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INLEIDING

Colour your vision 2013
Beste collega,
Beste leverancier,
Beste medewerker in het groen,
2012 was het jaar van de sociale media. Facebook, Twitter, blogs,
LinkedIn ... we hebben er zelfs een studieavond aan gewijd. Deze
nieuwe media verspreiden zich in het kwadraat en eind 2011 hebben
ze dat ook zelf verkondigd. Door de positieve flow en passie hebben
ze zelf hun toekomst gemaakt.
Dit deed me nadenken over de sector. Individuele firma’s en personen
surfen reeds diverse jaren mee op die platformen. Maar de sector zelf
is qua verenigingen en organisaties nogal aan de voorzichtige kant.
Nochtans kunnen we deze structuren goed gebruiken om in de tuinaanlegsector eens werk te maken van een degelijke, moderne sectorvereniging.
We zijn met 3400 tuinaannemers in Vlaanderen waarvan ongeveer
2200 werkgevers. Daarvan heeft slechts 15 à 20 procent zich aangesloten bij een vereniging. Dit is te weinig.
Volgens mij zijn de verenigingen niet mee geëvolueerd met de nieuwe
manieren van communiceren en bovendien kwam het nut om lid te
zijn van de vereniging te weinig aan bod.
Maar daar komt nu verandering in. Met de komst van Groen Groeien
in West-Vlaanderen waait er een nieuwe wind in de sector. Er is al interesse uit andere provincies.
Europa is de toekomst, maar met Europa komen er alsmaar meer
regeltjes. Voor mij is dit een opportuniteit. Zich ertegen verzetten is
tijdverlies. Dat er soms iets bijgestuurd moet worden, is een feit en dat
doen we elke dag. Het is onze plicht als vertegenwoordiging van de
tuinaannemers om voor zo veel mogelijk vereenvoudiging te pleiten.
Met de toekomstige nieuwe wetgeving inzake bestrijdingsmiddelen,

mobiliteit, arbeidsreglementering, fiscaliteit, enz. vormen zich uitdagingen die wij als vereniging zo goed mogelijk proberen te vertalen
naar onze leden toe. Groen Groeien vormt de terugkoppeling naar
en vanuit de tuinaannemer en dit voor het overgrote deel van deze
nieuwe uitdagingen. Professionaliteit moet de focus worden in 2013.
Een focus op toegevoegde waarde! Lid zijn van een vereniging doe je
niet voor de mooie ogen. Je wilt zekerheid en een aanspreekpunt. Die
meerwaarde komt niet vanzelf. Wie zoekt, zal ze zeker vinden.
Zo is ook mijn visie op 2013 ‘Focus op je doelen, Focus op meerwaarde’. Laten we samen een toekomst uittekenen voor de sector. Een
richting kiezen waarin iedereen zich kan vinden. Door het samenbrengen van verschillende visies kunnen we een algemene deler vinden.
Ieder zijn niche in een groter geheel. Met dit trendrapport wil Groen
Groeien de richtingaanwijzer worden van de tuinaanlegsector. Het zal
niet simpel worden, maar we geloven erin en dat is wat we nodig hebben. Kleur uw toekomst met de bijdragen van dit trendrapport.
Veel succes!

Marc Galle
Vakgroepvoorzitter Tuinaanleg Vlaanderen, voorzitter Groen Groeien
Dirk Ingelaere
Voorzitter Groen Groeien West-Vlaanderen

in samenwerking met:
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‘De natuurwaarde in deze tuin wordt steeds belangrijker.
Van strakke tuinen gaan we meer en meer naar
eenvoudige of onderhoudsvriendelijke tuinen’
4
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Groen denken anno 2013
Groen
Elk maandblad, elk weekblad, elke krant, er gaan geen 10 bladzijdes
voorbij of we vinden een artikel terug over het groen denken, groen
ondernemen; groen leven … Groen Groeien. Groen is ‘’Hot’’!! Niet
enkel wat zonne-energie, isolatie of windmolens betreft, maar er heerst
ook een heuse tuinbeleving. Een prachtig aangelegde tuin rond de
woning kan een grote meerwaarde voor woning en omgeving vormen.
De tuinbeleving van de klanten en ondernemingen wint jaarlijks meer en
meer aan belang. ‘De natuurwaarde in deze tuin wordt steeds belangrijker. Van strakke tuinen gaan we meer en meer naar eenvoudige of
onderhoudsvriendelijke tuinen,’ waar de natuur af en toe zijn gang kan
gaan.

Samenwerken
De tuinaanlegsector heeft nog ruime mogelijkheden om de sector
in zijn geheel op een sneller spoor te zetten. Door nieuwe trends te
volgen moeten we onze tuinen creatiever, moderner en tijdloos ontwerpen, straten groener maken, parken natuurlijker ontwerpen, van
steden een park maken. Daktuinen, verticale tuinen, watertuinen,
groenten kweken in de stad … ze zetten onze volgebouwde regio’s
wat op zijn kop, maar wel groen. De gemeenschap denkt meer en
meer in deze richting, de overheid doet hiervoor ook inspanningen.
We moeten de dobbelstenen oprapen nu ze bijna geworpen zijn.
Belgische bouwwerken en hun architecten hebben al jaren een geweldige traditie in heel de wereld. Inlandse tuinen schieten nog wat tekort
om deze reputatie te vervolledigen. Een goede samenwerking tussen
architect, tuinarchitect en tuinaannemer is de eerste juiste stap. Laat
dit een uitdaging voor 2013 worden!

