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Voorwoord
Durven je nek uit te steken
Beste collega, 
Beste leverancier, 
Beste medewerker in het groen,

Na een geslaagde vorige editie hebben we dit jaar opnieuw diverse bedrijven, architecten en beleidsmensen aangeschreven 
om hun “nek eens uit te steken “ m.a.w. om hun visie neer te schrijven. Hoe zien zij de nieuwe trends of de nieuwe uitdagingen 
voor 2014? Ook als vakvereniging voor professionele tuinaannemers steken wij onze nek uit voor onze leden. In de regio  van Oost-
Vlaanderen tot Limburg werden er eind vorig jaar twee nieuwe tuinaanlegkringen opgestart om de tuinaannemer lokaal een 
hoge toegevoegde waarde te bieden. We zijn aangesloten bij AVBS, de sierteelt en groenfederatie zodat we kunnen rekenen op 
een optimale dienstverlening, informatieverstrekking en belangenverdediging voor onze leden.

Zaken die tuinaannemers regelmatig ervaren zoals fytolicentie, vakbekwaamheid rijbewijs C, vestigingsplaats voor tuinaannemers, 
gebruik van tractoren, problemen met tewerkstelling, … en wie weet welke zaken komen er nog op ons af. Daar kunnen we wij 
jou helpen! Daarom is het zo belangrijk om lid te worden van Groen Groeien. Wij houden de vinger aan de pols, speciaal voor 
jou! Zodat je als tuinaannemer bij ons de juiste informatie en tools vindt. Wij verdedigen jouw belangen bij de diverse instanties, 
zodat regelgeving in de goede zin ontstaat of aangepast wordt. Op onze informatie- en vormingsactiviteiten gebeurt alles in een 
gezellige sfeer en is de nabespreking tussen pot en pint een steevast onderdeel. Zo komen wij ook te weten wat er leeft in onze 
sector en kunnen we hierop als vereniging snel op inspelen.

Geniet ook dit jaar opnieuw van ons trendrapport, 
veel leesplezier toegewenst.
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“De vormen in de tuin worden
  ronder en organisch. “
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Sonja Kuypers

Stone&Style by Ebema

2014 : het jaar van de HOOP! Hoop op herstel van de economie, 
(goede) hoop op een verdere professionalisering van de sec-
tor, hoop op mooie, creatieve ontwerpen!
Dit betekent dus dat we in de goede richting zitten want, bui-
ten het weer hebben we toch heel wat zelf in de hand.
Dat “zelf in de hand hebben” is trouwens iets wat wij als trend 
voor 2014 vooruitschuiven.

Niet enkel het figuurlijke: ergens op een positieve manier aan 
werken en zien dat dat loont – iets dat voor Vlaanderen kenmer-
kend is. Maar ook het letterlijke lijkt ons een echte trend te zijn.

De basis van de tuin moet in orde zijn
Een goed tuinplan, passend bij de woning en rekening hou-
dend met de ligging, met de behoeftes van nu en behoeftes 
later van de bewoners. Even belangrijk zijn de juiste planten op 
de juiste plaats, de bestrating met duurzame materialen zoals 
hout, natuursteen, gebakken steen  maar zeker ook met kwa-
litatieve betonproducten. Uiteraard moet het plan uitgevoerd 
worden op een deskundige manier, door een vakbekwame 
tuinaannemer. Meer nog dan eerst, maar zeker nu het geld 
weloverwogen wordt gespendeerd, worden het belang en de 
behoefte aan een goede investering, het bekende “waar voor 
je geld” extra belangrijk.

De vormen in de tuin worden ronder en organisch. Deze trend 
zet zich ook in 2014 voort. De bestratingsmaterialen blijven dan 
weer grotendeels groot en strak. Er is wel een evolutie naar 
langwerpige, smalle stroken die een ander dynamisme oproe-
pen. Dat men nog niet massaal overschakelt naar een “ronde” 
bestrating, is niet enkel uit praktische overwegingen maar ook 
het tijdloze van een strakke inrichting speelt hierin een belang-
rijke rol. Toch worden er vaak accenten in een organische vorm 
gebruikt door (zie foto) producten ter plaatse in te zagen.
 
Je onderscheiden in je tuin evolueert ook naar het gebruik van 
oude en nieuwe dingen door elkaar.
Vintagespulletjes zijn helemaal in. Van oude spullen een leuk 
item maken ook. Je kunt wel elke dag iets lezen of een tv-
programma bekijken waarbij een tweede leven geschonken 
wordt aan oude, vuilnisemmer klare spullen.
 
