Vrijwillig terug naar de schoolbanken!
Groenstudieclub-leden kruipen ’s avonds bij elkaar

Netwerken, vakidioterie en kennis
vergaren, daarvoor staat de
Groenstudieclub. Een avondje in het bijzijn
van deze hechte groep groenmensen doet
blijken hoezeer dat klopt.
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Eén voor één druppelen Groenstudieclub-leden
het lokaal van onderwijsinstelling Helicon, die
deze ruimte gratis ter beschikking stelt, binnen.
Het is donderdagavond en iedereen is na zijn of
haar werk en avondeten naar deze plek getogen
om er tot een uurtje of tien of elf te zijn. Zodra
de meesten in de schoolbankjes hebben plaatsgenomen, hangt er een intimiteit die het midden
houdt tussen de besloten sfeer bij het tv-programma ‘Klasgenoten’ en de ongedwongenheid
van een middelbare schoolfuif. Ronald Jacobs,
coördinator van de Groenstudieclub, heeft van de
vrijwillige bijdragen een paar flessen fris en een
krat bier gehaald voor de borrel nadien en zijn
vrouw heeft hem twee kannen koffie meegegeven. De spreker staat er omdat zij begeistert is
over wat ze wil vertellen en niet om de centen,
want zij doet dit onbetaald.
“Het enthousiasme geldt ook voor de aanwezigen, want zij maken een avond vrij om deze
bijeenkomsten bij te wonen”, legt Ronald Jacobs
voorafgaand aan de bijeenkomst uit. “De bijeenkomsten zijn geen verplichting. Je hebt hier dus
te maken met echte vakidioten.”
Netwerk
De Groenstudieclub bestaat sinds 2001.
Initiatiefnemers waren Piet Hogen Esch, toezichthouder bij de gemeente Arnhem, en Fons

Godschalk van de gemeente Duiven. Remco Valk,
directeur van Van Helvoirt Groenprojecten, sloot
zich er even later bij aan. Het betreft geen officieel geregistreerde vereniging. Alles gebeurt op
eigen initiatief. Jacobs: “Er is een stuurgroep van
vijf mensen met een verschillende beroepsachtergrond. Die zorgen voor het contact met de leden,
de organisatie van de lezingen en de excursies.
Er staan zo’n 90 mensen op de adressenlijst. Dat
zijn mensen die allemaal al eens een bijeenkomst
hebben bijgewoond. Als iemand vier bijeenkom-

Coördinator Ronald Jacobs: “De bijeenkomsten zijn
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Achtergrond

sten achtereenvolgens niet geweest is, verzenden
we geen uitnodigingen meer. We doen dus niet
aan acquisitie. De Groenstudieclub is vrijblijvend.
Iedereen komt omdat hij het belangrijk vindt om
te komen. Wie op de avond van de bijeenkomst
thuis tv wil kijken, moet dat vooral blijven doen.
Wat dat betreft is het tijdstip ideaal om enthousiaste mensen te scheiden van de rest; overdag
zouden er meer ambtenaren of mensen in loondienst langskomen die van hun bureau of werk
willen weglopen.”
"Gemiddeld komen er altijd tussen de 25 tot 40
mensen naar een bijeenkomst, dat is niet teveel
en niet te weinig. Naast kennis vergaren is het
doel van de Groenstudieclub het vormen van een
netwerk: de partijen willen elkaar binnen de regio
leren kennen en de regionale groenmarkt versterken. Op onze website vragen we ook expliciet om mensen uit de regio. Het ledenbestand
bestaat voor zo’n 25 procent uit ambtenaren, 25
procent uit uitvoerende bedrijven, 10 procent uit
leraren van groene opleidingen, 30 procent uit
boomadviseurs en 10 procent uit architecten. Er
komen ook wel eens mensen uit vakgebieden
die indirect aan groen zijn gerelateerd, zoals het
waterschap of van adviesbureaus anders dan

Bezoeker Wim Appelman: “Tijdens de bijeenkomsten
maak ik op een andere manier kennis met aannemers.
Als ik een bestek of een tekening maak, schat ik beter
in wat een aannemer kan en wil. Je komt dichter tot
elkaar en overlegt beter.”

groenadviesbureaus. Het netwerken heeft een
bijzondere uitwerking: sinds de partijen elkaar
dankzij de bijeenkomsten niet alleen meer uitsluitend van de aanbestedingen kennen, zien zij
elkaar minder als concurrenten en meer als vakgenoten die elkaar meer gunnen. Dat komt de
kwaliteit van werken ten goede.”
Wim Appelman, werkvoorbereider bij de
gemeente Ede, wil dat beamen: “Tijdens de
bijeenkomsten maak ik op een andere manier
kennis met aannemers. Als ik een bestek of een
tekening maak, kan ik beter inschatten wat een
bepaalde aannemer kan en wil. Je komt dichter
tot elkaar en overlegt beter.”
Lezingen
De bijeenkomsten op het Helicon in Velp zijn vier

Medeoprichter Remco Valk hoopt op de olievlekwerking: “Iedereen kan gebruik maken van onze
kennis, ons netwerk en de website.”

