Eén op vijf van de tuineigenaars doet beroep op een
tuinaannemer
(een overzicht van de cijfers tot juni 2021)

De coronacrisis en vooral de lockdowns hadden een invloed op diensten van de tuinaannemer.
Hieronder de belangrijkste conclusies uit de gegevens die GfK Belgium verzamelt via
individuele consumentenbevragingen bij 4 000 Belgen in opdracht van VLAM.

1 op 5 tuinbezitters doet beroep op de diensten van een tuinaannemer
17% van de Belgische gezinnen deed de laatste twaalf maanden beroep op de diensten van een
tuinaannemer. Dit is 1 op 6 Belgen of 1 op 5 tuineigenaars. Iets meer dan de helft van de
tuineigenaars doet enkel beroep op een tuinaannemer voor onderhoud. 41% neemt een tuinaannemer
onder de arm voor geheel of gedeeltelijke (her)aanlag van de tuin. Opvallend is dat in de periode juli
2020 tot juni 2021 meer mensen beroep deden op een tuinaannemer voor ‘andere zaken’ namelijk
voor het aanleggen van zwembaden, voor verharding en voor andere werken. Dit percentage is
gestegen van 6% in 2018 naar 11% nu.

Mensen die beroep deden op een tuinaannemer behoren tot een hogere sociale klasse en wonen in
een alleenstaande woning waarvan ze eigenaar zijn. Hun tuin is groter dan gemiddeld namelijk 616 m²
ten opzichte van 459 m².
Jongere huishoudens schakelen eerder een tuinaannemer in voor een volledige (her)aanleg van de
tuin, oudere huishoudens willen eerder hulp bij het onderhoud.
Er werd in de afgelopen 12 maanden voornamelijk in de lente beroep gedaan op de diensten van de
tuinaannemer (in 58% van de gevallen). Daarna komen de herfst (26%) en de zomer (22%). De winter
sluit het rijtje met 17% van de gevallen.
Voor de helft van de respondenten bedroeg de factuur van de tuinaannemer zo’n €300 (mediaan). Dit
bedrag is zo laag omdat de meerderheid enkel beroep doet op een tuinaannemer voor onderhoud.
De gemiddelde factuur bedroeg evenwel €1 703. Dit gemiddelde wordt heel sterk beïnvloed door een
kleine groep met een hoge factuur. De gemiddelde factuur ligt in het Noorden iets hoger dan in de rest
van het land.
36% van de Belgen zegt bij de tuinaannemer ook levende materialen te hebben aangekocht. Het
betreft hier voornamelijk bomen. De helft van de respondenten betaalde meer dan €109 (mediaan)
voor deze levende materialen. Dit bedrag is de laatste jaren wel sterk afgenomen (-40% ten opzichte
van 2018).