Het leuke daarvan is dat je met weinig geld een heel andere 
tuin- en terrassfeer kunt creëren.
Wij staan 100% achter deze trend: een goede basis en creatief 
inrichten.
Vandaar onze wensen: op naar een hoopvol, creatief en sfeer-
vol jaar!

“Zelf in de hand hebben” 



“Een tuin moet niet enkel meer 
bestaan uit groen“
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Bart Laleman

Student Groenmanegement

Tuinieren is net als mode. Vroeger was het ‘in’ om een strakke 
tuin te hebben met een graspleintje, een haag errond en een 
terras van grijze tegels. Dit is nu echter ‘uit’. Tegenwoordig kiest 
men er voor om een tuin zo gezellig mogelijk te maken met 
diverse soorten bomen, bloemen en liefst ook nog een vijvertje. 
De tuinmode kan vergeleken worden met de mode van kledij. 
Ze evolueert zeer snel en de tuinaanlegger moet net als een 
kledingontwerper op de hoogte blijven van de laatste mo-
detrends. Net zoals een kledingontwerper moet hij weten welke 
stof hij op welke manier moet gebruiken, moet hij weten welke 
plant hij waar zet en welke materialen hij daar voor gebruikt. 
De tuinaanlegger van de toekomst moet dus multifunctioneel 
zijn: hij moet veel kunnen, maar hij moet ook veel kennen. Bart 
Laleman is student groenmanagement aan de hogeschool Vi-
ves te Roeselare en  beschrijft zijn visie op de tuinaanlegger 
van de toekomst.

De mensen worden steeds kieskeuriger  wat betreft  en wensen 
dan ook deze aangelegd wordt door een vakbekwame  aan-
legger. Het valt op dat steeds meer tuinaanleggers zich speci-
aliseren in een welbepaald vakgebied. Als een tuinaanlegger 
zich immers in meer vakgebieden zou specialiseren, zou hij een  
massa dure materialen moeten aanschaffen die hij dan later 
amper zou gebruiken. Bovendien kan hij het zich niet permitte-
ren om de tuin van een klant als proefproject te gebruiken. Om 
te voldoen aan de wensen van de klant  zullen tuinaanleggers 

met verschillende specialisaties zich dus moeten verenigen in 
een goed samenwerkend team. 

De aanleg van tuinen gebeurt ook steeds sneller en efficiënter. 
Denk maar aan de opkomst van graszoden, kant-en-klare ha-
gen, bomen met een kluit …

Er bestaan steeds meer variaties van tuinen. Dit maakt tuinaan-
leg steeds complexer, maar ook zoveel boeiender.  Waar vroe-
ger een grasweide, een haag en een terras voldoende waren, 
is dit tegenwoordig nog maar een begin. Een tuin moet niet 
enkel meer bestaan uit groen, maar steeds dichter aansluiten 
bij de woonruimte. Zo gebruikt men steeds meer artistieke ele-
menten zoals een beeld, een vijver… in een tuin. Een tuin is ook 
een plaats waar men moet kunnen genieten en tot rust komen. 
De keuze van het tuinmeubilair is dan ook zeer belangrijk. Ook 
het plaatsen van een sauna of een jacuzzi vormen geen uit-
zondering meer.

Zo zie je maar dat er vele mogelijkheden zijn.  Als tuinaanleg-
ger heb je de taak om in overleg met de klant tot een mooi 
eindresultaat te komen. Daarbij moet  rekening gehouden wor-
den met de wensen van de klant, de expertise van jezelf en het 
beschikbare budget, want tevreden klanten zijn nog steeds de 
beste reclame!

“Tuinaanlegger 
van de toekomst”



Schoonheid is 
geen optelsom 
van mooie 
dingen
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Mathias Mol

Buro 360°

De privétuin blijft altijd een ‘voor, tijdens en na’, dat is de pro-
jectdefinitie in de private sector.
Een integrale benadering blijft belangrijk maar de privétuinen 
zijn naar mijn mening nog steeds een te kort leven beschoren.
door hetlange leven dat een tuin/park beschoren zou moeten 
zijn . Ben ik van  mening  dat wij de tuinen moeten ontwerpen, 
aanleggen , onderhouden van ‘morgen’ en niet van volgend 
jaar. Bekeken over  een tijdspanne van bijvoorbeeld 50 jaar 
zie ik meer contact met de omgeving. Te veel tuinen zijn nog 
steeds te besloten en hebben geen connectie met ons land-
schap wat spijtig is. Ik denk ook dat de tuinen eenvoudiger zul-
len worden, meer ruimtegevoel wat ook zal bijdragen tot een 
uiteindelijk betere ruimtelijke ordening.
Vanuit ieder aspect moet een bepaalde kennis zijn, maar 
tegelijk moeten alle factoren die een ontwerp dragen, even-
wichtig op elkaar zijn afgesteld.
 
