Verder zorgen de besparingen bij de
nationale en lokale overheden voor
een dip aan de vraagzijde. Aanbestedingen voor openbaar groen zijn dan
ook fors teruggelopen. De boomkwekers trokken een goede maand
geleden al aan de alarmbel bij Vlaams
landbouwminister Joke Schauvliege
en nodigden haar uit voor een rondetafelgesprek.

Jongeren bereiken
Wat de binnenlandse markt betreft,
zien we al enkele jaren een daling in
het aantal kopers. Vorig jaar kochten
slechts 47 Belgen op 100 een bloem
of plant. Dit betekent dat er nu meer
niet-kopers dan kopers zijn en de
trend is dalende. Tien jaar geleden

AVBS JAARVERGADERING

kochten nog 66 op 100 Belgen bloemen of planten. De zorg van AVBS gaat
dan ook uit naar het bestedingsproʖel bij de jongeren die zich blijkbaar
steeds minder associëren met bloemen en planten. We moeten daarom
speciʖek naar die doelgroep het bewustzijn en de kennis verhogen maar
hen ook blijven inspireren. De sector
moet daarom minder vasthouden aan
vastgeroeste concepten en gewoonten,
meent voorzitter Goossens.
Onze uitdaging is inspelen op behoefte
van de jongeren en die houden echt
van groen en duurzaam, maar willen
dat daar niet te ve
veel bij komt kijken.
Hij sluit zich
h aan bij
b de
d woorden van
directeurr Roodenburg vvan VGB: wij
hebben
en
n een prachtige boodschap,
b
bo
alleen
een onze verpakking kan anders. Q
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Frankrijk en grote delen van Zuid-Europa hebben het moeilijk. Als gevolg
van de geopolitieke beslissingen
rond Oekraïne en de ineenstorting
van de roebel kwamen een aantal tot
dan groeiende exportbestemmingen
onder druk, te weten Oekraïne, Polen,
/itouwen en 7sjechi die Iungeren als
belangrijke doorvoerlanden voor de
Russische of Wit-Russische markt.
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Het thema ‘Groen in de stad’ sloot perfect aan bij het afsluiten
sluiten
ten van d
de klimaatconferentie in Parijs.
Vlaams Minister Joke Schauvliege (bevoegd voorr omgevi
omgeving,
natuur en landbouw) hield er aan om
mge
, nat
natu
van uit Parijs bijna rechtstreeks de aanwezigen
jaarvergadering te komen toespreken. Ook
en op de jaarve
Sonja De Becker, kersvers voorzitter van Boerenbond
eregastspreker op de vergadering.
erenbond was ere
Willy De Geest

Budgettaire ruimte
imte
mte bepalend
bepalen
Een belangrijke vaststelling
dat omaststelling is da
wille van het afnemend
privégroen (de
end privég
tuinen worden steeds kleiner)
klein er meer
openbaar groen nodig is om dezelfde
dekkingsgraad te kunnen behouden.
Toch gaan openbare aanbestedingen
er op achteruit wat volgens sommige
panelleden te wijten is aan het feit dat
het openbaar onderhoud sinds het
verbod op gewasbeschermingsmiddelen meer personeel opeist en daarom
minder budget over is voor nieuwe
aanbestedingen. Het is ook zo dat
aanbestedingen sterk kunnen verschillen van stad tot stad. Ook wordt
naargelang budgettaire ruimte meer
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In een voorafgaand debat gevoerd
door Marc Galle, voorzitter Verbond
van Tuinaannemers, Didier Hermans, voorzitter Boomtelersfederatie
eratie
Noord-België, Niké Verfaille, ontwerpwerpster van ecologisch harmonisch
nisch groen
gro
en Alain Cappelle landschapsarchitect
chapsarchitect
sarchitec
stad Nieuwpoort werd
d stilgestaan
gestaan bij
de groene ontwikkeling
keling van stad en
omgeving.

VV.l.n.r. Alain Cappelle landschapsarchitect stad Nieuwpoort , Niké Verfaille, ontwerpster van
ecologisch harmonisch groen, Didier Hermans, voorzitter Boomtelersfederatie Noord-België en
Marc Galle, voorzitter Verbond van Tuinaannemers

dan vroeger overwogen om enerzijds
de groendienst verder uit te bouwen
of anderzijds meer uit te besteden.
Algemeen hebben steden wel minder
budgetten. Nochtans lijkt in de hoek
van harmonisch park- en groenbeheer toch een en ander te bewegen.

