TEAM UZA

Gunther Moens,
verantwoordelijke
groendienst
‘De groendienst
zorgt voor het
onderhoud van het
zowat 12 hectaren
grote domein van
het UZA. Dat
gebeurt met respect
voor de natuur en
de biodiversiteit:
onkruidverdelgers
gebruiken wij al acht
jaar niet meer.’
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Ons werk stopt nooit: van planten
en maaien in de lente tot blade
ren ruimen en hagen snoeien in
de herfst. In de winter houden
we het terrein sneeuw- en ijsvrij.
Daarnaast zijn er de doorlopende
taken als machines onder
houden, de toestand van de daken
controleren, zwerfvuil opruimen,
vuilnisbakken legen …
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Ons team bestaat uit vier mede
werkers, mezelf inbegrepen.
Daarnaast krijgen we regel
matig versterking van studenten
tuinbouw van Don Bosco, die
hier komen in het kader van
hun opleiding. Gelukkig zijn we
goed uitgerust, met onder meer
bosmaaiers, heggenscharen,
bladblazers, een heftruck …
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Twee jaar geleden stapten we
in de Green Deal Bedrijven en
Diversiteit: dat is een Vlaams
initiatief dat ondernemingen
aanmoedigt om sterker in te
zetten op biodiversiteit. Sinds
dien hebben we daar nog meer
aandacht voor, zodat we ook een
aantal bloemenweides hebben
aangelegd. Onlangs stootte ik
op een zeldzame orchidee: dat
voelde echt als een beloning voor
onze inspanningen.
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Zelf hou ik mij ook bezig met aan
leg en ontwerp: zo zijn er plannen
om de binnentuin opnieuw aan
te pakken. Net als de rest van
de UZA-tuin is dat een prachtig
ontwerp van wijlen Jacques
Wirtz, de bekende tuinarchitect.
We willen zijn originele concept
weer sterker naar voren halen.
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Mijn collega’s en ik zijn echte
buitenmensen. In mijn vrije tijd
ga ik graag de natuur in met mijn
fototoestel. In die zin heb ik van
mijn hobby mijn werk kunnen
maken. Ook hier fotografeer ik
wel eens iets: laatst nog toen ik
vier buizerds zag overvliegen.
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Biodiversiteit valt niet te rijmen
met strakke gazons: wij maaien
doorgaans in fases, zodat er
altijd nog bloem- en zaadrijke
stukken overblijven als voedings
bodem voor insecten en vogels.
Ook kraaknette perken zijn niet
haalbaar als je onkruid bestrijdt
zonder pesticiden. Dat is wennen,
maar we merken dat almaar meer
mensen gewonnen zijn voor die
natuurvriendelijke aanpak.
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