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Dit jaar staan de maïstelers voor belangrijke uitdagingen bij het uitvoeren van hun onkruidbeheersing in 

maïs.  Vooreerst besliste de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu op 26 

november 2015 dat met ingang van het teeltjaar 2016 de actieve stof terbuthylazin enkel nog mag 

toegepast worden indien een met gras begroeide bufferstrook van 20 m wordt voorzien tegenover 

zowat elke vorm van oppervlaktewater.  Met oppervlaktewater wordt alle stilstaand of stromend water 

op het landoppervlak bedoeld. Het gaat dus om waterlopen (stromen, rivieren, beken, …), meren, 

plassen, vijvers, maar ook ‘kunstmatige’ waterlichamen zoals kanalen en collectoren (riolen, drainage-

netwerken, met water gevulde grachten, …).   Voor een optimale doeltreffendheid moet de vegetatie in 

de bufferzone (raaigras, zwenkgras, kropaar, …), voldoende dicht zijn tijdens het gebruik van producten 

op basis van terbutylazin.  Het gaat hierbij om de volgende zeer vaak gebruikte middelen waarbij 

terbuthyulazin telkens in combinatie zit met andere actieve stoffen:  Akris, Andes, Aspect T, Calaris, 

Callistar, Gardo Gold, Gardoprim, Laddok T, Primagram Gold en Promess.  Om de waterorganismen te 

beschermen mag het product ook niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams 

Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk 

erosiegevoelig".   Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke 

wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan maar uiteraard met die 20m regel.  

Wie niet opteert voor het aanleggen van een bufferstrook zal in de praktijk   moeten kiezen   voor 

combinaties zonder terbuthylazin. De beperking op het gebruik van terbuthylazin  is er gekomen als 

gevolg van stijgende concentraties van terbuthylazin in het oppervlaktewater. De Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM) monitort immers sinds jaren de concentraties aan de voornaamste werkzame 

stoffen en afbraakproducten in het oppervlaktewater.  Het moge voor iedereen duidelijk zijn dat, indien 

de concentraties niet dalen, er ook nog andere vaak  zeer waardevolle gewasbeschermingsproducten 
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versneld zullen verboden worden. Alle landbouwers en loonwerkers hebben hierin een collectieve 

verantwoordelijkheid. De maïstelers moeten dan ook goed beseffen dat er algemeen nog meer aandacht 

zal moeten geschonken worden aan alle factoren die de concentratie aan gewasbeschermingsmiddelen 

gaan beïnvloeden: puntvervuiling vermijden, drift reducerende doppen hanteren en dit  zeker bij de rand 

van het perceel,  afspoeling van middelen tegengaan door erosie beheersende maatregelen, correct 

doseren, restvloeistoffen opvangen en zuiveren via een bioremediatiesysteem…. Over ‘Hoe puntvervuiling 

vermijden’ lees je meer in de uitgebreide brochure van de praktijkcentra op 

http://www.lcvvzw.be/publicaties/?kw=bioremediatie. Tot slot is het verder implementeren van 

geïntegreerde onkruidbeheersing in het kader van de IPM-richtlijn een blijvende uitdaging.  

Hiernavolgend bespreken we de hierboven aangehaalde elementen. 

Basisprincipes IPM blijven het uitgangspunt 

IPM toepassen in maïs werd uitvoerig besproken in de publicatie “Geïntegreerde onkruidbestrijding in 

maïs wordt een noodzaak” (na te lezen op  www.lcvvzw.be onder publicaties). Samengevat betekent het 

dat alle teelttechnische, preventieve en diverse bestrijdingsmaatregelen met een impact op de 

onkruidpopulatie worden gecombineerd om te komen tot een adequate onkruidbeheersing.  Hierbij 

denken we voornamelijk aan voldoende vruchtwisseling en het correct inzetten van  

bodembewerkingsmaatregelen om de onkruiddruk laag te houden.  Vervolgens moet in functie van de 

aanwezige onkruidflora de passende middelen worden gekozen en dit aan een correcte dosering en bij 

goede spuitomstandigheden (bij  groeizaam weer).  

