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LID WORDEN?
Wie zijn we?
BFG-FBEP is dé beroepsvereniging 
voor professionele tuinonderne-
mers. We komen op voor uw pro-
fessionele belangen. We spreken 
voor de professionele tuinsector 
op verschillende overleg en beslis-
singsplatformen. Hoe meer tuin-
aannemers lid zijn van BFG-FBEP 
hoe sterker we het kunnen opne-
men voor u en voor uw collega. 
Daarom is het belangrijk dat ook uw 
collega’s lid worden van BFG-FBEP.

Wat hebben wij te bieden?
We helpen onze leden. Wij bieden 
een platform aan waar vakman-
schap centraal staat, waar belangen 
behartigd worden. Een plaats om te 
ontmoeten, om kennis te delen en 
advies te vinden. De kracht van onze 

Waarom lid worden van BFG?
nationale werking zit in het net-
werk aan deelverenigingen. U vindt 
een afdeling BFG-FBEP in Antwer-
pen, Brussel en Wallonië, Eupen- 
Malmedy, Limburg, Oost- 
Vlaanderen en West-Vlaanderen. 
Onze afdeling zit in Antwerpen.

Hoe bereiken we u?
Via diverse kanalen informeren we 
onze leden. Omdat uw tijd kost-
baar is doen we dat op een direc-
te manier en op verschillende me-
dia zodat u niets hoeft te missen. 
Via onze deelverenigingen zetten 
we voornamelijk in op de fysieke 
ontmoetingen. Leerrijke onder-
werpen worden er met passie ge-
bracht en de levendige interac-
ties van vraag en antwoord staan 
u toe om uw concrete situatie te  

bespreken. Voor wie houdt van 
rustig nalezen biedt we onze le-
den een gratis abonnement op ons 
gratis vakblad i.s.m. CG Concept. 

BFG Antwerpen
Belgische Federatie Groenvoorzie-
ners (Antwerpen) is dé beroepsver-
eniging voor tuinondernemers. Wij 
verdedigen de belangen van onze 
groene sector en organiseren vor-
mingen en studiedagen voor onze 
leden. Elke professionele tuinaan-
nemer is welkom bij ons!
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UITSTAPJES

Daguitstap naar Grobbendonk 

Wandeling herkennen van 
ziektes en plagen 

Ladingzekering Belgische kust Debatavond

FytolicentieVoordrachten eetbare planten Bloembollen in tuin en park 

Klik op de afbeelding
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GROBBENDONK
Voor de daguitstap van dit jaar 
waren we te gast bij DCM in 
Grobbendonk. In het prachtige 
nieuwe gebouw werden we 
ontvangen met koffie en 
koeken waarna we werden 
ondergedompeld in de wereld 
van organische meststoffen. Na 
een theoretische uiteenzetting 
kregen we de unieke kans om 
ook de fabriek te bezoeken.

We kregen een zicht op de 
productie- en afvullijnen voor 
vloeibare meststoffen maar ook 
op de opslag van grondstoffen 
en de productie van vaste 
meststoffen. We bezochten de 
3 productielijnen waarbij het 
verschil tussen korrel, kruimel 
en Minigran ons duidelijk werd 
uitgelegd. DCM is marktleider 

Verslag van onze groepsuitstap
in België met een productie van 
meer dan 50.000 ton meststoffen 
per jaar. 

Dit resulteert in een zeer 
indrukwekkend magazijn om 
voldoende buffer te hebben voor 
de piekperiodes.

Na een geslaagde rondleiding 
stond de bus ons op te wachten 
en trokken we verder richting 
Antwerpen. Onderweg kregen 
we een sprankelende verrassing 
aangeboden van Ebema. Het 
maakte de rit naar Antwerpen 
nog aangenamer.

Het eerste project dat we 
bezochten was gelegen in 
Berchem rond de site Bluepoint. 
Een mooi semi openbaar project 
in combinatie met een nieuw 
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FOTO’S
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LANDZEKERING
Op 5 november was Pascal 
Jans van Safety Trainings te 
gast op onze vergadering in 
Wommelgem.

