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Medio januari kwam minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat met het voorstel 
om de komende jaren extra te investeren in het herinrichten van Nederland om het robuust te 
maken tegen extreem weer, zoals piekbuien en langdurige droogte. Ze wil er zelfs de Waterwet 
voor wijzigen, zodat er meer geld beschikbaar komt voor de aanpak van wateroverlast. Zodra de 
wetswijziging is doorgevoerd, kan vanaf januari 2021 geld uit het Deltafonds ingezet worden voor 
klimaatadaptatieprojecten. De circa 1 miljard euro die jaarlijks beschikbaar is, kon tot nu toe name-
lijk alleen worden geïnvesteerd in kustbescherming, hoogwaterbescherming in het rivierengebied 
en in zoetwatervoorziening.

Om projecten op korte termijn vanuit de Rijksoverheid te steunen stelt de minister dit jaar boven-
dien ook bijna € 5 miljoen extra beschikbaar voor vijf regionale pilotprojecten waarvan op korte 
termijn al de schop de grond ingaat. Dit klinkt mij als muziek in de oren. Een geweldige opgave 
voor ons groenprofessionals! Wij weten immers als geen ander hoe we tuinen, straten, parken, 
daken enzovoorts anders kunnen inrichten om de gevolgen van de extreme weersomstandigheden 
op te vangen. We hebben er tal van groene oplossingen voor, die we prachtig hebben gebundeld 
in de handleidingen voor De Levende Tuin en Het Levende Gebouw. Dit jaar nog hopen we daar 
ook een concept voor De Openbare Ruimte aan toe te voegen. 

Fijn om te merken dat onze voortdurende lobby voor vergroening van de leefomgeving haar vruch-
ten afwerpt. Het schept ook verantwoordelijkheden. Het is aan ons om de maatregelen vakkundig 
uit te voeren. Meer dan ooit is het noodzakelijk te investeren in opleiding en training.

Momenteel zijn we als uw vertegenwoordigers in gesprek met de bonden om een nieuwe cao af 
te sluiten. Ook hierbij hebben we te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Waar het 
voorheen bijvoorbeeld vooral ging over vorstverlet en hoe lang de winter zou duren, dragen de 
werknemersverenigingen nu onderwerpen aan zoals ‘werken tijdens hete perioden’ en hoe daar-
mee om te gaan. De tijden veranderen. Laten we alert inspelen op ontwikkelingen.

We zijn dit jaar feestelijk begonnen in Hardenberg. We vieren het 100-jarig bestaan van onze 
vereniging. Gezamenlijke inspanningen hebben in al die jaren steeds tot mooie resultaten geleid. 
Daar kijken we samen met u graag op terug, maar zeker richten we onze blik ook op een 
bloeiende groene toekomst! Tot ziens in de regio!

RIEN VAN DER SPEK
voorzitter
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Ligt u wel eens wakker van uw personeelszaken? 
Veel zorgen zijn te voorkomen door een goed perso-
neelsbeleid te voeren. Als u een duidelijk overzicht 
hebt van wat er wanneer moet gebeuren, geeft dat 
rust. Helemaal als u het dan ook structureel uitvoert. 
Veel zaken zijn ver van tevoren in te plannen. Denk 
aan de jaarlijkse functioneringsgesprekken.

PERSONEELSSCAN
De VHG personeelsscan helpt u om in beeld te bren-
gen waar binnen uw organisatie nog verbeterpunten 
liggen als het gaat om uw personeelsbeleid. De 
volgende onderwerpen komen aan bod:
– Algemeen (werving- en selectie, huishoudelijk 

reglement, functioneringsgesprekken etc.)
– Inzicht (in personeelskengetallen, salarissen, wet- 

en regelgeving omtrent verzuim en ontslag)
– Opleiding en ontwikkeling (o.a. persoonlijke 

ontwikkelplannen)
– Betrokkenheid medewerkers (bij de visie van het 

bedrijf, de doelstellingen, plannen etc.)
– Leidinggeven (sturen op competenties, aandacht 

voor duurzame inzetbaarheid)
– Inzetbaarheid (veilig en gezond werken, registratie 

oorzaken verzuim etc.)

ADVIEZEN
Na het doorlopen van de scan krijgt u een persoon-
lijke terugkoppeling, met adviezen en verwijzing 
naar instrumenten en methoden die u kunt inzetten. 
Zo kunt u via de VHG-website een personeelsregle-
ment en een huishoudelijk regelement downloaden. 

Ook kunt u gebruik maken van de informatie over 
functioneren en beoordelen en de handige taak/
functiematrix.

BETROKKEN MEDEWERKERS
Als u wilt werken aan de betrokkenheid van uw 
medewerkers, is het raadzaam om periodiek (bij-
voorbeeld eens in de twee jaar) een medewerkers-
tevredenheidsonderzoek te doen. Daarmee laat 
u zien dat u veel waarde hecht aan de mening en 
ideeën van uw medewerkers. In zo’n onderzoek 
kunnen uw medewerkers feedback geven op het 
reilen en zeilen binnen de organisatie. Niet alleen 
over de voorzieningen en de werkomgeving, maar 
bijvoorbeeld ook over werkplezier en ontwikkelings-
mogelijkheden. 

GERICHTE ACTIE
Een medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft u 
inzicht in de betrokkenheid, tevredenheid en bevlo-
genheid van uw medewerkers. Waar nodig kunt u 
gericht actie ondernemen. Een voorbeeld van een 
vragenlijst voor zo’n onderzoek treft u aan op de 
VHG-website. Scan de QR-code met uw telefoon:

Gebruik de handige VHG-tools

Een goed personeelsbeleid kan u als ondernemer veel ‘winst’ opleveren. Het 
zorgt niet alleen voor rust en overzicht, maar ook voor tevreden, gemotiveerd en 
betrokken personeel. Het maakt uw bedrijf bovendien aantrekkelijk voor nieuw 
talent en ervaren professionals. VHG heeft handige tools ontwikkeld: een scan 
om uw personeelsbeleid in kaart te brengen én een vragenlijst om de tevreden-
heid onder uw medewerkers te peilen.

TEKST: ANNEMIEKE BOS

Personeelsbeleid en medewerkerstevredenheid verbeteren? 
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Tip
Zorg ervoor dat u bent ingelogd als 
VHG-lid. Dan krijgt u meer artikelen 
en veelal lagere prijzen te zien.

Wat vindt u waar op de VHG-website?
Op de website van VHG vindt u een schat 
aan informatie en handige hulpmiddelen die 
u kunt inzetten voor uw bedrijfsprocessen, 
marktbenadering, personeelsbeleid enzovoorts. 
Uit het brede aanbod lichten we er graag 
een dienst voor u uit. Dit keer het bestellen 
van oorkondes. 

Eventuele vragen over een 
bestelling kunt u mailen naar 

bestellingen@vhg.org.
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Heeft u binnenkort een medewerker die 10, 12½, 25 of 40 jaar bij u in dienst is? 
Via de VHG-website kunt u voor hem of haar een oorkonde aanvragen. 
Een leuk aandenken aan een bijzonder moment!

TEKST: ANNEMIEKE BOS

Op de website van VHG (www.vhg.org) vindt u op 
de pagina van de Ondernemershelpdesk de knop 
‘Publicaties en oorkondes bestellen’. Daar kunt u
via een formulier de oorkonde bestellen. Als u het 
formulier minimaal één maand voor de uitreikings-
datum invult en verzendt, ontvangt u de oorkonde 
tijdig via de post. 

DIRECT NAAR HET FORMULIER? 
SCAN DE QR-CODE MET UW TELEFOON:

PUBLICATIES BESTELLEN
Brochures, offertemappen en boekjes bestelt u ook 
eenvoudig online. Als u uw gegevens invult en de 
artikelen die u wilt bestellen aankruist, krijgt u het 
materiaal op uw adres bezorgd.
In het digitale bestelformulier ziet u een overzicht van 
alle publicaties die u kunt bestellen. Van offerte-
mappen en Algemene Consumenten of Business-
voorwaarden tot en met de handleiding De Levende 
Tuin en stickers met het VHG-logo. Alle prijzen zijn 
inclusief 21% BTW en verzendkosten. •
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VHG-directeur Egbert Roozen feliciteerde de aan-
wezige leden met dit jubileum en stelde vast dat 
de doelstellingen van weleer nog altijd actueel zijn: 
samen professionaliteit uitdragen, samen werken aan 
een goede cao en goed groen onderwijs. “Kijk waar 
we vandaag staan. Onze sector doet ertoe, met alle 
groene oplossingen die we bieden voor maatschap-
pelijke problemen. Wees trots op wat je doet en laat 
het zien!”, aldus zijn boodschap.

FEESTJAAR
Er werd niet alleen teruggeblikt, maar ook vooruit: 
Roozen kondigde voor dit feestjaar een speciale 
actie aan voor de leden in het kader van de Nationale 
Zaaidag in april, een nieuwe handleiding over groen 
in de openbare ruimte én een feestelijk gala in no-
vember, met de uitreikingen van de VHG-competities 
(zie ook het artikel op pagina 18).

De zaal in de evenementenhal in Hardenberg was maar net groot genoeg, zo 
bleek op 15 januari. Meer dan 300 leden en andere genodigden waren gekomen 
om de traditionele nieuwjaarslunch van Branchevereniging VHG op de eerste 
dag van de Groene Sector Vakbeurs bij te wonen. Een bijzonder feestelijke 
bijeenkomst, want VHG viert dit jaar haar 100-jarige bestaan. 

TEKST: ANNEMIEKE BOS, FOTO’S: JAN DIJSTELBLOEM

Trendwatcher Adjiedj Bakas ziet voor de groensector onder andere kansen in de 
gezondheidszorg en in 'smart homes'.

8



Onderschrift
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TRENDS
Trendwatcher Adjiedj Bakas gaf een inkijkje in de 
toekomst. Bakas voorziet veel veranderingen in 
dit Chinese jaar van de rat. Het kabinet zal de 
stagnerende woningmarkt vlot gaan trekken door 
oplossingen voor de PFAS- en stikstofcrisis te treffen. 
Er zullen meer huizen worden gebouwd, met minder 
grote tuinen. Kansen voor de groensector zijn er in 
de gezondheidszorg en in ‘smart homes’: huizen 
waarin technologie een belangrijke rol speelt. 
“Jullie concept voor Het Levende Gebouw sluit daar 
mooi op aan.” In de openbare ruimte ontstaat meer 
ruimte voor groen wanneer bijvoorbeeld slimme 
garages met parkeerrobots ondergronds kunnen 
worden gerealiseerd. 

MENSELIJKE MAAT
Kunstmatige intelligentie en robotisering zal veel 
administratief en logistiek werk makkelijker maken. 
Technologie wordt ook in het onderwijs meer 
zichtbaar, bijvoorbeeld docenten die per video
tegelijkertijd les geven aan meerdere klassen. 

Henrik Bos (rechts), de voorzitter van de Europese koepel-
organisatie ELCA, was aanwezig om VHG te feliciteren met 
haar jubileum. Voorzitter Rien van der Spek nam het 
geschenk in ontvangst.

De VHG-stand op de Groene Sector Vakbeurs werd goed bezocht.
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Vision-Mobile voelt als een tweede 
natuur. Is duurzaam en toekomstbestendig 
en geeft je inzicht in up-to-date informatie. 
Neem je online kantoor mee naar buiten en 

bespaar op kosten en tijd. Vision-Mobile, 
waarom binnen als het buiten kan?