Volgende aandachtspunten zijn hierbij van belang: 

 Voldoende fijne en aangedrukte bodem voor een goede werking van de bodemherbiciden; 

 Stem de keuze van werkzame stoffen optimaal af op de onkruidflora. De onkruidwijzer maïs 

(op website LCV beschikbaar onder publicaties : onkruidwijzer maïs 2015 

(http://www.lcvvzw.be/publicaties/?kw=onkruid) of in gedrukte versie te bekomen via 

aanvraag per mail aan lcv@provincieantwerpen.be of telefonisch op 014 85 27 07) ) kan 

helpen om de aanwezige onkruidflora goed in te schatten; 

 Behandel onkruiden steeds in een jong  stadium en combineer werkzame  stoffen  met  een 

verschillend  werkingsspectrum in functie van de  aanwezige onkruidflora om  zo deze ganse 

flora aan te pakken; essentieel is te  spuiten op een nog jonge onkruidflora.  Een te late 

toediening op grote onkruiden is minder efficiënt  en vraagt meer herbicideninput. Een 

behandeling in  het 3-4  bladstadium is het  meest  optimale  gewasstadium: de onkruiden 

zijn nog  klein  en  gevoelig, er is geen paraplu-effect en de herbiciden vertonen de grootste 

selectiviteit t.a.v. het gewas. Kostprijsberekeningen wijzen immers ook uit dat een vroege 

http://www.lcvvzw.be/publicaties/?kw=bioremediatie
http://www.lcvvzw.be/
mailto:lcv@provincieantwerpen.be
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toepassing ook algemeen kostenbesparend is (Tabel 1) onder meer omdat  de doseringen 

algemeen lager kunnen genomen worden.  Zonder terbuthylazin wordt dit een belangrijk 

aandachtspunt (zie verder); 

 Bij een toepassing in het  4-5 bladstadium moet er meer aandacht zijn voor middelen met 

bladwerking terwijl bij een vroeger toepassing moet gezorgd worden voor voldoende 

nawerking.  Later behandelen wordt niet aangeraden omwille van selectiviteitsproblemen en 

grotere, minder gevoelige onkruiden;   

 Bij een te grote onkruiddruk van gierstgrassen en haagwinde moeten aangepaste 

combinaties voorzien worden; 

 Voorzie steeds voldoende nawerking (via bodemherbiciden) om nakiemers te vermijden; 

 Neem voorzorgen om contaminatie van oppervlaktewater en milieu te vermijden door in de 

buitenrijen systematisch anti-driftdoppen te hanteren, correcte dosissen te gebruiken én de 

laatste meter niet te behandelen (zie verder) 

 Onkruidbeheersing uitvoeren in goede omstandigheden: bij groeizaam weer  (voldoende 

relatieve vochtigheid , niet te schraal en droog weer) worden de producten goed 

opgenomen, ’s morgens vroeg zijn de omstandigheden vaak beter. 

Tabel 1: Gemiddelde kostprijs onkruidbeheersing maïs in  euro/jaar in het geval van VO = voor opkomst, VNO = 
vroege na opkomst, LNO = late na opkomst in laatste 10 jaar (Hofmans, 2015) 

 

Chemische onkruidbeheersing zonder Terbuthylazin 

Door pro-actief te werken binnen de sector van de gewasbescherming  zijn de gevolgen van  de 

inperking voor het gebruik van  terbuthylazin  (hierna afgekort met TBZ) goed op te vangen.  Reeds 

meerdere jaren zijn  tal van middelen gelanceerd waarmee TBZ-vrije combinaties kunnen gehanteerd 

worden.   Immers, terbuthylazin combineerde tot op heden een vrij goede werking tegen dicotylen (o.a. 

veelknopigen zoals varkensgras, zwaluwtong, perzikkruid maar ook kamille, kleefkruid, muur, bingelkruid, 

ooievaarsbek , viooltje)  met een basis grassenwerking (o.a. duist, straatgras,…).  Terbuthylazin die naast 

bodemwerking ook contactwerking heeft leverde in na-opkomst combinaties ook een booster-effect.  

Door de bodemwerking  was wel voldoende neerslag nodig door de lage oplosbaarheid van het middel.  

