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De geboortewieg van het
Verbond van Tuinaannemers
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Op 15 februari 1994 zochten bestuursleden van drie AVBS-gilden naar een bredere
werking voor tuinaannemers. Dit leidde een dikke 25 jaar geleden tot het ontstaan van het
Verbond van Tuinaannemers. Een succesverhaal, met een aantal fiere vaders aan de
basis.
Jan Vancayzeele, consulent tuinaanleg AVBS
Dirk Vandromme, K.H. Sint-Fiacre
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Voorgeschiedenis

In 1972 werd AVBS, het toenmalige
Algemeen Verbond van Belgische
Siertelers, opgericht. Eén van de
mede-oprichters was de Koninklijke
Hofbouwmaatschappij, op vandaag
nog steeds een heel actieve gilde. In
1973 sloot ook het Verbond van Tuinaannemers Oost-Vlaanderen aan bij
AVBS. Het zou tot 1994 de enige zuivere tuinaanleggilde blijven die werkte
onder de koepel van AVBS. Al die tijd
bleef Sint-Fiacre wel vragende partij
voor de oprichting van een volwaardig
Verbond van Tuinaannemers voor heel
Vlaanderen. En dat kwam er in februari 1994.

Visie werd werkelijkheid
“1993 was een goed jaar voor de
tuinaannemer”, zei Marc Roegiers,
toenmalig voorzitter van het Verbond
van Tuinaannemers Oost-Vlaanderen.
Hij deed die uitspraak tijdens de 20ste
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jaarvergadering van AVBS in 1993. Hij
stelde toen dat de tuinaannemer van
de toekomst naast vakman, ook
economist en vooral manager moest
zijn. “De tuinaannemer is één van de
meest allround vaklui”, stelde Marc.
Zijn visie is ondertussen werkelijkheid
geworden, gezien de vergedreven
professionalisering en de exponentiële groei van de tuinaanlegsector. Hij
zag toen duidelijk de nood aan een
ruime professionele vakorganisatie
om de leden te kunnen verdedigen,
begeleiden en op te leiden. In 1994
telde de jaarlijkse feestvergadering
van het Verbond van Tuinaannemers
Oost-Vlaanderen in Moortsele een
recordopkomst met 133 deelnemers.
Een bewijs van het stijgend succes
van de groenvoorzieningssector.

een duidelijke groei. Sint-Fiacre en
Webos oriënteerden, inspelend op die
groei, een deel van de werking richting tuinaanleg. Sint-Fiacre was
sedert 1889 een gemengde bedrijfsgilde met naast bloemisten en boomkwekers vooral tuinaannemers.
Binnen Webos was het overgrote deel
van de aangesloten leden boomkweker met een gedeelte tuinaanleg. Het
Verbond van Tuinaannemers OostVlaanderen, Sint-Fiacre en Webos
namen ook al jaren actief deel aan het
‘Overlegcomité Tuinaanleg’, waarin
alle tuinaannemersverenigingen in
Vlaanderen elkaar toen tweemaal per
jaar ontmoetten. In dit comité werden
sectorthema’s besproken, maar ook
gezamenlijk gedragen standpunten
ingenomen naar de overheid.

Drie AVBS-gilden

Sterke Boerenbond-koepel

Eind de jaren ‘80 kende de sector van
de groenvoorziening en tuinaanleg

In februari 1994 richtten de bestuursleden van deze drie AVBS-gilden,

Tuinaanleg- en onderhoud
samen met toenmalig AVBS-voorzitter Ivan Dewulf, het Beperkt Bestuur
van het Verbond van Tuinaannemers
op. Het bestuur zocht naar een bredere werking voor tuinaannemers
binnen AVBS. Een ander doel was om
de uitwisseling met andere Vlaamse
verenigingen voor tuinaanleggers
binnen het Overlegcomité Tuinaanleg
te bestendigen. Naast AVBS was voor
de tuinaanlegsector ook de Syndicale
Kamer van het Bouwbedrijf actief. Na
heel wat overwegingen werd uiteindelijk beslist om beide werkingen samen te voegen onder AVBS. Het
bestuur vond dat tuinaannemers
functioneren binnen de groene markt
en dat Boerenbond een sterke koepel
bood. Ook gaf dit de gelegenheid tot
directe samenwerking met de specifieke leveranciers, voornamelijk
boomtelers.
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Een nieuw verbond
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Beperkt Bestuur
De eerste voorzitter van het Verbond
tuinaannemers AVBS was Marc Roegiers (Verbond Tuinaannemers OostVlaanderen). Hij nam samen met de
ondervoorzitters Paul Vandeputte
(Sint-Fiacre) en Luc Huyghe (Webos)
bestuursmandaten op in het Beperkt
Bestuur Verbond van Tuinaannemers
AVBS.
Tijdens deze voorbereidende vergade-
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Verbond van Tuinaannemers - Beperkt Bestuur 1993 - met onder andere
Jozef Descamps, Dirk Vandromme, Frans Vandenberghe (voorzitter
K.H. Sint-Fiacre), Paul Vandeputte, Jan Van Tieghem, Luk Nuytten, Luc
Huyghe en Marc Roegiers.
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De overkoepeling kreeg de naam
Verbond van Tuinaannemers, vergelijkbaar met de andere zuilen binnen
AVBS, namelijk het Verbond van
Boomkwekers, het Verbond van Bloemisten en het Verbond van Snijbloementelers. In het nieuwe Verbond
werden onder meer de agendapunten
voor het Overlegcomité Tuinaanleg
voorbereid.
De Belgische tuinaanlegsector was in
die periode opgedeeld in twee zuilen,
enerzijds het Verbond van Tuinaannemers en anderzijds de Confederatie
van Vlaamse Groenvoorzieners, dat
later uitgroeide tot de Belgische
Federatie Groenvoorzieners (BFG).
Onder deze laatste vereniging vielen
BTA Antwerpen, VBTA Brabant en
VBTL Limburg. Het Overlegcomité
Tuinaanleg bleef bestaan en vergaderde gemiddeld tweemaal per jaar in
de verschillende Vlaamse provincies.

ring werd overeengekomen dat iedere
gilde drie bestuursleden naar het
Beperkt Bestuur Verbond van Tuinaannemers afvaardigde. De afspraak
was om elk kwartaal, en bij hoogdringendheid samen te komen. Alle gilden
met een beperkte werking voor tuinaannemers konden bestuursleden
mandateren naar het Beperkt Bestuur Verbond van Tuinaannemers
AVBS. De verenigingen Sint-Fiacre en
Webos bleven als gemengde gilden
bestaan en verkregen hierdoor elk
twee plaatsen in het toenmalige
organigram van AVBS. Binnen de
besturen van beide gilden gebeurde
echter geen opsplitsing.

Erkend in 1994

meer aan bod in het toenmalige
Verbondsnieuws en kreeg er een
vaste plaats. De werking van het
Beperkt Bestuur Tuinaannemers zou
een doorstroming van ideeën en informatie bevorderen voor het vakblad.
Het AVBS-presidium van maart 1994
evalueerde de oprichting van het
Beperkt Bestuur van het Verbond van
Tuinaannemers positief en erkende
deze in april ’94.
Met de oprichting van het Verbond
kwam de werking voor tuinaannemers en –onderhoud in een echte
stroomversnelling terecht. Hoe de
werking sedert ’94 verder professionaliseerde en succesvol de belangen van de sector kon verdedigen,
lees je in een volgend nummer. n

Tuinaanleg kwam vanaf 1994 meer en
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