Planning, 
projecten 

en klanten
altijd en 
overal bij 
de hand

Ook voor 
Easy-Vision

Tel. +31 (0)172 23 54 44
www.groenvision.com

DCM Nederland BV • Tel: +31 (0)71 401 88 44 • info@dcm-info.nl

www.dcm-info.nl

Beste combinatie voor de aanleg 
van een gazon of plantvak

• Bodemverbetering en voeding
• Rijk aan organische stof
• Met lavameel, van nature rijk aan sporenelementen
• Bevat nuttige bacteriën

Zonder toepassing DCM VIVIMUS®

en DCM ACTIVATOR

Met toepassing DCM VIVIMUS®

en DCM ACTIVATOR

NIEUW, 
NU IN 

MINIGRAN®
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Bakas drukte de ondernemers op het hart de trends 
te benutten. “Ik ben ervan overtuigd dat jullie dat 
kunnen. Jullie doen dat immers al 100 jaar.” Volgens 
de trendwatcher is het zaak oog te houden voor de 
menselijke maat en te blijven investeren in creativiteit.

NIEUWE LEDEN
De ledenwerfactie die VHG het afgelopen jaar heeft 
gevoerd, leverde 26 nieuwe leden op, waarvan een 
aantal in Hardenberg aanwezig was. 

De nieuwe VHG leden ontvangen het logo bordje tijdens de lunchbijeenkomst.

Zij kregen het VHG-schildje overhandigd, waarmee 
zij met trots hun lidmaatschap toonbaar kunnen 
maken. 

NATIONALE WEDSTRIJD TUINAANLEG
Tijdens de Groene Sector Vakbeurs vonden ook 
kwalifi catierondes plaats voor de Nationale Wedstrijd 
Tuinaanleg. De winnaars van deze rondes streden 
in februari om de titel tijdens TuinIdee. Zie ook 
pagina 24. •

Teams van mbo-scholen uit de regio strijden tijdens de vakbeurs om een plek in de fi nale.
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Zij-instromers vinden hun plek in de 
groenbranche

Deze zomer startte Branchevereniging VHG de campagne 
‘Ik ben groen! Jij ook?’. Deze campagne om zij-instromers 
te werven, werd positief ontvangen bij het publiek én binnen 
de branche. VHG Magazine sprak met een zij-instromer die 
zijn draai gevonden heeft.

1 juli 2019 lanceert VHG de arbeidscampagne ‘Ik ben groen! Jij ook?’ Hiermee wil VHG zij-instromers werven voor de groene branche. 
Jij kan hier ook aan deelnemen door bovenstaande films te delen! Kijk voor meer informatie op 

Wil jij ook graag je passie voor de groen sector delen?
Volg deze stappen en doe mee met de VHG ‘Ik ben groen! Jij ook?’-campagne!mpagne!

Bekijk de video’s door op de 
afbeelding te klikken en kies er één uit

Open een social media app of
website naar keuze en deel de link Plaats er een leuke tekst bij

Marco

Dagmar

Lesly

Simon

CompilatieC

Hovenier

Hovenier en huisarts

Interieurbeplanter

Ecologisch hovenier

Ik ben groen! Jij ook?

Ik ben groen! Jij ook?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Ga voor meer informatie naar

https://vhg.org/ikbengroen

#ikbengroen

#zijinstromer

#hovenier

#interieurbeplanter

www.vhg.org/ikbengroencampagne

Adriaan werkte als freelance-manager in het bedrijfs-
leven. Om meer fysiek actief te zijn in de buitenlucht, 
begon hij met het organiseren van buitensport. 
“Erg leuk, maar na een poos zat ik weer heel veel 
achter mijn bureau.” Toen hij zijn eigen tuin wilde 
aanleggen, sloeg de vonk over. “Ik kwam in contact 
met tuinontwerper Harry Pierik. Hij maakte een mooi 
ontwerp en bood de keuze om het (deels) zelf uit te 
voeren. Dat was het voor mij. Waarom heb ik daar 
niet eerder aan gedacht?”

SAMEN
Met ondersteuning van Harry Pierik waagde Adriaan 
de stap. “Ik leer vooral in de praktijk, van andere 
hoveniers. Daarnaast verdiep ik me grondig in plan-
tenkennis. Ik houd van planten, bomen en grond. 

Onlangs zijn we lid geworden van de branchevereni-
ging. De groenbranche is behoorlijk ontwikkeld, ik 
ontmoet veel hoveniers met verstand van zaken.”

MET BEWONERS
Stadshovenier Zwolle richt zich op kleinere projec-
ten in en om Zwolle, liefst met hulp van bewoners. 
“Vergroenen kan al met kleine dingen. Steeds meer 
mensen haken aan. Voor bestrating, schuttingen, 
tuinhuisjes enzovoorts werk ik samen met anderen. 
Zo is een collectief ontstaan van professionals, elk 
met zijn of haar eigen expertise. Samen helpen we 
met geveltuinen, groendaken, waterontkoppeling 
enzovoorts. We vergroenen niet alleen tuinen, maar 
ook straten en schoolpleinen. Het is een geweldig 
leuk vak!” 

“Waarom heb ik hier niet 
eerder aan gedacht?”
Na 20 jaar achter een bureau te hebben gezeten, gooide Adriaan 
Mosterman het roer om. Dat is inmiddels drie jaar geleden. Nu 
runt hij Stadshovenier Zwolle, een samenwerkingsverband van 
verschillende groenprofessionals. Achteraf een logische keuze 
voor iemand die zo graag in de natuur is.

TEKST: ANNEMIEKE BOS, FOTO: ADRIAAN MOSTERMAN

Zij-instromer Adriaan Mosterman:
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Kom naar de Future 
Green City collegetour
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De volgende bijeenkomsten staan nog 
op het programma:
25 maart - thema Urban Landscape op Hanze 
Hogeschool in Groningen, duo-interview met 
landschapsarchitect Adriaan Geuze en Rob 
Roggema van Hanze Hogeschool.
Medio maart - thema Groen Blauwe 
Netwerken op TU in Delft.
23 april - thema Civiele techniek & Groen op 
RDM campus in Rotterdam.
Houd de VHG-agenda in de gaten voor meer 
informatie en aanmelden.

De tweede editie van de Future Green City collegetour is in volle gang. 
Studenten van verschillende hogescholen maken tijdens deze tour kennis met 
hun toekomstige professioneel werkveld en collega’s. De collegetour doet nog 
tot en met april 2020 diverse hogescholen aan, verspreid over het hele land.

TEKST: ANNEMIEKE BOS, FOTO: STADSWERK

Op de HAS in ’s-Hertogenbosch in november was 
het thema mobiliteit. Een kleine 100 studenten 
luisterden, met leden van Stadswerk en VHG, naar 
het collegetourinterview met Walter Dresscher, 
initiatiefnemer van de Natuurlijke stad, om vervolgens 
verbaal met elkaar de degens te kruisen rondom een 
viertal stellingen. Het werd een interessante middag.

HET LEVENDE GEBOUW
De tweede stop van de Future Green City collegetour 
was in Velp. Op Van Hall Larenstein was klimaat-
verandering het thema en Kim van der Leest de
interviewgast. Ongeveer 75 studenten luisterden 
aandachtig naar haar verhaal over Het Levende 
Gebouw. Vooral wanneer Kim ze aan het einde 
van het interview nog wat op het hart drukt: “Jullie 
hebben een beroep met toekomst en kunnen echt 
bijdragen aan een beter leefbare wereld. Dat lijkt 
me super zinvol!”
In januari ging Harry Boeschoten, programma-
directeur Groene Metropool Stadsbosbeheer in 
gesprek met studenten van Aeres Hogeschool in 
Almere over Waardevol Groen en de functie van 
groene netwerken versus groene plekken. Groen 
dicht bij de woonomgeving is cruciaal voor de 
ontwikkeling van kinderen. De verslagen van deze 

bijeenkomsten vindt u terug in het online Future 
Green City collegetour magazine, te vinden via de 
VHG-website onder ‘Actueel & Agenda’.

KOM IN CONTACT MET STUDENTEN
De Future Green City collegetour wordt georgani-
seerd door Branchevereniging VHG in samenwer-
king met Vereniging Stadswerk Nederland. Het is 
een unieke kans voor bedrijven en gemeenten om 
in contact te komen met studenten. 
U bent van harte welkom. •
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De beweging De Levende Tuin heeft er een nieuwe partner bij: Het Groene  
Loket. Dit platform helpt bij het vergroenen, verkoelen en regenbestendig maken 
van de leefomgeving. Ook begeleidt en verbindt het bewoners met gemeenten 
en begroeners. Initiatiefneemster Tamara van Dijk ondertekende tijdens de 
VHG-lunchbijeenkomst in Hardenberg het manifest.  

TEKST: ANNEMIEKE BOS, FOTO’S: HET GROENE LOKET/JAN DIJSTELBLOEM

Tot twee jaar geleden was Tamara van Dijk met heel 
andere dingen bezig dan het lobbyen voor ver-
groening. “Ik heb altijd als strategisch adviseur in 
de marketing en sales gewerkt, voor verschillende 
sectoren. Ik wilde het roer omgooien en bedacht wat 
ik zou kunnen doen als het gaat om duurzaamheid. 
Ik ben me toen onder andere gaan verdiepen in 
groene daken, ik kwam in contact met Sempergreen 
(specialist in oplossingen voor groene daken – red.) 
en ontdekte wat een geweldige oplossing groene 
daken bieden. Ze houden water vast, zorgen voor 
luchtzuivering en verkoeling. Bovendien beschermen 
ze het dak tegen stormschade en voorkomen ze 
wateroverlast. En dan zijn ze ook nog eens vrij een-
voudig te realiseren en dankzij subsidies voor veel 
mensen betaalbaar! Helaas weten veel consumenten 

dit allemaal niet. Dat fascineert me enorm. Ik heb het 
tot mijn missie gemaakt om bewoners te inspireren, 
informeren en begeleiden. Ik wil vergroenen op het 
dak en in de tuin simpel maken en een beweging 
‘van onderaf’ op gang brengen. Wie enthousiast is, 
vertelt het door in zijn omgeving.”

“Het Groene Loket maakt 
de verbinding tussen 

consument, gemeenten  
en groenbranche”
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PRODUCTEN, ADVIES EN BEGELEIDING
Het Groene Loket biedt bewoners advies en concrete 
hulp. Wie zelf aan de slag wil kan producten via de 
website bestellen. Wie dat niet wil, kan hulp krijgen 
want voor kleinere projecten steken de mensen 
van het Groene Loket zelf de handen uit de mou-
wen. Voor grotere en complexere projecten wordt 
samengewerkt met ‘begroeners’. En wie subsidie wil 
aanvragen, kan rekenen op ondersteuning. “Wat we 
vooral willen stimuleren is het gezamenlijk aan-
pakken van vergroening. Als een groep bewoners 
samen hun woningen of buitenruimte vergroenen, 
biedt dat grote voordelen. Mensen komen in contact 
met elkaar, er ontstaat meer samenhang in de buurt. 
Ook fi nancieel is zo’n gezamenlijke aanpak aantrek-
kelijk. We organiseren bewonersbijeenkomsten om 
zulke projecten van de grond te krijgen en helpen bij 
het indienen van de gezamenlijke subsidieaanvraag.” 
Op dit moment is Het Groene Loket betrokken bij 
bewonersprojecten in Amsterdam en Leiden.