De TBZ-vrije combinaties zijn reeds meerdere jaren binnen het Landbouwcentrum voor Voedergewassen 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VO 85,8 92,6 92 84,4 95,5 83,2 90,3 100,9 99 105,2 137

VNO 97,1 92,16 92,1 89,5 68,1 67,8 77,6 82,1 81,7 93,4 85

LNO 102,4 118,4 115,6 113,5 114,1 103,1 99,4 104,1 92,8 121,8 127
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(LCV)  op meerdere locaties met succes uitgetest.  In Tabel 2 wordt vooreerst een overzicht gegeven van 

de voornaamste werkzame stoffen en dito handelsproducten die in TBZ-vrije combinaties in na opkomst 

een meerwaarde kunnen betekenen en dit  bovenop de basiswerking van de gekende handelsproducten 

zonder TBZ in na opkomst:  Mikado of Zeus ( sulcotrione), Callisto  mesotrione), Laudis (tembotrione  + 

isoxadifen ethyl), Arietta (topramezone , actieve stof met goede werking tegen onkruidgiersten),… Bij dit 

laatste product alsook voor Clio Elite (topramezone + dimethenamide)  moeten we opmerken dat deze 

in  2016 niet meer mogen  gecommercialiseerd worden.  De landbouwers mogen de  producten die ze 

nog in stock hebben gebruiken tot 30 oktober 2016.   Op heden is de toekomst voor beide producten 

onzeker.  

Algemeen werden in de voorbije jaren binnen de LCV-proefvelden in  met deze TBZ -vrije combinaties 

op basis van 3 tot 4(5) actieve stoffen goede resultaten bekomen.     Een goed doordachte keuze van de 

partners is hierbij belangrijk.  Voor de praktijk zullen de mengsels vaak complexer zijn.  Verder zal  op 

probleemvelden de combinatie van een voor-opkomst behandeling en een na-opkomst behandeling 

nodig zijn.  Het tijdstip van behandelen wordt ook belangrijker én  de werking zal trager zijn door het 

wegvallen van het booster-effect van TBA. 

 

Tabel 2: Passende middelen in TBA-vrije schema’s 

 

handelsproduct samenstelling voornaamste werkingsspectrum

Auxo
50 g/l tembotrione + 180g bromoxynil octanoaat 

+ 25 g isoxadifen-ethyl

Gevoelig :kamille, perzikkruid, zwaluwtong, 

melganzevoet, zwarte nachtschade,varkensgras,  klein 

kruiskruid, hanepoot, kleefkeruid,..  Weinig gevoelig tot 

resistent : naaldaar, bloedgierst, duist, raaigras, kweek, 

haagwinde, straatgras

Callam/Frisk 12,5% tritosulfuron + 60% dicamba

zeer gevoelig : kamille, kleefkruid, koolzaad, 

melganzevoet, melde, muur, perzikkruid,herik, opslag 

bieten, hoenderbeet; gevoelig : haag -en akkerwinde, 

klaproos, varkensgras, zwaluwtong,…

Casper 50% dicamba en 5% prosulfuron
brede werking breedbladigen waaronder veelknopigen en 

kamille + haagwinde

Collage 60 g/l nicosulfuron + 4g/l thifensulfuron-methyl

werking tegen grassen zoals duist, haver, hanepoot, 

naaldaar, straatgras, minder tegen gierst, glad vingergras 

en kweek en geen werking tegen vingergrassen : breed 

spectrum dicotylen met kleefkruid, kamille, perzikkruid, 

duizendknopen,...

Kart 100g/l fluroxypyr + 1g/l florasulam

kamille, kruisbloemigen, kleefkruid , bingelkruid, 

haagwinde, varkensgras, perzikkruid,  zwaluwtong, 

kruiskruid, zwarte nachtschade

Monsoon Active
30 g/l foramsulfuron-methyl + 10 g/l 

thiencarbazone-methyl + 15 g/l cyprosulfamide

Gevoelig : duist, graanopslag, hanenpoot, 

kweek,naaldaar, raaigras, straatgras, kamille , klein 

kruiskruid,  perzikkruid, varkensgras, zwaluwtong

Onyx / Lentagran 45 WP 600 g/l pyridaat / 450 g/l pyridaat
aanvullend brede werking dicotylen + in schema's tegen 

