Wat is uw achtergrond en waarom bent u voorzitter geworden?
“Als vicevoorzitter was ik betrokken bij de
voorloper van de vakgroep, de DGS. Toen
wij ons aansloten bij VHG heb ik die positie behouden, maar al vrij snel daarna werd
ik vanwege mijn ervaring binnen de branche,
de kennis van projecten en mijn netwerk,
gevraagd voorzitter te worden. Ik zit al 21
jaar in de dak- en gevelbegroeiing. Ik ben
hier ingerold toen ik na mijn afstuderen
door groenbedrijf Mostert De Winter
werd gevraagd te kijken naar nieuwe
marktontwikkelingen. Binnen Mostert
De Winter hadden we destijds de mogelijkheid om de Xeroflor daktuin- en vegetatiesystemen naar Nederland te halen en
verder te ontwikkelen voor de Nederlandse
markt. Destijds waren er maar heel weinig
bedrijven die actief waren in groen op daken,
laat staan dat ze zich met lichtgewicht
daken bezighielden. Mostert De Winter,
waar ik inmiddels bedrijfsleider ben, heeft
al meer dan dertig jaar ervaring op het gebied van daktuinen. Vanwege dat verleden,
de constante investeringen in innovatie en
ontwikkelingen die we samen met een
Duitse partner uitvoeren, hebben we een
stevige positie in de markt. Een markt die
zich begeeft op het grensgebied tussen
bomen en groen en elke dag anders is. Je
moet ervan houden om hierin actief te zijn
omdat er, mede vanwege de tijdsdruk, heel
veel gebeurt. Het is leuk om voorzitter te
zijn binnen zo’n wereld omdat ik daardoor
een bijdrage kan leveren aan het bepalen
van de juiste richting. Verder zijn de
contacten binnen de branche goed voor
persoonlijke reflectie.”

“Dak- en gevelbegroeners werken
in een jonge, dynamische markt”
Branchevereniging VHG kent sinds april 2006 vijf vakgroepen. De twaalfhonderd bedrijven
die hierin zijn ondergebracht zijn de ruggengraat van de branchevereniging. Ze vormen de
denktank van VHG en stellen scenario’s op voor de toekomst van hun deel van de branche.
Dit jaar worden de verschillende vakgroepen voor het voetlicht gebracht: wat hebben ze
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bereikt, wat willen ze nog bereiken en wie is hun voorzitter?
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Waar staat de vakgroep dak- en
gevelbegroeners voor?

Naam: Hans van Cooten
Vakgroep: Dak- en gevelbegroeners
Voorzitter sinds: 2006
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“Wij hebben vijf doelstellingen. Allereerst
is dat het claimen van de positie van onafhankelijke autoriteit en daarmee samenhangend dé vraagbaak en hét aanspreekpunt voor de dak- en gevelbegroeningsbranche te zijn. Ten tweede willen we het
Nederlandse bedrijfsleven, de overheid en
overheidsinstellingen overtuigen van de
mogelijkheden en positieve werking van
planten als onmisbaar onderdeel van de
inrichting. Daarbij spelen we in op de
sterkte van ons product. Hierbij maken we
gebruik van de collectieve marktbewerking
en eigen middelen van VHG. Verder
maken we ons sterk voor het kwantificeren
van de economische en maatschappelijke
toegevoegde waarde van dak- en gevelbegroening en willen we het vakmanschap

van de professionele leden verbeteren.
Daarmee hangt het imago van de branche
samen. Tot slot willen we de Europese
lobby versterken.
Als vakgroep willen we onze kennis verder
verspreiden. Daarvoor doen we veel lobbywerk en dragen we bij aan ontwikkelingen in technisch en groen onderwijs. We
verzorgen verschillende publicaties, vaak
samen met het SBR, het kenniscentrum
voor de bouw. Ook hebben we dakbestratingsrichtlijnen opgesteld. Als vakgroep
zijn we dus redelijk actief. Onderling voeren we veel overleg maar daarbij maken we
vooral gebruik van conference calls: telefonisch vergaderen dus. Dat scheelt reistijd
en is natuurlijk beter voor het milieu. Met
het bestuur van de vakgroep proberen we
een afspiegeling van de vertegenwoordigers
in onze markt te zijn en dus hebben we
leden die de leveranciers- en verwerkerskant vertegenwoordigen.”

