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TUINAANLEGSECTOR GOED VOOR OMZET
VAN RUIM 2 MILJARD EURO
Het aantal tuinaannemersbedrijven in België en de omzet in de sector hebben het voorbije decennium een hoge vlucht
genomen.
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Omzetcijfers sector aanleg- en onderhoud in België (20132016)
Op basis van de cijfers van de FOD Economie haalde de sector
tuinaanleg- en onderhoud in 2013 een omzet van 2,185 miljard
euro. In 2016 is deze omzetwaarde gestegen met 149 miljoen
euro tot 2,334 miljard euro. Eigen berekeningen geven een omzet aan van 2 miljard euro en bevestigen de cijfers van de FOD
Economie. Tuinaanleg en –onderhoud is dus een belangrijke
economische sector in België.
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Evolutie tewerkstelling tuinaanlegsector (1990 – 2016)
We bekeken de evolutie van de tewerkstelling in de tuinaanlegsector op basis van de cijfers van de ‘Sectorfoto 2016’ van het
Kenniscentrum Groene Sectoren (KCGS). De sector kende gedurende de laatste vijftien jaar een sterke groei.
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Het aantal werkgevers in de tuinaanlegsector verdrievoudigde
zowat en bedroeg in 2016 in totaal 2.629. Het aantal werknemers verdubbelde in ruim tien jaar tijd tot 8.138 in 2016.

Evolutie van het aantal werkgevers en werknemers in de tuinaanlegsector (1990 – 2016)

We stellen recent echter een lichte daling van het aantal werkgevers en werknemers in de tuinaanlegsector vast. Een verklaring hiervoor is dat de tewerkstelling in het openbaar groen
afneemt door budgettaire krapte bij de openbare besturen en
toenemende concurrentie van grote spelers en de sociale economie. In het privaat groen en bedrijfsgroen kan dit verlies aan
tewerkstelling onvoldoende opvangen worden.
Aantal tuinaannemers in 2016
Op basis van de cijfers van de Sectorfoto 2016 van het Kenniscentrum Groene Sectoren (KCGS) en de cijfers 2016 van de
Vlaamse dienst voor Agromarketing (VLAM) kunnen we een
beeld geven van het aantal tuinaannemers in Vlaanderen en in
België. Het aantal werkgevers in tuinaanleg en -onderhoud en
het totaal aantal tuinaannemers werden per regio berekend.
Eind 2015 waren er 4.815 tuinaannemers actief in Vlaanderen.

2

Figuur 2: Aantal werkgevers/eenmansbedrijven in de tuinaanlegsector
- Situatie 2013
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Daarvan waren er 1.625 actief als werkgever. Wanneer we de
extrapolatie maken op Belgisch niveau, stellen we vast dat ongeveer 7.792 tuinaannemers actief zijn in België waarvan 2.629
als werkgever. Hier stellen we vast dat het aantal eenmansbedrijven in de tuinaanlegsector toeneemt t.o.v. het aantal bedrijven met werknemers. In 2013 waren er volgens ramingen (extrapolaties op basis van VLAM-cijfers en tewerkstellingscijfers)
in België in totaal zo’n kleine 6.000 tuinaanlegbedrijven actief
waarvan 2.568 werkgevers (zie figuur 2). Bekijken we de situatie in 2016 dan zien we dat tuinaanlegsector aan het evolueren
is richting 8.000 bedrijven maar dat de stijging van het aantal
werkgevers eerder beperkt is met een toename van 61 bedrijven t.o.v. 2013 (zie figuur 3). l
Figuur 3: Aantal werkgevers/eenmansbedrijven in de tuinaanlegsector
- Situatie 2016
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MEER BELGEN DOEN BEROEP OP EEN
TUINAANNEMER
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Meer mensen doen de laatste jaren
beroep op een tuinaannemer zowel voor
aanleg als voor onderhoud. Dit blijkt uit
gegevens die GfK Belgium verzamelde
bij een steekproef van 5.000 Belgische
gezinnen in 2016 in opdracht van VLAM.
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Iets meer dan 14% van de Belgen gaven
aan in 2016 een beroep te hebben gedaan
op een tuinaannemer voor de aanleg en/
of het onderhoud van de tuin. Dit is meer
dan een verdubbeling ten opzichte van
acht jaar geleden.
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In de helft van de gevallen waarin een tuinaannemer ingeschakeld wordt, gaat het
puur om het onderhoud van de tuin. In
een derde van de gevallen wordt de tuinaannemer enkel ingeschakeld voor het
aanleggen van de tuin. Eén vijfde van de
klanten vraagt de tuinaannemer voor een
combinatie van aanleg én onderhoud. l
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Evolutie tuinaanleg / tuinonderhoud in België
(% van de Belgen die beroep doet op tuinaannemer)
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