Tuinaanleg- en onderhoud

Jarig Groen Groeien blikt tevreden
terug en ambitieus vooruit
Het bestuur van ‘Groen Groeien’ hield in Drongen haar tiende nieuwjaarsreceptie. Voorzitter Marc Galle blikte terug op het voorbije decennium en gaf zijn visie op de toekomst.
Ook het nieuwe 'Zakboek voor de Klimaattuin' werd voorgesteld.
Jan Vancayzeele
Jubileumjaar
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Voorzitter Marc Galle is trots op het gereden traject van de
laatste tien jaar. “We hebben heel wat mensen verenigd,
opgeleid en geïnformeerd”, aldus de voorzitter. De sector
doet het goed. De sectoromzet, het aantal bedrijven en
medewerkers blijven stijgen. Het ‘Zakboek voor de Klimaattuin’ werd voorgesteld en is van de hand van tuinexpert Marc Verachtert en AVBS-consulent Bart Verelst. Alle
leden-tuinaanleg ontvangen binnenkort gratis een exemplaar. Zowel erevoorzitter Robert Brouckaert als Groen
Groeien-secretaris Stephnie Vanrenterghem werden in de
bloemen gezet voor hun inspanningen van de voorbije
jaren.
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Inhoudelijk doorwegen
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"Groen Groeien heeft zich het voorbije decennium als
trekker bewezen in heel wat dossiers. Denken we maar aan
de realisatie van de btw-verlaging en het dossier duaal
leren", aldus Marc. “Als sectorvakgroep van AVBS en Boerenbond zijn we in staat om resultaten te boeken op het
terrein. Ondertussen zijn er in het kader van duaal leren al
meer dan 400 bedrijven erkend. Het is een mooi voorbeeld
van hoe we achter de schermen werken aan een betere
sector.” Groen Groeien gaat dit jaar nog een versnelling
hoger. Consulent Bart Verelst is een extra versterking in de
missie om tuinaannemers te verenigen.
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Biodiversiteit als codewoord
Vooruitblikken kan niet zonder het over biodiversiteit te
hebben. Negen procent van de oppervlakte in Vlaanderen
zijn private tuinen waar tuinaanleggers dagelijks in werken.
De tuinaannemer heeft dus een enorm aandeel in het
biodiversiteitsverhaal in Vlaanderen.

Uitgestoken hand naar de bouw
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De volgende uitdaging is de samenwerking met de bouwsector. Tuinaanleg mag niet de laatste schakel zijn die
aangesproken wordt bij een nieuwbouw of renovatie. Groen
dient een prominente rol te spelen in de toekomstige
omgevingsvergunningen. “In andere grootsteden in de
wereld hangt het aantal bouwlagen af van het aandeel
groen in de projecten. Hopelijk vindt dit ook snel toepassing in België. Het klimaat vraagt erom.” n

