‘Na tien jaar Naktuinbouw is het tijd voor vers bloed’
Liefhebber zoekt een opvolger
bij de Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw. Volgend jaar loopt Mengerink’s tweede termijn van vijf jaar af. Een opvolger is welkom, maar de groene sector hoeft niet
te vrezen voor een definitief afscheid: “Je moet niet teveel stilzitten.”
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oor Gerrit J. Mengerink (69) was
het als tiener een uitgemaakte
zaak: zijn toekomst lag in de
hovenierswereld. Mengerink senior zag

dat echter niet zitten. “Mijn ouders
woonden in Neede in de Achterhoek.
Mijn vader was er huisschilder en kwam
destijds veel bij textielbaronnen over de
vloer. Die hadden allemaal tuinmannen
in dienst, maar die moesten ook meewerken in de keuken. Dat zag mijn vader
voor mij helemaal niet zitten. Zijn advies
was daarom: ‘Leer maar een vak. Groen is
vooral iets voor ernaast’. Daarom ben ik
een technische opleiding gaan doen en in
een metaalfabriek gaan werken. In 1958
ben ik dan toch in het vak terechtgekomen toen ik werd gevraagd voor het
onderhoud van de tuin van kasteel
Twickel in Deldeneresch.” Na diensttijd
spijkerde Mengerink zijn kennis bij met
avondcursussen toen een tekenleraar hem
vroeg te komen werken bij zijn tuinarchitectenbureau met hoveniersbedrijf
in Aalten. “Dat heb ik tot december 1975
gedaan. In januari 1976 begon ik bij
Hacron, de groene poot van Hameland
in Lievelde. Vervolgens heb ik daar ruim
vijfentwintig jaar gewerkt, waarvan de
laatste tien als bedrijfsleider. In die tijd
heb ik meegeholpen om buiten het
reguliere onderhoudswerk het hoveniersbedrijf voor de tuinafdeling op te zetten.”

Naktuinbouw
In 2001 vond Mengerink het welletjes.
Hij zat inmiddels ruim veertig jaar in het
groene vak en had op 61-jarige leeftijd
een drukke baan. “Als bedrijfsleider was
ik er samen met tien uitvoerders voor
verantwoordelijk dat 250 medewerkers
voldoende werk hadden. Ik was er bijna
dag en nacht mee bezig. Dankzij een
goede regeling kon ik er echter mee
ophouden.” Maar dat betekende voor de
actieve hovenier geen breuk met het vak.
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“Ik ben adviseur van collectietuinen met
hosta’s en coniferen in Vorden en Diepenheim. Als betrokken lid van de Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV
–red.) probeer ik mijn kennis van bomen
en planten op peil te houden.” Bovendien
is Gerrit Mengerink lid van het sectorbestuur boomkwekerijgewassen van de
Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw, beter bekend als
Naktuinbouw: het sluitstuk van jaren van
landelijke en regionale bestuursfuncties
voor ondermeer de VHG. “Ach”, zegt
Mengerink bescheiden. “Als je altijd
meedoet en meegaat en altijd aanwezig
bent, dan word je op een gegeven moment vanzelf gevraagd of je bestuurlijk
iets kunt betekenen.”

Naktuinbouw
Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw) bevordert en bewaakt de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw.
De stichting hanteert in het verplichte keuringssysteem de voorschriften van de
Europese richtlijnen voor teeltmateriaal van bloemisterij-, boomkwekerij- en groentegewassen. Deze richtlijnen zijn in de Nederlandse wetgeving verankerd via de
Zaaizaad- en plantgoedwet. Naktuinbouw opereert onpartijdig en onafhankelijk.
Publieke taken op het gebied van basiskeuringen die bij andere kwaliteits- en/of
keuringsdiensten (nationaal en internationaal) zijn ondergebracht worden niet of
uitsluitend op basis van samenwerking uitgevoerd.
Naktuinbouw is als enige organisatie in Nederland bevoegd om rassen van groente-,
landbouw- en sierteeltgewassen te beoordelen op onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid (DUS-onderzoek) voor registratie en/of kwekersrecht.
Naktuinbouw is een zelfstandig bestuursorgaan en is geen onderdeel van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Wel dient Naktuinbouw
voor haar werkzaamheden verantwoording af te leggen aan de minister van LNV.