Vernieuwen
We moeten als tuinaannemer de ambitie hebben telkens iets nieuws,
iets tijdloos en iets unieks aan onze projecten toe te voegen. Tuinen

worden een belangrijk element van beleving en het groene denken
anno 2013. De tuin is reeds langer een verlenging van creativiteit die
aansluit bij de woning. We moeten op zoek naar elementen in de tuin
die speciaal en tijdloos zijn. Ze hoeven niet altijd duur te zijn, maar een
combinatie van bestaande en nieuwe producten, die met een ruime
creativiteit en ambitie anders gebruikt kunnen worden. Het kan veel
vernieuwing scheppen.

Communicatie
Het zou een echte trend en beleving zijn de nieuwe media te combineren met de bestaande communicatiemiddelen. Tuinaannemers moeten zich informeren over nieuwe producten, over de wetgeving, over
diverse onderdelen die te maken hebben met de sector. De nieuwe
media houden ons op de hoogte, de bestaande media verzorgen onze
collegialiteit en waarborgen een aangename samenwerking tussen
tuinaannemers en gerelateerde sectoren.

Samengevat visie 2013:
Uitstraling, professionaliteit en samenwerking.
De voortuin ‘’het uithangbord’’ - De achtertuin ‘’het vakantieoord”
Creatieve tuinen vol felle kleuren, natuurelementen en
groen beleven.
Groen denken, Groen inspireren, Groen ondernemen,
Groen groeien.

Peter Lauwers
Geonet bvba Rumst
Colour your vision 2013
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‘Bomen hebben zoveel meer te bieden’
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10 redenen om in de toekomst
meer bomen te planten
in verstedelijkt gebied
Dat bomen voor schaduw zorgen en vogels een schuilplaats erin vinden, weet iedereen. Maar bomen hebben zoveel meer te bieden. Wie
leeft liever in een grijze, betonnen stad en kiest niet te wonen of te
werken in een groene omgeving? Maar kennen we echt de voordelen
van straatbomen?
Tien belangrijke redenen die pleiten voor meer straatbomen.

1

Bomen produceren zuurstof door kooldioxide om te zetten: één
boom produceert de hoeveelheid zuurstof die een mens iedere
dag nodig heeft. Een bladerdak van 150 m2 produceert in één seizoen
voor één mens een jaar zuurstof. Zijn filterwaarde haalt jaarlijks 70 %
vuil uit de lucht ofwel één ton stof.

2

Bomen bevorderen sparen op energie: ze kunnen immers in verstedelijkt gebied de temperatuur doen dalen door schaduw op gebouwen en verhardingen te werpen.

3

Bladeren zuiveren de lucht: bomen vangen stikstofoxide, ozon,
ammoniak, zwaveldioxide en vluchtige organische stoffen op.
Ze vangen vervuiling op via de huidmondjes op de bladeren. Brede,
dunne bladeren zijn zeer effectief. Bladeren met een dikke huidlaag
vangen veel vluchtige organische stoffen op. Bomen met ruwe, harige
bladeren houden fijn stof vast. Door de grotere omvang onderscheppen bomen fijn stof beter dan bijvoorbeeld struiken en kruidachtigen.

stand. Anderzijds blijft de infiltratiecapaciteit behouden. Bijgevolg is
er op begroeide oppervlakten minder oppervlakteafvoer en is de kans
op erosie gering.

6

Bomen in het straatbeeld zorgen voor minder stress en vandalisme. Ook bevorderen ze sociale contacten tussen buurtbewoners,
die meestal leiden tot meer wederzijds begrip, waardering, uitwisseling
en soms ook tot aanpassing van normen en waarden. Groen en activiteiten in of omtrent groen (Dag van het Park, plukfruit, gemeenschapstuinen …) dragen bij tot meer veiligheid en minder verloedering in
de buurt.

7

Bomen hebben een onmiskenbare cultureel-maatschappelijke
waarde. Ze zijn niet enkel een essentieel architecturaal kenmerk in
het straatbeeld en stedelijk ontwerp, maar hebben ook een educatieve
en wetenschappelijke inslag.

8
9
10

Bomen bevorderen de biodiversiteit: ze zorgen voor voedsel en
schuilplaats voor dieren.
Bomen verbeteren niet enkel de kwaliteit van het leven maar ook
van werk en gezondheid.
Ten slotte bufferen bomen geluidsoverlast, felle winden en het
klimaat.

4

Bomen verhogen de waarde van vastgoed: huizen in groene lanen
of huizen met tuinen zijn 18 tot 25% meer waard dan in straten
zonder bomen. Meer zelfs: groen in straten brengt kleur en vrolijkheid.

5

Bomen reduceren erosie op twee manieren. Enerzijds houdt beworteling de bodem vast en houdt deze een goede structuur in

Alain Capelle
Diensthoofd technische uitvoering Nieuwpoort
Colour your vision 2013
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‘Toch is de trend naar volledig elektrisch nog niet gezet’
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Accu-aangedreven gereedschap zal doorzetten
In het verleden werd al geëxperimenteerd met accu-aangedreven
machines voor tuin en park. Toen zorgden het hoge gewicht en de
beperkte opslagcapaciteit van de batterijen ervoor dat gebruikers afhaakten en de verkoop niet veel meer voorstelde. Ondertussen heeft
de industrie flink geïnvesteerd in batterijen die maar een fractie meer
wegen van de toenmalige en die een volledige dag kunnen werken
zonder te moeten bijladen. De ontwikkeling van deze Lithium-Ion-batterijtechnologie kwam in een stroomversnelling dankzij de opkomst
van de gsm en de elektronische spelletjes. Het aantal cycli – dit is het
aantal keren dat een batterij kan worden opgeladen vooraleer ze capaciteit verliest – ging fors de hoogte in. Het gewicht nam in dezelfde
mate af. Bovendien hebben fabrikanten onderhoudsarme, krachtigere
en heel compacte elektrische motoren ontwikkeld die bovendien nog
eens minder stroom verbruiken. De bekendste merken van elektrisch
handgereedschap hebben één of meer accu-aangedreven machines
in hun gamma.