Wat heeft de vakgroep dak- en
gevelbegroeners de laatste jaren
bereikt?
“We hebben veel publicaties op onze naam
staan en aandacht gecreëerd voor onze
branche binnen het onderwijs en in de
markt. Er is een duidelijke toename van
het aantal groene daken, zoals ook het aantal bedrijven die hierin actief zijn, is gestegen. We hebben nog steeds te maken met
een stijgende omzet en toenemende
omvang en volume van de markt. Dat
komt mede doordat er in de renovatiemarkt steeds meer aandacht komt voor
groene daken. Dat compenseert voor een
deel de afname van werk in de nieuwbouwmarkt. Maar ik merk wel dat de druk
in de markt toeneemt door de afname van
het totale bouwvolume.”

Wat wil de vakgroep dak- en
gevelbegroeners de komende
jaren bereiken?
“Elk jaar maken we een vakgroepplan.
Daarin zijn de doelstellingen op het gebied
van promotie en lobby, professionalisering,
onderwijs en collectieve belangenbehartiging vastgesteld. De uitwerking daarvan
verloopt goed. Zo organiseren we op het
gebied van promotie en lobby het grootschalige symposium ‘Groen in Zich’t op
23 september (zie ook pagina 20-21 in dit
VHG Magazine –red.) en ronden we dit
jaar een onderzoek af dat is gedaan naar
het effect van groene daken met betrekking
tot de waterretentie in relatie tot de grootte
van het dak. Onder de titel ‘Boeien en

Binden’ zijn we bezig met het implementeren
van de door Groenkeur ontwikkelde eindtermen voor vakdiploma’s in het reguliere
onderwijs.”

Hoe uniek is de vakgroep dak- en
gevelbegroeners binnen VHG?
“Wij zijn een dynamische branche in een
relatief jong marktsegment, waarin veel
gebeurt. Zeker vergeleken met het reguliere
groenwerk. Onze markt is totaal anders en
is volledig gekoppeld aan de bouw. Het is
een hectische markt met een hoog risicoprofiel waarin voornamelijk business-tobusiness wordt gewerkt. Verder hebben wij
te maken met andere veiligheidsaspecten,
waarvoor veel specifieke kennis wordt
gevraagd. Bijvoorbeeld op het gebied van
waterdichting en -afvoer. Als er in onze
branche een dak wordt aangelegd voor
tienduizend euro en het stort in of gaat
lekken, dan is de schade al snel het tienvoudige daarvan. Verder zijn de bedrijven
binnen onze branche over het algemeen
groter vergeleken met de bedrijven in de
andere vakgroepen.”
“Het is belangrijk dat we deel uitmaken
van VHG. Met onze vijf doelstellingen
bepalen wij onze eigen richting, maar we
delen gemeenschappelijke belangen met de
bedrijven die actief zijn in de andere vakgroepen. Die belangen kunnen we beter
uitdragen dan wanneer we dat allemaal als
kleine, op zichzelf staande vereniging
doen. Bovendien kunnen we gebruik
maken van het verenigingsbureau met het
secretariaat. Als je dat als vereniging zelf
moet verzorgen, is dat vele malen duurder.
Al met al hebben wij bewust gekozen voor
aanhaking met VHG.”

Hoe verloopt de samenwerking
met de andere vakgroepen?
“Dat loopt prima. Eens per jaar is er
voorzittersoverleg voor het bepalen van
en overleggen over de gezamenlijke
belangen.”
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De vakgroep voorgesteld
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