“Veel consumenten kennen 
de voordelen van groene 

daken niet”

is een project ingediend als pilot voor vergroening 
binnen de City Deal Klimaatadaptatie. “Zo komen we 
steeds met nieuwe partijen in contact. En we zijn nog 
geen jaar bezig! Ik word daar heel blij van.”
De aansluiting bij het Manifest De Levende Tuin biedt 
Het Groene Loket mogelijkheden voor samenwerking 
met een groep interessante partners. “Ik verwacht 
daar mooie dingen van. Juist door onze krachten te 
bundelen kunnen we meters maken.”

Kijk voor meer informatie op www.hetgroeneloket.nl •

SAMEN MET GROENPROFESSIONALS
Tamara ziet mogelijkheden voor samenwerking met 
VHG-groenprofessionals. “Zij hebben de kennis en 
ervaring in huis voor dit soort projecten. Ieder heeft 
zijn eigen rol en die van ons is vooral: optreden als 
lobbyist en verbinder. Vanuit Het Groene Loket willen 
we de verbinding maken tussen de consument, 
gemeenten en de groenbranche. De groenbedrijven 
kunnen ons ook inschakelen voor ondersteuning: de 
communicatie met bewonersgroepen, het aanvragen 
van subsidies etc. Samen kunnen we een totaalpro-
duct bieden. Bewoners goed bedienen, daar gaat 
het ons om.” 

GROEN VIA HET WERK
Naast daken richt Het Groene Loket zich ook op 
eenvoudige maatregelen die bewoners in hun tuin 
kunnen nemen: tegels vervangen door planten, de 
regenpijp loskoppelen en regentonnen plaatsen. 
“Waar ik ook hard mee bezig ben, is het opzetten 
van de mogelijkheid om ‘groen via het werk’ te 
realiseren. Zoals je een fi ets van het werk kunt heb-
ben, zou je ook kunnen denken aan een groendak 
waaraan de werkgever meebetaalt. Ideeën genoeg, 
maar werken aan een uitgebreid netwerk is minstens 
zo belangrijk”, vindt Tamara. 
De nominatie voor de VHG Groenprijs tijdens Duur-
zame Dinsdag heeft veel nieuwe contacten opgele-
verd en vooral ook het gesprek met Egbert Roozen 
dat daaruit voortkwam, bood inspiratie. Inmiddels 
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RI&E en Arbocatalogus in beweging

De wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie 
( RI&E) is onlangs omgezet naar een digitaal systeem, dat 
meer overzicht biedt. Ondernemers die een gecombineerd 
bedrijf hebben (bijvoorbeeld hoveniersbedrijf en groot 
groen) kunnen nu één RI&E invullen waarin meer thema’s 
aanklikbaar zijn.
Met het inventariseren van de risico’s ben je er nog niet. 
De Arbocatalogus helpt om de risico’s te beheersen en 
oplossingen te vinden. Als ondernemer in het groen wil je 
bijvoorbeeld weten hoe je je medewerkers zo goed mogelijk 
kan begeleiden (preventie). Als het toch een keer fout 
gaat, dan moet je kunnen aantonen wat je hebt gedaan om 
dat te voorkomen (door het vastleggen van opleidingen 
en instructie). Dat komt nu ook aan de orde in het nieuwe 
hoofdstuk ‘bosmaaier (veiligheid)’, kijk op www.agroarbo.nl 
en zoek: ‘bosmaaier (veiligheid)’. De komende tijd worden 
ook andere onderwerpen op dezelfde manier uitgewerkt. 
Algemene informatie over opleiding en instructie (en het 
aantoonbaar maken ervan) vind je op:  https://bit.ly/2OOz5ri.

Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers veilig werken én het naar hun zin 
hebben? Dat kwam uitgebreid aan de orde tijdens het Stigas-evenement 
over duurzame inzetbaarheid, waar ook VHG  acte de présence gaf.

TEKST: PETRA VAN HEIJNINGEN, FOTO’S: CHRIS VAN KOEVERDEN

Hoe krijg je een toekomstbestendig bedrijf waarin 
gezond en met plezier wordt gewerkt? Hoe houd 
je goede mensen binnen en trek je nieuwe mede-
werkers aan? Dat kwam allemaal aan bod tijdens 

het jaarlijkse Stigas-evenement 'Vitale bedrijven 
hebben de toekomst' met als thema: Duurzame 
inzetbaarheid is mensenwerk.

HOE PAK JIJ HET AAN?
Rond de 140 ondernemers en medewerkers van 
agrarische en groene bedrijven kwamen op 
6 februari naar Landgoed Mariënwaerdt in Beesd 
om zich een middag te verdiepen in duurzame 
inzetbaarheid. “De middag was vooral gericht op 
het delen van kennis en ervaring: hoe pak jij het 
aan?”, vertelt Sjoek van der Maarl, preventieadviseur 
en veiligheidskundige bij Stigas. “Opvallend is dat 
de bedrijven die aanwezig waren, al veel aandacht 
hebben voor hun personeel. Zij betrekken mede-
werkers op natuurlijke wijze bij het bedrijfsproces. 
Het is voor hen ook een inspiratiedag, je doet altijd 
ideeën op.” (Bekijk ter inspiratie ook de fi lmpjes van 
de genomineerde hoveniersbedrijven voor de Stigas 
Gezond & Vitaal Werken Prijs, zie kader).

NA BURN-OUT
Tijdens de presentaties werd het thema 'duurzame 
inzetbaarheid' op verschillende manieren belicht. 
“Het persoonlijke verhaal van Harrie Slagman 
maakte veel indruk”, vertelt Johan Tuenter, adviseur 
VHG Ondernemershelpdesk (VHG was een van de 
kennispartners van het evenement). Slagman vertel-
de over zijn burn-out, nadat hij was opgeklommen tot 
commercieel directeur in de uitzendbranche. 
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En de ‘Stigas Gezond & Vitaal Werken 
Publieksprijs’ gaat naar...

 Herman Vaessen (hoveniers en groenvoorziening) uit 
Maasbree heeft de ‘Stigas Gezond en Vitaal Werken 
Publieksprijs’ gewonnen. Dit bedrijf kreeg de meeste 
likes (op Facebook) voor het fi lmpje dat was gemaakt 
voor de nominatie. Onder de genomineerden bevond 
zich nog een hoveniersbedrijf: Nederveen Tuinen 
uit Lijnden. Aannemersbedrijf Van Wijlen (agrarisch 
loonwerk) uit Sprang-Capelle ging met de ‘Stigas 
Gezond en Vitaal Werken Prijs’ naar huis. Bekijk 
de fi lmpjes ter inspiratie en voor praktische tips op 
YouTube (zoek op StigasNL).

Tuenter: “Wat mij vooral is bijgebleven, is dat hij zei: 
je hebt geen functionarissen in dienst, maar mensen 
met een functie. Dat maakt het zo veel persoonlijker. 
Op het verhaal van Slagman werd uitgebreid 
doorgepraat: hoe herken je een burn-out, wat kun 
je als bedrijf of collega doen als je een burn-out ziet 
aankomen? En in welke mate mag je vragen naar 
de gezondheid van je medewerkers met de nieuwe 
privacyregels?”

ZELFREDZAAM
Naast gezond en veilig werken was er ook aandacht 
voor een ander actueel thema: het behouden van 
medewerkers. Van der Maarl: “Het is vooral belang-
rijk dat je je medewerkers voldoende aandacht 
geeft: laat ze meedenken en meepraten. Voor de 
hovenierssector geldt dat medewerkers op verschil-
lende locaties werken. Als ze 's morgens wegrij-
den, hoop je dat ze zelfredzaam zijn en zelfstandig 
beslissingen kunnen nemen. Dat maakt het vak ook 
leuk: medewerkers hebben een belangrijke mate van 
handelingsvrijheid.”

BEGIN MET RI&E
Duurzame inzetbaarheid is een thema dat onder-
nemers in het groen zeker aanspreekt, merkt Tuenter. 
“Het is alleen soms wel lastig om het concreet te 
maken. Als je niet weet hoe je het moet aanpakken, 
begin dan met de basis: zorg dat je de RI&E op orde 
hebt en hou deze actueel. En neem kennis van de 
Arbocatalogus. Verder is duurzame inzetbaarheid 
echt mensenwerk. Maak het persoonlijk en blijf met 
elkaar in gesprek.”• Ralf Vaessen neemt de ‘Stigas Gezond & Vitaal Werken Publieksprijs’ in ontvangst.

Hier wordt genetwerkt!
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De vier landelijke groencompetities van VHG zijn al jaren een begrip. Het is 
eervol om een nominatie te krijgen en geweldig om de competitie te winnen. 
Winnaars krijgen veel publiciteit en zien vaak hun klantenkring vergroten.  
Het aantal opdrachten neemt toe, net als hun expertstatus. Dit jaar organiseert 
VHG de wedstijden onder de overkoepelende naam Groenprofessionals van 
het Jaar. Daarnaast zijn er meer wedstrijdcategorieën, die passen bij de nieuwe 
VHG-domeinenstructuur. 

TEKST: CAROLINE VAN AMERONGEN

Nieuwe aanpak landelijke VHG-competities 

Naast de opzet is ook de planning van deze span-
nende competities meer gestroomlijnd, waardoor de 
promotie en communicatie meer gebundeld is en alle 
winnaars op één moment bekend worden gemaakt 
tijdens een speciale prijsuitreiking.

HELE GROENSECTOR OP DE KAART
Het doel van de landelijke wedstrijden is het vakman-
schap van de groenprofessional bekender te maken 
bij een breed publiek. Aansprekende, innovatieve en 
prachtig uitgevoerde opdrachten zetten de gehele 
groensector landelijk op de kaart. Tuineigenaren en 
opdrachtgevers worden gestimuleerd om een groen-
professional in te huren om duurzaam groen een 
prominente plaats te geven in de leefwereld. 

SLIMME PLANNING, MEER PRIJZEN
Vanaf dit jaar is de opzet van de competities wat 
veranderd, zodat deze beter aansluit bij de nieuwe 
domeinenstructuur van VHG. Ten eerste zijn er maar 
liefst zeven in plaats van vijf categorieën - en dus 
zeven prijzen! - waarbinnen groenondernemers hun 
inzendingen kunnen insturen (zie kader). De winnaar 
krijgt de titel Groenprofessional van het Jaar in een 
van de zeven categorieën. De verschillende com-
petities lopen gelijk op: van de start in maart tot de 
uitreiking eind november. De jurybezoeken zijn in mei 

Wordt u Groenprofessional van  
het jaar 2020? 
Grijp uw kans en laat zien dat u trots bent op uw 
vakmanschap en dat van uw team! 
De uiterste inzenddatum is XXX maart 2020. 
Via de VHG-site kunt u uw beste projecten dus nog net 
aanmelden. VHG hoopt op een groot aantal inzendingen! 
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Categorieën
In de landelijke competitie Groenprofessional van 
het Jaar 2020 reikt VHG prijzen uit in de volgende 
categorieën:
1. Het levende gebouw, binnen 
2. Het levende gebouw, buiten
3. Boomproject
4. Groenvoorziening
5. Tuin
6. Particulier natuurlijk zwembad
7. Particuliere zwemvijver

en juni op momenten dat de tuinen, vijvers en bomen 
op hun mooist zijn. Hiermee gaat een wens van veel 
eerdere inzenders en juryleden in vervulling.