knolcyperus

Peak 75% prosulfuron

kamille, veelknopigen, perzikkruid, zwaluwtong, 

varkensgras en versterking muur en akkerviooltje, 

versterking op zuring en cichorei,…

Xinca 385 g/l butyrate + 16 g/l bromoxynil ester

veelknopigen : vnl. zwaluwtong, perzikkruid, kamille, 

bingelkruid, melganzevoet, uitstaande melde; aanvullend 

op aardappelopslag, varkensgras,…
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Chemische onkruidbeheersing in de praktijk 
Hierna worden een aantal richtinggevende voorstellen van schema’s gegeven.  Ze vormen het voorwerp 
van onkruidbeheersingsproeven binnen het Landbouwcentrum voor Voedergewassen in 2016.  De 
dosering én middelenkeuze moet evenwel steeds het voorwerp uitmaken van een grondige evaluatie 
van de lokale situatie : gewasstadium, specifieke flora,… Het LCV kan dan ook niet aansprakelijk gesteld 
worden voor lokale bestrijdingsresultaten.  

Op percelen met matige tot lage onkruiddruk met gemengde onkruidflora 

Op percelen met een matige tot lage onkruiddruk met enkel een na-opkomst behandeling zal het 

belangrijk zijn om vroeg te behandelen (2-3 bladstadium).  Het resultaat van de onkruidbeheersing in 

vroege na-opkomst is wel sterk afhankelijk van de toestand van het zaaibed: dit moet fijn kruimelig , 

vlak en goed aangedrukt zijn.  Vochtige omstandigheden zijn ook beter.   Hoe vroeger, hoe meer 

aandacht er moet besteed worden aan bodemwerking.  Hoe later men ingrijpt hoe meer aandacht moet 

besteed worden aan bladwerking.  

Volgende TBZ-vrije schema’s in na opkomst worden dit jaar uitgetest door het LCV :  

 Andengo 0.25 L  + Laudis OD 1.5 L/ha  

 Frontier Elite 1 L + Stomp Aqua 1 L+ Laudis OD 1.5 L + Samson 60OD 0.3 L/ha 

 Callisto 0.75 L + Dual Gold 0.9 L + Samson 60 OD 0.3 L +  Peak 15 g/ha 

 Dual 0.9 L + Onyx 0.5 L+ Callisto 0.75L + Samson 60 OD 0.3 L/ha 

 Dual Gold 0.9 L + Onyx 0.5 L+ Laudis 1.75 L + Samson OD 0.3 L/ha  

 Frontier Elite 1 L + Laudis OD 1.5 L + Samson 60 OD 0.5 L  + Kart 0.75 L/ha  

 Frontier Elite 1  L +  Laudis OD 1.5 L + Samson 60 OD 0.5 L + Callam 0.25 L/ha  

 Frontier Elite 1 L + Stomp Aqua 1 L + Laudis OD 2 L + Monsoon Active 0.75 L/ha 

 Callisto 1 L + Dual Gold 0.9 L  + Samson 60 OD 0.5 L + Xinca 0.25 L/ha 

Indien later wordt behandeld moet de dosis van Laudis OD en Callisto opgetrokken worden naar 

respectievelijk 2 en 1 l.  De dosis Samson 60OD (op basis van 60g/l nicosulfuron, er zijn ook andere 

handelsproducten voorhanden) wordt afhankelijk van de basis grassenwerking van z’n mengpartners in 

een aantal combinaties ook systematisch op 0.5 L/ha  gezet in het post TBZ-tijdperk.    

Volledigheidshalve kan erop gewezen worden dat op velden met een zeer lage onkruiddruk en in 

vochtige omstandigheden enkel een voor opkomst kan volstaan  zoals : Frontier Elite 1,4 L + Stomp 