Aan de hand van heel concrete 
voorbeelden en proefopstellingen 
(toegegeven: er kwamen ook 
enkele droge tabellen met 
cijfertjes aan te pas) nam hij 
ons een hele avond mee langs 
de verplichte handelingen om 
te voldoen aan de (verkeers)
reglementen, maar evenzeer 
waren er concrete tips om onze 
lading in de toekomst veel 
makkelijker vast te maken.

Wist je bijvoorbeeld al dat een 
eenvoudig lapje rubber onder 
de vier hoeken van een pallet 
zorgt voor een vermindering 

Verslag Vergadering ladingzekering
van het aantal nodige/verplichte 
lastriemen om die lading veilig en 
volgens de regels te zekeren?

Ik meen te mogen zeggen 
dat er die avond niemand 
naar huis vertrokken is zonder 
iets bijgeleerd te hebben! Op 
naar de volgende interessante 
vergadering!
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KUST
Naar jaarlijkse traditie stond 
ergens halverwege oktober in 
alle vroegte de bus klaar op de 
carpool-parking in Kontich.

Het was er dan weliswaar eentje 
met mondmaskers en veel 
ontsmettingsgel. Corona zou 
onze daguitstap hooguit met 
wat last-minute wijzigingen 
opzadelen, maar zeker niet 
tegenhouden. Om 6.45u 
vertrekken we richting Liedekerke. 
Daar maken we onze eerste stop 
bij een project van de collega’s 
van Sempervirens, in een tuin 
die een tandartsenpraktijk en de 
privéwoning van de tandartsen 
verbind.

Een ontbijtje met koffie en 
koffiekoeken staat klaar. De 

Studie-uitstap richting de Belgische kust
mannen van Ebema zorgen - ook 
al naar jaarlijkse traditie - voor 
ochtendlijke bubbels!

Vanaf hier rijden we door naar 
LENS rozenkwekerij in Oudenburg 
waar we enthousiast worden 
ontvangen door onze 2 gidsen. 
Ze leiden ons door de demotuin 
waar meer dan 850 soorten 
rozen te bewonderen zijn. Van 
oude botanische ‘oer-rozen’ 
langs eigentijdse perkrozen en 
theehybriden tot zelf veredelde 
en geselecteerde nieuwe soorten. 
Een prachtige collectie!

Van hieruit stappen we terug 
de bus op richting Gistel, waar 
we werden opgewacht door het 
team van Green Supply, een van 
de grotere groenleveranciers. We 
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FOTO’S
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BLOEMBOLLEN
Fotoreportage



11

WANDELING
Fotoreportage
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EETBARE PLANTEN
We hadden Bart Belmans van 
Sanguisorba aangekondigd als 
een wandelende encyclopedie 
wat vergeten kruiden en eetbare 
planten betreft.

In deze digitale tijden zouden we 
misschien beter over ‘De Google 
van de nouvelle cuisine’ spreken? 

Typ eender welke plant in, en Bart 
weet er wel een eetbaar gedeelte 
in te vinden dat nog niemand 
gevonden heeft.

Zelfs de grootste sterrenchefs 
komen persoonlijk tot in Ranst 
om 2 keer per week hun voorraad 
in te slaan om hun nieuwe 
recepten van originele smaken te 
voorzien.

Verslag voordracht
We leerden welke bloemen we 
niet alleen als versiering, maar 
ook als smaakversterker kunnen 
gebruiken. Of welke jonge 
wortelscheuten van de meest 
banale planten zorgen voor die 
specifieke touch in je gerecht.

Het was een verhelderende 
avond, die onder begeleiding van 
bovenvermelde spraakwaterval 
(want ja, zijn derde zin was 
meestal al begonnen toen zijn 
eerste en tweede nog maar 
half uitgesproken waren) ook 
een warm weerzien was onder 
collega’s, die door corona-
beslommeringen al meer dan 
5 maand verstoken waren van 
hun vaste afspraak op de eerste 

vrijdag van de maand.