FEESTELIJKE UITREIKING 
En ten slotte de uitreiking: VHG bestaat dit jaar 100 
jaar en dat wordt gevierd. Tijdens het Jubileumfeest 
op vrijdag 27 november 2020 presenteert VHG met 
trots alle genomineerden en worden de winnaars be-
kend gemaakt. Iedereen kan zo meegenieten van het 
vakmanschap van de Groenprofessionals van 2020!  

VAKJURY’S 
Er zijn 3 jury’s met vakspecialisten. De categorieën 
Het levende gebouw, binnen en buiten hebben 1 
vakjury, net als Boomproject en Groenvoorziening. 
Uit de jury’s van de voormalige Tuin- en Zwemvijver 
van het Jaar-wedstrijden vormen enkele leden de 
nieuwe jury voor de categorieën Tuin, Particulier 
natuurlijk zwembad en Particuliere zwemvijver. Elk 
jurylid jureert de inzendingen vanuit zijn of haar eigen 
expertise. Er wordt breed beoordeeld, denk aan 
ontwerp, plantkeuze, uitvoering, samenwerking met 
opdrachtgever en andere partijen, innovatie en de 
PR-waarde. Voor de categorieën Particulier natuur-
lijk zwembad en Particuliere zwemvijver gelden de 
internationale IOB-wedstrijdregels. 

WEDSTRIJDVERLOOP
Alle wedstrijden hebben een voorronde. Daar 
beoordelen de vakjury’s de inzendingen op papier 
en checken de inzendcategorie. Ze selecteren de 
projecten die voor een bezoek in aanmerking ko-
men. Nieuw is dat de jury alle projecten bezoekt en 
niet meer vanaf papier jureert, zoals in het verleden 
bij de Zwemvijver van het Jaar. Daarna nomineert 
de jury de inzendingen die kans maken om winnaar 
te worden. Ten slotte kiest de jury de winnaar. Bij de 
bezoeken gaat een fotograaf mee om de projecten 
in beeld te brengen. •
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Groenproject Tongelre, Eindhoven:

100 deelnemers van 
bijstand naar baan
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Raymond van de Sande, manager bij Ergon Groen 
& Reiniging, hoeft er niet lang over na te denken. 
Het is de aandacht voor mensen die ervoor zorgt 
dat Groenproject Tongelre zo duurzaam is. “Wie 
wil werken, krijgt bij ons een kans. Wij zorgen voor 
begeleiding op maat. Dat zijn we gewend, we bieden 
al jaren een beschutte werkplek aan mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.”

EXTRA HULP
Die aandacht toont zich op verschillende terreinen: 
het werken in kleine groepen, onder begeleiding van 
voorman uit het reguliere bedrijfsleven, extra hulp bij 
het leren van de Nederlandse taal en een aanbeve-
lingsbrief bij het solliciteren. “We bellen soms ook 
met instanties als blijkt dat deelnemers in de proble-
men komen omdat ze een brief van de woningbouw 
of belastingdienst niet snappen”, vertelt projectleider 
Dennis Heinsbergen. 

KAARTENBAK
Het initiatief voor dit project ging in 2015 uit van de 
gemeente Eindhoven. Die kampte al een paar jaar 
met een uitpuilende kaartenbak aan de ene kant 
en de behoefte aan extra handen voor het groen-
onderhoud in de wijken aan de andere kant. “In 
piekperioden plaatsten we werklozen op onder-
houdsprojecten, maar na afl oop keerden zij weer 
terug in de uitkering”, aldus Raymond. “Samen 
met het werkgelegenheidsteam en de dienst beheer 
Openbare Ruimte van de gemeente is toen een 
plan gemaakt om dat te doorbreken.”

PRAKTIJKOPLEIDING
In Groenproject Tongelre lopen de deelnemers eerst 
twee maanden stage. Daarna krijgen ze een contract 
voor acht maanden bij Ergon, waar ze in de praktijk 
worden opgeleid tot groenmedewerker. Tijdens hun 
dienstverband volgen ze ook een opleiding Basis-
veiligheid VCA en nemen ze zo nodig deel aan een 
taal- en basisvaardighedenprogramma.

16 NATIONALITEITEN
Waren het in het begin vooral mensen die werkloos 
waren geworden door de crisis, gaandeweg groeide 
het aantal statushouders onder de deelnemers. “We 
hebben wel 16 verschillende nationaliteiten gehad 
in het project”, vertelt Dennis. “Van een Poolse stu-
kadoor tot een Syrische rozenkweker. Van jong tot 
oud, al ligt de gemiddelde leeftijd rond de 44.”

WERKNEMERSVAARDIGHEDEN
Vanwege de grote verscheidenheid aan culturen 
en achtergronden van de deelnemers, wordt veel 
aandacht besteed aan werknemersvaardigheden 
in Nederland. Ook de ontwikkeling van taal op de 
werkvloer en communicatie is een belangrijk onder-
werp. “We maken bewust groepen waarin van elke 
nationaliteit maar één deelnemer zit”, aldus Marc 
van Heijster. Hij neemt de taken van collega Dennis 
sinds kort over. “De eerste twee maanden besteden ➜

Groenproject Tongelre ging in 2015 van start als proef met het doel (langdurig) 
werklozen en nieuwkomers in Nederland via een opleidingstraject naar een 
reguliere baan in de groensector te helpen. Zes jaar later werken de betrokken 
partijen nog altijd samen en is de 100ste deelnemer in dienst genomen. 
De sleutel tot dit succes? Aandacht.

TEKST: ANNEMIEKE BOS, FOTO’S: ERGON GROEN & REINIGING
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Door klimaatverandering krijgt Nederland 
steeds vaker te maken met extreme buien. Het 
huidige rioolstelsel kan deze grote hoeveelhe-
den water niet verwerken, waardoor vooral de 
straten in stedelijke gebieden vaker blank staan. 
Dit zorgt voor de nodige overlast en schade.

Hydrorock® International biedt een eenvoudige en 
duurzame oplossing om dit soort wateroverlastpro-
blemen te voorkomen. Door het regenwater niet via 
de regenpijp het riool in te laten lopen, maar af te 
koppelen en te bufferen op eigen terrein en/of tuin. 

De Hydrorock® buffers kunnen in korte tijd grote 
hoeveelheden water opnemen. Het water kan daar-
na geleidelijk in de bodem infiltreren. Naast dat de 
kans op wateroverlast significant minder wordt, zal 
ook de bodem minder snel uitdrogen. Het is hier-
door zeer interessant om de buffers onder een ga-
zon of groenstrook te plaatsen. Water van een terras 
of oprit kan door middel van de optionele lijngoten 
de blokken eenvoudig bereiken. 

Hydrorock® buffers zijn leverbaar in slanke blokken 
in diverse maten. De blokken hebben een efficiën-
tie van 95% van het totale volume. Dat betekent dat 
een klein blok van 36 liter ruim 34 liter water kan 
absorberen. Het systeem is gemakkelijk te koppelen 
waardoor een grotere buffer zeer eenvoudig te re-
aliseren is. 

De enorme buffercapaciteit en efficiënte maatvoe-
ring beperken graafwerkzaamheden, waardoor het 
ook eenvoudig te plaatsen is in een bestaande tuin. 
De blokken worden, afhankelijk van de toepassing 
achter elkaar of naast elkaar geplaatst en vormen zo 
naar keuze het gewenste buffer-, drainage- of infil-
tratiesysteem.

Zou u willen weten welke oplossingen wij voor uw 
projecten kunnen bieden? Neem dan eens een kijk-
je op onze website of ga eens langs bij onze dealers 
in de buurt. 

WWW.HYDROROCK.NL

WATEROVERLAST VOORKOMEN MET 
INNOVATIE HYDROROCK
STEENWOL INFILTRATIEBLOKKEN TEGEN WATEROVERLAST



we vooral aan het opbouwen van een werkritme en 
het herwinnen van zelfvertrouwen. Veel deelnemers 
komen uit een sociaal isolement.”

DOORSTROMEN
Aan het einde van het opleidingstraject bekijkt Ergon 
of de deelnemer kan doorstromen in een reguliere, 
betaalde baan. Van de honderd deelnemers die het 
traject hebben doorlopen, zijn er 90 nog steeds aan 
het werk in een gewone baan, veelal in de groen-
sector. De Syrische rozenkweker Osman Bilal, 
bijvoorbeeld. Tijdens het project bleek al snel dat 
hij niet alleen ervaring had in het groen, maar zich 
ook goed thuisvoelde in het groenonderhoud. Hij 
kon aan de slag bij groenaannemer Smits, waar hij 
inmiddels is opgeklommen tot voorman.

VAN CONCURRENT NAAR SAMENWERKINGS-
PARTNER
Ergon neemt een actieve rol in het bemiddelen van 
de deelnemers naar lokale groenbedrijven. “In het 
begin hebben we nog fl ink gelobbyd bij groen-
aannemers”, stelt Raymond. “Inmiddels benaderen 
de aannemers ons zelf. Men ziet ons niet meer 
als gesubsidieerde concurrent, maar als samen-
werkingspartner in de keten en toeleverancier van 

Jan van Eindhoven, projectleider bij Ploegmakers Cultuur-
techniek, is zeer te spreken over de medewerkers die via het 
Groenproject Tongelre zijn ingestroomd. En dat zijn er inmid-
dels al negen. “Er werken hier nog steeds twee medewerkers 
van het eerste projectjaar. Eén van hen is uitgegroeid tot 
ploegbaas. De deelnemers zijn welwillend en goed inzetbaar 
voor het onderhoudswerk dat wij doen. Hoe ze zich verder 
ontwikkelen, hangt grotendeels ook van henzelf af. Ploeg-
makers kan daarvoor het klimaat scheppen, maar dat wil niet 
zeggen dat dat tot succes leidt. Soms past een deelnemer niet 
zo goed in de groep, dat zit in kleine dingen. Het beheersen 
van de Nederlandse taal bijvoorbeeld. Dat is toch wel belang-
rijk om je in het team goed verstaanbaar te maken. Al met al 
denk ik dat dit project een goede stap is om het gebrek aan 
aanwas in de groenbranche te verkleinen.”

geschikte medewerkers. Als SW-bedrijf vervullen 
we zo een nieuwe rol en die past ons goed. We 
gaan dan ook zeker door! Naast de grotere groen-
bedrijven willen we de komende jaren ook graag 
kleinere groenbedrijven en hoveniers helpen bij hun 
personeelsvoorziening.” •
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Branchevereniging VHG 
op TuinIdee

Ruim honderd belangstellenden hadden zich zaterdag 
15 februari aan het einde van de middag verzameld 
bij de VHG-stand om de prijsuitreiking van de finale 
mee te maken. De vier tuinen lagen er keurig bij, 
maar welk team sprong eruit? Welk duo kwam in 
aanmerking voor een ticket naar Graz (Oostenrijk), 
waar in september dit jaar EuroSkills wordt georgani-
seerd? Jury-voorzitter Bas van Swigchem gaf het  
verlossende woord: Thijs Janssen en Guus Kanters 
van team Helicon uit Nijmegen mogen zich de 

winnaars noemen. Op de tweede plaats eindigde 
het team van Zone.college uit Zwolle. Het brons ging 
naar het team van het Zone.college uit Almelo. Team 
Helicon uit Boxtel werd vierde.

