niemand hoe de huidige
situatie verder zal evolueren. Maar
met de ervaring uit het verleden en
een goede samenwerking komen we
al een heel eind.” n

Bieden grensblokkades kansen
voor de korte keten?

©

De export van bloemen en planten
liep in de eerste maanden van 2020
heel goed. “De vraag op de markt zat
voorafgaand aan de lockdown goed”,
bevestigt Joke. “In tegenstelling tot
andere sectoren kwam er ook al vrij
snel weer perspectief voor de sierteeltsector. Bovendien liep de lockdown niet in alle landen gelijk, waardoor er altijd wel ergens vraag was
naar onze teelt. En op dit moment
loopt de algemene vraag naar kwalitatieve boomkwekerijproducten ook
heel vlot.

zo’n leveringen komt FAVV ook langs
met de nodige expertise op vlak van
wetgeving.”

S

Toen de coronacrisis uitbarstte, de
grenzen dichtgingen, binnen- en
buitenlandse beurzen geannuleerd
werden en de export tot stilstand
kwam, was de vrees dat de Vlaamse
sierteeltsector mee onderuit zou
gaan. Maar al bij al kwam de grootste
exporttak van de land- en tuinbouwsector ‘redelijk’ onbeschadigd uit de
exportcrisis.
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Wees ook nu extra
alert voor hackers!
KBC beschermt
je bedrijf tegen de
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criminaliteit.
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gevolgen van cyber-

Ontdek het op
kbc.be/ondernemen/cyberveiligheid
De KBC-Cyberverzekering is een technische verzekering met waarborgen voor First Party schade (Eigen schade) alsook Third Party schade (Aansprakelijkheid ten aanzien van derden). Zetel van de vennootschap:
KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België – BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten
voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.

Ledenvoordeel

Eenvoudig en goedkoop toegang tot
bruikbare handelsinformatie
Sinds 2007 heeft AVBS een samenwerkingsovereenkomst met Graydon, dat commerciële
en financiële data verzamelt en analyseert. Deze data helpen bedrijfsleiders om betere
zakelijke inzichten te verwerven en beslissingen te nemen.
Hilde Van Elsuwé, AVBS
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Leden die gebruik willen maken van
dit ledenvoordeel betalen een jaarlijkse contractkost en kunnen daarvoor permanent handelsinformatie
opvragen over 850 binnenlandse
bedrijven uit de sierteeltsector. De
contracten worden telkens voor een
periode van 3 jaar afgesloten. We
vragen deelnemers dan ook om zich
voor die volle 3 jaar te engageren. Zo
blijft de contractkost/jaar/deelnemer
over de hele periode gelijk.

scores en inzichten. Maar laat je niet
afschrikken door de hoeveelheid
cijfers en grafieken, want Graydon
werkt met een aantal beoordelingstools die het mogelijk maken om
op een efficiënte manier de rapporten
te interpreteren.

S

Samenwerkingsovereenkomst
AVBS-Graydon
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Alle deelnemers krijgen dagelijkse
reviews over deze sierteeltbedrijven
toegestuurd, waarin alle wijzigingen
over het bedrijf (wijzigingen bedrijfsleiding, kredietwaardigheid, ....) gecommuniceerd worden. Je hoeft dus
niet elke dag de site van Graydon te
consulteren. Via die reviews zie je
meteen wat er binnen een bedrijf
gebeurt. Wil je de informatie nog eens
uitgebreider checken of meer gegevens opvragen, dan kan dat uiteraard
gratis via de site van Graydon. Je klikt
dan gewoon door vanuit de review
naar de site met extra informatie.

Zo is er de multiscore die kan variëren tussen 0 en 100. Dit is een parameter voor de betalingszekerheid op
een middellange termijn van ongeveer
drie jaar. Nul is hierbij een zeer groot
risico en 100 is een principieel nulrisico op faling. Een andere maatstaf is
het kredietadvies, dat informatie
geeft over de betalingszekerheid op
zeer korte termijn. Dat kan dus een
andere trend vertonen dan de multiscore. De Fito-meter is dan weer een
instrument dat de kansen op faillissement en succes van een onderneming
berekent. Indien verschillende financiële knipperlichten samen voorkomen, zal dit het negatieve effect op de
score versterken.

Stap je in het contract, dan kan je ook
gebruik maken van goedkopere tarieven voor het opvragen van handelsinformatie over andere binnenlandse
(buiten de forfaitlijst van 850 en buiten
de sector) en buitenlandse handelspartners.