Hybridetechnologie bij professionele zelfrijders
Bij de professionele maaimachines evolueert de accutechnologie
eveneens in een snel tempo. Toch is de trend naar volledig elektrisch
nog niet gezet, omdat de batterijen nog iets te duur zijn. Hier werkt
men via een tussenstap. Een benzinemotor drijft een generator aan
die stroom produceert om de verschillende componenten van de machine op gang te brengen. Dankzij deze hybridetechnologie kan men
met een minder krachtige benzine- of dieselmotor eenzelfde machine
aandrijven als wanneer dit volledig hydraulisch zou gebeuren. De batterij kan een stukje stroom bufferen voor het geval er een elektrische
piekbelasting zou komen. Als er maar een gedeelte van het elektrisch
vermogen nodig is, zal de brandstofmotor automatisch op een lager
toerental en dus ook met minder verbruik draaien. Een elektrische
aandrijving van bv. de maaikooien bij een kooimaaier, is veel betrouwbaarder en beter regelbaar dan een hydraulische variant. Een elektromotor weegt ook minder en is goedkoper te produceren.

Gps op maaiers
Bij de professionele zitmaaiers zijn sommige merken ver gevorderd
in het automatiseren van het maaien. In de landbouw wordt al vlot
gewerkt met het automatisch besturen van machines via gps. Dit
systeem overbrengen naar de machines voor tuin en park is slechts
een kleine stap meer. Bij de professionele maaiers op golfterreinen
en sportvelden die geregeld moeten worden gemaaid, zou het veel

tijd en brandstof besparen om met zo weinig mogelijk overlap tussen
de verschillende werkgangen te rijden. Als de gps het sturen van de
chauffeur overneemt, zal deze ook veel minder vermoeid worden en
productiever werken.

Kleinere tuinen, kleinere meer wendbare machines
Een andere trend is dat de oppervlakte van de gemiddelde bouwgronden afneemt. Dat maakt dat ook de tuinen kleiner worden en er
op een andere manier en vaak met andere materialen moet worden
aangelegd. Dat zal de vraag naar kleinere en wendbaardere machines doen toenemen: kleinere tractoren, maaiers, minigravertjes … Er
ontstaan meer en meer eenoudergezinnen waardoor de vraag naar
appartementen toeneemt. Op haar beurt zal de overheid meer vraag
naar openbaar groen krijgen en zal zij ook anders ‘mechaniseren’:
meer machines voor het onderhoud van parken, meer personeel om
deze te bedienen of onderaannemers om dit werk uit te voeren. In de
markt van de professionele machineverkoop komt er meer vraag naar
‘oplossingen’ om het werk sneller gedaan te krijgen: mulchen, klepelmaaiers op rollen, grotere werkbreedtes …

De fytolicentie komt eraan
Het kan nog veraf lijken, maar vanaf november 2015 zullen alle gebruikers van fytoproducten in de tuin- en parksector over een zogenaamde fytolicentie moeten beschikken. In functie van de ondernomen spuitwerkzaamheden zal de professionele gebruiker over een
P1, P2 of P3-licentie moeten beschikken. Concreet gezien zal de P1
voldoende zijn voor het uitvoerend personeel, terwijl de tuinaanleggers, verantwoordelijken van groene ruimtes en openbare besturen,
greenkeepers en boomkwekers over de P2-licentie zullen moeten beschikken. De P3 blijft voorbehouden voor raadgevers en verkopers
van de toeleveranciers. Deze licentie heeft een geldigheidsduur van
zes jaar en gaat samen met een permanente opleiding. Daarnaast zullen de fytogebruikers ook een register moeten bijhouden met de gebruikte producten, tijdstip van toediening, dosis, teelt … alsook identiteit en adres van de klant als er voor derden gewerkt wordt. Vanaf het
najaar 2013 kunnen de eerste stappen ondernomen worden om deze
fytolicentie te behalen.
Peter Menten
Greentechpower
Trends en mechanisatie voor tuin en park
Colour your vision 2013
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‘Tuinen, parken en natuurgebieden … Ze vormen samen
een groen netwerk’
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Een tuin is meer dan genieten alleen
De tuin is vaak het uithangbord naar de buitenwereld toe. Daar wordt
hij geassocieerd met de visie van de bewoner. Terwijl de invulling
ervan vaak beperkt bleef tot het type ‘moestuin’, zal een tuin meer
en meer uiteenlopende functies moeten kunnen invullen. Door de
toenemende ecologische druk van de ruimere omgeving zullen naast
belevingswaarde ook o.a. duurzaamheid, onderhoudsbewustzijn en
biodiversiteit in ontwerp en aanleg een belangrijke rol spelen. Hiertoe
kunnen heel wat hulpmiddelen aangewend worden, maar aan de basis
ligt nog steeds het stukje grond, de planten en de vakkennis.