HOOG NIVEAU
De ontlading bij de winnaars was groot: “Super! Wat 
een geweldige ervaring”, aldus Thijs. Het winnende 
team blonk volgens de jury uit in de nauwkeuri-
ge maatvoering. “Ze hebben zeer vakkundig en 

Branchevereniging VHG was ook dit jaar weer aanwezig op TuinIdee,  
Nederlands grootste tuinbeurs, die jaarlijks zo’n 25.000 bezoekers trekt.  
Gedurende de beursdagen konden particulieren bij de VHG-stand informatie 
inwinnen over de voordelen van de VHG-hovenier. Ook konden ze een kijkje 
nemen bij de jonge hoveniers die rondom de stand streden om het goud in  
de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg.

TEKST: ANNEMIEKE BOS, FOTO’S: JAN DIJSTELBLOEM
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constant doorgewerkt, en steeds de rust bewaard”, 
aldus Van Swigchem. “Dat belooft wat voor  
EuroSkills, want daar zijn dat soort vaardigheden 
enorm belangrijk. Hun werk was vanaf het begin van 
hoog niveau. Ze waren ook gekomen met een heel 
sterke ambitie om te winnen. Als ze dat weten vast te 
houden, dan kunnen ze hoog eindigen.” 

VRIENDEN
De winnaars kijken terug op een heel mooie, leer-
zame ervaring. “We hebben in deze dagen zóveel 
geleerd! Bijvoorbeeld om onder nog meer druk goed 
te blijven samenwerken, ook als het soms tegenzit”, 
zegt Guus. “We voelen aan wanneer we elkaar even 
moeten oppeppen”, vertelt Thijs. “We zijn al heel 
lang vrienden en weten goed wat we aan elkaar 
hebben.” 

TECHNISCHE UITDAGINGEN
De opdracht voor de tuin van 25 m2 bevatte dit jaar 
uiterst pittige technische uitdagingen. Hoge ber-
gen, klaterende beken, gletsjerkeien, Oostenrijkse 
Dennen vormden de inspiratie voor deze tuin met 
een knipoog naar het Europese Kampioenschap 
van dit jaar in Oostenrijk. Er zat veel meetwerk in de 
schutting en de vijver. “Heel veel lijnen, maar bijna 

geen haakse hoeken”, aldus Guus. “We moesten 
vanuit meerdere punten meten, ook in het werk. Dat 
maakte het lastig, zeker met de continue druk van de 
wedstrijd.” Ook het aanleggen van de taluds luister-
de nauw. En dat alles op een heel kleine oppervlakte.

➜
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Dit jaar was er geen VHG-vakmiddag tijdens 
Tuinidee met uitreikingen voor de competities 
zoals Tuin van het Jaar. In verband met het 
100-jarig bestaan van VHG is gekozen voor een 
nieuwe opzet met één feestelijke prijsuitreiking 
voor de wedstrijden in november 2020.  
U leest er meer over op pagina 18. 

PASSIE EN TOEWIJDING
Coach Huub van Aar van Helicon vindt dat zijn 
leerlingen het fantastisch hebben gedaan in deze 
complexe opdracht. “De jongens hebben zoveel 
passie en toewijding! Ze zijn technisch goed, maar 
ook sociaal vaardig. Dat is zeker iets waar ze punten 
op scoren. Ik hoopte dat dat beloond zou worden en 
dat is dus gebeurd. Ik draag ze nu over aan Nicole 
Slagmolen, maar blijf vanuit Helicon betrokken. We 

zorgen dat de jongens ook veel op school kunnen 
oefenen. Naast technische training krijgen ze vanuit 
Skills Netherlands ook mentale en mediatraining.”

VAKKANJERS
Presentatrice Marit van Bohemen reikte samen met 
VHG-directeur Egbert Roozen de oorkondes en 
medailles uit aan de teams. Roozen complimenteer-
de de organisatoren, deelnemers, jury en sponsoren 
met deze uitstekende promotie voor het groene 
vak. “Deze wedstrijden zijn een mooi voorbeeld van 
hoe onderwijs en bedrijfsleven in de groenbranche 
samenwerken. Zo doen we er alles aan om jongeren 
te interesseren voor dit mooie beroep.”

TRAINING
Deze maand nemen Thijs en Guus in Leeuwarden 
deel aan een trainingswedstrijd. Daar kunnen ze zich 
alvast meten aan de buitenlandse concurrentie. “Dat 
wordt ook spannend en nóg serieuzer”, zegt Thijs. 
“Met meer leermomenten.” Coach Nicole Slagmolen 
neemt de jongens, samen met hun coaches vanuit 
de school, mee in een intensief trainingstraject. “We 
hebben nog geen idee wat ons in Oostenrijk te wach-
ten staat, maar we gaan er vol voor!”, besluit Guus. •
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Meer lezen?
Kijk op de website van het 

Kennisplatform Processierups: www.processierups.nu
Download hier de ‘Leidraad Beheersing Eiken-

processierups’ (als pdf): https://processierups.nu/
leidraad-beheersing-eikenprocessierups/
Het ‘Afvalprotocol 2019’ is te vinden op: 

www.processierups.nu/protocol-voor-afvalverwerking-2019.

Nog even en de eikenprocessierupsen komen weer tevoorschijn. 
De verwachting is dat ze ook dit jaar weer voor overlast gaan zorgen. 
Vanuit het Kennisplatform Processierups gebeurt er van alles om kennis 
te vergaren en beschikbaar te stellen, om uiteindelijk overlast te verminderen 
en voorkomen. Ook Branchevereniging VHG wil alles weten over de rups 
om u te kunnen voorzien van up-to-date informatie en advies.

TEKST: PETRA VAN HEIJNINGEN, FOTO'S: HERMAN VAESSEN BV

Van nesten tot brandharen. De overlast van eiken-
processierupsen zorgde vorig jaar voor nogal wat 
reuring en vragen, veel vragen. De Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) heeft 
daarom het Kennisplatform Processierups opgericht. 
Er is een informatieve website opgetuigd, maar het 
Kennisplatform is vooral ook een samenwerkings-
verband van diverse betrokken partijen, zoals 
Wageningen University & Research (WUR), 
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Boominfodag
Tijdens de Nationale Boominfodag – op 14 mei in 
Almere – staat de eikenprocessierups ook op het 
programma. Zo zal eikenprocessierupsenkenner  
Jules Sondeijker namens de VNG een presentatie 
geven (onder voorbehoud). Kijk voor het actuele 
programma op: www.boominfodag.nl.

Nog vragen?
Neem contact op met Marc Custers, beleidsadviseur VHG: 
m.custers@vhg.org.

CUMELA, KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen) 
en ook VHG. Het belangrijkste doel van het Kennis-
platform is het verminderen en voorkomen van over-
last veroorzaakt door processierupsen in Nederland. 

BESTRIJDING & BEHEER
Harrie Vaessen (van Herman Vaessen BV) zit namens 
VHG in de werkgroep 'Bestrijding'. Deze werkgroep 
inventariseert bestaande en nieuwe methoden om 
rupsen en brandharen te beheren, te bestrijden 
en op te ruimen. “Het is belangrijk dat er kennis 
vergaard wordt en breed beschikbaar komt”, vertelt 
Vaessen. “Het voordeel van zo'n werkgroep is dat er 
veel mensen over een probleem nadenken, waar-
door er verrassende oplossingen naar voren komen. 
Zo voorkom je tunnelvisie.”
“In de werkgroep hebben we van alles besproken, 
maar de tijd is kort. Met deze zachte winter kunnen 
we alweer vroeg gaan bestrijden, zeker als we ook 
nog een zacht voorjaar krijgen. Veel gemeenten zijn 
echter nog bezig met onderzoek naar wat de beste 
manier is om de overlast aan te pakken: biodiversiteit 
bevorderen, nestkastjes ophangen? Maar dat heeft 
geen invloed op de rupsen die nu al aanwezig zijn.”

AAN DE GANG
Een belangrijke vraag vanuit de werkgroep is: hoe 
kunnen we gemeenten aan de gang krijgen voor het 
komende seizoen? “Zij moeten – als opdrachtge-
vers – gaan reageren, in de breedte: 1. biodiversiteit 
vergroten, 2. preventief bestrijden, bijvoorbeeld 
met bacteriepreparaten of nematoden en 3. nazorg 
op orde brengen.” Verder heeft de werkgroep een 
aanzet gedaan om de capaciteit in beeld te brengen: 
hoeveel materiaal en mensen zijn er beschikbaar? 
Inmiddels is daarvoor een enquête verspreid onder 
de leden van VHG en CUMELA. Tot slot pleit de 
werkgroep voor uitbreiding van het aantal vallen, 
zodat er nog betere prognoses gemaakt kunnen 
worden voor de plaagdruk. “Mijn ervaring is dat de 
prognoses nu al vrij goed uitkomen. In 2019 zijn er 
gemiddeld minder eikenprocessievlinders gevangen 
dan in 2018, maar het is nog altijd het op een na 
hoogste aantal sinds er gemeten wordt (2012). En 
op provincieniveau springt Brabant eruit, daar geldt: 
'fasten your seatbelts!”

AFVALPROTOCOL
De eikenprocessierupsen hebben vorig jaar voor 
flinke problemen met afval gezorgd, zoals zakken 
vol rupsen die niet door de afvalverwerkingsbedrij-
ven werden geaccepteerd. Daarom is in 2019 een 
afvalprotocol (over opslag, transport en verwerking 
van eikenprocessierupsafval) opgesteld. In de werk-
groep 'Afvalprotocol' wordt het afvalprotocol 2019 
geëvalueerd en aangepast. Belangrijk aandachts-
punt is het realiseren van meer locaties - met name 
in het oosten van het land - voor het afvoeren van de 
eikenprocessierupsen. Het streven is om het nieuwe 
afvalprotocol (versie 2020) voor juni te publiceren. 
Ivo de Groot (van Wolterinck BV) is betrokken bij de 
werkgroep ‘Afvalprotocol’. “Het is goed dat er sinds 
juli vorig jaar een nieuw afvalprotocol is, maar het 
verloopt allemaal te traag wat betreft het afval van 
voor die tijd. Wij weten nog steeds niet waar wij met 
ons afval van vorig jaar heen moeten.”

KENNIS DELEN
Net als Harrie Vaessen is Ivo de Groot positief over 
de oprichting van het Kennisplatform. “Het is goed 
dat er meer openheid is en dat er nu branche- 
overstijgend gekeken wordt. De kennis die er al  
was, wordt nu ook gedeeld. Uiteindelijk moet we 
pragmatisch zijn. Er is bijvoorbeeld behoefte aan 
praktische kennis over de exacte dosering van een 
middel of het aantal nematoden. Ook gemeenten 
willen dat weten, zodat zij kunnen toetsen of het 
bestrijden en beheren goed gebeurt. En dat het  
goed gebeurt, is in ieders belang.” •
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Scholen en bedrijven ontwikkelen 
samen lesmateriaal over 
Het Levende Gebouw
Scholen en bedrijven in de groensector gaan samen lesmateriaal 
ontwikkelen over het VHG-concept Het Levende Gebouw. In januari 
werd daarvoor op initiatief van Branchevereniging VHG de aftrap 
gegeven. Bij het project zijn vier onderwijsinstellingen en vier 
VHG-lidbedrijven betrokken. 

TEKST EN FOTO: ANNEMIEKE BOS

Doel van de samenwerking is om het succesvolle 
VHG-concept voor Het Levende Gebouw, dat VHG in 
mei 2019 introduceerde, op een goede manier te 
integreren in het beroepsonderwijs. Al eerder werk-
ten bedrijven en onderwijsinstellingen samen aan 
lesmateriaal. Zo werd vorig jaar het keuzedeel 
Onderhoud Sportvelden en Golfbanen gelanceerd 
voor leerlingen in het mbo die zich willen specialiseren. 

