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Gelegenheidstoespraak op 14.06.2014                                                                                                           

naar aanleiding van 125 jaar beroepsvereniging Sint-Fiacre  

door Dirk Vandromme – secretaris K.H.Sint-Fiacre 

125 jaar Sint-Fiacre:  verleden & toekomst 

Beste aanwezigen,  

2014 is een feestelijk jaar voor onze maatschappij. Vandaag willen we onze 125ste verjaardag 

extra in de kijker plaatsen en zijn we verheugd met uw aanwezigheid hier te Kortrijk.                                                                                                                   

Onze maatschappij maakt regelmatig gebruik van dergelijke feestmomenten om te 

evalueren, te analyseren. In 1989, bij de viering van ons eeuwfeest, publiceerde onze 

vereniging een eerste analyse van de sierteelt en groenvoorziening in het boek Groen in 

West-Vlaanderen. Enkele jaren terug, in 2009, stelde onze vakvereniging een nieuwe 

sectoranalyse te boek naar aanleiding van onze 120ste verjaardag.                                    

Het is belangrijk om af en toe even stil te staan om te bezinnen. Zijn we nog goed bezig?!  

Sta me toe om enkel kantelmomenten in de evolutie van onze maatschappij kort te 

belichten. In onze recente publicatie Van hofbouwkundige tot groenmanager  kan je de 

evolutie meer in detail lezen en beleven. Straks zal mevrouw Mia Demeulemeester, directeur 

van INAGRO, een kernachtige analyse voorstellen van de sierteelt in West-Vlaanderen. 

Aansluitend zal groenauteur Ivo Pauwels ingaan op de tuinaanleg in Vlaanderen met een 

ferme knipoog naar de West-Vlaamse situatie.   

Heeft onze groensector met zijn vele deelaspecten nog een toekomst? Dit is vandaag onze 

hamvraag  

Sint-Fiacre: succesvolle bakermat van sierteelt en groen in West-Vlaanderen 

Kortrijk is de bakermat van onze vereniging. Onze huidige werking focust zich, als West-

Vlaamse beroepsvereniging voor sierteelt en groen, op geheel de provincie doch de meeste 

van onze huidige leden zijn actief in de regio Menen-Roeselare-Waregem met als focuspunt 

Kortrijk. Onze missie was en is nog steeds het aanbieden van een overlegplatform voor 

vakgenoten namelijk de professionele sierteler, zoals bloemisten en boomkwekers en de 

professionele tuinaannemers of groenvoorzieners. Ook openbare groendiensten en 

toeleveringsbedrijven zijn welkom bij Sint-Fiacre.                                                                                          

Onze maatschappij werd opgericht op 1 februari 1889 onder de naam van de Verenigde 

hoveniers van het arrondissement Kortrijk. Later, vanaf 1945, opereerden we als Koninklijke 

Hofbouwmaatschappij Sint-Fiacre, naar de erkende patroonheilige van de hoveniers. De start 

van onze maatschappij past volledig in het historische en sociaaleconomische klimaat van 
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het einde van de 19de eeuw. Toen gingen meer en meer vakgenoten zich verenigen en 

ontstonden er beroepsgilden en vakbonden die de belangen van hun leden verdedigden. 

Deze drang om samen de problemen te analyseren en op te lossen was zeer ruim verspreid 

in de samenleving en betekende een nieuw recht op collectieve aanpak van de kansen en 

knelpunten binnen ieder beroep. Belangrijk ook in die tijd voor onze sector was de oprichting 

in 1884 van het Ministerie van landbouw. In 1890, één jaar na de start van onze 

maatschappij, werd ook de Belgische Boerenbond een feit. Zo kenden we in Kortrijk toen 

verschilleden lokale land- en tuinbouwsyndicaten of beroepsgilden. Er werd duidelijk 

geïnvesteerd en gefocust op de knelpunten en opportuniteiten binnen de land- en tuinbouw.  