Plantenkennis
De kennis van plant- en standplaatseigenschappen is en blijft de belangrijkste pijler voor een geslaagde tuin. Het hele gamma eenjarigen,
vaste planten, heesters, struiken en bomen kan gebruikt worden bij
de creatie van een tuin die het hele jaar door aantrekkelijk is. Binnen dit concept draagt ieder gewas – in functie van zijn specifieke
seizoeneigenschappen zoals bijvoorbeeld wintersilhouet, kleurenpalet
– zijn steentje bij tot de realisatie van de doelstellingen. Naast visuele
planteigenschappen worden veredelingsprogramma’s al meer toegespitst op interne planteigenschappen zoals verminderde ziektegevoeligheid (bv. buxus, rozen) en steriliteit (bij invasieve planten) om ook
duurzame doelstellingen in de tuin te kunnen halen. Bovendien breidt
het aanbod van kwalitatief, duurzaam geproduceerde planten verder
uit en zal de keuze van het uitgangsmateriaal een prominentere rol
innemen. Om als tuinaanlegger mee te zijn met deze nieuwe inzichten
zal een continue opvolging van innovaties en bijscholing meer dan ooit
noodzakelijk worden.

Biodiversiteit
Het stimuleren van de biodiversiteit op tuinniveau zal een grote bijkomende uitdaging worden. Een grote diversiteit aan plantensoorten
draagt bij tot een tuin die het hele jaar door aantrekkelijk is. Daarenboven zorgt deze ook voor een lagere ziekte- en plaagdruk. Diversiteit aan planten brengt ook een grotere diversiteit aan fauna met zich
mee. Door de alarmerende berichten over drastische reductie van de
bijenpopulaties wordt de tuin ook als schuilplaats en voedselbron voor
insecten en andere diersoorten beschouwd. Naast hun sierwaarde zal
de functionele waarde van planten zoals bijvoorbeeld bijenvriendelijke
planten, op de voorgrond treden.

Invasieve planten
Een individuele tuin is ook een groene brug naar andere tuinen, parken
en natuurgebieden … Ze vormen samen een groen netwerk dat ecologische functies vervult. Vanuit tuinen kunnen bijvoorbeeld invasieve
planten in dit groene netwerk ontsnappen en een bedreiging vormen
voor de biodiversiteit. Om het verdere verlies van biodiversiteit tegen
te gaan zal op een verantwoorde manier met invasieve planten omgesprongen moeten worden zoals bijvoorbeeld het nemen van passende
voorzorgsmaatregelen en/of het aanwenden van alternatieve planten.

Duurzaamheid

Innovaties

Eenmaal aangelegd is het onderhoud van de tuin zowel op vlak van
duurzaamheid (beperking van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) als arbeid de volgende doelstelling. Dynamisme in de ontwikkeling van de individuele planten en de tuin als geheel is uitermate
belangrijk. De keuze van plantensoorten en het ontwerp kunnen hierbij sterk helpen. Het stimuleren van het bodemleven en structureel
grondbederf tegengaan door te werken met aangepaste machines
bieden ook meer garanties om een gezonde tuin met minder onderhoud te realiseren. Daarnaast is er een potentieel organische afdekmaterialen die ongewenste onkruidgroei helpen beheersen.

Door de toenemende bevolking, industrialisering en verstedelijking
zoekt men naar uitbreidingsmogelijkheden voor groen via technologische innovaties zoals terrastuinen, daktuinen en verticale tuinen.
Dergelijke realisaties bieden potentieel, maar vragen ook bijkomende
vaardigheden van de tuinaanlegger. Dergelijke evoluties zullen ook aan
de ruimere doelstellingen van duurzaamheid, onderhoud en biodiversiteit afgetoetst moeten worden.
Leen Heemers – Filip Rys
Proefcentrum voor Sierteelt (PCS vzw) Destelbergen
Colour your vision 2013
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Verdere professionalisering
van de tuinaanlegbedrijven

‘Van een tuinaannemer wordt niet alleen stielkennis
maar ook managementvaardigheid vereist’
12
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Trend naar specialisatie en mechanisatie
zet zich razendsnel door!

Vakbekwame arbeidskrachten vinden en houden is een
kunst, de tewerkstelling veilig stellen is een must!

We ervaren de laatste jaren een duidelijke trend naar specialisatie bij
tuinaannemers. Klassieke tuinaanlegbedrijven houden zich in toenemende mate bezig met het aanleggen van tuinen en stoten voor een
deel het tuinonderhoud af. Van de andere kant specialiseren bepaalde
tuinaannemers zich exclusief in tuinonderhoud zowel in het privaat
als het openbaar groen. Daarnaast krijgt de sector van de boomverzorging op termijn een professioneler karakter omdat meer en meer
boomverzorgers een ETW-certificaat (European Tree Worker) zullen
hebben. Daardoor zal het typische, gemengde tuinaanlegbedrijf dat
alle werkzaamheden verricht, in de toekomst minder en minder voorkomen. Specialisatie houdt ook een doorgedreven mechanisatie van
specifieke werkzaamheden in. Maar de gedane investeringen moeten
renderen. Machines dienen werkuren te draaien en niet aan de kant
te staan. Hierdoor zal er ook een toenemende nood aan samenwerking zijn tussen de kleinere en/of de grotere spelers met specifieke
en complementaire troeven. Coöperatieve samenwerkingsverbanden
kunnen hierdoor ingang vinden. Bovendien vervangt mechanisatie in
toenemende mate een stuk van de handenarbeid. Dit houdt ook in dat
de toekomstige personeelsleden nog meer specifieke competenties
en vaardigheden dienen te bezitten.