BEDRIJFSLEVEN
De groenbedrijven kunnen inhoudelijke kennis 
aanleveren voor het lesmateriaal en praktijkdagen 
invullen. Ook kunnen ze aangeven welke kennis en 
vaardigheden nodig zijn binnen dit vakgebied. De 

ondernemers voorzien een aanzienlijke groei van 
opdrachten als het gaat om groen in, op, aan en 
bij gebouwen. Daarvoor zijn verschillende typen 
groenprofessionals nodig. Voor de aanleg van 
groendaken bijvoorbeeld, is kennis van bouw- en 
installatietechniek van belang, terwijl de onderhouds-
medewerker die interieurbeplanting verzorgt, moet 
beschikken over ‘softskills’ zoals tact en mondelinge 
communicatieve vaardigheden. 

BLOEDGROEPEN
Het lesmateriaal zou niet alleen gericht moeten 
zijn op de studenten in de reguliere opleidingen, 
maar zeker ook op de groeiende groep zij-instro-

Bron: Mostert de Winter
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mers waarmee de bedrijfstak te maken heeft. Friso 
Klapwijk van de Dakdokters werkt graag mee: “Het 
is uniek in Nederland dat we dit gezamenlijk doen. 
Laten we vooral samenwerken, anders zijn we zo 
versnipperd binnen het domein tuin en landschap. 
We moeten uit de ‘bloedgroependiscussie’ komen. 
We zijn allemaal betrokken bij het inrichten van de 
openbare ruimte, gebouwen en woningen. Dat gaat 
enorm veranderen. Het is zaak aan de politiek te 
laten zien dat het ons lukt de juiste mensen daarvoor 
binnen te halen.”

ONDERWIJS
De onderwijsinstellingen werken ook graag mee aan 
de ontwikkeling van dit lesmateriaal. Zij zoeken naar 
een betere profi lering van de groenopleidingen om 
meer studenten naar deze opleidingen te leiden. 
Het Levende Gebouw kan hierin een belangrijke rol 
spelen, aangezien het concept jongeren aanspreekt 
die geïnteresseerd zijn in ‘techniek en groen’. Vol-
gens Heidi Kamerling van het Wellantcollege is het 
concept Het Levende Gebouw een enorme kans om 
minder vanuit de traditionele - agrarische - beroepen 
te denken. “Het biedt allerlei mogelijkheden voor 
interessante ‘cross-overs’ tussen bouwtechniek, 
installatie, mens en groen. Het is een fantastisch 
verhaal om te vertellen!”

Vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en groenbedrijven wisselen hun ideeën en wensen uit voor lesmateriaal over Het Levende Gebouw.

GOED GROEN ONDERWIJS
VHG faciliteert deze samenwerking vanuit haar 
doelstelling als branchevereniging om samen met 
onderwijs en bedrijfsleven te zorgen voor goed 
groen onderwijs. Dat gebeurt onder andere binnen 
de negen Groene Hotspots die verspreid over 
Nederland worden opgezet: een verregaande 
krachtenbundeling op regionaal niveau tussen 
het groene onderwijs en het bedrijfsleven om 
samen te komen tot verdere ontwikkeling van het 
vak en het vakonderwijs. 

OVER HET LEVENDE GEBOUW
De handleiding Het Levende Gebouw gaat over 
groen op, aan en in gebouwen. Het is een boekwerk 
vol inspirerende ideeën voor prettige groene ge-
bouwen. Gebouwen die bijdragen aan het integraal 
aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen op 
het gebied van wateroverlast, hittestress, energie, 
gezondheid, biodiversiteit en circulariteit. •

Wilt u meer weten over 
Het Levende Gebouw? 

Kijk op de VHG-website onder ‘Kennisbank’ > ‘Het 
Levende Gebouw’. Daar kunt u meer lezen over de opzet, 
de hulpmiddelen en het bestellen van de handleiding.
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Sinds 14 december 2019 geldt in de gehele EU de nieuwe EU-Plantgezondheids-
verordening (2016/2031/EU). Deze vervangt de huidige Europese Fytorichtlijn 
(2000/29/EG). Wat betekent dit voor u als groenspecialist? VHG ging op zoek 
naar antwoorden.

TEKST: ANNEMIEKE BOS, FOTO'S: NAKTUINBOUW

De nieuwe regelgeving geldt voor alle marktdeelne-
mers die zich beroepshalve bezig houden met het 
opplanten, veredelen, telen, importeren of op de 
handelsmarkt aanbieden van planten. Kernwoorden 
binnen deze nieuwe regelgeving zijn: registratie, 
plantenpaspoort en administratie.

REGISTRATIE
De hierboven genoemde marktpartijen moeten zich 
registreren. Groenspecialisten doen dat via Naktuin-
bouw. Er is een centraal register bij de NVWA. Ieder 
bedrijf (per KvK/vestigingsnummer) krijgt een nieuw, 

uniek, 9-cijferig fytosanitair registratienummer). 
Bedrijven die al bij Naktuinbouw geregistreerd zijn, 
hebben het registratienummer inmiddels ontvangen. 
Voor Naktuinbouw nieuwe bedrijven moeten zich 
eerst registreren (inschrijven). Ga hiervoor naar 
www.naktuinbouw.nl.

PLANTENPASPOORT 
De belangrijkste verandering in de nieuwe regel-
geving is de uitbreiding van de plantenpaspoort-
plicht. Deze geldt niet langer alleen voor ‘voort-
kwekingsmateriaal’ maar voor alle ‘voor opplant 
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Over het plantenpaspoort

Het plantenpaspoort bestaat al langer. Het is in het 
leven geroepen om via tracking & tracing de uitbraak 
en verspreiding van schadelijke ziekten en plagen te 
voorkomen. Xylella fastidiosa bijvoorbeeld tast meer 
dan 300 plantensoorten aan, zowel bomen, vaste 
planten als struiken. Een uitbraak in Nederland zou 
grote gevolgen hebben voor telers, de handel, de 
natuur, tuinen enzovoorts. Het plantenpaspoort zegt in 
feite: dit product voldoet aan de EU-eisen, en is vrij van 
schadelijke ziekten en plagen.

bestemde planten’ (pot- en perkplanten, bomen). 
Volgens de EU-defi nitie zijn dit planten die volledige 
planten kunnen voortbrengen en daarvoor bestemd 
zijn. Al het teeltmateriaal valt daaronder (dus ook 
zaden), maar ook alle ‘consumptieve’ pot-, perk- en 
kuipplanten. Er zijn wel uitzonderingen voor de 
meeste groente- en bloemzaden en voor verkoop 
direct aan de niet-commerciële eindgebruiker. Ver-
koopt u echter zonder fysiek contact met de klant, 
bijvoorbeeld via een webshop, dan is een planten-
paspoort altijd noodzakelijk.

ZELF PLANTENPASPOORTEN AFGEVEN
Bent u geregistreerd en wilt u zelf plantenpas-
poorten afgeven, dan kan Naktuinbouw u hiervoor 
autoriseren. U kunt daarvoor een aanvraagformulier 
downloaden via de website van Naktuinbouw 
(www.naktuinbouw.nl). Kijk onder ‘Vraag en 
antwoord nieuwe plantenpaspoort en plant-
gezondheidsverordening. 

WAT TE DOEN BIJ INKOOP?
Bij inkoop is het voor alle groenspecialisten, dus ook 
de interieurbeplanters, zaak te controleren of er een 
plantenpaspoort bij zit, op de kleinste handelseen-
heid. Ook moet u controleren of het paspoort aan de 
eisen voldoet (zie afbeelding: wat moet erop staan?). 
U hoeft het paspoort niet te bewaren, maar de infor-
matie op het paspoort moet wél in uw administratie 
opgenomen worden in verband met traceerbaarheid. 
Het gaat om de informatie zoals ingevuld bij de items 
A, B, C en D. Voldoet het paspoort niet aan de voor-
schriften, dan moet u de partij weigeren.

WAT TE DOEN BIJ VERKOOP?
Het verkopen aan de eindverbruiker/consument is vrij 
van registratie. Het is wel zaak de doorverhandelde 
planten te noteren in de eigen administratie. Er moet 
namelijk te traceren zijn waar de planten vandaan 
komen als er bij klant een quarantaine ziekte wordt 
gevonden. U levert deze planten af met een planten-
paspoort. Dit kan het plantenpaspoort zijn van uw 
leverancier of uw eigen plantenpaspoort. 
Levert u door met het plantenpaspoort van uw 
leverancier;
1. U administreert van uw klant voor elke geleverde 

handelseenheid planten, plantaardige producten 
of andere materialen de gegevens waaruit blijkt 
om welke klant het gaat. De gegevens op leve-
ringsnota of factuur zijn voldoende.

Levert u met uw eigen plantenpaspoort:
1. U administreert van uw klant voor elke geleverde 

handelseenheid planten, plantaardige producten 
of andere materialen de gegevens waaruit blijkt 
om welke klant het gaat. De gegevens op leve-
ringsnota of factuur zijn voldoende.

2. U bewaart de gegevens zoals deze op het plan-
tenpaspoort van uw leverancier staan bij A, B, 
C en D. Het plantenpaspoort zelf bewaren mag 
natuurlijk ook.

ADMINISTRATIE BIJHOUDEN
Om de planten te kunnen traceren, geldt voor alle 
marktdeelnemers die handelen in ‘gereguleerd mate-
riaal’ een administratieplicht. Dus ook voor bloemist, 
hovenier, de interieurbeplanter, het tuincentrum 
enzovoorts. De manier waarop u dat doet is vrij, maar 
de administratie moet wél makkelijk te doorzoeken 
zijn. Duidelijk moet zijn waar de plant vandaan komt, 
welke plantenpaspoortinformatie deze bevat en waar 
de plant naartoe is gegaan. U moet deze administra-
tie drie jaar bewaren.

NIEUW UITERLIJK VOOR HET PLANTENPASPOORT
Het plantenpaspoort heeft een uniform format gekre-
gen. Voorheen was alleen de inhoud voorgeschreven 
en kon het teeltbedrijf zelf de lay-out bepalen. In de 
nieuwe regelgeving is dit niet meer mogelijk.

Wat moet er op het plantenpaspoort staan?
A:  botanische naam
B:  registratienummer van degene die het planten-

paspoort aangebracht heeft (teler, handelaar of 
uzelf als u een paspoort vervangt)

C:  traceringsnummer (niet altijd verplicht)
D:  land van herkomst (dus waar is het product 

geteeld)
Verder: Europese vlag, tekst Plant Passport, met 
blote oog te lezen.
En: per kleinste handelseenheid (pot, tray, kar).

Kijk op de website van Naktuinbouw voor alle 
veranderingen: www.naktuinbouw.nl/
vraag-en-antwoord-nieuwe-plantenpaspoort-
en-plantgezondheidsverordening •
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Husqvarna verlegt de norm met de lance-
ring van twee nieuwe accukettingzagen. De 
Husqvarna T540i XP tophandle kettingzaag 
en de 540i XP zijn ontworpen en ontwikkeld 
in samenwerking met professionele boom-
specialisten. Kenmerken zijn extra accuver-
mogen, aangevuld met de wendbaarheid, er-
gonomie en een gebruiksvriendelijke interface 
met snelle bediening. In combinatie met het 
ontbreken van uitstoot en de lagere geluids-
niveaus, maakt dat deze nieuwe machines het 
ideale alternatief voor motorzagen bij veel 
voor komende zaagwerkzaamheden.

