De Leuvense groendienst,
tot uw dienst
De lente is officieel in het land, er breken drukke tijden aan voor de Leuvense groendienst: snoeien, onkruid bestrijden, zwerfvuil aanpakken, gazon maaien, … Wat betekent de groendienst
voor een stad als Leuven? Kan je als handelaar bij hen terecht? Handelen zocht dit voor u uit,
en nog veel meer … Tijdens een fijn gesprek met Jan Vandyck, directeur groenbeheer, werden we
ingewijd in de wondere wereld van de ‘mannen met de groene vingers’.

Kan je het takenpakket van de Leuvense
groendienst kort omschrijven?
“We zijn verantwoordelijk voor het beheer
en onderhoud van het groen en het openbaar domein van de stad. Dit is in totaal
300 ha. Daarnaast doen we ook aan renovatie. Het stadsgroen is immers zeer onderhevig aan slijtage (naar aanleiding van
een evenement of manifestatie). Denk
maar aan de recente afvalproblematiek in
het stadspark tijdens de eerste lenteprik.”
“We staan ook mee in voor de ondersteuning van de toeristische uitstraling van
onze stad, door o.a. het plaatsen van bloemenkorven. Hiervoor hebben we een eigen serrecomplex in Kessel-Lo, waar jaarlijks een 70.000 perkplantjes worden gekweekt. Die gebruiken we o.a. voor geschenkboeketten bij de opening van een
nieuwe winkel.”
Werken jullie ook met concrete
doelstellingen?
“Zeer zeker. We streven er bijvoorbeeld
naar om aan iedere Leuvenaar - op 400
meter wandelafstand - groen aan te bie-

den. Op die manier kunnen ouders die op
een appartement wonen, hun kinderen in
alle rust en ruimte laten spelen. We zijn
daar grotendeels in geslaagd, 80% van de
Leuvenaars kunnen we op die manier bedienen. Er blijven nog wel wat blinde vlekken zoals in de deelgemeenten Wilsele en
Wijgmaal. Maar daar zijn we aan bezig.”
Wordt de groendienst rechtstreeks
benaderd voor verzoeken of vragen?
“Absoluut. Zowel de burgers als de handelaars vinden hun weg tot bij ons. Zo hebben we op vraag van de Mechelsestraat
bloemen aangeplant. De middenstand
van de Tiensestraat had onze hulp ook ingeroepen naar aanleiding van de werken
in hun wijk tijdens de kerstperiode. We
hebben dan kerstbomen gezet.”
“Het geeft een goed gevoel om iets terug
te doen voor zij die hebben afgezien tijdens de werken. Ook de Leuvenaars komen bij ons aankloppen, zij vragen om
een bank, een petanqueveld of wat groen
te plaatsen. Buurten verenigen zich en beginnen terug te leven. Dat ondersteunen
we graag.”

Hoe ‘beoordelen’ jullie de aanvragen?
“Het is echt maatwerk. Samen met de
ploegbazen bekijken we geval per geval.
Zij kunnen dit ook beter inschatten en situeren. Het blijft ook een kwestie van aanvoelen wat kan of niet kan voor de stad.”
“We hebben duidelijk een voorkeur voor
de verzoeken vanuit een collectieve gemeenschap, in contrast met individuele
wensen uit eigenbelang. Alle verzoeken
zullen we in eer en geweten evalueren. De
centrale vraag blijft steeds: ‘heeft het een
toegevoegde waarde voor de openbare
ruimte?’”
Kan je terugvallen op een grote ploeg?
“Ik sta aan het hoofd van de afdeling
groenbeheer en begraafplaatsen, bestaande uit een 130-tal mensen. Hier in de
Botanische tuin bevindt zich slechts een
deel ervan: de administratie, de ontwerpafdeling en een zestal van onze beste
tuiniers. Goede vakmensen zijn hier in de
Botanische tuin onmisbaar.”
“Daarnaast heb je ook nog o.a. GIS-experten, veldwerkers en hun werkleiders.
We maken allen deel uit van de Directie
‘openbaar domein’, de grootste directie
van de stad met in totaal zo een 350-tal
mensen. Aan het hoofd van die directie
heb je Bruno Dewelde, mijn baas dus. Als
bio-ingenieur kent hij ook veel van het
vak. Het is fijn samenwerken met hem,
we toetsen veel bij elkaar af.”
Is het zo dat je over ‘groene vingers’
moet beschikken om hier te werken?
“Vroeger was dat echt zo. Toen mochten
enkel tuinbouwers tewerkgesteld worden
als tuinier. We hebben dit principe nu
moeten laten varen, we vonden immers
geen mensen meer. Wat niet belet dat je
nu nog steeds voor bepaalde functies over
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reizen met een bijzonder karakter in Kroatië
w w w. c arac tere. b e