Aqua 2,5 L/ha, Adengo 0,25 L + Frontier  Elite 0,8 L/ha en  Dual Gold 1,5 L + Stomp Aqua 2,5 L/ha.  In 

de praktijk zal de nawerking bij enkel een voor opkomstbehandeling  heel vaak onvoldoende zijn.  Het 

middel Adengo is hierbij een nieuwkomer.  Het bevat thiencarbazone-methyl (90g/l), isoxaflutol (225g/l; 

werkzame stof die we nog kennen van Merlin) en een safener cyprosulfamide (150g/l).  Het heeft een 
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goede basiswerking op grassen zoals hanepoot, naaldaar, duist, raaigras, bloedgierst, straatgras en glad 

vingergras.  Uitzonderingen zijn echter opslag van raaigras en kweek).  Volgende dicotylen zijn gevoelig :  

veelknopigen (varkensgras, perzikkruid, zwaluwtong), melganzevoet, kamille, zwarte 

nachtschade,kruiskruid, bingelkruid, kleefkruid… 

Voor opkomst gecombineerd met na opkomst voor percelen met hoge 

onkruiddruk  (dicotylen, hanepoot en naaldaar) – heel vaak 

monocultuursituaties 

Starten met een voor-opkomst behandeling in vochtige omstandigheden op fijnkruimelig , vlak en goed 

aangedrukte grond is hier een goede uitgangssituatie. Volgende voorbeeldschema’s met 

bodemherbiciden kunnen hier naar voorgeschoven worden startende in voor opkomst: Frontier Elite 1l + 

Stomp Aqua 1l/ha  ofwel  Adengo 0,25l + Frontier Elite 0,8l/ha of Dual Gold 0,75l. In na opkomst 

(uiterlijk 4-5 blad) moeten  deze schema’s gevolgd worden door bijvoorbeeld :  Frontier Elite 0,4l + 

Laudis OD 2 l + Samson OD 0,5l/ha  ;  Auxo 1l + Samson OD 0,5l/ha  ofwel Callisto 1l + Dual Gold 0,75l 

+ Samson 60OD 0,5l + Peak 15g/ha. 

Vingergrassen en specifieke gierstgrassen 

Indien deze grassen (gladvingergras, bloedgierst, e.a. ) aanwezig zijn is naast het toepassen van de 

passende bodemherbiciden in vooropkomst een gerichte keuze van na-opkomst grassenmiddelen 

essentieel.  Hierbij moet Laudis vermeld worden en verder ook nog  Clio Elite / Arietta voor die 

landbouwers die deze producten in 2016 nog in voorraad hebben; deze middelen mogen maar  éénmaal  

toegepast worden om de twee jaar i.g.v. monocultuur maïs. 

Haagwinde vormt een probleem 

In de basisschema’s  in het 3-4 bladstadium kunnen aanvullend middelen worden opgenomen met een 

gekende werking tegen haagwinde zoals volgende middelen op basis van dicamba (Banvel bv.), dicamba 

en tritosulfuron (Callam of Frisk),  dicamba + prosulfuron (Casper),  fluroxypyr +florasulam (Kart) en 

foramsulfuron-methyl + thiencarbazone-methyl +cyprosulfamide (Monsoon Active ).   Bij een hoge druk 

is het vaak noodzakelijk om een tweede behandeling uit te voeren in het 6-bladstadium .  Hierbij 

moeten de specifieke richtlijnen naar dosering nageleefd worden om de selectiviteit naar de maïs toe te 

verzekeren. 

Aardappelopslag aanpakken 

Op voldoende ontwikkelde opslag kunnen schema’s op basis van Callisto in combinatie met Frontier 
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Elite in het 4-5-bladstadium een meerwaarde bieden.  Ook middelen zoals Xinca, Kart kunnen een 

meerwaarde betekenen in schema’s.  

Knolcyperus aanpakken 

Knolcyperus breidt jammer genoeg uit in de sector.  Een dubbele behandeling in na-opkomst is hier 

zonder meer noodzakelijk.  In het 3-4 bladstadium Callisto 1.5 L + Monsoon Active 1 L + Frontier Elite 

L/ha gevolgd door een behandeling in het 7-8 bladstadium met Callisto 1.5l +  Monsoon Active 1L of 

Lentagran (Onyx) 1kg/ha.  Deze laatste behandeling kan ook plaatselijk gebeuren door onderblad-

bespuiting.  Een andere mogelijkheid kan bestaan uit een combinatie met Frontier Elite 1.4l/ha in voor 

opkomst gevolgd door een combinatie van Basagran SG 0.8kg/ha + Callisto .  

