Tuin wordt belangrijker voor de Vlaming
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Tuinaanleg en -onderhoud
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De verschillende lockdowns verplichtten de bevolking om voor een lange periode thuis te
zitten. Meer dan ooit kwam het besef dat een stuk groen onmisbaar is om te kunnen
ontspannen. In november 2020 voerde VLAM in samenwerking met iVox een groot tuinonderzoek uit bij 1000 Vlaamse tuinbezitters tussen 25 en 65 jaar. Dit leverde interessante
inzichten op over hun aard, tevredenheid en verwachtingen van de eigen tuin.
Jarne Depaepe, consulent tuinaanleg

De Vlaming blijkt op dit moment slechts matig tevreden
over zijn tuin. Mooie opportuniteiten voor tuinaannemers
en tuinarchitecten om de tevredenheid te verhogen!
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Een mooie tuin is belangrijk

Gemiddeld geeft de Vlaming zijn tuin een belangrijkheid
van 7,8 op 10. Onderhoudsvriendelijkheid en privacy staan
bovenaan, maar ook de dier- en klimaatvriendelijkheid, de
uitstraling en de geschiktheid voor sociale contacten en
ontspanning scoren hoog. Zo’n 37% van de tuinbezitters wil
in de toekomst meer tijd en geld spenderen aan zijn tuin,
wat tuinaannemers als muziek in de oren moet klinken.
Meer dan de helft van de Vlamingen heeft niet voldoende
kennis over planten en tuinonderhoud en kan daarbij dus
hulp gebruiken. Verder moet een tuin de Vlaming een
vakantiegevoel geven, om er tevreden over te kunnen zijn.

Kansen voor tuinaannemers en tuinarchitecten
Aan zijn of haar tevredenheid over de eigen tuin geeft de
Vlaming gemiddeld slechts een 6,6 op 10. Het is aan de
tuinaannemers en tuinarchitecten om deze score in de
toekomst te verhogen. De hoogste tevredenheidsscores
werden toegekend aan de onderhoudsvriendelijkheid en
functionaliteit van de tuin, de gepaste grootte en de variatie. De Vlaamse tuinbezitters zijn ook blij met een tuin die
geschikt is voor huisdieren en/of een tuin die vogels en
insecten aantrekt. Wanneer de Vlaming eerder ontevreden

is over zijn tuin, komt dat in de eerste plaats omdat het
onderhoudswerk hem zwaar valt. Daarna volgt de wens
een grotere tuin te hebben en minder onkruid en mos. Aan
de hand van deze informatie kunnen professionelen beter
inspelen op de noden van de Vlaming en op die manier de
algemene tevredenheid verhogen.
De helft van de Vlamingen houdt ervan om bezig te zijn in
de tuin. Het bleek zelfs dat 66% van de ondervraagden
plannen maakt om hun tuin aan te passen binnen de 2 jaar.
De beplanting vernieuwen of uitbreiden en het terras onder
handen nemen worden het vaakst genoemd. Heel wat
Vlamingen dromen ook van een bloemenweide en van
meer diervriendelijke elementen. 17% denkt aan grote
aanpassingen, tot zelfs een volledige (her)aanleg. Het werk
lijkt dus verzekerd in de toekomst.

Klimaatopwarming speelt een rol
De Vlaming toont in de bevraging ook zijn klimaatbewustzijn: 59% vindt dat zijn tuin een bijdrage moet leveren aan
het tegengaan van de klimaatopwarming. Daarom heeft hij
recent al maatregelen genomen of plant hij deze. Het gaat
daarbij onder andere om planten voorzien die minder
onderhoud vragen of beter tegen de droogte kunnen,
bodembescherming, wateropvang voorzien en zorgen voor
meer schaduw. Tuinen met veel verharding en een minieme hoeveelheid groen worden als weinig aantrekkelijk en
nefast voor het klimaat beoordeeld. n
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