
  

              

           

 

 

ACADEMISCHE ZITTING 
TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTUUR EN TUINAANLEG IN VLAANDEREN:  

EEN POSITIEF VERHAAL 

 

15.06.2019 

Welkomstwoord  
door Karl Vancauwenberghe, voorzitter K.H.Sint-Fiacre 

 
Dames en heren, 
Geachte genodigden, 

Geachte leden en sympathisanten, 

 
Als voorzitter van de West-Vlaamse beroepsvereniging Sint-Fiacre ben ik een 

gelukkig man u hier te mogen verwelkomen in de salons van Maelstede naar 
aanleiding van onze 130ste verjaardag. 

 
Het is een feit dat onze maatschappij momenteel de oudste nog actieve 

beroepsgilde is voor tuinaannemers en siertelers in Vlaanderen.  
Een dergelijk lustrum van 130 jaar willen we dan ook vieren, niet enkel met 

lekker eten en sprankelende drank. Van ons samenzijn willen we gebruik maken 
om ons even te bezinnen over ons vak. Daarom organiseren we deze namiddag 

een academische zitting met een aantal inspirerende lezingen. 

Onze vakvereniging Sint-Fiacre werd opgericht in februari van 1889 te Kortrijk. 
Een aantal vooruitdenkende hoveniers en bloemisten verenigden zich in één 

maatschappij onder het patronaat van Sint-Fiacre, de bekende patroon van de 
hoveniers. De maatschappij kende een succesvol verleden met veel 

toonaangevende initiatieven. 
Heden is er feitelijk weinig veranderd: nog steeds voelen we allemaal de 

behoefte om samen te komen met vrienden en collega’s om plezier en kennis te 
delen. Daarom zijn we ook hier vandaag samen in Maelstede. 

Iedereen van harte welkom! 
Dames en heren, een academische zitting, dat klinkt serieus, maar laat ons 

deze namiddag in een collegiale en ontspannen sfeer genieten van een aantal 
boeiende lezingen. 

Ik verwelkom dan ook heel speciaal onze gelegenheidssprekers. 
Eerst komt mevrouw Sylvie Van Damme aan het woord. Zij is docente 

landschapsontwerp aan de Hogeschool te Gent en is mede verantwoordelijk 

voor de vorming van de Vlaamse tuin- en landschapsarchitecten. Zij zal vooral 
focussen op de positie van de tuin- en landschapsarchitectuur in Vlaanderen. 

Onze tweede spreker is tuin- en landschapsarchitect Chris Vermander. Met zijn 
Buro voor vrije ruimte heeft hij een jarenlange carrière uitgebouwd in 

tuinontwerp en kon hij veel tuinaannemers technisch en esthetisch begeleiden  
bij de aanleg van tuinen, parken en landschapsprojecten in binnen- en 

buitenland. Ik zou zeggen, hij kent de klappen van de zweep. 



Aansluitend zal onze secretaris Dirk Vandromme het hebben over de taak van 

onze vakvereniging anno 2019. Daarbij kijken we inderdaad niet enkel naar het 
succesvolle verleden van onze maatschappij maar bereiden we ons, met de 

nodige ambitie, voor op de toekomst als West-Vlaamse beroepsvereniging voor 
sierteelt en groen. Hij zal proberen enkele prangende vragen te beantwoorden. 

Om af te ronden verwelkomen we de ondervoorzitter van Boerenbond, de heer 

Eric Van Meervenne, die het slotwoord zal uitspreken. 
Onze focus deze namiddag is dus gericht op groen in al zijn vormen. Op de een 

of andere wijze bent u persoonlijk betrokken als groendeskundige bij het 
ontwerp, de aanleg en het beheer van openbaar en privaat groen in 

Vlaanderen. Uiteraard is ook de teelt van alle soorten planten van cruciaal 
belang bij de realisatie van een groen en gezond leefklimaat. Met andere 

woorden, de vakgebieden van de tuin- en landschapsarchitectuur, groenaanleg 
en sierteelt zijn innig met elkaar verbonden.  

Elk van uw professionele projecten, hetzij een kleine private tuin of een groot 
landschappelijk parkgebied, al deze groene ruimten hebben een positieve 

inbreng bij de uitbouw van een groen Vlaanderen. Dit betekent dat uw taak, als 
ontwerper, teler of uitvoerder, zonder twijfel een belangrijke maatschappelijke 

waarde heeft. De vraag is hoe succesvol groenontwerp, sierteelt en groenaanleg 
momenteel zijn in Vlaanderen.  

Dames en heren, ik ben overtuigd dat de volgende presentaties van onze 

sprekers ons enige duiding zullen geven.  
Na de lezingen is er een receptie voorzien, aangeboden door Sint-Fiacre en zijn 

gulle sponsors.  
Dank alvast voor uw interesse en aanwezigheid hier vandaag en ik wens jullie 

allen, in naam van het bestuur van Sint-Fiacre, een aangename en vooral 
inspirerende namiddag. 
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