Men zoekt naar synergiën en daarom
gebeurt groenontwikkeling tegenwoordig ook veel meer in combinatie
met andere openbare dienstverlening:
een evolutie naar zeer gerichte groene
aanbestedingen?
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Hoe dit alles waar maken?
Minister Joke Schauvliege en Boeoerenbondvoorzitter Sonja De Becker
ecker
wisselden verder van gedachten
achten
en over
de thematiek. De minister blikte
e terug
op de uitslag van de klima
klimaatconferennferenere
tie en benadrukte dat sted
steden weererrbaarder maken
al in de
n tegen de hitte a
vatt zit. Zij is van mening
men
teksten vervat
dat
n in dit verhaal grote
gro aanaan
ook groen
ent.
dacht verdient.
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Kwaliteit en natuur in de stad
Groen moet anders en beter aangewend worden, was ook één van de
aandachtspunten van de panelleden.
De juiste manier van aanplanten kan
er toe leiden dat er minder onderhoudswerk te doen valt. We spreken
en
van gelaagdheid te beginnen met een
kruidlaag en verdere opbouw die er
moeten voor zorgen dat de natuurtuurd worden.
den.
lijk processen gestimuleerd
Het is belangrijk dat hierr een aantal
anta
n in het
et bestek
andere kwaliteitseisen
gevoegd worden en goed gemotiveerd
drachten. Groen in de
worden in de opdrachten.
natuur
atuur worden en daar
da
stad moet topnatuur
or gereserveerd
gereserveer worden.
worde
moet geld voor
an
n de productiese
produ
De bereidheid van
productiesector
om hier aan mee te
e werke
werken is er. De
productie staat open voor verandering
ve
maar er moet ook een vervolg aan
komen; nieuwe ideeën en concepten
moeten ook verkocht kunnen worden
Het onderzoek naar nieuwe technieken en inzichten op het PCS en daaraan gekoppeld aangepaste promotie
via V/AM zijn daarom belangrijke
elementen in dit verhaal.
Kortom groen moet de aandacht
krijgen die het verdient. De tuinaanlegsector zelf staat te popelen om er
aan te beginnen en werk te maken
van een hoger niveau.
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Het Verbond van Tuinaannemers pleit
er dan ook al langer voor om groen
uit het volledige aanbestedingsdossier te halen en te beschrijven in het
standaardbestek groenaanleg waarin
ook hogere eisen kunnen worden
vastgelegd.

VMinister Joke Schauvliege en Boerenbondvoorzitter Sonja
onja De Becker in debat over de verdere
ontplooiingskansen van groen in stedelijke agglomeraties
aties
ties

creativit is volgens haar in dit
creativi
Ook creativiteit
verha duidelijk
d
verhaal
aan de orde en zij
noem hier o.a. de vergroening van
noemt
spee
speelplaatsen
en creatief groen in en
r
ro
rond
bedrijven en bedrijventerreinen
als voorbeelden. Zij tracht hier steeds
alle partners optimaal te betrekken. In
die zin staat de minister ook positief
tegenover het onderzoek op het PCS
en toonde haar bereidheid om verder
mee te helpen aan de verdere uitbouw
van dit onderzoek.
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Aanbestedingsdossiers hebben het
niet voor groen
De panelleden waren het er over eens
dat aanbestedingsdossiers vaak weinig ruimte laten voor het groen. Het
leeuwenaandeel van de aanbestedingen zit meestal in de wegeniswerken
en groenaanleg is vaak het laatste
regeltje in het bestedingsdossier. Het
is bij de mensen van het panel dan
ook duidelijk dat er gelijkwaardigheid
moet komen tussen grijs en groen.
Trouwens het feit dat aanbesteders
wel vragen naar kwaliteitsreferenties voor harde materialen maar niet
voor groen, wijst op een duidelijke
onderwaardering voor groen. Groen
komt hierdoor in de verdrukking en
wordt behandeld als een sluitpost.
De productiesector moet hierdoor
op zoek gaan naar steeds nieuwe
afzetkanalen.

onja
ja De Becker wees er op
o dat in
Sonja
duidel
duid
het panelgesprek duidelijk
de tegentrijdigheden tussen de erkenning
strijdigheden
noodzaak a
van de noodza
aan groen en de
og besta
bestaande o
nog
onderwaardering voor
vo
groen naar voren
zijn gekomen. Als
n de noodzaak
no
men
erkent, moet men
ook de gevolgen er van op zich nemen,
stelt zij. Zij vroeg dan ook aan ministe Schauvliege om krachten, kennis
ter
en behoeften te bundelen en werk te
maken van een sterk geïntegreerde
beleidsvisie waarmee naar het werkveld kan worden gegaan. “Wij moeten
komen tot één integrale visie t.a.v.
groen in de stad.”
Niettegenstaande de algemene perceptie stelt de minister dat het beeld
van versnippering niet helemaal juist
is. Zij stelt dat in haar beleidsnota
duidelijk staat dat groen in de stad een
speerpunt moet zijn maar dat er beleidsmatig ook nog heel wat ruimte is
voor creativiteit. Zij heeft recent trouwens gewerkt aan een nieuwe productʖche rond aanbestedingen waar
wel met duurzaamheid en navenante
prijzen rekening gehouden wordt.
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Sonja De Becker beaamt dat het
onderzoek naar nieuwe technieken
belangrijk is gezien groen een duidelijk potentiële groeimarkt is en duidt
hier op het inzetten van innovatie in
functie van creativiteit.
Ook de bewustmaking bij het grote publiek komt in het gesprek aan de orde.
V/AM moet er blijvend over waken dat
nieuwe ontwikkelingen tot bij de consument geraken, meent de minister.
Sonja De Becker ziet voor V/AM twee
belangrijke opdrachten, namelijk extra
inzetten op nieuwe trends, vooral
gericht naar de jongeren en blijven
inzetten op nieuwe buitenlandse afzetkansen. Verder wijst zij er op dat een
goede verstandhouding tussen beroep
en administratie belangrijk zijn. AVBS
heeft hier recent nog goed werk verricht, stelt zij, ondermeer wijzend op
het overleg over het MAP en de speciʖeke eigenheid van de boomkwekerij.
Het is duidelijk dat beide gastsprekers geloven in de kansen voor de
sector met zijn kwaliteitsproducten en
hoogtechnologie. Het zijn belangrijke
troeven voor de toekomst. Q
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