Schoonheid is geen optelsom van mooie dingen. Zoals bij veel 
zaken is 1+2≠3 en dus niet altijd een sur plus maar moeten de 
verschillende factoren in elkaar haken om een samenhan-
gend geheel te vormen.

Onze groene ruimte, ons landschap of het nu een tuin, park 
of beekvallei is, wordt te veel als een restruimte van de niet-
bebouwde zone bekeken. Elementen krijgen hun plaats in een 
landschappelijke omgeving en ‘wij’ moeten deze ruimtelijk zo 
goed mogelijk proberen te integreren, terwijl landschapsinte-
gratie net één van belangrijkste pijlers is.
Volgens mij moet een buitenruimte basislijnen bezitten die een 
blijvende structuur bepalen. Binnen deze ‘hardere’ structurele 
lijnen kan een invulling  plaatsvinden die voor de opdrachtge-
ver typerend is. Laten we nu zeggen een zandbak of schom-
mel voor een jong koppel met kinderen, of een bloemenborder 
voor senioren met groene vingers. De basislijnen worden geres-
pecteerd, maar de invulling past zich aan, aan zijn opdracht-
gever aan. Hierdoor krijgt men een visie op lange termijn door 
de ‘kamers’ een andere invulling te geven.
 
Een gazon met enkele bomen , een waterpartij en that’s it ... 
eenvoud zal sieren.

“Het DNA van de tuin”



“Teaser“
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Jan De Smet

Directeur Tuinbouwschool Melle

Het is duidelijk dat de school zich moet bezinnen over de com-
petenties die de afgestudeerden moeten hebben om op de 
werkvloer naar behoren te functioneren. Daarom is het belangrijk 
dat de twee geledingen, zijnde de werkgever en de secundaire 
school, het deeltijds onderwijs, het  volwassenenonderwijs, de 
hogere beroepsopleidingen en de hogescholen, de vinger aan 
de pols houden met betrekking tot wat er bij de andere partner 
leeft. Enkel op die manier kan er verrijkende synergie tussen beide 
ontstaan.

De technische en beroepsscholen moeten er zich van bewust 
zijn dat jongeren vooral aangetrokken worden door onderwijs 
dat niet te theoretisch maar uitgesproken praktisch van aard is. 
De school kan op de geprefereerde leerstijl van haar jongeren 
inspelen door haar onderwijs zoveel mogelijk buiten haar muren 
te organiseren. Ze hoeft niet te vrezen dat ze zichzelf daarmee 
buiten spel zet, integendeel.

Met de kwaliteit van het onderwijs stijgt ook het aantal leerlingen 
dat er echt zin in heeft, een klare kijk ontwikkelt op de realiteit en 

voorbereid wordt op zelfstandig ondernemerschap. Niet minder 
belangrijk is dat leerlingen op die manier aan den lijve ondervin-
den hoe onontbeerlijk bepaalde competenties zijn. 

Eigentijds en aantrekkelijk onderwijs aanbieden hangt ook sa-
men met de voortdurende professionalisering van de organisatie 
en het personeel en de investering in moderne infrastructuur. Sa-
menwerking met externe partners is dus een dubbele noodzaak.

De school van de toekomst is de wereld. Hopelijk blijft die gevrij-
waard van  onzinnige regeldwang en administratieve wurggre-
pen, die heden zo belastend en tijdrovend zijn. De onderwijsver-
strekkers binnen land- en tuinbouw zijn vragende partij om hun 
leerlingen naast een basisopleiding op school een vervolmaking 
op het terrein aan te bieden. Dat kan alleen als de regelgevers 
hun de nodige vrijheid van beweging geven om optimaal tege-
moet te komen aan de toenemende professionalisering binnen 
de groensector en als de toekomstige onderwijshervormingen re-
kening houden met de eigenheid van de niche die het land- en 
tuinbouwonderwijs is. 