Het was door diezelfde corona-
toestand ook anders dan anders 
(met afstand en kleinere groepjes, 
zonder tooghangen maar met 
bediening aan tafel) maar het 
weerzien was daarom niet minder 
hartelijk. De afwezigen hadden, 
nog meer dan anders, ongelijk! 
Op naar de volgende!
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DEBATAVOND
Met aan tafel drie in het 
groen gepokt en gemazelde 
gladiatoren, vergezeld van 
onze voorzitter en in het gareel 
gehouden door onze meest 
ervaren moderator, werd het een 
boeiende debatavond waarbij er 
gediscussieerd werd over actuele 
thema’s.

Zo gingen de decibels omhoog 
als de ‘maai-mei-niet’ slogan 
ter sprake kwam, want moeten 
we blijven toegeven aan de 
vragen van onze klanten om 
dat piekfijne, onkruidvrije 
gazonnetje aan te leggen en te 
onderhouden? Of geven we de 
natuur vrij spel en zien we kort 
gemaaid onkruid en straatgras 
ook als een gazon?

Verslag debatavond
Er was het pleidooi voor het 
gebruik van polymeren om 
de tuin te wapenen tegen de 
al maar meer weerkerende 
droogteperiodes, Of passen 
we onze beplanting aan deze 
potentiële droogte aan en 
accepteren we de grillen van de 
natuur? 

De waarheid is voor iedereen 
anders, en werd door de éne 
gladiator al ferventer verdedigd 
dan de andere. Het zaaien van 
bloemenweidemengsels als 
middel om de biodiversiteit 
te verhogen in de tuin, kwam 
ook nog even op tafel, maar 
aangezien de avond alweer te 
kort was, (en omdat de pintjes 
al stonden te wachten), werd dit 
onderwerp in grote unanimiteit 

verkozen als gespreksonderwerp 
voor de nog in te vullen 
vergadering van 4 november!

We gaan hier als bestuur mee 
aan de slag en gaan op zoek 
naar mensen die dit onderwerp 
op 4 november helemaal kunnen 
uitdiepen. Zet de datum alvast in 
je agenda.
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FYTOLICENTIE
Op 15 februari was er onze 
fytolicentie workshop, die 
we in samenwerking met 
organiseerden op de terreinen 
van Disaghor-Dockx in Heffen. 
Behalve de toelichting bij en het 
overzicht van de beschikbare 
onkruidbestrijdingsmiddelen, 
werd er ook dieper 
ingegaan op het gebruik van 
bloemenweidemengsels en hun 
invloed op de biodiversiteit in 
de tuinen en het milieu in het 
algemeen. Het correct gebruik 
van sproeitoestellen, het 
onderhoud ervan en het gebruik 
van de juiste sproeidoppen 
werd ons aan de hand van 
een demonstratie duidelijk 
gemaakt. Na een rondleiding 
op de terreinen van Disaghor-

Workshop fytolicentie
Dockx met extra aandacht 
voor de verschillende soorten 
van bodembedekking en 
bodemverbetering, werden we 
nog getrakteerd op een natje 
en een droogje, Waarna er nog 
gezellig werd na- en bijgepraat 
onder collega’s.
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KALENDER
4 februari 2022
Debatavond: actuele problemen

15 februari 2022
Praktijknamiddag: fytolicentie 

4 maart 2022
Werven van personeel 

1 april 2022
Grondverzet en bodemproblemen 

6 mei 2022 
Bodembedekkers

22 mei 2022
Daguitstap: Floriade

25 Juni 2022
Tuinfeest

2 september 2022
Siergrassen bij Gert Gernee

18 tem 24 september 2022
Schotlandreis 

7 oktober 2022
Gevelgroen en daktuinen

4 november 2022
Themavergadering: biodiversiteit in de tuin
 
2 december 2022
Grean Deal natuurlijke tuinen

Meer info over de evementen kan je terugvinden op onze Facebookpagina of via onze nieuwsbrieven

Opgelet
Gelieve u aan de huidi-
ge covidmaatregelen te 
houden bij elke activiteit.

Activiteiten kunnen op 
ieder moment worden 
aangepast of uitgesteld.
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CONTACT
Adolf Mortelmansstraat 18, 2160 Wommelgem
Klik op de afbeelding voor een routebeschrijving

Klik op onderstaande iconen voor de website en onze Facebook-pagina

antwerpen@bfg-fbep.be
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