Iedere tuinaannemer ervaart dat tewerkstelling binnen een knelpuntberoep de nodige kopzorgen met zich meebrengt. De continuïteit en
de groei van een tuinaanlegbedrijf moeten onverminderd doorgaan
ondanks deze problematiek. Mechanisatie kan slechts een deel van
deze problematiek opvangen. De aanpak van schijnzelfstandigheid,
asociale tewerkstelling en informele tewerkstelling is een must om de
rendabiliteit van het professionele tuinaanlegbedrijf van de toekomst
op peil te houden. Daarom is het zeer belangrijk dat de professionele
sector goed voeling houdt met het sociaal overleg. Want binnen het
sociaal overleg kunnen maatregelen besproken worden om aan deze
problematiek tegemoet te komen. Onder invloed van Europa dient het
onderwijs zich meer en meer af te stemmen op het werkveld. In 2013
worden samen met de tuinaanlegsector voor de beroepen ‘hovenier
aanleg’ en ‘hovenier onderhoud’ beroepskwalificaties opgesteld die
de competenties bevatten van de ideale werknemer. Onderwijs dient
op basis hiervan onderwijskwalificaties op te stellen zodat toekomstige afgestudeerden voldoende kennis en vaardigheden bezitten om te
starten in de tuinaanlegsector.

Een verdere professionalisering van de tuinaanlegsector is
noodzakelijk!
Een typisch kenmerk van de huidige tuinaanlegsector is de lage instapdrempel. Zeker op het vlak van tuinonderhoud is dit een fenomeen.
Bij tuinaanleg daarentegen zal de instapdrempel mettertijd verhogen
omdat ofwel specialisatie ofwel schaalvergroting vanaf het begin zich
opdringt. Van een tuinaannemer wordt niet alleen stielkennis maar
ook managementvaardigheid vereist. Bovendien moet hij zijn diensten
kunnen verkopen en hierbij zullen de nieuwe media hem een handje
toesteken. Om zich te onderscheiden van zowel de informele als de
sociale tuinaanlegsector zal het bezitten van een gecertificeerd kwaliteitslabel een noodzaak worden om zich in het betere marktsegment te
profileren. De campagne ‘Beter Buurt Groen’ van VLAM, die de brug
maakt tussen de professionele tuinaannemer en de openbare besturen, speelt hier reeds op in. Enkel vakbekwame professionele tuinaannemers zijn in staat om gespecialiseerde werken in openbaar groen
uit te voeren en zijn dus de professionele partners in openbaar groen.
Het spreiden van de risico’s is naar de toekomst toe meer en meer een
must. Het zal een kunst zijn om de juiste verhouding te vinden tussen privaat groen, bedrijfsgroen en openbaar groen om de impact van
een mogelijke economische of financiële crisis op de bedrijfsvoering
minimaal te houden.

Informatie en belangenverdediging meer dan ooit van
belang!
Correcte informatie op het juiste moment ontvangen of verspreiden is
voor een bezige bij als de tuinaannemer een must. Internet en e-mail
hebben reeds hun weg gevonden in de tuinaanlegsector. De nieuwe
media doen in 2013 verder hun intrede. Het nuttig en efficiënt inzetten
van de nieuwe media en het meten van de resultaten ervan achteraf
zullen zeker een meerwaarde opleveren voor een vooruitstrevend
tuinaanlegbedrijf. Maar toch zullen gespecialiseerde vaktijdschriften
hun waarde niet verliezen en dus blijvend hun nut bewijzen. Een vakvereniging specifiek voor tuinaannemers, zoals Groen Groeien, bewijst i.s.m. AVBS dagelijks zijn nut als informatieverstrekker maar ook
als verdediger van de belangen van tuinaannemers. Samen sterk staan
om in belangrijke dossiers als tewerkstelling, verkeer, ruimtelijke ordening … wel degelijk op het beleid te wegen, levert zeker resultaten op.
Hoe meer tuinaannemers het nut hiervan inzien, hoe sterker de sector
druk kan uitoefenen om het beleid op de juiste sporen te zetten.

Jan Vancayzeele
Consulent AVBS, dé sierteelt- en groenfederatie
Colour your vision 2013
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‘Tuinaannemers kunnen hierin een voortrekkersrol
spelen, als pleiters van de groene gedachte’
14
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2013,
het jaar van de opportuniteiten
Over economisch en ecologisch denken

2013, het jaar van de waarheid

Duizelingwekkende stijltrends kunnen we niet verwachten. Daarvoor
is het tijdsbestek van één jaar te kort. Wel kan verwacht worden dat
het elan van 2012, waar de eerste sprokkels rond natuurbewust tuinieren en het ecologische gedachtegoed de kop opstaken, verder zal
blijken. Tuinaannemers kunnen hierin een voortrekkersrol spelen, als
pleiters van de groene gedachte. De tuin vormt het meest directe en
eenvoudigste element waarin het ecodenken uitgewerkt kan worden.
ECOlogisch kan meteen ook ECOnomisch betekenen, wat nieuwe
deuren zal openen. Een minder intensieve invulling biedt meer ruimte
voor planten, moestuinen, neerhofdieren. De tuinaannemer wordt een
buitenconsulent. Doorprik hier, on the way, de ecologische drogproducten als verticale tuinen of ‘zogenaamde ecologische’ substraten.
Back to basic betekent: terug naar de bodem, terug naar de plant.