De kiem van de tuinbouw, tuinaanleg en sierteelt in het zuiden van West-Vlaanderen werd 

echter al gelegd in 1827, bijna 200 jaar terug, toen de Société d’ agriculture, d’ horticulture 

et de botanique de la ville et de l’ arrondissement de Courtrai opgericht werd. Deze 

maatschappij had niet alleen politieke invloed maar organiseerde in hoofdzaak 

tuinbouwmeetings en –tentoonstellingen waar snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten en 

fruit geëtaleerd, bekeken, gejureerd en besproken  werden. Heel wat sierplanten en 

fruitsoorten waren toen nog uniek en dus zeldzaam en kregen op deze wijze meer 

bekendheid en verspreiding in onze provincie. De werking van deze Kortrijkse maatschappij 

werd in 1903 beëindigd en grotendeels overgenomen door onze maatschappij, namelijk de 

Verenigde hoveniers van Sint-Fiacre. De regio Kortrijk beschikt dus wel over een niet te 

onderschatten historische verankering op vlak van sierteelt en groen. Onze maatschappij 

Sint-Fiacre was steeds een bondgenoot en zat telkens op de eerste rij in dit verhaal. Dit alles 

getuigt van het succesvolle verleden van onze vereniging en zijn leden en uiteraard van de 

sierteelt en het groen en in onze gehele provincie.                                                                                                                   

Het tuinbouwonderwijs vormde altijd een belangrijke theoretische en praktische basis voor 

de vorming van professionele hoveniers en telers. Reeds vanaf 1862 werden er in het 

Kortrijkse door de befaamde tuinbouwkundige en groenauteur Frederik Buvernich 

praktijklessen gegeven. Deze vakcursussen evolueerden tot de Stedelijke tuinbouwschool 

van Kortrijk, officieel opgestart  in 1943. In deze educatieve ontwikkeling was onze 

beroepsvereniging steeds actief betrokken en veel van onze bestuursleden waren in die tijd 

ook adviseur, bestuurslid of gastdocent in de lokale tuinbouwschool. De stedelijke 

tuinbouwschool evolueerde verder tot een belangrijke Provinciale tuinbouwschool. Het PTI is 

heden een begrip in onze tuinbouwmiddens. Nog steeds wordt onze vakvereniging betrokken 

in deze professionele vorming, hetzij voor de aanduiding van stageplaatsen alsook in diverse 

examenjury’s.  Vanaf 1964 tot 2004 was ook de maatschappelijke zetel van onze 

maatschappij gevestigd op Kasteel ’t Hooghe te Kortrijk, omringd door de internationale 

rozentuin. 

Anno 2014, na 125 jaar, ervaren we nog steeds de noodzaak vanwege de professionele 

sierteler en tuinaannemer om zich te verenigen, hoewel dit niet eenvoudig is. Vlaamse 

siertelers en tuinaannemers hebben veelal een eerder individualistische karaktertrek. Ze 

waren in het verleden ook steeds gewoon om zelf hun problemen op te lossen. Vakmensen 

met een ruimere blik op hun vakgebied  en op de maatschappij weten echter dat 

beroepsverenigingen op vandaag steeds belangrijker worden, zeker in tijden van crisis. 

Iedereen van ons is overtuigd dat een beroep steeds sneller evolueert, technologisch maar 

ook commercieel. Dit vraagt ondersteuning en die kunnen we vinden bij vakgenoten, bij 

vakverenigingen en bij koepelorganisaties. De doorgedreven specialisatie, zowel op het vlak 

van de sierteelt alsook op het vlak van de groenvoorziening, verplicht eenieder van ons om 

constant bij te scholen. Dit kan via een vakorganisatie zoals Sint-Fiacre. Daar vinden onze 

leden steun en informatie. 
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De missie van Sint-Fiacre 

Ook de missie van onze beroepsvereniging Sint-Fiacre evolueerde mee met de jaren. Dit was 

ook noodzakelijk. Een eeuw geleden was een hovenier een eenvoudige allround arbeider- 

tuinbouwkundige die diverse doch unieke vaardigheden combineerde: fruitteelt, moesteelt, 

sierteelt, boomteelt en tuinaanleg. Met de jaren evolueerde deze tuinbouwkundige of 

hofbouwkundige tot een volwaardige ondernemer gespecialiseerd in sierteelt of tuinaanleg. 