Nieuw bloed
Namens de VHG vertegenwoordigt
Mengerink de hoveniers binnen Naktuinbouw: de eindgebruikers in de cyclus van
groene producten waar verder vooral
kwekers aan te pas komen. “Ik ben daar
in 2000 mee begonnen, volgend jaar
eindigt mijn tweede periode van vijf jaar.
Dan ben ik 70 jaar. En ik heb zeker geen
hekel aan het werk, maar het zou goed
zijn als er wat nieuw bloed binnenkwam.”
Naktuinbouw bevordert en bewaakt de
kwaliteit van producten, processen en
ketens in de tuinbouw (zie kader –red.)
en is de laatste jaren enorm gegroeid.
“Dat was mooi om mee te maken”, zegt
Mengerink. “Ik ben geïnteresseerd in alle
aspecten van het vak en dit is er daar één
van.” De tijd die de oud-hovenier kwijt is
aan de stichting, is overzichtelijk. “Twee
vergaderingen per jaar. Als hovenier sta je
binnen Naktuinbouw wat verder van de
markt en zit je vooral voor eigen parochie
te praten en luisteren. Zodra het om
financiën of keuringen gaat, zit een
boomkweker daar anders in dan ik als
eindgebruiker. Omdat het hoofdbestuur
en de adviescommissies vaker vergaderen,
word ik wel geacht de verslagen te lezen.
Tijdens de vergaderingen gaat het dan om
de laatste stand van zaken, nieuws rondom projecten en de hulp die wij als

stichting bieden aan partners in Azië en
Afrika. Voor mijn opvolger is het belangrijk dat hij interesse heeft in de materie.
Hij moet niet alleen even langskomen op
een vergadering om aan te schuiven. Om
meer feeling te krijgen met het onderwerp
zou het mooi zijn als het een hovenier
betreft die een kwekerij heeft.”

eerste tien planten van hun bestelling
konden opschrijven. Ze bestelden namelijk altijd hetzelfde.” Goed nieuws daarom
voor jonge, hongerige hoveniers: Mengerink is niet van plan stil te zitten. Hij
blijft adviseur en actief voor de NDV.
“Ik wil gewoon verder doorgaan.
Niet teveel stilzitten.”

Assortiment

Leden die het werk van Gerrit Mengerink binnen

Gerrit Mengerink kijkt met veel plezier
terug op zijn carrière in de wereld van
het groen. “Ik heb er altijd met veel liefde
in gewerkt en met plezier mijn kennis
overgebracht. Maar ook het omgaan met
de klanten is leuk, het aanleggen van een
tuin volgens alle wensen, regels en normen geeft echt voldoening.” In zijn lange
loopbaan heeft de oud-bedrijfsleider het
vak ook zien veranderen. “Wat kan,
gebeurt nu met machines. En hoewel ik
toch nog meer van het haagknippen met
een schaar ben, is het goed dat het werk
fysiek duidelijk minder zwaar is geworden. Minder positief is de dalende aandacht voor het assortiment. Een voorbeeld:
ik bestelde altijd bij een boomkweker.
Die zei eens tegen mij: “Als jij iets bestelt,
weten we nooit wat we op moeten schrijven. Bleek dat ze bij veel hoveniers zo de

Naktuinbouw willen overnemen, kunnen zich melden
bij de VHG, Egbert Roozen via e.roozen@vhg.org.
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De vervroegde pensionering van Gerrit Mengerink ging naadloos over in een betrokken functie
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