Meer vermogen
De nieuwe kettingzagen worden aangedreven door 
de recent gelanceerde Husqvarna BLi200X (T540i 

XP) of Husqvarna BLi300 (540i XP) accu’s en de 
capaciteiten ervan liggen hierdoor in de lijn van de 
kettingzagen met 40 cc-benzinemotor voor profes-
sionele gebruikers. Ze zijn dus ideaal voor het vellen 
van bomen en voor kleinere kapwerkzaamheden. Het 
volledig herontworpen en geoptimaliseerde systeem 
zorgt voor meer dan 30 procent extra vermogen in 
vergelijking met de Husqvarna accuketting zagen van 
de vorige generatie. Ze kunnen voortaan dus worden 
gebruikt voor toepassingen die tot nog toe exclusief 
waren weggelegd voor benzinekettingzagen.

Allrounder
Dankzij de accutechnologie van Husqvarna in com-
binatie met de meest recente X-Cut zaagketting 
SP21G en Husqvarna X-PRECISION bar, biedt de 
nieuwe Husqvarna T540i XP kettingzaag zaagcapaci-

teit voor het vellen van dikke stammen en takken, en 
is ze tegelijk snel en wendbaar genoeg om kleinere 
taken te vervullen. De Husqvarna 540i XP met achter-
handvat levert hetzelfde vermogen en is de perfecte 
allround zaag voor al het werk op de grond. Bij de 
540i XP is er de keuze voor een zaagblad van 36 of 
40 cm, de T540i XP kan geleverd worden met een 
zaagblad van 30 of 36 cm.

De Husqvarna T540i XP tophandle kettingzaag is 
nu leverbaar, de Husqvarna 540i XP kettingzaag 
verschijnt eind maart bij de Husqvarna-dealers, 
vanaf € 569,42 (excl btw) zonder 
accu en oplader. Kijk voor een over-
zicht van dealers op  
www.husqvarna.com

NIEUWE HUSQVARNA
ACCUKETTINGZAGEN
LEGGEN DE LAT HOGER

Lozeman is importeur van de Grasshopper zero-turn maaiers.
Neem contact met ons op voor een dealer bij u in de buurt.

+31(0)481-371423
www.lozeman-import.com

Jarenlang maaiplezier met een Grasshopper
• Sterke zitmaaiers met lange levensduur
• Comfortabel, ook na langdurig gebruik
• Gemakkelijk te besturen en zeer wendbaar
• Lage onderhoudskosten
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Ondeerstaannde beddrijven zijn dee afggeloopen 
periodde lid vvan VHHG gewworden::

Regio Brabant/Limburg
Edwin van der Linden Hoveniers
Jan Vermeerstraat 1
5171 ZG Kaatsheuvel
www.EdwinvanderLinden.nl

Clifford Projecten
Desselaar 96
49097 KT Oosterhout
www.cliffordprojecten.nl

De Hoog Hoveniers B.V.
Eindsestraat 37a
6613 AR Balgoij
www.dehooghoveniers.nl

Regio Midden-Nederland
Hoveniersbedrijf Bijbo
Koerbergseweg 12
8181 LL Heerde
www.hoveniersbedrijf-bijbo.nl

Thijs Magielse Tuinen
Busterweg 20
4153 RJ Beesd
www.thijsmagielse.nl

Hoveniersbedrijf Star
Ultweg 4
3412 KR Lopikerkapel
www.hoveniersbedrijfstar.nl

Wennekes Facilitair BV
Lange Akkers 5
6666 HB Heteren
www.wennekes-dienstverlening.nl

De Jong Groen
Zuidzijde 82A
2977 XC Goudriaan
www.dejonggroen.nl

Mulder Hoveniers
Meander 28
5324 JA Ammerzoden

Veldman hoveniers
Groen van Prinstererstraat 28
3904 BB Veenendaal
www.veldmanhoveniers.nl

Regio Noord-Holland
The Plantscaper
Molenstraat 45
1502 TG Zaandam

TMA Hoveniers
Ard Schenkstraat 31
2134 CK Hoofddorp
www.tma-hoveniers.nl

Regio Zuidwest-Nederland
Soil Improvements
Noordeinde 144
3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht
www.soil-improvements.nl

Halsema Hoveniers
Da Costastraat 129
2513 RR Den Haag
www.halsemahoveniers.nl
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Met mijn professionele

Ifor Williams Trailer 

rij ik veilig en ben ik 

zeker van de beste wegligging!

info en verdeelpunten: 

www.iforwilliams.net

+31 (0)73 599 17 50
www.deschansbv.nl 

Krachtig en multi-inzetbaar
Knikmops knik- en 
telescoopladers
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“Je praat mee over alles wat de vereniging aangaat. 
Daarmee vergaar je enorm veel kennis. De laatste 
jaren hebben we uiteraard veel gesproken over de 
nieuwe structuur. Toen deze werd ingevoerd, zou  
ik nog één termijn mogen volmaken. Omdat de  
Ledenraad toch in aantal zou gaan afnemen,  
besloot ik ruimte te maken voor een nieuwe 
 generatie ondernemers.”

AANSLUITING
Over de rol die de Ledenraad in de nieuwe structuur 
vervult is hij positief: “Ik denk dat de Ledenraad nu 
actiever kan bijsturen en bijdragen. VHG is met veel 
projecten bezig. Dat snap ik, want je moet vooruit 
als branchevereniging. Maar de leden zien er vaak te 
weinig van, met het gevaar dat zij de aansluiting met 
de vereniging missen. Zo’n prachtig project als de 
meestertitel bijvoorbeeld, hadden we daar niet veel 
meer uit kunnen halen?” 

ACTIEF
Goed contact houden met de achterban, dat is de 
raad die Frank de vereniging wil geven. Zeker zo 
belangrijk is het volgens hem voor de leden om zich 
actief op te stellen. “Je haalt veel meer uit je lidmaat-
schap als je bijeenkomsten bezoekt en je vragen 
stelt. Bovendien leer je andere ondernemers kennen 
én de medewerkers van het verenigingsbureau. Dat 
belt toch wat makkelijker als je eens ergens mee zit.” 

Mijn wens voor VHG: “Nog eens 100 jaar erbij!” •

Frank Crooijmans: 

Frank Crooijmans kreeg het hoveniersvak met de paplepel ingegoten.  
En dat niet alleen, ook het actief deelnemen binnen de branchevereniging 
blijkt een familietrekje. Zijn opa zette zich in voor een van de voorlopers 
van VHG en zijn oom was van 1986 tot 1989 voorzitter van de KTL*. Zelf 
was Frank tot aan de herstructurering vorig jaar lid van de Ledenraad. 
 

TEKST: ANNEMIEKE BOS – FOTO: FRANK CROOIJMANS HOVENIERS

Wie is Frank Crooijmans? 
Frank Crooijmans is samen met zijn vrouw Jeannette de drijvende 
kracht achter Frank Crooijmans Hoveniers, het bedrijf dat hij in 
2002 oprichtte. Daarvoor was hij als zelfstandig tuinontwerper en 
hovenier werkzaam. Frank is vermoedelijk de vijfde generatie in de 
familie die actief is in het groen. Zijn moeder was bovendien één 
van de eerste vrouwen die een hoveniersopleiding heeft gevolgd.

In 2020 is het 100 jaar geleden dat de eerste landelijke vereniging 
van hoveniers werd opgericht. Een gelegenheid die we natuurlijk niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Na 100 jaar is de vereniging nog altijd 
springlevend. Een echte vereniging van én voor branchegenoten die 
zich vaak langdurig en op vrijwillige basis inzetten. In de aanloop naar 
het jubileumjaar blikken we met een aantal van hen terug. En ook 
vooruit, want wie weet komen er nog wel 100 jaren bij.
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*KTL: Kring Tuin- en Landschapsvoorziening
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Hoogleraar ecologie Louise Vet:

“ De natuur houdt niet van 
netjes en opgeruimd”

Ruim een jaar geleden presenteerde een brede coalitie van bedrijven en orga-
nisaties een deltaplan om de biodiversiteit in Nederland te herstellen. Ecoloog 
Louise Vet is een van de kartrekkers van dit initiatief. “Als ecologen moeten we 
niet langer alleen maar roepen wat er misgaat in de natuur, maar stappen zetten 
om oplossingen te treffen. Hebben we niet allemaal een bijdrage te leveren?”

TEKST: ANNEMIEKE BOS, FOTO’S: MICHIEL POTHOFF

Boegbeelden groene sector
Branchevereniging VHG verzamelt ‘boegbeelden’: mensen die 
een bijzondere betekenis hebben of hadden voor de groene 
sector. Door hun beroep, ervaring, expertise, visie of speciale 
activiteiten leveren ze een belangrijke bijdrage aan de waarde van 
groen in onze maatschappij. Door deze mensen te portretteren in 
VHG Magazine, kan de branche kennisnemen van hun inzichten 
en ideeën. We hopen dat deze verhalen inspireren om invulling 
te geven aan het thema ‘groen maakt gelukkig’. In dit nummer 
spreken we ecoloog Louise Vet, tot voor kort directeur van 
het NIOO-KNAW, en voorzitter van de kwartiermakers van het 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel.BO
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Over Louise Vet
Louise Vet (1954 Haarlem) is bioloog en ecoloog. Eind oktober 
2019 nam ze afscheid als directeur van het Nederlands Insti-
tuut voor Ecologie (NIOO-KNAW), een functie die zij 20 jaar 
heeft uitgeoefend. Sinds 1997 is ze buitengewoon hoogleraar 
Evolutionaire Ecologie bij Wageningen University. Naast haar 
wetenschappelijke loopbaan spant ze zich in om ecologische 
kennis uit te dragen bij een breed publiek en bevordert ze tal 
van initiatieven om de transitie naar een duurzame samenle-
ving (circulaire economie en biodiversiteitsherstel) mogelijk te 
maken. Ze fungeert als onafhankelijk voorzitter van de kwartier-
makers van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Zie ook www.
samenvoorbiodiversiteit.nl.
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“Nederland is zò van de rechte 
lijnen en het aanharken.  
Dat moeten we afleren”

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is ontwikkeld van- 
uit de grote zorg over de dramatische afname aan 
soorten planten en dieren in Nederland. De klimaat-
verandering zet druk op biodiversiteit, evenals het 
ongebreideld gebruik van grond in Nederland. Denk 
aan de ‘verdozing’ van het landschap voor de ont-
wikkeling van bedrijventerreinen en distributiecentra. 

ALLE GRONDGEBRUIKERS
De initiatiefnemers, waaronder kennisinstituten,  
landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur-  
en milieuorganisaties en een bank, willen het bio- 
diversiteitsverlies in Nederland ombuigen naar  
herstel door betere samenwerking en het stimuleren 
en waarderen van grondgebruikers. “Als alle grond- 
gebruikers zoals natuurbeheerders, boeren, over-
heden en particulieren in een gebied gaan samen-
werken, zijn er meer kansen voor wilde planten en 
dieren”, zo luidt het plan. Het bevat doelstellingen 
gericht op herstel in natuurgebieden, landbouw- 
gebieden en de openbare ruimte, samen goed  
voor 90% van het Nederlandse oppervlak.”

