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Een tuin is pas
eg slaagd als hij
in de winter
aantrekkelijk is.

Winterpracht
Op een mooie winterdag of een dag
dat er sneeuw is gevallen is het
leuk vertoeven in de tuin.

_INTERVIEW

Koen Vanhaverbeke
Koen Vanhaverbeke, een
tuinaannemer uit het OostVlaamse Zulte, met zijn bedrijf
gevestigd in het West-Vlaamse
Oeselgem, creëert graag tuinen
specifiek op maat geknipt
naar de wensen van de klant.
Benieuwd naar zijn visie op onze
b(l)oeiende sector.
Koen, jij bent reeds 20 jaar actief
als tuinaannemer en boomverzorger.
Vanwaar de passie voor het vak?
Als zoon van een landbouwer, overwegend actief in de melkveehouderij, was ik
als kind al geboeid door alles wat met de
natuur te maken had. Niettegenstaande
mijn ouders een melkveebedrijf uitbaatten, was ik toch eerder aangetrokken tot
de groenteteelt en vooral de glastuinbouw.
De liefde voor de natuur en vooral voor de
planten zat er toen al goed in. Vandaar
ook de keuze voor 3 jaar tuinbouwschool
in Tielt, gevolgd door 3 jaar biotechniek in
Roeselare. Ik was eigenlijk wel geboeid
door de ‘in vitro’ cultuur en volgde zo de
graduaatsopleiding (heden ten dage heet
dit ‘bachelor’ ) agro-industrie, waar ik heel
wat kennis opdeed. Eens afgestudeerd
kon ik eigenlijk onmiddellijk aan de slag
bij een tuinaannemer uit de buurt. Om
mijn kennis en werkervaring te verruimen
werkte ik nog enkele jaren bij een tweede
bedrijf, Tuinen Desauw, waar ik kon meewerken aan diverse grotere projecten en zo
heel wat kennis en ervaring genoot.

“Voor mij is een tuin
maatwerk, een persoonlijk
gegeven, niet een
herhaling van dezelfde
gegevens, wat leidt tot
clichés. “
En hoe verliep het dan verder?
Ja, inderdaad toen ben ik mijn eigen bedrijf
gestart als zelfstandig tuinaannemer. In
de beginjaren lag de focus vooral op het
onderhoud van tuinen zoals gazononder20
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houd, scheren van hagen en met de
jaren meer en meer grotere snoeiwerken. Vooral dit laatste boeide me
wel, eigenlijk ben ik tuinaannemer
- boomverzorger. Uiteraard kon ik dit
niet meer alleen aan en nam ik een
werknemer in dienst. Zo kreeg ik wat
meer ruimte om me toe te spitsen op
het creëren en aanleggen van tuinen en
mede dankzij enkele toffe projecten kon ik
een tweede werknemer in dienst nemen.

“Ik hou ook wel van
uitdagingen, vandaar
verwerk ik ook graag een
technisch ‘specialleke’ in
de tuin.”
Welke zijn jouw favorieten, jouw
dada’s in het vak?
Grotere snoeiwerken uitvoeren is nog
steeds mijne dada: de fysieke conditie
nog eens trainen tijdens het klimwerk,
ondertussen nog wat meepikken van het
omliggende landschap, de mooie vergezichten, zicht op de Leie, het geluid van
de kettingzagen, de hakselaar op volle
toeren; kortom, tijd voor wat actie. Ook
het plaatsen van afsluitingen en verhardingen was steeds mooi meegenomen.
Zo evolueerde ik naar het ontwerpen en
realiseren van totaalprojecten op maat,
inclusief vijvers of zwemvijvers. Ik hou
ook wel van uitdagingen, vandaar verwerk ik ook graag een technisch ‘specialleke’ in de tuin. Iedere klant heeft zo zijn
eigen smaak en visie. Mede dankzij dit
gegeven en mijn jarenlange ervaring ben
ik ertoe gekomen om tuinen te ontwerpen en te realiseren op maat van de
klant. Zo kan de klant optimaal genieten
en dromen van zijn tuin. Vandaar de vermelding “denk tuin “ op mijn visitekaartje.
Voor de klant : heb je een vermoeiende
en zware werkdag achter de rug, denk
aan je tuin en geniet ervan! Voor mij
is een tuin maatwerk, een persoonlijk
gegeven, niet een herhaling van dezelfde
gegevens, wat leidt tot clichés.

