Duurzaamheid moet, maar moet niet doorslaan
Bert Gijsberts: “Zorg voor een gezonde druk op de ketel”
In de ideale wereld is iedereen, dag in dag uit, bezig met duurzaamheid. Maar die ideale wereld bestaat vooralsnog niet. En iedereen, die
zich anno 2009 inzet voor duurzaamheid, heeft daarnaast ook andere belangen. Groenvoorzieningsbedrijven bijvoorbeeld moeten hun
streven naar duurzaamheid combineren met een gezond bedrijfsrendement. Boomzorg praat met Bert Gijsberts, voorzitter van de VHG en in
het dagelijkse leven directeur van een groenvoorzieningsbedrijf in Almere.
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Ik spreek af met Gijsberts op een golfbaan
in Houten. Een prima aanleiding voor
hem om één van zijn stokpaardjes uit
de kast te halen: “Dankzij de kennis en
vakmanschap van Nederlandse hoveniers en
groenvoorzieningsbedrijven zien Nederlandse
golfbanen er zo mooi en goedverzorgd uit.”
Opmerkingen van die strekking over kennis en
kwaliteit zullen later in het gesprek nog vaker
over tafel vliegen. Kennis en professioneel
denken zijn belangrijk. Met name ook in relatie
tot duurzaamheid. Gijsberts: “Vakmanschap
en kennis in de keten vormen waarschijnlijk de
beste garantie voor duurzaamheid. Zorg daarbij
wel dat je de eisen niet te hoog stelt, want
dan heb je kans op marktverschraling en raken
bedrijven gedemotiveerd. Bedrijven moeten
de kans en de tijd hebben zich aan te passen
aan de veranderende eisen op het gebied van
duurzaamheid.”Wat dat betreft bevindt VHGvoorman Gijsberts zich in een dubbele positie.
De VHG dient de belangen te behartigen van
alle groenvoorzieningsbedrijven, hoveniers en
boomverzorgers. Daarnaast hebben de VHG en
de gehele branche ook koplopers nodig die een
voorbeeldfunctie vervullen: bedrijven die voorop
lopen in de realisatie van duurzaamheid en sneller
inspelen op innovaties. Beide types bedrijven

moeten zich vertegenwoordigd weten door de
VHG.
Kennis
Gijsberts komt nog even terug op het aspect
kennis en dan vooral de kennis zoals die
aanwezig moet zijn in de keten van boomkweker
via groenvoorziener naar opdrachtgever.
Gijsberts: “We weten allemaal wat er fout
kan gaan. Bomen blijven te lang liggen in de
loods van de boomkweker, worden slecht
getransporteerd en komen vervolgens op slechte
plantplaatsen terecht. Ketenbeheer en de juiste
boom op de juiste plaats heeft ook alles met
duurzaamheid te maken.” Gijsberts vervolgt:
“Boomkwekers moeten verder beter kijken naar
wat er gebeurt met de bomen die zij afleveren.
Dat is voor een grote kweker wat gemakkelijker
dan voor een gespecialiseerde kweker die een
beperkt sortiment kweekt. In beide gevallen
geldt echter dat kwekers heel veel kunnen leren
als ze een aantal keren per jaar zou gaan kijken
waar hun eindproduct terecht is gekomen.
Boomkwekerijproducten zijn geen faxproducten”.
Ook over de rol van groene aannemers in deze
keten is Gijsberts kritisch: “Sommige aannemers
redeneren nu nog dat inboeten goedkoper is dan
fatsoenlijke nazorg. Wanneer je in staat bent de

inboet terug te brengen, is dit uiteindelijk pure
winst. Dat is mijn gedachte. En in dat opzicht is
duurzaamheid ook gewoon ‘big business’.”
Waarde
“Duurzaamheid heeft alleen zin als je er
meerwaarde mee creëert en wanneer je in dit
proces mensen en bedrijven kunt motiveren
het beter te doen”, meent Gijsberts. Hij kent
daarnaast ook de nodige gevallen waar het
tegenovergestelde gebeurt. Bijvoorbeeld in de
gemeente Gouda waar de gemeente hoveniers
en groenvoorzieners vroeg om een FSC-keurmerk
om FSC-producten te mogen verwerken.
Gijsberts: “Dan sla je als gemeente dus door in
procedures. Als sector hebben wij Groenkeur.
Dat houdt in dat wij ook precies bijhouden voor
en van wie wij bepaalde producten kopen. We
kunnen dus altijd aantonen dat wij onze bankjes,
palen of tuinhout bij een FSC-bedrijf inkopen. Dát
bedrijf moet garanderen en controleren dat dit
hout van een duurzaam beheerde plantage komt.
Dat kunnen wij niet doen. Dit soort eisen zorgt er
wel voor dat we ons alleen maar bezig houden
met het rondpompen van extra papier. Het moet
juist gaan om een realistisch milieuresultaat.”
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