“Als mensen die avond
thuis op de bank tv willen
kijken, moeten ze dat
vooral doen”
keer per jaar tussen oktober en april, waarbij het
vaak draait om lezingen en een borrel achteraf.
Jacobs: “Over de programma-inhoud communiceren we via de email en onze website. Ik organiseer de lezingen. Voordat ik dat doe, stuur ik een
email rond met de vraag waarover men het liefst
iets wil horen. Er zijn vier verschillende lezingenthema’s die telkens voorbijkomen: bomen, architectuurinrichting, techniek en sortiment. Als er
een lezing over bomen op het programma staat,
zit het lokaal bomvol. Bomenmensen hebben veel
passie voor hun vak. Ik denk dat dit komt doordat hobby, werk en vrije tijd bij hen meer door
elkaar heen lopen. Dat geldt bijvoorbeeld voor
groenarchitecten wat minder, naar mijn idee.”
Knap om het lezingenprogramma telkens vol te
krijgen, ook al is er geen budget voor. “Kwestie
van heel ruim van te voren contact opnemen met
sprekers”, aldus Jacobs. “Een jaar van tevoren
kan iedereen aangeven wat hun vrije data zijn.
Als sprekers horen dat we helaas geen potje hebben om hen uit te betalen maar wel horen wat
voor club we zijn, komen ze altijd toch. Dat is
prachtig.”
Stokje doorgeven
De Groenstudieclub wil ook andere regio’s aanmoedigen om een Groenstudieclub op te richten.
Remco Valk: “Door mijn benoeming in 2006
tot directeur van Van Helvoirt Groenprojecten
in Berkel Enschot heb ik eind 2007 het initiatief
genomen voor een Groenstudieclub MiddenBrabant. Op dit moment zijn er zo’n honderd
man bij aangesloten. In 2008 waren de eerste
twee bijeenkomsten. Studiejaar 2008/2009 hebben we het hele programma gedraaid met steeds
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25-35 geïnteresseerden. De bijeenkomsten zijn in
de kantine van Van Helvoirt Groenprojecten. In
tegenstelling tot de vrijwillige bijdrage, waarvan
in Velp sprake is, kan Midden-Brabant financieel
terugvallen op een kleine tien sponsors.” Valk
hoopt op de olievlekwerking: “Iedere regio in
Nederland kan aanhaken in dit franchiseachtige
concept en gebruik maken van onze ervaringen en website.” Twee keer per jaar is er een
gezamenlijke excursie. En ook twee keer per
jaar organiseert men een werkbezoek van twee
à drie dagen. Ruud Kempen, werkzaam bij Van
Helvoirt Groenprojecten en organisator van de
reizen: “We zijn naar oude bomen in Engeland
gaan kijken, hebben het stedelijk groen van
zowel Londen en Berlijn als van de steden in het
Ruhr-gebied gezien, en hebben de oerbossen

Bezoeker Bart Elissen: “De lezingen zetten me aan het denken. Ik toets de nieuwe informatie aan mijn eigen
ervaringen en verruim op die manier mijn blik.”

De stemming houdt het
midden tussen de sfeer in het
tv-programma ‘Klasgenoten’
en de sfeer van een
klassenfuif

De borrel na de lezing.

in Polen en Wit-Rusland bezocht. Altijd bestaat
het reisgezelschap uit tien tot vijftien man. Nu
staan er weer verschillende interessante ideeën
op het menu: Kopenhagen in het voorjaar, SintPetersburg, bevers en otters kijken in het dal
boven, Berlijn en zelfs Shanghai.”
Kempen doet die mededeling hardop voor
de aanwezige leden. Het gezelschap joelt van
enthousiasme, vooral bij het horen van Shanghai!

Het gezelschap joelt wanneer studiereisorganisator
Ruud Kempen mededelingen doet over de landen die
voor volgend jaar tot de opties behoren. Vooral als de
naam Shanghai valt, is men enthousiast.

Klassenfuif
Maar ook hier in Velp hangen de aanwezigen
aan de lippen van de lezer, die uitlegt over het
gebruik van groen op begraafplaatsen over de
hele wereld. Een zeer oplettende klas! De vragen
na afloop zijn niet zozeer kritisch, maar des te
meer nieuwsgierig. Na de lezing, die een half uur
uitloopt tot half tien, begint de borrel, waarop

de klassenfuifsfeer terugkeert en het netwerken
begint. Iedereen schenkt zichzelf wat in, en drinkt
uit een plastic beker of direct uit het flesje. Een
uur later zijn de meesten er nog!
Bart Elissen, hoofd tuinonderhoud bij Heijmans
Sport & Groen, bezoekt sinds een jaar of vier
zo’n negen van de tien bijeenkomsten. “De
lezingen zetten me aan het denken”, verklaart
hij. “Ik toets de nieuwe informatie aan mijn eigen
ervaringen en verruim op die manier mijn blik. Je
moet er alleen voor open staan en er iets voor
over hebben: zo nu en dan een vrije avond!” De
59-jarige Elissen heeft daarnaast nog een andere
motivatie om bij de pinken te blijven: “Ik ben in
de levens- en beroepsfase dat ik dolgraag zoveel
mogelijk kennis overdraag aan de nieuwe generatie groenmensen.”
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