“Toekomstgericht
tuinbouwonderwijs: 
een visie”



BEMESTING 
IS GEEN 
NOODZAAK



13Colour your vision 2014

Paul Dupas

Everris

Bemesting, het lijkt wel een scheldwoord: vuil, smerig en slecht 
voor het milieu.
Alles wordt vrij snel op één hoop gegooid, een kat vindt haar jon-
gen er nooit meer in terug, dit tot meerdere glorie van een mis-
plaatst ECOfascisme.
Neen, bemesting is geen noodzaak indien men tevreden is met 
een natuur waarvan men niets vraagt en die men alle ruimte en 
vrijheid geeft. Bemesting komt zelfs niet  ter sprake bij het onder-
houd van heide. Men denkt eerder aan afplaggen (weghalen 
van de bovenste laag) om de heide te verjongen, en zo de na-
tuurlijke evolutie in dat landschap tegen te houden. Want wij be-
palen wat er gebeurt in de natuur en wat goed en slecht is.
 
Duurzaamheid en eerbied voor de natuur staan altijd in tegen-
stelling met GEEN onderhoud.
 Dit willen wij ook in stedelijk gebied met de groene eilanden, de 
stadstuintjes met een natuurlijke uitstraling, echte natuurparels  
en  onderhoudsvriendelijk bovendien. Duurzaamheid en eerbied 

voor de natuur staan altijd in tegenstelling met GEEN onderhoud. 
De tuinen worden niet groter in oppervlakte, dus laten we de tui-
nen (de herinneringen aan de natuur) dan ook alle ondersteu-
ning geven die ze nodig hebben, beginnend met de aanleg 
door vakkundige mensen: de tuinaannemers.  Misschien duurder 
dan de buurjongen die het wel even wil aanleggen, maar wel 
met meer liefde, ervaring en vakkennis.
En in dergelijk stedelijk groen is een doordachte bemesting niet 
alleen zeer op zijn plaats, maar levensnoodzakelijk!
Een goed bemestingsprogramma houdt het gras immers gezond 
en sterk, bespoedigt herstel en vergroot weerstand tegen ziektes. 
Bovendien zorgt het  voor een uniform grasveld zonder kale plek-
ken. Dit reduceert de invloed van weersomstandigheden en ver-
hoogt daarmee het gebruiksplezier. 
 
Bovendien zorgt een goed bemestingsprogramma voor een uni-
form grasveld zonder kale plekken.
Ofwel ‘minder is beter’, maar kies dan wel het beste !

“Bemesting en minder is beter”



DUURDERE 
MACHINES: 
TROEF OF 
ONDERGANG?
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Peter Menten

GreenTechPower

Accutechnologie zet verder door, maar het vermogen blijft een rem 
op de toepassing op professionele machines. 
De verkoop van accu-aangedreven machines blijft het goed doen. 
Waar het vermogen en ook de actieradius van de accu in het ver-
leden een probleem waren, zien we dat bijna alle fabrikanten een 
batterij aanbieden die op de rug kan worden meegedragen. Met de 
rugbatterij kan er met machines zoals een heggenschaar gemakke-
lijk een dag worden gewerkt waar dat voorheen in veel gevallen nog 
geen uur was. Een kettingzaag, die heel wat meer vermogen vraagt 
en met sterke piekbelastingen zit, kan 3 tot 3,5 uur draaien op een volle 
accu. We mogen er zeker van uitgaan dat de rugbatterij de weg vrij-
maakt voor de ontwikkeling en toepassing van motoren met meer ver-
mogen zoals toegepast in bv. kettingzagen en zwaardere bosmaaiers. 
Een beperking blijft echter de bewegingsvrijheid omwille van de kabel 
tussen accu en machine.

Maar de brandstofmotor blijft zijn mannetje staan. We zien ook dat op 
vlak van brandstofmotoren de tweetaktmotor plaats kan maken voor 
een viertaktmotor. Dolmar stelde midden 2013 een 25 en 33 cc vier-
taktmotor voor die alle voordelen van de tweetakt kon combineren 
tot een schonere motor met als opvallend kenmerk een lager verbruik 
dan eenzelfde tweetaktversie. De standaard tweetakmotoren blijven 
onmisbaar waar meer vermogen nodig is zoals bij zware kettingzagen, 
bosmaaiers…

