Nico Wissing warm pleitbezorger voor lidmaatschap ELCA

“Je mist echt wat als je niet bent aangesloten”
Op nationaal niveau vertegenwoordigt VHG de belangen van hoveniers. In Europa is er de
European Landscape Contractors Association (ELCA). Ook individuele hoveniers kunnen
er lid van worden, maar Nederlandse groenspecialisten blijven achter. Tot onbegrip van
bestuurslid Nico Wissing. “Als je eventjes over je eigen heg kijkt ervaar je dat er veel meer is.”

Bestuur
ACHTERGROND

De European Landscape Contractors
Association bestaat uit twee delen: naast
het bedrijvenplatform is er het bestuur dat
op Europees niveau de belangen behartigt
voor de eenentwintig aangesloten nationale brancheorganisaties, waaronder VHG.
Wissing: “We voeren actief lobby voor
bijvoorbeeld de verlaging van de BTW.
Enkele jaren terug hebben we de invoering
van de zonnemeter tegen kunnen houden,
waarmee zou worden bepaald wanneer er
op een dag met veel zon gewerkt had
mogen worden. Ook hebben wij ons met
succes verzet tegen het plotselinge
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Nico Wissing

N

ico Wissing is een groenman in
hart en nieren die graag kennis
deelt en zich inzet voor de
branche. De eigenaar van Wissing Tuinen
uit Megchelen – diep in de Achterhoek –
zit al zevenentwintig jaar in het vak, was
de grote initiator van Stichting Groenkeur en is al jaren bestuurlijk betrokken
bij VHG. Wissing’s grootste passie is het
internationaal ontwerpen van tuinen en
mede daardoor is hij nauw betrokken
bij de European Landscape Contractors
Association, de Europese koepelorganisatie
van de hoveniersbranche. De gemiddelde
Nederlandse hovenier lijkt niet echt
warm te lopen voor de voordelen die een
lidmaatschap van de belangenvereniging
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verbod op tweetaktmotoren. Momenteel
zijn we betrokken bij de discussie over
vreemdsoortige planten en dieren die
Europa binnenkomen.”

Kennis
Waar het bestuur van de ELCA er is voor
de nationale brancheorganisaties, bestaat
het bedrijvenplatform – Committee of
Firms – louter uit individuele hoveniersbedrijven uit Europa en daarbuiten.
Het lidmaatschap kost 175 euro per jaar
en levert de hovenier ‘een schat aan vakinhoudelijke kennis op’, dankzij het kennisplatform. “Maar we doen ook aan medewerker- en studentenuitwisseling”, voegt
Wissing toe. “Daarbij krijgen medewerkers
en studenten de kans ervaring op te doen
bij bedrijven uit de hele wereld: een unieke

Op naar Brussel!
De eerste van twee vakexcursies die het bedrijvenplatform van de ELCA dit jaar
organiseert, voert naar Brussel. De Belgische hoofdstad wordt 23, 24 en 25 april
aangedaan. Op de eerste dag fungeert Brussel als uitvalbasis voor uitstapjes naar
Gent, Wetteren en Laeken. Gent vormt in die periode het decor van de Floralien
2010: een prestigieuze bloemen- en plantententoonstelling met een wandelparcours
van twee kilometer en een 4,5 hectare grote binnentuin. In de middag wordt het
bedrijf van tuinarchitect Wim Becaus in Wetteren bezocht, gevolgd door de
Koninklijke kassen in de Brusselse deelgemeente Laeken.
De volgende dag begint met een bezoek aan tuin- en landschapsarchitectuurbureau
Groep Moris in Gestel, gevolgd door een stop bij boomkwekerij Solitair in Loenhout.
Zowel de eerste als tweede dag worden er verder volop parken en tuinen bezocht.
Op zondag 25 april wordt het groen even gelaten voor wat het is en is het tijd voor
ouderwets cultuursnuiven met een uitgebreide rondleiding door Brussel. Dat
betekent onder meer het bezoeken van de Grote Markt, het Stadhuis, de Kathedraal
van Sint-Michiel en Sint-Goedele, het Koninklijk Paleis, het Park van Brussel en
natuurlijk de onvermijdelijke Manneken Pis.