Beoordelingstools
kredietwaardigheid
Een handelsrapport bevat best wel
wat informatie, gaande van beschikbare bedrijfsgegevens tot unieke

Informatie en registratie
Ook interessant op de site van Graydon zijn de artikels of studies die men
kan terugvinden op de ‘blogpagina’
(graydon.be/nl/kenniscentrum/blog)
en bij de ‘downloads’ (graydon.be/nl/
kenniscentrum/downloads). Deze
bieden naast nuttige informatie ook
heel wat tips voor het bedrijfsleven.
Ben je ook overtuigd dat transparantie
het vertrouwen tussen zakenpartners
versterkt en dat Graydon je dat inzicht
op financieel vlak kan bieden, aarzel
dan niet om je aan te melden voor dit
ledenvoordeel. Wil je liever eerst nog
wat meer informatie, stel je vragen via
Hilde.Van.Elsuwe@avbs.be. n
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Stad Leuven zet in op data
om steun voor handel en
economie te bepalen
Dit lazen we in de pers:

Om steunmaatregelen op maat te
bepalen, kocht de stad Leuven in
maart 2020 toegang tot een economische datacollectie van financieel-dienstverleningsbedrijf Graydon. Dankzij deze cijfers kan de
stad een goed gebalanceerd steunpakket uitwerken voor de Leuvense
ondernemingen. Graydon ontwikkelde een score die aangeeft in
welke mate bedrijven een periode
van verminderde activiteit (zoals
tijdens de coronacrisis) kunnen
doorstaan. Die scores geven een
goede bril om naar de Leuvense
economie te kijken en dankzij deze
data kan de stad elke euro zo goed
mogelijk inzetten om de economie
te ondersteunen. n
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Doe mee aan de Week van de Korte Keten 2021
15 tot 23 mei 2021

Tijdens de Week van de Korte Keten
kan iedereen kennismaken met lokale
hoeve- en streekproducten en met
verschillende verkooppunten zoals
hoevewinkels, boerenmarkten, zelfpluktuinen, webshops en automaten.
Elk lokaal bestuur en elke vereniging
of producent kan een coronaveilige
activiteit organiseren om de korte keten
in de kijker te zetten.
Geïnteresseerden kunnen deelnemen
aan een inspiratiesessie of hun
activiteit meteen doorgeven op weekvandekorteketen.be/voor-producenten.

18/03/2021 15:49
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 Ambachtenlaan 13 9080 Lochristi

 09-328 40 50  info@degramec.be

131378M95096

Mobiele pottenrobots en veel meer …

 www.degramec.be
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DOMINO PRINTERS
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1 jaar oud
3 stuks beschikbaar

Nu: 2.500 €
inclusief toebehoren
 Multiplast N.V.
Oude Brugstraat 7
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Achter de coulissen

floralien
gent
floralien.BE

nieuwe updates Floraliën

Floraliën Gent verrast dit jaar met

‘De Groene Zesdaagse’

Hilde Van Elsuwé, AVBS
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COVID-19 doorprikt ook in 2021 onze Floraliën-droom, maar met goede vooruitzichten
naar 2022 - jawel, noteer alvast 29 april tot en met 8 mei in je agenda – en een Groene
Zesdaagse in 2021 wordt het dit en volgend jaar hoe dan ook genieten van de schoonheid
van bloemen- en planten.

Facebook/gentsefloralien) en een
online platform (www.floralien2021.
be). Voordeel is dat je niet gebonden
bent aan een tijdsslot en je op elk
moment van de dag nieuwe dingen
kan te weten komen over je favoriete
planten. In het ICC-gebouw komt een
coronaproof tentoonstelling over de
ontstaansgeschiedenis van de Floraliën en de impact op het Gentse societyleven.

©

Voor wie dacht dit jaar zijn of haar
afspraak te moeten missen met de
Gentse bloemenscene is er goed
nieuws, want KMLP houdt in aanloop
naar Floraliën Gent 2022 alvast het
vuur brandend met een zesdaags
hybride-event. De alom bekende
wielerzesdaagse van Gent krijgt er op
die manier een groen en uit de kluiten
gewassen broertje of zusje bij.

Virtueel, maar ook live
De Groene Zesdaagse wordt een
volledig nieuw en coronaproof gebeuren. Een mooie mix tussen online en
offline activiteiten stelt de beleving
rond bloemen en planten centraal.
Voor wie online wil meestappen in dit
avontuur zijn er tussen 4 en 9 mei
workshops, lezingen, interessante
tips & tricks, filmmateriaal, …. Dit
online gedeelte zal gestuurd worden
via sociale media (onder meer via

Groen voelt (gewoon) goed
Maar de Groene Zesdaagse neemt je
ook echt mee naar buiten aan de hand
van wandel- en fietstochten, een
bloemenzoektocht en nog veel meer.
Want als er al één ding is dat we in
deze uitdagende coronatijden geleerd
hebben, dan is het wel dat die hele
groene beleving - of het nu gaat om
een wandeling in de natuur, tuinieren,
fietsen in de bloemenstreek,...- ont-

zettend belangrijk is voor ons welzijn.
Daarmee snijdt de Groene Zesdaagse
ook een belangrijk thema aan als een
gezond leefklimaat. In dat kader zal
er ook aandacht zijn voor groen en
biodiversiteit, klimaat en innovatie.