Maar de brandstofmotor blijft zijn mannetje staan.
Samen met de brandstofmotoren die ‘schoner’ zijn geworden, is er nu 
ook een nieuwe generatie alkylaatbrandstoffen voor vier- en twee-
taktmotoren op de markt. Gebruik van deze brandstoffen zorgt ervoor 
dat de brandstofmotoren nog milieuvriendelijker en betrouwbaarder 
zijn geworden en langer meegaan.
Duurdere machines: troef of ondergang voor tuinaannemer?
Machines worden duurder; in de eerste plaats omdat er meer techno-
logie in zit, de capaciteit vergroot en de uitrusting uitgebreider wordt.
Aannemers doen er langer over om tot aankoop over te gaan. Er 
wordt meer en langer gerekend, maar uiteindelijk blijkt dat er vooral 
meer kwaliteit en comfort gekocht wordt dan voorheen. Door het feit 
dat er bewuster wordt aangekocht wordt ook meer en meer de kost-
prijs per draaiuur in de berekening mee opgenomen. 
Wat ons ook opvalt, is de schaalvergroting bij aannemers van tuin-
werken. Omdat bepaalde onder hen zich gaan specialiseren in be-
paalde takken zoals bv. machinale tuinwerken, zwembaden, vijvers, 
bestratingen…, zullen ze hierin meer ervaring opdoen, rendabeler 
kunnen werken, meer gespecialiseerd personeel aantrekken en ook 
gerichter kunnen investeren. Door meer draaiuren kunnen de machi-
nes gemakkelijker worden afgeschreven en vlugger vervangen zodat 
ze steeds met de nieuwste technologie mee zijn. Klanten krijgen op 
deze manier een aannemer over de vloer die met degelijk materieel 
en volgens de laatste stand van de techniek bezig is.

“Er wordt niet minder maar 
bewuster geïnvesteerd in 
machines”



INNOVATIE : 99% TRANSPIRATIE 
EN 1% INSPIRATIE
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Wouter Marques

Oprins Plant NV

“If you keep on doing what you’ve always done, you’ll keep on 
getting what you’ve always got” 

Innovatie is belangrijk en hoort zeker in de kijker te staan - in welke 
sector is dat niet het geval?

Dus ook binnen de wereld van kwekers en aanleggers treffen 
we heel wat initiatieven rond innovatie, zowel aan de zijde van 
“creatie” (= nieuwe planten en materialen) , als aan de zijde van 
“communicatie” erover.( = varia media, events, …)

Wat mij echter opvalt, is dat het te vaak half werk is : massa’s intro-
ducties van nieuwe cultivars in varia plantensoorten, maar quasi 
even grote massa’s die niet doorbreken, omdat 
- de consument niet bereikt wordt?
- de consument er niet warm voor loopt? 
- andere redenen?

Een vernieuwing is pas een innovatie als deze bevestigd wordt door 
een commercieel succes.  Dat succes is echter vaak de afwezige 
bij vele introducties. Het loont dan misschien om zich af te vragen 
waarom, en dat is natuurlijk de hamvraag. HET antwoord hierop kan 
ik zelf ook niet met zekerheid geven - elk geval heeft zijn specifieke 
context – maar ik wil hierover wel volgende observaties delen :

- Innovatie is het resultaat van een creatief proces, van kijken 
naar dingen vanuit een ongebruikelijk perspectief, van het 
maken van ongewone combinaties . Iedereen kan dit, we zijn 
allemaal kind geweest. Waarom niet een keertje een massief 
scheren uit bamboe i.p.v. de gebruikelijke buxus. 

- Te vaak zien we ook innovaties als iets wat zich tot het product 
zelf beperkt, en dan nog vaak louter het visuele. Innovatie is 
mogelijk op ALLE fronten ( het proces, de verpakking, het on-
derhoud, het concept in alle vormen en varianten, het verhaal 
erachter ...) Het innovatieve van een kast van Ikea zit in alles, 
behalve in de kast zelf.

- Communicatie  in alle vormen, en bij alle mogelijke gelegen-
heden is geen overdaad, het is een noodzaak. Bij welke markt-
kramers staat er altijd volk en gaan de portefeuilles vlot open?

- Vernieuwingen bereik je niet zonder hindernissen op je par-
cours (anders waren ze al lang door iemand anders op de 
markt gebracht). Volhouden is de boodschap, soms tegen het 
beter weten van anderen in. 

Gemiddeld falen 90% van de vernieuwingen, dus het is ook be-
langrijk om op een bepaald moment de conclusies te durven trek-
ken. Het vraagt lef, maar het is eerder een sterkte dan een zwakte.