STOP MET AANHARKEN
Louise Vet praat met veel enthousiasme over het 
plan. “Ik zie tal van mogelijkheden als we het samen 
doen. We willen inzetten op de positieve aspecten 
van vergroening. Dat werkt naar heel veel kanten 
positief uit. We hebben het over alle grondgebruikers 
in Nederland, zeker ook in de stad. Wie kan er tegen 
een mooie, groene, wateropnemende, verkoelende 
omgeving zijn? Waarin sociale dynamiek is en vast-
goed in waarde stijgt?” Vergroening met oog voor 
ecologische aspecten, dat is de missie. “Nederland 
is zò van de rechte lijnen en het aanharken. Dat moe-
ten we afleren. Als de natuur ergens niet van houdt is 
het netjes en opgeruimd. Diversiteit in landschap, in 
gewassen en grondgebruik creëert allemaal hoekjes 
en niches voor de wilde planten en dieren. En het 
voorkomt ziekten en plagen. Want waarom hebben 
we zo’n last van de eikenprocessierups? Omdat we 
teveel monocultuur aanplanten, natuurlijke vijanden 
kunnen er niet bij komen.” 

INTEGRALE AANPAK
Ook in de steden is er veel te doen. “Neem bijvoor-
beeld het vernieuwde centraal station in Utrecht. 
Prachtig hoor, maar wat leeft daar nu behalve de 
homo sapiens? Wat graspollen in een plantenbak. 
Dat is zo’n gemiste kans. Er is nog veel te weinig 
aandacht voor natuurinclusief bouwen. Gelukkig 
staat de natuur nu meer in de schijnwerpers.  

De stikstofproblematiek laat ook zien dat we dat se-
rieuzer moeten nemen. Er komt financiering vrij voor 
meer integrale aanpakken. Je kunt werken aan ener-
gietransitie én aan CO2-reductie én aan hergebruik 
van grondstoffen én aan herstel van biodiversiteit. 
Laten we dan vooral samenwerken en er mensen bij 
betrekken die de kennis hebben.”

WERKEN MET DE NATUUR
Ze is zich ervan bewust dat het plan de groenbranche 
als muziek in de oren moet klinken. “De groen- 
sector kan zeker bijdragen. Jullie concepten voor  
De Levende Tuin en Het Levende Gebouw sluiten 
naadloos aan op de doelstellingen. Een partner-
schap met VHG moet er dan ook snel komen! Er 
ligt voor de groenprofessionals een uitdagende 
opdracht in het uitdragen van dit gedachtengoed. 
Het is werken mét de natuur en goed nadenken over 
wat je precies gaat planten. Kies bijvoorbeeld vooral 
voor inheemse soorten en kijk hoe je de biodiversiteit 
op een bepaalde plek kunt verrijken. Om het terrein 
van het NIOO-gebouw bijvoorbeeld, is een zoge-
heten Texelse tuinwal of ‘tuunwal’ gecreëerd: een 
afscheiding van een hoge wal, waartegen afgestoken 
plaggen, met daarachter een sloot. Bovenop de 
tuinwal zijn 16 soorten inheemse ‘prikkelheesters 
geplant, zoals meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos, 
kardinaalsmuts, hazelaar en lijsterbes. Dit ecologi-
sche prikkeldraad houdt ongewenste bezoekers op 
afstand en is fantastisch mooi om te zien.”

NATUURDAKEN
Ook aan gevels, wanden, in binnentuinen en op 
bedrijventerreinen is heel veel mogelijk. “En niet 
te vergeten op daken! Geweldig wat er allemaal 
gebeurt binnen de Green Deal Groene Daken – waar 
NIOO-KNAW partner van is. Vanuit deze samen-
werking is de Handreiking Natuurdaken ontwikkeld. 
Daarin valt te lezen hoe je met een groendak het 
verschil kunt maken voor de natuur. Je kunt immers 
zoveel meer doen voor de biodiversiteit dan sedum 
leggen op een plat dak. Zo wordt vergroenen steeds 
minder het werk van idealisten, maar steeds meer 
van realisten. We hebben de oplossingen en kunnen 
er verdienmodellen voor ontwikkelen.” 

Favoriete groenplek
“Ik houd van het heuvellandschap, maar ook van de 
moerasachtige Wieden en van de uiterwaarden die bij 
mij om de hoek liggen. In de wereld ben ik op zoveel 
mooie plekken geweest. Dat is bijna niet op te noemen. 
Tegelijkertijd stemt dat droevig, want je ziet rijke 
ecosystemen voor je ogen verdwijnen, in Brazilië, Indonesië, 
Australië. Dat doet me beseffen dat er meer nodig is dan 
schade beperken. We moeten werken aan herstel en zorgen 
voor goed functionerende ecosystemen. Ik heb er goede 
hoop op, dat dat gaat lukken. Ik ben een rasoptimist.”
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VERDIENMODELLEN
Terug naar het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dat 
richt zich heel concreet op betere samenwerking 
tussen boeren en andere grondgebruikers, bedrijven, 
natuurorganisaties enzovoorts. Daar zijn al mooie 
voorbeelden van ontstaan. Zo heeft netbeheerder 
Tennet samen met de Vlinderstichting een ander 
maaibeleid uitgeprobeerd onder de hoogspannings-
masten, waarmee 70% van de vlinderpopulatie kan 
worden behouden/terugkeren. “Dat gaan ze nu 
onder alle hoogspanningsmasten in Nederland en 
Duitsland toepassen. We willen ook in gesprek met 
de waterschappen als het gaat over het beheren van 
de dijken. Ecologisch onderzoek laat namelijk zien 
dat er bij een combinatie van kruidensoorten minder 
gemaaid hoeft te worden. De wortelstructuur zorgt  
er bovendien voor dat de dijk minder uitdroogt en 
meer watervasthoudend vermogen heeft. Zo kun je 
heel veel problemen voorkomen, door meer te 
werken met de natuur. In Drenthe worden de eerste  
boeren beloond voor ‘biodivers ondernemen’. Door 
te voldoen aan een aantal criteria krijgen ze korting 
op de rente van hun lening bij de bank, een hogere 
prijs voor de melk. We onderzoeken ook nog de  
mogelijkheid van een korting op de waterschaps- 
heffing. Zo werken we aan nieuwe verdienmodellen, 

een van de succesfactoren om de doelen te  
realiseren, naast het stimuleren van passende  
wet- en regelgeving.” 

IEDEREEN KAN MEEDOEN
Biodiversiteit staat inmiddels op het netvlies op 
rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau, dat heb-
ben de kwartiermakers van het deltaplan bereikt. 
“Het ministerie van LNV is officieel partner gewor-
den en dat is goed want we hebben de overheid 
nodig voor stimulerende wet- en regelgeving. 
Provincies omarmen het plan en vragen ecologi-
sche hulp bij het uitzetten van maatregelen, vooral 
daar waar ze natuurherstel kunnen combineren met 
stikstofreductie. We zijn druk met het betrekken van 
nieuwe partners en worden actief benaderd. Ieder-
een kan meedoen en input leveren in de werkgroe-
pen, ook VHG! Dat levert ongetwijfeld veel positieve 
dingen op.” •

“Vergroenen wordt steeds minder 
het werk van idealisten, steeds 

meer van realisten”
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“Vorig jaar heeft het bedrijf van plaatsgenoot en 
collega John van den Brand zich bij ons gevoegd. 
Wij vonden het heel belangrijk dat onze klanten 
hier geen last van zouden hebben. En natuurlijk dat 
de medewerkers zich er prettig bij zouden voelen. 
Omdat ik vooral tuinen realiseer en John van den 
Brand met name onderhoud deed, vult dit elkaar nu 
erg mooi aan. Alle medewerkers doen nog steeds 
waar ze goed in zijn en we kunnen alles voor de klant 
uitvoeren. Dat is echt teamwork.” 

BIJDRAGE AAN DE NATUUR
“Omdat we zijn gegroeid hadden we een grotere 
locatie nodig. Maar voordat we daar introkken, 
dachten we goed na over een zo duurzaam en 
effi ciënt mogelijke inrichting. Ik vind dat we daar 
in onze branche goed mee bezig moeten zijn: een 
bijdrage leveren aan de natuur. Zo liggen op onze 
daken zonnepanelen om het elektrische machine-

Joris Vlassak: “Op mijn elfde wist ik al dat ik in het groen wilde werken: 
lekker buiten bezig zijn. Ik begon op mijn veertiende met onderhoud aan 
tuinen. Later specialiseerde ik me in tuinaanleg. Na mijn opleidingen startte 
ik in 2010 met mijn eigen bedrijf. Inmiddels werken we hier met tien man, 
onze stagiaires meegerekend”. 

TEKST: FRANCES VAN GOOL, FOTO: JORIS VLASSAK TUINEN

park van stroom te voorzien. Al het hemelwater wordt 
opgevangen en gezuiverd in een natuurfi lter. Met dat 
water bewateren we de beplanting en het overtollige 
water vloeit via de sloot de natuur weer in.”

INSECTENFLATS 
“Daarnaast keken we naar onze afvalstromen; hier 
konden we een stapje extra zetten. Op de meeste 
hoveniersbedrijven wordt fi jn groenafval op het 
bedrijf gecomposteerd om te gebruiken bij aanleg. 
Maar bij ons wordt ook het grove houtafval versnip-
perd. Met de gedroogde snippers verwarmt een 
biomassa-installatie onze bedrijfsloodsen. 
Ook hebben we gedacht aan de dieren om ons 
heen; er staan op het terrein overal insectenfl ats 
en we hebben veel broedkasten voor vleermuis en 
uilen opgehangen. Zo zie je maar: veranderingen 
in je bedrijf kunnen positief uitpakken voor de 
duurzaamheid.” •

Bedrijfsgegevens
 Opgericht in 2010
 Aantal werknemers: 10
 Specialiteiten: duurzame 
bedrijfsvoering, realisatie 
en onderhoud van tuinen
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WERK IN 
ALLE RUST 
VERDER

UITSTOOTVRIJ EN STIL
Onze accumachines zijn niet alleen opvallend licht 

van gewicht en tegelijkertijd krachtig. Eigenlijk nog 

belangrijker is dat ze stil en uitstootvrij hun werk doen. 

Zo werken uw collega’s en uzelf gezonder en productiever. 

U kunt op elk moment van de dag gewoon tussen het 

publiek blijven werken, zonder overlast te veroorzaken. 

Lees meer op husqvarna.com/nl
HUSQVARNA PROFESSIONAL 

ACCUMACHINES



Voor het Makita tuin en park accugereedschap wordt precies dezelfde 18 V LXT accu gebruikt die je nu ook 
gebruikt voor je boormachine of schroevendraaier. Waarom zou je met twee accusystemen gaan werken als het 
met één ook kan? Na een werkdag met Makita powertools, klik je in één moeite de accu in de heggenschaar of 
grasmaaier voor de tuin. Het Makita accu-assortiment wordt steeds groter, en bestaat nu al uit diverse krachtige 
machines. De professionele kettingzaag DUC306, de tophandle kettingzaag DUC254, de bosmaaier DUR369, de 
heggenschaar DUH601 zijn machines die je nu prima kunt gebruiken.

Kijk op makita.nl en vraag een demonstratie aan via test.tuin@makita.nl.
Onze adviseurs komen graag bij je langs.

MAKITA ACCU
BEWEZEN TECHNIEK

DE

Gratis accu op alle 18 V LXT accu machines
Actie geldig t/m 30 april 2020. Kijk voor voorwaarden op makita.nl/aanbieding

De 18 V LXT accu

200+ machines
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