Er even helemaal tussenuit naar een verrassend nieuwe bestemming? Bij voorkeur heerlijk
mediterraan? Dan is Kroatië uw perfecte vakantiebestemming. Schatkamer vol culturele pareltjes
en onvergetelijke landschappen, waar het bovendien heerlijk tafelen is, met geurige truffels
en gouden olijfolie, lokale ‘prosciutto’ en verse zeevruchten en vis, zonder de uitstekende
kwaliteitswijnen te vergeten. De Méditerranée zoals hij ooit was? U beleeft hem in Kroatië.
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de juiste capaciteiten moet beschikken,
zoals de ontwerpers en GIS-experten.”
“Maar blijkbaar zijn we dus niet meer zo
aantrekkelijk als werkgever. De jongeren
van de Leuvense tuinbouwschool willen
het liefst privé tuinen aanleggen en maken zelden de stap naar het openbaar domein. Misschien schrikt het verplicht
proefexamen aan de stad – voor elke functie – hen wel af.”
Heb je in je huidige leidinggevende
functie nog de kans om op het terrein te
komen?
(zucht) “Eigenlijk steeds minder. Je ziet
mijn bureau hier, vol dossiers en paperassen. Ik ben bezig met begroting, personeel, beleidsvoorbereidend werk, … Ik ben
tuin- en landschapsarchitect van opleiding en ben 21 jaar geleden naar hier gekomen om met groen bezig te zijn. Ik had
mijn eerste moestuin op mijn zes jaar…”
“In de planmatige fase ben ik wel nauw
betrokken, maar zodra het interessant
wordt en je naar uitvoering gaat, moet ik
het afgeven. Na een jaar word je wel uitgenodigd op de inhuldiging (lacht). Doorgroeien heeft voor- en nadelen, ik ben het
stadsbestuur wel dankbaar voor de gegeven kansen”.
“Om onze stadssecretaris te citeren: “we
zijn er om de problemen op te lossen”. Het
is soms met bloedend hart, dat je ziet dat
je steeds verder van de basis wegdrijft. Ik
heb wel het geluk dat ik mijn kantoor heb
in de Botanische tuin, dat maakt veel
goed!”

Wat vormt op termijn de grootste
uitdaging voor de Leuvense groendienst?
“Dat is ontegensprekelijk de uitvoering
van de wetgeving, die stelt dat wij tegen
eind 2014 volledig moeten stoppen met
gebruik van herbiciden. Onkruidbestrijding zal op een totaal andere manier moeten gebeuren. We zijn al jaren bezig met
het uitzoeken van alternatieve methoden.
Het zal vooral moeilijk worden op bepaalde locaties, zoals dolomietwegen en begraafplaatsen.”

“Hoe we dit laatste handmatig gaan moeten doen, tussen de zerken, is me totaal
nog niet duidelijk. Het zal veel personeel
– en dus geld – kosten. Mensen vinden
het – terecht – belangrijk dat deze plaatsen er net en proper bij liggen. Tja, toveren kunnen we nog altijd niet… Maar het
bestuur is zich daar terdege van bewust
en heeft ons de laatste jaren reeds extra
mensen gegeven om ons werk goed te
kunnen (blijven) doen.”
Hoe gaan jullie bij de groendienst om
met de mondige burger?
“Het is inderdaad een feit dat we heel veel
tijd en energie steken in het beantwoorden van e-mails van bewoners. Er is ook
weinig ‘drempel’ meer met het internet.
Vroeger dacht je wat langer na voor je in
je pen kroop, nu is een mail snel verstuurd. Zelfs met het hele schepencollege
en de burgemeester in kopie (lacht).”
“Er is ook voor ieder wat wils: meldingskaart, ombudsdienst, klachtenformuliertje, … Het komt bij ons een beetje over als
schieten op al wat beweegt. Maar tegelijk
mag de burger het ons zeggen als het niet
goed is. Ik geniet wel nog steeds van de
– eerder zeldzame – positieve mailtjes die
ik krijg, om te bedanken voor de mooie
bloemen in de straat bijvoorbeeld.”
groendienst@leuven.be
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