Innovatie = 99% transpiratie, en 1% inspiratie (± Einstein)

“Innovatie is belangrijk  
en hoort zeker in de  
kijker te staan”



DE INVLOED VAN MEDIA SPEELT 
EEN BELANGRIJKE ROL
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Thierry Van Paemel

Kwekerij Het wilgenbroek

De moestuin is in 
De media hebben een grote invloed op onze manier van tuinie-
ren.  Via tuinprogramma’s op tv worden mensen onrechtstreeks 
beïnvloed.  Kookprogramma’s zijn tegenwoordig een hype.  Men 
ziet  niet alleen een gerecht klaarmaken maar ook waarde kok 
zijn  groenten en fruit haalt.   Veel aandacht wordt geschonken 
aan het zelf kweken van groenten en dat op een zo milieuvrien-
delijk mogelijk  manier. De herkomst van de groenten is even be-
langrijk als de manier van koken.  In de tuin wordt dan ook ruimte 
gemaakt voor een moestuin. Op het terras worden potten gezet, 
gevuld met kruiden voor dagelijks gebruik.  Ook ziet men opnieuw 
kleinere serres in de tuin waar vooral groenten  worden gekweekt.  
Fier is de nieuwe tuinier wanneer hij zijn gasten kan vertellen dat 
de groenten  door hemzelf werden gekweekt. 

De tuinen worden steeds kleiner
In de nieuwe woonwijken worden de tuinen steeds kleiner. Kwe-
kers moeten zich hieraan ook aanpassen. Grote bomen zijn uit 
den boze en we  moeten dus op zoek naar alternatieven. We 
zien dan ook de laatste jaren een stijgend aanbod aan kleinere 
vormbomen. Heesters  zoals Cornus,  Cercis en Acer  palmatum 
soorten  worden meer en meer gebruikt als kleinere bomen. De 
borders worden veel overzichtelijker en gemakkelijker te onder-
houden. Veel borders worden dan ook opgevuld met seizoen-
planten zoals tulpen, narcissen, viooltje…

 
Er is ook een trend bij de kwekers om een ruimer assortiment van 
kant-en-klare seizoenplanten aan te bieden in grotere potmaten 
zoals Echinacea, Heuchera, Anemone japonica …

De invloed van de media speelt ook hier een belangrijke rol. De 
prairietuin is momenteel zeer populair. De combinatie van lang 
bloeiende planten met grassen valt duidelijk in de smaak.  Ze 
doorbreekt soms het strakke van de moderne tuin die meer en 
meer van bestrating en extra terrasjes wordt voorzien. 

Toekomst voor de kweker
Door het minder gebruiken van kamerplanten en mede door de 
steeds stijgende energieprijzen is het voor de kweker bijna onmo-
gelijk geworden om zijn ruimtes te verwarmen.  Kwekers gaan ook 
aan risicospreiding doen en stappen over naar het kweken van 
meer producten per seizoen. Voor ieder seizoen enkele soorten 
met wel soms het gevaar dat bepaalde populaire planten in te 
grote massa’s worden gekweekt.  Vaste planten worden opge-
kweekt voor de visuele markt, wat soms wel een probleem kan 
geven bij de doorgroei in de tuin. Warenhuizen spelen ook in op 
deze trend en zijn momenteel de grootste plantenverkopers. Hier 
speelt kwaliteit echter geen rol maar wel het visuele. Planten wor-
den hier beschouwd als een wegwerpproduct.  

“De nieuwe trends  
voor kwekers”



VEEL AANDACHT VOOR TRENDS 
EN VERSCHUIVINGEN
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Annelies Masschelein

Boomkwekerij Willaert NV

Als belangrijke toeleverancier voor de groensector is het voor 
boomkwekerij Willaert een constante uitdaging om de vinger 
aan de pols te houden. Dit beperkt zich niet tot het aanbieden 
van nieuwigheden en het inspelen op “modeverschijnselen”. 
Ook aan het opvolgen van trends en verschuivingen op lange 
termijn schenken we zeer veel aandacht. 

In de komende jaren zal op Europees niveau het groenbeleid 
gelinkt worden aan vele andere sectoren: woonuitbreiding 
zal gepaard moeten gaan met ontwikkeling van groenzones, 
landbouwgebied kan een recreatieve meerwaarde krijgen 
en natuurgebieden kunnen dienst doen als waterbergings-
gebied. De visie dat elk type landschap (stedelijk, industrieel 
en natuurlijk) multifunctionele eigenschappen moet hebben, 
vraagt om een andere manier van ontwerpen en realisatie van 
toekomstige projecten.