Last but not least: de laatste meter 

De minimale afstand tot oppervlaktewater (bufferzone) die moet worden gerespecteerd bij bespuitingen 

bedraagt 1 m voor volleveldspuiten.  Voor een groot aantal producten geldt echter een grotere 

bufferzone.  De specifieke bufferzonebreedte staat vermeld op het productetiket en kan teruggevonden 

worden op www.fytoweb.fgov.be. Bij het gebruik van erkende driftreducerende technieken - een 

combinatie van type spuittoestel en specifieke spuitdoppen – wordt de bufferzone smaller. Hoeveel 

precies, hangt af van de bereikte driftreductie (50%, 75%, 90% of 99%). Meer informatie hierover is 

eveneens te vinden op www.fytoweb.be (onder ‘gewasbescherming voor gebruikers’ > 

watercontaminatie: daar kan je de brochure  “Bescherming van het oppervlaktewater bij het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen” downloaden).  Een andere handige website voor wie zijn weg zoekt in de 

bufferzonereglementering is www.spuithulp.be. Na het aangeven van de spuittechniek en een bepaald 

middel wordt de te respecteren bufferzone opgegeven.  De laatste meter passend onderhouden vormt 

de uitdaging voor de 

komende jaren.  Er wordt in 

de praktijk al 

geëxperimenteerd met het 

inzaaien van traag groeiende 

grassoorten of gras-

kruidenmengsels die dan 

best gemaaid worden  (voor 

het in bloei  komen !).  Voor 

de meeste randen wordt 

aangeraden twee keer per 

jaar te maaien: één keer in 

foto: Inagro 

www.fytoweb.fgov.be
www.fytoweb.be%20
www.spuithulp.be
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het voorjaar en één keer in het najaar. Bij een stabiele, goed ontwikkelde vegetatie volstaat één 

maaibeurt in het najaar.   In 2014 stapte een groep landbouwers uit Damme, Oostkamp, Beernem en 

Brugge mee in een proefproject: zij gingen akkoord om hun akkerranden langs waterlopen te laten 

maaien. Er werd gewerkt met een klepelmaaier op een arm van 1,20 m breed. Een vijzelsysteem in 

combinatie met hooitanden voerde het maaisel zijdelings en verspreid af naar de akker, waar het kon 

verdrogen of werd ondergewerkt. Er werd in het voorjaar vooral gemikt op percelen waar de maïs zo’n 

30 à 50 cm hoog stond: het gewas was dan sterk genoeg om niet beschadigd te worden door het 

opgebrachte maaisel, maar toch klein genoeg om erdoor te kunnen rijden. In totaal werd bij 23 

landbouwers ruim 37 km aan randen gemaaid. Tijdens de bevraging na het project bleken de meeste 

landbouwers erg positief over de werkwijze en het resultaat ervan.  Voor meer info hierrond : brochure 

“Bluuft E bitje Van de Beke” dat onder impuls van Inagro en Provincie West-Vlaanderen werd ontwikkeld  

(Van Staen,  2015).  Vanuit LCV en andere kanalen wordt verder gezocht naar andere mogelijkheden, 

wordt vervolgd.   

 

 

 

 

 

Ook in 2016 kan je foto’s 

blijven insturen van mooie 

voorbeelden om de spuitvrije 

zone langs grachtkanten aan 

te pakken via www.lcvvzw.be 

en kans maken op een 

mooie prijs. 

 

 

Volgende personen en instellingen werken mee binnen de werkgroep onkruidbeheersing maïs van het 
Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw : Abts Mathias, Demeyere A., Hofmans E., Vlaamse overheid ; Dirk 
Martens, Roel Van Avermaet (LTCW Waasland);  Luc Martens, Sander Palmans, Jef Gorssen (PVL , Bocholt); Gert 

Van de Ven , Hooibeekhoeve;  Patrick Vermeulen, Vrij Technisch Instituut , Land- en tuinbouwafdeling Poperinge; 
Dieter Caufman , PIBO Tongeren; Jürgen Depoorter  (CIPF);Geert Haesaert, Joos Latré, B. De Roo  (Proefhoeve 

Bottelare HoGent-Ugent) 

foto: Jozef Decock - fotowedstrijd laatste m maïs 2015 

http://www.lcvvzw.be/