Deze specialisatie manifesteerde zich zeker ook in West-Vlaanderen en er werden  

specialistengilden opgericht. Zo kenden we naast Sint-Fiacre ook de vereniging Laurus met 

de laurierkwekers van de Brugse regio, WEBOS met de West-Vlaamse boomkwekers maar 

ook de West-Vlaamse snijbloementelers, bloemisten, perkplantenkwekers en 

chrysantenkwekers gingen zich apart verenigen. Dit veroorzaakte soms een negatieve 

verschuiving in het ledenbestand van Sint-Fiacre. Hoe dan ook, steeds bleef Sint-Fiacre een 

belangrijk overlegplatform dat relaties cultiveerde met vakgenoten en zusterverenigingen in 

West-Vlaanderen maar ook daarbuiten. Zo was onze maatschappij in 1995 stichtend lid van 

de Europese Sint-Fiacrevereniging. Deze koepelorganisatie brengt regelmatig een 60 tal 

tuinbouwmaatschappijen in 6 landen samen in een professionele doch collegiale sfeer. De 

naam Sint-Fiacre groeide met de jaren uit tot een begrip in de Vlaamse professionele 

tuinbouwkringen. Een patroonheilige lijkt anno 2014 oubollig en wellicht voor sommigen zelfs 

volledig overbodig. We hechten nu misschien meer geloof in onze ipad en iphone dan in een 

onbereikbare of virtuele schutspatroon. Doch de naam ‘Sint-Fiacre’ verwijst na 125 jaar nog 

steeds naar een succesvol tuinbouwverleden en de naam is gaande weg uitgegroeid tot een 

metafoor voor onze toekomstgerichte en professionele vriendschap en collegialiteit. Het is 

ook een unieke naam in Vlaanderen die onmiddellijk verwijst naar onze specifieke werking 

hier in West-Vlaanderen, in hoofdzaak hier in de regio Kortrijk.                                        

Heden bundelt Sint-Fiacre nog steeds siertelers én tuinaannemers De tuinaannemers vormen 

de belangrijkste vakgroep. Een kruisbestuiving tussen kwekers en tuinaanleggers, 

tuinarchitecten, groenambtenaren en toeleveringsbedrijven is heden nog steeds een 

noodzakelijke combinatie die leidt tot een bredere kennis en inzicht.                                                                     

Promotieacties 

Reeds van in het prille begin was onze vereniging begaan met de promotie voor de sierteelt 

en het groen. De oudste plantententoonstelling waarvan we nog materiele bewijzen terug 

vinden in de archieven dateert van 1898 in Hôtel du Nord, het huidige Parkhotel aan het 

station te Kortrijk. Regelmatig werden tentoonstellingen en meetings georganiseerd en in 

1929 werd zelfs een internationale tuinbouwtentoonstelling ingericht in de Kortrijkse 

Stadsschouwburg. Medio de jaren 1980 organiseerde onze maatschappij, samen met het 

Stadsbestuur van Kortrijk, jaarlijkse perkplantenshows rond de Kortrijkse expohallen. In 

1989, naar aanleiding van ons eeuwfeest, werd het Schouwburgplein te Kortrijk herschapen 

in een siertuin en werd ook een begoniatapijt van 1000 m² aangelegd. Vanaf 1989 tot op 

vandaag is Sint-Fiacre om de 2 jaar prominent aanwezig op de Tuinexpo die georganiseerd 

wordt in de Xpohallen van Kortrijk. De laatste jaren werden extra inspirerende acties 

uitgewerkt zoals in 2004 een perkplantenactie op diverse locaties in West-Vlaanderen, zoals 

ook in het kasteelpark te Ingelmunster. Daarbij werd de West-Vlaamse teelt van 

perkplanten, vaste planten en kuipplanten sterk gepromoot. In december 2004 werd door 

Sint-Fiacre, samen met INAGRO, de Vereniging Voor Openbaar Groen en het AVBS, een 

studiedag ingericht in de aula van het Provinciehuis Boeverbos in Brugge. Bij die gelegenheid 

was Sint-Fiacre ook de drijvende kracht achter de publicatie van een nieuwe promofolder 
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met als titel Bloem erop los omtrent het hedendaags gebruik van perkplanten, uitgegeven 

door VLAM en met Ivo Pauwels als gelegenheidsauteur.    

Dit alles bevestigt de inzet van onze vereniging om de producten en de dienstverlening, 

aangeboden door onze leden, constant te promoten bij het grote publiek.  