Dit merken we niet enkel op grote schaal, ook de private tuin 
ondergaat een omwenteling. Waar men vroeger veeleer een 
tuin in de natuur plaatste, tracht men nu meer en meer de na-
tuur binnen te brengen in de tuin. Zodoende wordt de tuin niet 

enkel een siertuin, maar tevens een onderdeel van een grote, 
groene infrastructuur. In ons sterk verstedelijkte landschap kun-
nen we via deze groene infrastructuur de leefbaarheid voor 
mens en natuur positief beïnvloeden.
 
De tuin wordt een onderdeel van een grote, groene infrastructuur. 
Om dit streefdoel te bereiken dient een aangepast plantenas-
sortiment gebruikt te worden. 

Boomkwekerij Willaert kan dit uiteraard aanbieden, maar ons 
engagement gaat verder. Als schakel tussen producent en 
verbruiker zijn we ervan overtuigd dat we ook een belangrijke 
adviserende rol kunnen én moeten spelen. Onze jarenlange 
ervaring en onze opvolging van de evoluties binnen de groen-
sector en het beleid ter zake, stellen ons in staat waardevolle in-
formatie te verstrekken. Die willen we graag ten dienste stellen 
om diverse projecten te begeleiden vanaf de ontwerpfase .  

Deze partnerrol beschouwen we als een kruisbestuiving die 
alle betrokken partijen (opdrachtgever, ontwerper, uitvoerder 
en leverancier) alleen maar ten goede kan komen.

“Groen voor de 21ste eeuw”



DUURZAAM GROEN VERDER 
ACTIEF PROMOTEN
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Günther Van Hulle en Stefaan Naeyaert

Dockx & Co

In de vorige editie van dit trendrapport hadden wij als firma 
gepleit voor meer aandacht voor groen in de stedelijke om-
geving naar het voorbeeld vanuit Nederland. Daarbij hebben 
wij beloofd om hierin het voortouw te nemen. “Een stad vanuit 
het groen is de uitdaging en de toekomst voor de komende 
decennia”.

Een doordacht verbinden van de ruimtelijke sectoren (land-
bouw, industrie, wonen, natuur en recreatie) kan ervoor zorgen 
dat “groen” dienst doet als “verbindingsplaats” (hub) voor 
een leefbare, waardevolle stad. Tot op vandaag doet “groen” 
nog te veel dienst als opvulling, zoals een schilderij in een huis. 
“Groen” dient een wezenlijk onderdeel te zijn van de ruimtelijke 
inrichting. “Good Urban Practice” leidt ertoe dat “groen” initi-
eel onderwerp uitmaakt van een nieuw ontwerpproject. Nieu-
we technieken en een doorgedreven samenwerking (al dan 
niet financieel) tussen de verschillende verantwoordelijken 
(overheden, promotoren, burgers, ontwikkelaars, nutsmaat-
schappijen) zorgen ervoor dat onze openbare ruimte weer te-
rug voor iedereen leefbaar wordt.

Voorbeelden zoals het stadspark Rotterdam wijzen op een 
dalende criminaliteit en op een stijging van werkgelegenheid 
en toerisme-inkomsten. De natuur zelf wint aan biodiversiteit 
en de negatieve effecten van grijze “verstening” zoals over-
stromingen en te sterke opwarming in de steden worden in de 
kiem gesmoord.

‘Good Urban Practice’ impliceert een gezamenlijke aanpak 
van een duurzame, sociale, economische en ecologische inte-
gratie van “groen” in de openbare ruimte. Producten en Tools 
waarvan wij denken dat hiermee meer groen kan gecreëerd 
kan worden in een stedelijke omgeving. 

In 2014 zullen we deze weg naar duurzaam groen verder actief 
voorstellen en promoten. Op lange termijn zal dit voor ieder-
een in de sector, en heel zeker voor de tuinaannemer, heel wat 
werk met zich meebrengen.

“De weg naar duurzaam 
groen”



VIJFTIG
TINTEN
GRIND
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Yves Dehondt

tuin- en landschapsarchitect Green-YD

Ook 2014 wordt een jaar waarin we ons kunnen profileren tot 
breed geschoolde vakmensen. Maar het wordt een jaar waarin 
we ons moeten wapenen tegen een breed profiel van ‘manus-
je-van-alles’. Beroepsfierheid door niet enkel diensten maar ook 
kennis naar voor te schuiven, vormt hierbij de sleutel om dit evolu-
tionaire litteken kwijt te raken. 

