De casebedrijven van ‘Met groene innovatie naar de top’

Vorig jaar is het innovatieproject ‘Met groene innovatie naar de top’ gestart. De VHG en
kennisorganisatie TNO proberen hierin op technisch en sociaal gebied een innovatie impuls
aan de groene sector te geven. In iedere uitgave van VHG Magazine wordt een van de
deelnemende bedrijven voor het voetlicht gebracht. In deel 4: Pouwelse Tuinen.

Jan Pouwelse van
Pouwelse Tuinen
in Vlissingen
Medewerkers: 20 mensen
VHG Vakgroep: Hoveniers
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Waarom bent u een casebedrijf
geworden?
Jan Pouwelse: “In eerste instantie waren
wij alleen een denktankbedrijf en vormde
Van Vliet Harmelen het casebedrijf.
Door omstandigheden kregen zij echter
minder tijd voor het project en zouden
ze zich terug moeten trekken. Toen heb
ik besloten erbij te stappen en nu zijn
we gezamenlijk een casebedrijf.”
Voor welk technisch en sociaal thema
heeft u gekozen?
“Van Vliet Harmelen heeft als technisch
thema gekozen voor ‘CO2-label voor
tuinen’, met ‘Goed werkgeverschap’ als
sociaal thema. Zij wilden door tijdsgebrek
vooral de aandacht voor het technisch
thema op een lager pitje zetten en dat leek
mij juist zo interessant. Daarom ben ik
erin gesprongen. Een stagiaire heeft zich
er namens mijn bedrijf de eerste maanden
volop mee bezig gehouden. Van Vliet
Harmelen is vooral verder gegaan met het
sociaal thema van goed werkgeverschap.
Ik sluit daar later bij aan. Het probleem
is dat Pouwelse Tuinen eigenlijk te klein
is om aan de voorwaarden voor dat deel
van het project te voldoen, maar ik wil
er toch mee verder. Ook voor kleinere
bedrijven speelt dit thema namelijk,
dus ik kan er straks mooi collega’s over
adviseren. Ik wil kijken hoe ik meer
met goed werkgeverschap kan doen
en op welke manier dit vruchtbaar is.”
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Van Vliet
Wat is de status van het project?
“We hebben vier tuinen ontworpen,
variërend van een volledig groene tuin tot
een tuin waarvan te voren al duidelijk is
dat er veel CO2-verbruik bij te pas komt.
Het doel is om te kijken wat je voor de
aanleg van die tuinen allemaal nodig hebt
en doet en hoeveel CO2-uitstoot daarbij
komt kijken. Het is een vraagstuk dat
weliswaar nog niet direct speelt in onze
branche, maar de overheid heeft het over
CO2-neutrale gebouwen, dus waarom
dan geen CO2-neutrale tuinen? Minister
Van der Hoeven van Economische Zaken
was er tijdens haar werkbezoek aan de
VHG (zie pag. 28-29, –red.) behoorlijk
in geïnteresseerd. Wij hebben dankzij
dit project nu de kans daar al iets mee te
doen. Misschien kunnen we dan straks
de klant deze richting op sturen. Ik wil
in ieder geval concreet met zaken naar
voren komen wat betreft het verbruik
van materialen en het totale verbruik
gedurende de looptijd van een tuin.
De instelling is daarbij: kijken wat nodig
is om zo CO2-neutraal mogelijk te
werken. Alleen een pomp in een vijver
blijkt bijvoorbeeld al heel veel invloed
te hebben op het totale CO2-verbruik.
Maar ik wil ook weten of die betontegel
uit Nederland nu echt zoveel beter is voor
het milieu dan dat stuk natuursteen uit
het Verre Oosten. En ik wil tot op
detailniveau alles doorberekend hebben.
Wat komt er bijvoorbeeld precies kijken
bij de aanleg van een tuin, wat is het
energieverbruik, welke bestrating kun je
het beste gebruiken en welke machine?
De eerste fase is nu af. In samenwerking
met TNO wil ik nu verdere stappen
zetten: kijken wat de aanschaf en verwerking van materialen aan CO2-uitstoot
kost.”

natuurlijk altijd door en niet bij alle
denktankbedrijven spelen de vraagstukken
die wij onderzoeken. Zoals het hele
TNO-project minder leeft bij hoveniersbedrijven. Maar we proberen de denktankbedrijven wel op de hoogte te houden.”

Hoe verloopt de samenwerking met
de denktankbedrijven?
“Dat zou wat intensiever kunnen, het
moet iets te vaak van onze kant afkomen.
Maar ik moet gelijk zeggen dat iedereen
daar schuld aan heeft. Het eigen werk gaat

Hoe betrekt u uw medewerkers bij
dit project?
“In eerste instantie is het bij een stagiaire
ondergebracht, die daar veel tijd heeft
ingestoken en dat heel plezierig vond om
te doen. Zij heeft de medewerkers zeker

Hoe belangrijk is dit innovatieproject
voor u?
“Omdat de vraag vanuit de klant om
CO2-neutraal te werken er nog niet is, is
het project bedrijfsmatig gezien niet zozeer
belangrijk. Maar persoonlijk vind ik het
erg interessant. Het is een beetje nieuwsgierigheid. En ik kan de resultaten weer
overbrengen naar de klant, die ook
nieuwsgierig is en heus niet stilzit.
Ik kan straks meer uitleggen en wellicht
levert dat een voorbeeld op ten opzichte
van de concurrentie. Hoewel mensen nog
steeds vooral kijken naar wat hun tuin
kost. Ik vind overigens dat de vakgroep
gewoon bij een project als dit betrokken
moet zijn.”
Hoe belangrijk is dit innovatieproject
voor de sector?
“Voor de sector is het heel goed om op
de hoogte zijn en te weten wat er speelt
en wat er kan komen. Daarin moet je als
brancheorganisatie het voortouw nemen.
Dat mogen de leden van een brancheorganisatie immers verwachten.
De VHG neemt samen met TNO zeker
het voortouw. Binnen de hovenierswereld
zelf verloopt het project wat moeizaam
maar ik merk wel dat het steeds vaker
gespreksonderwerp is tijdens groepsvergaderingen. Het wordt zeker gevolgd
maar blijft tegelijkertijd nog wat vaag.
Het is natuurlijk iets dat lange tijd loopt.
Pas als er concrete resultaten te zien zijn
denk ik dat de interesse toeneemt.”

Casebedrijven
De casebedrijven binnen het innovatieproject ‘Met groene innovatie naar
de top’ vertegenwoordigen ieder één
van de vijf vakgroepen van de VHG:
Hoveniers, Groenvoorziening, Boomverzorging, Dak- en gevelbegroening
en Interieurbeplanting. Elk casebedrijf
kiest binnen het project voor uitwerking van een technisch en een sociaal
thema. De technische thema’s zijn:
‘Geen groenafval, maar grondstof’ en
‘CO2-label voor tuinen’. De sociale
thema’s zijn: ‘Goed werkgeverschap’,
‘Boeien en binden van medewerkers’
en ‘Seniorenbeleid’.

om input gevraagd maar daar is het bij
gebleven. Nu we meer met het sociaal
thema aan het werk gaan, zal ik de
werknemers er meer bij betrekken.
De vragenlijst die hiervoor is samengesteld
zal door zeker vijf á zes man ingevuld
moeten worden, maar als iedereen dat
wil doen is het natuurlijk nog beter.”
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