Koen Vanhaverbeke, een naam die
we al vaker hoorden : slachtoffer
van een zware inbraak in zijn loods,
brons in de categorie middelgrote
tuinen, goud in de categorie ‘groen
kleurt’. Wat zijn jouw ervaringen?
Ik woon bij wijze van spreken op wandelafstand van mijn bedrijf. Een vijftal jaar
geleden was ik inderdaad het slachtoffer
van een zware inbraak. De dieven zijn
het terrein achteraan binnengedrongen
en hebben de achterdeur geforceerd.
Bijna alle gemotoriseerde materiaal werd
meegenomen: bosmaaiers, haagscharen,
alle snoei- en klimmateriaal, kettingzagen,
dit net tijdens de snoeiperiode in februari
…duidelijk een diefstal op bestelling. Collega’s, wees alert, het gebeurt nog steeds,
ook op de werf. Twee jaar later werd een
aanhangwagen gestolen op de werf. Maar
goed, we moeten verder en zoals ik reeds
aanhaalde, hou ik ervan een tuin op maat
te creëren waarvoor ik meermaals beloond
werd. Een eigenaar waar ik reeds jaren de
snoeiwerken en het onderhoud verzorgde,
vroeg me om de tuin te restylen. De
passie voor planten van de tuineigenaar,
mijn technische ervaring en een gepersonaliseerd ontwerp leidden tot een bijzonder tuinjuweeltje met een geraffineerd
assortiment aan bijzondere planten. Een
andere klant wilde een tuin met ruimte, die
rust uitstraalt om te kunnen genieten en
relaxen. Weer dankzij een sterk ontwerp
met een persoonlijke touch – twee inox
waterschalen op aangeven van de klant –
en mijn jarenlange ervaring realiseerden we
een tuinpareltje waar de klant nog lang kan
bij wegdromen.

_INTERVIEW

Je bent regelmatig aanwezig op onze
activiteiten. Wat is jouw motivatie,
hoe ervaar je Groen Groeien en wat is
je visie tegenover Tuin Expert ?
Bij tuinaanleg komt er heel wat kijken.
Ik vind het belangrijk om te overleggen
met collega’s, ervaringen uit te wisselen,
problemen voor te leggen, zoeken naar
oplossingen enz. Nieuwsgierig als ik ben,
wil ik op de hoogte blijven van de nieuwste
regel- en wetgeving, vakbekwaamheid,
kilometerheffing, netwerking met collega’s
… allemaal zaken die ik terugvind in de
vele initiatieven van Groen Groeien. Tuin
Expert is een ander gegeven : ik sta er
heel positief tegenover, het vergt wat tijd en
inspanning en ik wil er naartoe werken.

Hoe zie je de toekomst voor je bedrijf
en voor de sector ?
Het wordt er niet makkelijker op, er komen
steeds meer tuinaanleggers op de markt,
de klanten worden veeleisender, de wetgeving wordt complexer en we zijn meer en
meer onderhevig aan allerhande controles.
Maar met de ervaring die we hebben, zien
we toekomst rooskleurig tegemoet.
Koen, alvast bedankt voor je persoonlijke
visie en je enthousiasme voor het vak.
Het Groen Groeien redactieteam.
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“Nieuwsgierig als ik
ben, wil ik op de hoogte
blijven van de nieuwste
regel- en wetgeving,
vakbekwaamheid,
kilometerheffing,
netwerking met
collega’s … allemaal
zaken die ik terugvind
in de vele initiatieven
van Groen Groeien.”

Tekst : Dirk Ingelaere.
Foto’s : Koen Vanhaverbeke.
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