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Rotterdam was dit keer de locatie van de
Landelijke Ledendag
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Landelijke Ledendag:

Werelddag in Rotterdam
Onder het motto “verkijk u niet op Zuid-Holland” nam dit jaar de afdeling Zuid-Holland de
organisatie van de Landelijke Ledendag voor haar rekening. Voorzitter André Hoek en zijn
collega’s waren vast van plan er een onvergetelijke dag van te maken, waar nog lang over
gesproken zou worden. Ze hebben hun nek dan ook uitgestoken, wat allereerst resulteerde
in een recordbedrag aan sponsorgelden. Niets stond een goed georganiseerde en
inspirerende dag meer in de weg.
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e Landelijke Ledendag geldt
als ontmoetingsplatform voor
vakgenoten uit de groene sector,
hun partners en vertegenwoordigers van
het landelijk bureau van Branchevereniging VHG.
Rotterdam was dit keer de locatie van dit
jaarlijkse evenement en deze metropool
rolde graag haar groene loper uit voor
de tweehonderd deelnemers. Rotterdam
was al in feestelijke stemming door de
Wereldhavendagen en de Landelijke
Ledendag sloot zich hier graag bij aan.
Een groot deel van de dag werd dan ook
op het water doorgebracht.
Piet Boom van Boom Hoveniersbedrijf:
“Het is voor mij de eerste keer dat ik zo’n
Ledendag meemaak. Ik had er wel een
bepaalde voorstelling van, maar het heeft
mijn verwachtingen zelfs overstegen.
Belangrijk op zo’n dag zijn de contacten
die je legt, enerzijds met bekenden en
met mensen die je al jaren niet meer
gezien hebt, die kom je nu weer tegen.
Je legt een hoop contacten, je hoort wat
er leeft in de hele breedte van het vak en
daar kun je je mee identificeren. Wat mij
aanspreekt in deze dag is de saamhorigheid, het met elkaar zijn, op een mooie
locatie. Ik kom uit deze omgeving en toch
ontdek je iedere keer weer nieuwe dingen.
Leuk om met collega’s uit een heel andere
omgeving te praten over het werk en ervaringen uit te wisselen.”

Op de historische scheepswerf ‘De Delft’ in Rotterdam

Inspirerend programma

Positieve reacties

De dag begon in het Zalmhuis en van
daaruit voer het partyschip de Smaragd
alle deelnemers over de Maas naar de
diverse activiteiten in de havenstad. De
deelnemers werden in groepen verdeeld
en wat volgde was een afwisselend
programma rond de Rotterdamse haven,
onderbroken door een heerlijke lunch aan
boord van de Smaragd. De activiteiten
waren divers: van The Target, een
spannend achtervolgingsspel met mobiele
telefoons, waardoor je in een levensechte
videogame leek terecht te zijn gekomen
tot een rondleiding langs typische
Rotterdamse hotspots, van een bezoek
aan een historische scheepswerf tot een
bezoek aan Arboretum Trompenburg.
Dit laatste is een prachtig aangelegde
plantentuin van zeven hectare met een
grote collectie bomen, struiken, vaste
planten, bollen en knollen. Tom Brundel
van Hoveniersbedrijf Groen Natuurlijk:
“We werden rondgeleid door een
bevlogen iemand die er veel van weet en
die mensen enthousiast kan maken over
planten. Dat is toch een deel van ons vak,
mooi om te zien.”
Aan het einde van de intensieve dag ging
het schip weer terug naar het Zalmhuis,
waar er werd geborreld, gevolgd door een
heerlijk diner.

Het was een allesomvattende dag en de
reacties waren dan ook meer dan positief.
Judith de Wijk van Hoveniersbedrijf
W. de Wijk noemde het een goed
geslaagde dag: “ Het programma sprak
ons aan. Een mix van een dagje uit
samen en het is belangrijk op zo’n dag
om collega’s te spreken. Kortom, het was
een leuke dag, op zo’n boot die je overal
heen brengt, tussendoor lekker eten en
bovendien is Rotterdam gewoon een
hele mooie stad.”
Ook Tom Brundel van Hoveniersbedrijf
Groen Natuurlijk kijkt tevreden terug op
de dag: “Het was de eerste Ledendag die
ik meemaakte. Ik ben gekomen om mijn
collega’s te ontmoeten in de Rotterdamse
ambiance en ik vond het zeer geslaagd.”
Maarten Franken van Hoveniersbedrijf
Maarten Franken: “Goed georganiseerd,
een gevarieerd programma. Ik ben veel
bekende hoveniers tegengekomen, het
samen zijn met collega’s vind ik erg
belangrijk. Oude bekenden die je weer
eens tegen komt, mensen die je lang niet
gezien hebt, oude werknemers: gewoon
gezellig, ontspannen. Voor herhaling
vatbaar.”
Kijk voor meer foto’s op:
http://picasaweb.google.com/TomKorbee/
9224September2009HoveniersOpDeMaas
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Een tochtje op de Segway
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