ELCA-president Antione Berger (uiterst links) en Nico Wissing (tweede van links) tijdens een vakexcursie in Ierland

regeling. Verder organiseren we twee keer
per jaar een excursie van enkele dagen naar
één van de bij de het bedrijvenplatform
aangesloten landen. Het programma staat
altijd in het teken van tuinlandschapscultuur
en -architectuur die normaal gesproken niet
toegankelijk is.” Dit jaar staan bezoekjes
aan Brussel (zie kader ‘Op naar Brussel!’)
en Moskou op het programma.

Ondervertegenwoordigd
Tot spijt van Wissing is Nederland ondervertegenwoordigd als het gaat om lidmaatschap van het bedrijvenplatform van de
ELCA. Dat komt goed tot uitdrukking
tijdens de excursies. “Nederland vormt altijd de kleinste groep leden. In totaal zijn
negenendertig hoveniersbedrijven lid, op
een totaal aantal leden van 320. Maar wij
vormen wel het land met gemiddeld de
meeste hoveniersbedrijven per inwoner in
Europa. Lidmaatschap is belangrijk voor de
vernieuwing in de Nederlandse branche.
Nederlandse hoveniers denken wellicht dat
ze alle kennis al in pacht hebben, maar dat
is zeker niet zo. Als je eventjes over je eigen
heg kijkt ervaar je dat er veel meer is.”

Lidmaatschap
Het geringe animo om lid te worden, ligt
volgens de Megchelse tuinontwerper aan
de hoveniers. “Enkele jaren terug ben ik alle VHG-vakgroepen afgereisd om leden te
wijzen op het lidmaatschap van de ELCA.
Ik ontmoette wel veel enthousiasme, maar
het leverde weinig op. En dat terwijl je
zoveel terugkrijgt voor een lidmaatschap.
Als ELCA-bedrijf heb je automatisch meer
contacten en kennis. Het lidmaatschap is
ook voor kleine hoveniers heel interessant.
Die zijn vaak van alle markten thuis en
willen innovatief zijn. Een lidmaatschap
past daar uitstekend bij. Maar je moet er
wel voor openstaan. Helaas kijken we nu
in Nederland al niet in elkaars tuin, laat
staan dat we internationaal gezamenlijk
ervaring en kennis opdoen. Waarom
kijken we niet eens verder dan onze eigen
vierkante meter? Je mist echt wat als
je niet bij de ELCA bent aangesloten.”
Meer informatie over de European Landscape
Contractors Association en het bedrijvenplatform
op www.elca.info en via Nico Wissing, telefoon
(0315) 377590, e-mail: n.wissing@wissingtuinen.nl.
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biedt. “De ELCA is wel bekend maar niet
bemind”, beaamt Nico Wissing, voorzitter
van het bedrijvenplatform.

Vijf dagen Athene
Brussel en Moskou (24, 25 en 26
september) staan nog op het programma van het ELCA-bedrijvenplatform,
Athene kan daar inmiddels van
geschrapt worden. De vijfdaagse trip
naar de hoofdstad van Griekenland
was een groot succes, met meer
dan negentig deelnemers uit zeventien
landen. Uiteraard werd de Akropolis
bezocht, maar voor velen was de
Nationale Tuin het hoogtepunt van
de trip. De tuin, met een omvang van
maar liefst 15,5 hectare, geldt als de
groene long van Athene en herbergt
duizenden bomen en planten.
Andere hoogtepunten waren het
Theater van Herodes Atticus (bouwjaar
116 na Christus) en het Stadion
Panathinaiko waar in 1896 de eerste
moderne Olympische Spelen werden
gehouden. Onvergetelijke groene
ervaringen waren bezoeken aan
privétuinen in Vouliagmeni, Mesogeia
en Anavissos.
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