The bright sight of an entrepreneur’s life…
Trends doet de markt verlangen naar een duidelijk geprofileerde 
groensector. Een sector waarin transparant is welke actoren voor 
welke opdracht inzetbaar zijn. Laat dit meteen een eerste oproep 
zijn naar the ‘bright sight’ van vreemde vogels in de groensector 
als sociale en beschutte werkplaatsen. Niet enkel verhogen ze 
de competitiviteitdrang, ze vormen ook een referentiekader van 
kennis en werkpakketten waar zij vaak geen invulling aan kunnen 
aan geven… maar evenzeer ook omgekeerd! Ongetwijfeld zullen 
vele bedrijfsvormen zich in 2014 in de markt moeten herprofileren. 

2014… jaar van de waarheid voor de openbare sector
Vele besturen racen naar de finish richting nulgebruik pestici-
dengebruik. Zowel de omvorming als het daaraan gekoppelde 
beheer vormen een kolfje naar de hand van de private groen-
sector… . De nood aan een gespecialiseerd machinepark zul-
len vele gemeenten noodgedwongen doen terugvallen op de 
private markt. Ook zij staan immers voor een efficiëntieoefening 
en duidelijke afwegingen van kosten en baten. Aan de private 
markt om zich hierbij te profileren alvorens intergemeentelijke sa-

menwerkingen of fusies de taakgrootte aan vele kleinere onder-
nemers laten voorbijgaan.

Vijftig tinten grind?
Trends doen ook neigen naar populariteit en eenheidsworst. 
Daarbij vormen wedstrijden en vakliteratuur vaak (maar geluk-
kig niet steeds) het toonvoorbeeld van sterk gelijkende tuinen. 
Vaak overladen met grindbakken, monobeplantingen en trendy 
meubilair vormt het prijskaartje de referentie bovenop het aan-
legproces en de nodige vakkennis om vanuit een onversneden 
situatie te starten. Tot betreuren toe worden deze zogenaamde 
toonaangevende tuinen naar voor geschoven als het prototype 
waaraan de hedendaagse tuin dient te beantwoorden. Hierbij 
vergeten we al gauw de kleur en geur van het vak en de daar-
aan gebonden aarde. Toch zijn we nog al te vaak verbaasd als 
de zoveelste populariteitsplant door monocultuur en biodiversi-
teitarmoede geteisterd wordt door de zeven plagen van Egypte. 
Dezelfde bedenking mag ongetwijfeld ook gericht worden rich-
ting vele collega’s tuin- en landschapsarchitecten. 
 
Planten laten groeien en bloei is super in ons beroep. 
Vergeet dit niet! Weinig anderen doen ons vakgebied na om 
kleur niet enkel te combineren in ruimte maar ook in tijd. Laat dit 
een oproep naar meer kleur, meer groen en minder grind of ex-
travagante materialen die het vaandel hoog moeten houden. 
Tuinaannemers zijn immers de eersten die zouden moeten scan-
deren ‘laat ons een bloem…’ en toch… .

“Trends zijn goed... voor wie 
ze durft doorbreken”





27Colour your vision 2014

Dankwoord
Ook deze editie is volgens ons een geloofwaardige richtingaanwijzer voor 2014.  

Enkele mensen hebben hun “nek uitgestoken”. Zowel de mensen die bijdragen tot deze uitgave als de twee personen die hun 
vrije tijd gespendeerd hebben om dit mogelijk te maken. Zoals in het voorwoord van vorige editie verteld, heeft Groen Groeien 
woord gehouden, gefocust op zijn doelen, visie en dit heeft resultaat opgeleverd.

We zijn dan ook uitermate blij met Colour your vision 2014. Laat ook deze versie u inspireren en leiden door de groensector. 

Een bijzondere dank aan alle deelnemers en sponsors. Dank u wel Thomas Bilaey en Stijn Lagrou om het taskforce trendrapport 
te leiden. Dank ook aan de andere leden van de redactieraad Groen Groeien.

Namens het bestuur van Groen Groeien
Dirk Ingelaere, Peter Lauwers en Marc Galle

Redactie :
Yves Dehondt, Dirk Ingelaere, Thomas Bilaey, Stijn Lagrou, Peter Lauwers en Marc Galle.
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