Groene trends staan nooit op zichzelf, maar vormen een weerspiegeling van maatschappelijke veranderingen en gebeurtenissen.
Voor vele openbare groendiensten zal 2013, in navolging van de vele
nieuwe besturen, een keerpunt vormen in het groenbeleid. “Nieuwe
bazen, nieuwe wetten”. Het is meteen ook de gelegenheid om nieuwe
doelstellingen voorop te stellen. De groenambtenaar wordt een trendsetter van het groene gebeuren, voor bestuur en burger.
Budgetbesparingen zullen onvermijdelijk leiden tot planmatig beheer.
Kwaliteitsgradaties en kostenbewustzijn zullen hierbij de eerste stappen vormen. Voor vele diensten zal dit een aanpassing in structuur en
werking vergen. Bewustwording dat het niet overal spik en span kan
zijn (ook niet voor de burgemeester zijn deur), is de goedkoopste maar
grootste uitdaging. Enkel zo kan de deadline inzake pesticidereductie
van 2014 gehaald worden.

In 2013 zal de tuinaannemer als een afgetraind sportpaard aan de start
(moeten) staan. Hierbij wachten ons zowel profes-sionele als technische uitdagingen. Kostenefficiënt werken en klantvriendelijk ondernemen zullen de codewoorden zijn voor een progressie in 2013. De
tuinaannemer moet zijn beroepstrots sterk laten blijken en afstappen
van het manusje-van-allesgedrag. Zo zullen bouwaannemer, boomverzorger, tuinarchitect en grondwerker dit ook doen voor hun vak. Een
nauwe samenwerking zal leiden tot een professionelere aanblik.
Het komende economische klimaat moet niet van de donkere kant
bezien worden. Het kan velen een kans bieden om zich extra te profileren. Zoals andere sectoren (bv. immobiliën) betekent dit daarom
geen vermindering van de hoeveelheid, maar misschien wel een verschuiving in de inhoud van het werk of van het klantenprofiel. Een
doordacht beheer en een doordachte budgettering zullen de klanten
overtuigen van de blijvende noodzaak. ‘Snoeien om te snoeien’ past
dus niet langer binnen dat plaatje.

De kreet naar groen zal overal blijven. Hopelijk doen de budgetten dat
ook. Burgers kunnen des te meer een spilfiguur vormen. Participatief
beheer en andere groene bewustzijnsacties kunnen hier een sterke
rol in spelen. Denk maar aan de initiatieven als ‘Park-ingday’, Dag van
het park … Waar 2012 de verkenner was voor de invulling van de
‘stadslandbouw’, zal 2013 een formateur zijn voor volkstuinen, parkmoestuinen, vierkantemetertuinen, tijdelijke moestuinen …
Groen kan hierbij de meest uiteenlopende vormen kennen: van de
eenvoudigste klimplant tot het meest gesofisticeerde groendak.

Yves Dehondt
Tuin- en landschapsarchitect Green – YD,
docent Katho, bestuurslid Groen Groeien
Colour your vision 2013
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‘We zijn allen goede en vakbekwame mensen,
maar als het op papierwerk aankomt,
dan loopt het nogal eens verkeerd’
16
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Verhoog je rendement
met een doelgerichte opleiding
2013 wordt een belangrijk jaar voor alle ondernemers, en zeker voor
de groenondernemer. Een tuinaannemer moet trachten een maximaal
rendement uit zijn investeringen te halen. Hoe doen we dit?

Enkele tips

kostprijsberekening doen. We zijn allen goede en vakbekwame mensen, maar als het op papierwerk aankomt, dan loopt het nogal eens
verkeerd. Veel faillissementen zijn te wijten aan het te laat of helemaal
niet factureren, onderschatte kosten en zotte investeringen. Een tuinaannemer die goed zijn kosten kent, kan effectief het verschil maken.

Kostencontrole

Innovatie in kennis

In de eerste plaats moeten we onze uitgaven proberen onder controle
te houden. We beschikken over een ruim aanbod aan tuinmachines,
maar gebruiken we deze wel optimaal? Een slecht afgestelde of onderhouden machine veroorzaakt niet alleen vertraging bij de uitvoering
van een werk, maar kan ook de oorzaak zijn van een ongeluk.
Een arbeidsongeval is snel gebeurd met eventueel arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Door een tekort aan personeel raakt het werk niet
af en is de klant ontevreden, met een onbetaalde factuur en slechte
publiciteit tot gevolg?

Ten slotte moeten we naast onze kostenbeheersing ook blijven investeren in innovatie. Innovatie in machines, maar ook in kennis. Door
te investeren in bijscholing stijgt niet alleen de kwaliteit van ons werk,
ook de tevredenheid van onze medewerkers volgt deze stijgende lijn.
Met als resultaat een prima uitgevoerd werk en een tevreden klant.
Een vakbekwame tuinaanlegger is goed bijgeschoold en daarbij willen
wij jullie graag helpen.

Winstoptimalisatie
Vooraleer we kunnen factureren, moeten we eerst het werk binnenhalen. Een goede offerte opmaken is hiervoor essentieel. En om een
correcte prijs te combineren met een mooie marge moeten we aan