Professionele vorming 

Deze blijvende inzet houdt ook in dat we onze leden al 125 jaar een vormingsaanbod 

aanbieden. Momenteel bevat ons jaarprogramma voor onze leden gemiddeld een 12 à 15 

activiteiten per jaar. Dit aanbod omvat een gevarieerd menu met voordrachten over 

producten, teelt- en aanlegtechnieken en projecten maar ook over plantenkennis, 

groenbeheer, tuin- en landschapsarchitectuur, bedrijfsmanagement, veiligheid, ruimtelijke 

ordening, milieuwetgeving en noem maar op. Siertelers en hoveniers zijn nog steeds zeer 

polyvalent en beschikken over een ruim pallet aan vaardigheden die constant moeten 

bijgescherpt worden. Ook demonstraties, bedrijfsbezoeken en tuinbezoeken staan regelmatig 

op het programma. Meerdaagse studiereizen bevorderen de kennis en verscherpen de 

sociale en professionele relaties tussen onze leden. Vooral na de Tweede Wereldoorlog 

werden met Sint-Fiacre heel wat landen afgereisd op zoek naar toonaangevende 

sierteeltbedrijven en wondermooie tuinen. Zo vertrekken we binnen enkele weken met Sint-

Fiacre naar de fantastische streek van de Cotswolds in Engeland waar we zullen genieten 

van een aantal iconen van de Britse tuin- en parkarchitectuur. Jammer genoeg, de reis is 

volgeboekt, wie niet ingeschreven is kan dus niet meer mee! 

Kansen en knelpunten 

We vieren dit jaar niet alleen onze 125ste verjaardag.                                                                

Sedert 1964, dus exact 50 jaar al, is onze maatschappij aangesloten bij Boerenbond via het 

Verbond Bloemisten. Sint-Fiacre is dus ene loyale partner. In 1972 was Sint-Fiacre mede 

stichtend lid van het AVBS, het Algemene Verbond van de Belgische Siertelers en 

Groenvoorzieners. Mede onder impuls van onze maatschappij werd in 1994, nu 20 jaar 

geleden, een volwaardig Verbond van Tuinaannemers opgericht binnen de koepel AVBS. Dit 

gebeurde in de Middenstand te Kortrijk. Op die manier konden de tuinaannemers van Sint-

Fiacre, WEBOS, Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen beter samen werken. Later kwamen 

ook de Vlaamse Boomverzorgers van de vereniging Bomen Beter Beheren onze rangen 

versterken.                                                                                                                       

Actuele knelpunten binnen de sector tuinaanleg en sierteelt zijn algemeen bekend. Ik som er 

kort een 6 tal op: 

- 1.De vestingsproblematiek:                                                                                             

De vestiging van jonge bedrijven of de herlokalisatie van bestaande ondernemingen 

wordt nog steeds bemoeilijkt door strenge en ondoorzichtelijke wetgeving op de 

ruimtelijke ordening en het milieu. De tuinaannemer kan erkend worden als para-

agrarisch bedrijf doch er zijn zware voorwaarden. De bouw van serres is evenmin 

evident en het is voor ieder bloemist een ware speurtocht naar optimale locaties en 

bestemmingszones.  
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- 2.Beroepsprofiel en imago:                                                                                          

De Vlaamse tuinaannemer en sierteler hebben soms imagoproblemen. Voor 

tuinaannemers, boomverzorgers en siertelers wordt momenteel gewerkt aan de 

actualisatie van het beroepsprofiel of beroepskwalificatie, opgesteld door SERV in 

samenwerking met de betrokken beroepsverenigingen. Daarin wordt soms te 

eenzijdig de klemtoon gelegd op het onderhoud van groenzones. De tuinaannemer 

anno 21ste eeuw is mede verantwoordelijk voor een totaalconcept vanaf ontwerp, 

samen met een tuinarchitect, tot en met de realisatie en het daaropvolgend beheer 

van een tuin of parkzone. Zowel de tuinaannemer alsook de sierteler wordt door de 

burger en de overheid argwanend bekeken alsof hij niet beheerst kan omgaan met 

de giftspuit. Samen met AVBS en VLAM  wordt er gewerkt aan een beter 

maatschappelijk imago voor de sector. 