AVBS-groepsstand
Ook met AVBS verlenen we onze
medewerking aan deze Groene Zesdaagse. Na afloop nemen we ook
weer de draad op voor 2022. Het pad
naar onze paradijselijke tuin - zoals
voorzien in 2020 - ging de voorbije
jaren niet over rozen, maar het oorspronkelijke plan ligt nog steeds op
tafel en schreeuwt om uitgevoerd te
worden.
Dank aan al wie zich hiervoor geëngageerd had, voor jullie begrip en jullie
geduld. We popelen om samen met
jullie opnieuw aan de slag te gaan. Tot
binnenkort! n
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Kalender
SIERTEELTKALENDER 2021-2022
Door de huidige coronacrisis worden heel wat beurzen en
evenementen afgelast of verschoven naar een latere datum.

•
•
•
•
•
•
•
•

2022

•
•
•
•

IPM Essen
25 t.e.m. 28 januari 2022
Myplant & Garden, Milaan
februari 2022
Floraliën Gent
29 april tot 8 mei 2022
Galabau, Nürnberg
14 t.e.m. 17 september 2022
Floriade, Almere
14 april t.e.m. 9 oktober 2022

©

•

2023
•

© M. Poppe

Dit jaar gaat Dag van de Landbouw opnieuw de boer op!
Na een geslaagde digitale editie vorig jaar, gaan op
19 september opnieuw fysiek de deuren open voor het
publiek. Er zal gewerkt worden met een aangepast coronaveilig concept, waarbij alle - op dat moment geldende maatregelen zullen worden gerespecteerd.
Wil jij graag de deuren van jouw bedrijf openzetten op
19 september? Schrijf je dan in via het inschrijvingsformulier, dat je kan vinden op dagvandelandbouw.be. Ook als je
nog twijfelt kan je dit formulier invullen. Je consulent
neemt dan contact op met jou om de mogelijkheden te
bekijken.

Suncheonman International Garden Expo, Korea
22 april t.e.m. 22 oktober 2023

GROENE PAGINA’S
www.avbs.be/groene-paginas

een organisatie van:

Installatie van
scherming,
verduistering en
luchting

Diverse werkzaamheden
Installatie scherming en verduistering
zowel vlak als in tentdakvorm alsook
renovatie van oude installaties
Twingevels • Rolgevels • Dekrol
schermen • Onderhoud en herstellingen
van luchting
te
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Keukenhof, opening 20/03 uitgesteld
Meer info: keukenhof.nl
Hortiexpo Africa 2021, Nairobi, Kenia
9 t.e.m. 11 april 2021
Flower Expo Ukraïne
13 t.e.m. 15 april 2021
De Groene Zesdaagse, Gent
4 t.e.m. 9 mei 2021
Spoga+Gafa, Keulen
8 t.e.m. 10 augustus 2021
CNR Florist, Istanbul
26 t.e.m. 29 augustus 2021
Green is Life, Warschau
2 t.e.m. 4 september 2021
Glee, Birmingham
14 t.e.m. 16 september 2021
Flormart, Padova
22 t.e.m. 24 september 2021
FlowersExpo, Moskou
14 t.e.m. 16 september 2021
Groot Groen Plus, Zundert
6 t.e.m. 8 oktober 2021
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Sammy Van Bellingen
Lindestraat 21 • 9042 Desteldonk

PERSONALIA
www.avbs.be/personalia
58 x Sierteelt&Groenvoorziening 3 • 31 maart 2021

0032 476 29 99 84 • Fax 0032 9 330 56 62
sammyvanbellingen@telenet.be

www.sammyvanbellingen.be
124098M97278.indd 1

20/01/15 09:29

©
S

AV
B

Voor een

gezonde
groei
SIVANTO, de nieuwe aanwinst
in de insectenbestrijding voor
sierteelt en boomkwekerij
 Veilig voor nuttige insecten
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 Snelle aanvangswerking

S

 Bescherming tegen meerdere insecten

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik
eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie met
inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be.
Sivanto®prime: gedeponeerd merk Bayer AG.

www.cropscience.bayer.be