Hendrik Senaeve en Niek Marijsse
PCLT vzw Roeselare
Colour your vision 2013
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‘Laat ons niet denken dat het werk dat men niet doet,
meer opbrengt’
18
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Schoenmaker blijf bij je leest
De doorsneemens wordt altijd maar veeleisender, kritischer, kenner
van zaken of doet een poging tot.
Met de hedendaagse mogelijkheden aan informatie die door een muisklik wereldwijd vergaard en vergeleken kunnen worden, is de klant
met wat tijd en ambitie, vaak al een beetje aannemer in zijn hoofd. En
als hij die tijd of ambitie niet heeft, zal hij misschien neigen naar het
verlangen om eerder op zijn geld te broeden dan het aan de tuinaannemer te geven.
Maar de tuin moet goed zijn, of tenminste mooi ogen, liefst 365 dagen
per jaar. Waarom ziet men graag grijsbladigen die zo van de zon houden en het hier niet zo naar hun zin hebben? Waarom zijn die zuiderse
planten zo in trek?
Wil men de behoefte aan en het verlangen naar vakantie en zon incarneren in zijn eigen tuin? Wil men meer ontsnappen aan de dagelijkse
sleur in de eigen tuin in plaats van de moeite te doen om er effectief
op uit te gaan wat toch hoe langer hoe prijziger wordt?.
Er komt inderdaad misschien ook stilaan het besef dat kilometers vreten voor de fun niet zo ecologisch is en men ook thuis in de eigen tuin
kan genieten.
Dit draagt ertoe bij dat de tuin bij het huis all-in moet zijn, net zoals op
vakantie. Men wil er kunnen petanque spelen, onder de dakplataan
een aperitief nemen, zwemmen, buiten barbecueën, eten en drinken,
en dit alles in een warm, droog en gezellig klimaat.
En de tuinaannemer moet mee evolueren. Waar het ooit startte bij
hoofdzakelijk groenaanleg, moet hij vandaag als het ware de buitenruimte in het verlengde van de woning aanleggen met dezelfde kennis
als de binneninrichters. Als toetje komt daar gewoon nog de moeilijkheidsgraad bij dat de materialen aan veel meer kuren van het klimaat
moet kunnen weerstaan en dat hij ook bij het plaatsen de speelbal is
van moeder klimaat. Maar de klant zal de timing wel in het oog houden
en bij de eerste zonnestraal vlak na een dagje regen eisen dat de tuinaannemer hem als eerste bedient.

Hoe kunnen een tuinaannemer, en vooral zijn personeel, alles kunnen? Kan hij ooit nog overal de beste in zijn? Is het mogelijk een wagenpark, machinepark en het personeel te beheren om dit alles te
realiseren? Wie heeft twee rechterhanden, is allround man (woman),
perfectionist in metselwerk, nivelleren, plaatsen van terrassen, perfecte plantenkenner, personeelschef … en heeft daarbij nog een onberispelijke gezondheid?

Schoenmaker blijf bij je leest!
Ik ben ervan overtuigd dat men, zoals in de woningbouw, waar ruwbouw en keukenmeubels plaatsen ook niet aan dezelfde aannemers
worden gegeven, ook in de tuinsector eraan moet weerstaan om niet
alles zelf te willen realiseren. Het gras lijkt altijd groener buiten de
weide. Laat ons niet denken dat het werk dat men niet doet, meer
opbrengt.
Samen met één of meer collega-aannemers kan een soort symbiose
ontstaan die voor iedereen positief is. Als men verder denkt, draait het
hier niet alleen om de kwaliteit en specifieke kennis van zaken maar
ook om een gedeelde kost in materiaal, machines, personeel en onkosten die daaruit voortvloeien. En van het een komt het ander. In een
totaalproject zijn verscheidene acteurs nodig en hoe meer acteurs,
hoe groter het netwerk en de potentiële reikbaarheid tot de klant.
Feit is dat het gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Vele addertjes
kunnen onder het gras zitten en een samenwerking vergiftigen. Elke
schakel in een project moet onberispelijk zijn om een goede basis te
vormen voor de volgende stap. Wie dit niet eert en respecteert, zal
snel op de zijweg geschoven worden. Maar welke tuinaannemer die
zijn beroep ter harte neemt, doet niet zijn best om perfect te zijn? Dus
… sla de handen in elkaar voor het komende jaar!
Inge Debruycker,
tuin- en landschapsarchitecte
Colour your vision 2013
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‘Elke verandering positief of negatief
is een opportuniteit’
20
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Op welke manier heeft fyto
een toekomst?
Vanuit ons bedrijf zien we al vele jaren een steeds snellere evolutie in
de fytowereld. Producten verdwijnen, vernieuwen en worden specifieker. 2013 kan hier echter de start geven van een nog nieuwere stap:
de invoering van een fytolicentie. Welke invloed zal dit hebben op de
tuinaannemers en de groensector in het algemeen?
Gemeenten zijn al langer geconfronteerd met een sterke afbouw van
pesticiden. De einddatum voor de nultolerantie komt steeds dichterbij: 1 januari 2015. Zullen gemeenten dit praktisch kunnen realiseren?
Tolereert de bevolking een iets ‘groenere’ binnenstad? En wat met gevoelige plaatsen als kerkhoven? Studies wezen uit dat alternatieven
vaak het milieuprobleem verleggen naar een ander soort vervuiling.
Ook de hogere kostprijs in het huidige financiële klimaat is moeilijk te
verantwoorden t.o.v. een minder goed resultaat.

planten onder de economische schadedrempel wordt gehouden. Er
wordt zowel gebruik gemaakt van biologische als van chemische bestrijdingsmethodes. Er wordt steeds gekozen voor producten met een
zeer specifieke werking. Dit betekent: enkel tegen de ziekte of plaag
die een probleem vormt. Voor de bestrijding van insecten gebruikt
men – waar mogelijk – natuurlijke vijanden als sluipwespen of lieveheersbeestjes.
Wat heeft dit alles te betekenen voor de tuinaanlegsector? Strengere
controles, opvolging en vergunningen kunnen voor sommigen misschien wel de druppel zijn om de brui te geven aan het toepassen van
sproeistoffen. Anderen daarentegen zullen zich misschien toeleggen
op deze specialisatie onder de vorm van tuinloonsproeiers.
Elke verandering positief of negatief is een opportuniteit.