- 3.Tekort aan vakbekwame arbeidskrachten 

Zowel het beroep van sierteler alsook het beroep van tuinaannemer worden niet ten 

volle gewaardeerd. Men spreekt degenererend van knelpuntberoepen. Dit tekort aan 

arbeidskrachten moeten we niet oplossen enkel en alleen met allochtonen. Er zijn 

grote en florissante kansen op tewerkstelling voor onze eigen jeugd binnen de sector, 

ook in West-Vlaanderen. Voor de jeugd lijkt het beroep van sierteler of hovenier 

misschien niet uitdagend of innovatief genoeg?!  

- 4.Strijd voor een verlaagd BTW-tarief 

Reeds jaren ijvert het AVBS met Sint-Fiacre voor een verlaging van de BTW voor 

tuinaanleg van 21 naar 6 %. Diverse politieke beloftes werden hier jammer genoeg 

nooit omgezet in regelgeving. 

- 5.Oneerlijke concurrentie door gesubsidieerde tewerkstelling. 

De groensector is van mening dat het eindeloos stimuleren van groenwerk door alle 

vormen van gesubsidieerde tewerkstelling of sociale economie negatieve gevolgen 

heeft voor de reguliere private siertelers en tuinaannemers. Dit vervormt ook het 

professionele imago van de sierteler en hovenier. 

- 6.Gebrek aan fundamenteel overleg binnen de deelsectoren 

Koepelorganisatie zijn ideaal om overleg te organiseren. Meer dan 30  jaar terug 

reeds werd gestart met een Nationaal Koördinatiekomitee van groenvoorzieners, later 

afgekort tot Overlegcomité tuinaanleg. Over de maatschappelijke zuilen heen werd 

toen vergaderd en Sint-Fiacre zat telkens mee aan tafel. Dit leverde onvoldoende 

resultaten op. De Vlaamse sector tuinaanleg is nog steeds verdeeld en dit is een 

zwakte waar moet aan gesleuteld worden.     
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Een ambitieuze toekomst 

Na al die jaren heeft onze maatschappij sporen na gelaten en bewezen dat vakverenigingen 

op vandaag zeker een toekomst hebben. Steeds wist Sint-Fiacre zich aan te passen aan 

nieuwe tendensen. Ook in moeilijke periodes, zoals tijdens de Eerste en Tweede 

Wereldoorlog maar ook nu in de huidige economische crisis, toonde onze maatschappij de 

nodige veerkracht te bezitten en konden we als een feniks uit de assen herrijzen.  

Onze maatschappij Sint-Fiacre blijft ambitieus om op eigenzinnige doch creatieve wijze mee 

te werken aan een zinvol verenigingsleven. Dit willen we blijven doen met een open vizier en 

met aandacht voor vernieuwing, verjonging, overleg en communicatie. Dit zijn allemaal 

moeilijke thema’s die noodzakelijk zijn om succesvol te kunnen functioneren. 

Algemeen kunnen we zeggen dat de dienstensector van de tuinaanleg goed scoort. Bepaalde 

sierteeltsectoren in Vlaanderen hebben het wel moeilijker. Vandaag heeft de groensector in 

het algemeen zeker een toekomst mits we ons kunnen aanpassen aan nieuwe en snel 

wijzigende trends en evoluties. Dit is niet eenvoudig en bijgevolg moeten telers en 

hoveniers, samen met hun beroepsvereniging, alert zijn en constant mee evolueren. 

Conservatisme moeten we totaal verbannen. Om te overleven zullen beroepsverenigingen 

nog nauwer moeten samen werken met wederzijds respect in plaats van elkaar te zien als 

concurrenten. 

Sint-Fiacre beschikt over een succesvol verleden maar heeft ook bewezen klaar te zijn voor 

de nieuwe uitdagingen van de 21ste eeuw.  

Iedereen mag rekenen op onze blijvende en ambitieuze inzet en overtuiging. 

Er is zeker een toekomst: voor de sierteelt, voor de groenvoorziening en zeker ook voor onze 

maatschappij Sint-Fiacre. Daar zijn we met zijn allen sterk van overtuigd! 

   

 

Kortrijk – Marke                                                                                                                    
d-hotel  Abdijmolenweg 1 
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