Vanaf 2014 is in Europa elke land- en tuinbouwer verplicht de principes van duurzame, geïntegreerde gewasbescherming of IPM op zijn
bedrijf toe te passen. Dit is een bestrijdingsmethode waarbij alle bestrijdingstechnieken geïntegreerd toegepast worden zodat schade aan

Disaghor
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‘Een stad vanuit het groen is de uitdaging en de toekomst
voor de komende decennia’
22
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Stedelijk groen, een uitdaging
We moeten al langer met enige treurnis toekijken hoe sommige straatbomen staan te verkommeren. Vaak zijn ze geplant in slechte omstandigheden omringd door voetpaden, wegen en andere betonconstructies. Bomen die tot honderd jaar lang de trots zouden moeten zijn van
de stedelijke gebieden, worden na enkele jaren al gerooid om ze uit
hun lijden te verlossen.
Nederland staat daarin al een stuk verder. Daar wordt de omgeving
aangepast aan de boom en moet niet de boom zich aanpassen. Met
succes, zo blijkt. Appeldoorn is een paradepaardje van een ‘met
groen geïntegreerde stad’. De hogere financiële kost weten ze terug
te winnen door het sterk reduceren van herstellingen aan omhoog
geduwde voetpaden, wegen ... En eveneens de sterke schadevermindering van de vele ondergrondse kabels. Groene, prachtige verbindingswegen om zonale gebieden van industrie, wonen, ontspanning
en winkels met elkaar naadloos te verbinden, worden de toekomst in
België. De leefbaarheid van de grootstedelijke en gemeentelijke omgeving zal zo alleen maar vergroten voor mens en natuur.
We merken een sterke interesse bij de openbare besturen en studiebureaus, maar ook het ontbreken van kennis en materialen in België.
Vanuit Dockx & Co willen we daarom sterk het voortouw nemen om
samen met de groene sector een verandering van deze stadsmentaliteit te creëren. Een stad vanuit het groen is de uitdaging en de
toekomst voor de komende decennia.

Links: bomen uit de jaren ’80 t.o.v. rechts: bomen vanaf de jaren 2000 in
Appeldoorn

Dockx & co
Colour your vision 2013
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‘Mensen die met een tuinaannemer werken,
zijn al financieel iets sterker, iets kritischer
en ietsje veeleisender’
24
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Creëer een meerwaarde met planten
op maat geknipt naar wens van de klant
We kennen momenteel een grote omwenteling in het economische
landschap.
Toch moeten we er ons van bewust zijn dat we in de groensector een
bepaalde meerwaarde aan de tuinbeleving kunnen bieden. Dank zij
het uitgebreide assortiment aan planten en materialen kan de tuinaannemer hierop perfect inspelen.
De tuinaannemer kan het verschil maken door planten te gebruiken die niet in de traditionele tuincentra te vinden zijn, maar door
de boomkwekerijsector op maat worden aangeboden. Zo kunnen bijvoorbeeld grotere fagus- en carpinuselementen ingetekend worden
die ook meteen een body geven aan het project en meteen een meerwaarde aan de tuin.
We moeten als tuinontwerper en -aannemer zo veel mogelijk creatief
met planten zijn om een warme tuin te creëren en in mindere mate met
harde materialen werken. Nu er toch geregeld strenge winters opduiken, heeft het Italiaanse planten-assortiment wel degelijk bewezen niet
ten volle aan onze klimaatnormen te voldoen.

Maak het verschil met grote maten: zwaardere taxussen bijvoorbeeld
zijn een goede investering voor klanten die hagenwolken willen maken. Ook voor afsluitingen tussen beide buren een goed idee, met
eventueel een draadafsluiting door het massief lopend.
Mensen die met een tuinaannemer werken, zijn al financieel iets sterker, iets kritischer en ietsje veeleisender. Er zijn nog voldoende opportuniteiten om de zin naar mooie tuinen te doen groeien bij mensen.
Zowel de boomkwekerijsector, de tuinarchitect en de tuinaannemer
moeten hierop handig weten in te spelen.
Ik denk dan ook dat via een vereniging van tuinaannemers zoals Groen
Groeien een grote uitdaging klaar ligt om samen de krachten te bundelen.

Filip Van den Broeck
Boomkwekerij Smits Bv
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‘Het is een voorrecht om zo’n trendrapport te hebben’
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Dankwoord

Het samenbrengen van verschillende visies was geen makkelijke
opdracht. We contacteerden verschillende bedrijven en instanties
die nauw verbonden zijn met de sector. Van op een korte afstand
zijn ze in staat de evoluties in de groensector te volgen. Desondanks
bleef het voor velen een nieuwe uitdaging. We zijn dan ook uitermate
blij met de geleverde bijdragen en kijken alvast uit naar het volgende
trendrapport.
Het is een voorrecht om zo’n trendrapport te hebben. Laat u dan
ook leiden en inspireren door de verschillende visies in dit rapport.
Beschouw het als een staalkaart van uiteenlopende tinten die uw jaar
moet kleuren!

Redactie:
Jan Vancayzeele, Yves Dehondt,
Marc Galle, Dirk Ingelaere
Foto’s:
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Een bijzondere dank aan alle deelnemers en sponsors voor hun
bijdrage.
Namens het bestuur van Groen Groeien,
Marc Galle en Dirk Ingelaere
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