Noord-Limburgs Groen realiseert bijzondere samenwerking voor Floriade

Onderhoudswerk op het
hoogste niveau
De Floriade is een Wereld Tuinbouw Expo van de hoogste categorie. Geen wonder dat het basis
park er elke dag de afgelopen maanden op en top uit moest zien. Zes maanden lang het park
presentabel houden volgens tentoonstellingskwaliteit is een opgave die niet door één groen
voorzieningsbedrijf te behappen is. Daarom sloegen de Limburgse bedrijven BTL Realisatie uit
Venray, Herman Vaessen bv uit Maasbree en Jonkers Hoveniers uit Venlo de handen ineen.
Samen formeerden zij de uitvoeringsorganisatie Noord-Limburgs Groen en haalden de opdracht
voor het onderhoud van het Floriadepark binnen.
Door Annemieke Bos

bedrijven die nauw samenwerken met
de werkvoorzieningsbedrijven, scholen
en collega-hoveniersbedrijven uit de
regio Venlo. “De Floriade staat voor ontwikkelingen in het vakgebied zoals duurzaamheid en innovatie, maar ook voor
onderwijs en scholing. Al deze facetten
bieden aanknopingspunten voor NoordLimburgs Groen. Werk staat centraal in
onze samenwerking. En de Floriade is
werk in optima forma.”

Klantvriendelijk

Noord-Limburgs Groen, v.l.n.r.:
Ralf Vaessen (Herman Vaessen bv),
Nick Drijfhout-Van Hooff (BTL Realisatie)
en Bart Jonkers (Jonkers Hoveniers)
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De initiatiefnemers van Noord-Limburgs
Groen – Nick Drijfhout - Van Hooff, Ralf
Vaessen en Bart Jonkers – bezochten in
2005 een bijeenkomst in de Maaspoort
over de Floriade 2012. Zij beseften dat
samenwerking mogelijkheden bood
voor het uitvoeren van grote aanleg- en
onderhoudsprojecten op het Floriade
terrein. “We hebben toen NoordLimburgsGroen opgericht”, vertelt Ralf
Vaessen. “Dat is een combinatie van
drie sterke regionale groenvoorzienings-

Het basispark van de Floriade vormt de
omlijsting van de inzendingen. Het moet
bijdragen aan de beleving en attractiviteit die de organisatie de bezoeker wil
bieden. Daarom is gekozen voor een
boeiende en hoogwaardige inrichting
met vele hectares bloeiende beplanting
en een groot aantal bijzondere boom
soorten. Een team van ongeveer 25
medewerkers verzorgde het dagelijkse
onderhoud van al het groen. Zij zijn zorgvuldig geselecteerd op vakbekwaamheid
en representativiteit. Omdat de werkzaamheden tijdens de openingstijden van
het park moesten worden uitgevoerd,
was het van belang dat de medewerkers
ook klantvriendelijk zijn en vragen van
bezoekers konden beantwoorden. “Per
themaveld was een vast team actief met
een eerste en tweede man van hetzelfde
bedrijf”, licht Drijfhout - Van Hooff toe.

Het onderhoudsteam aan het werk

De samenwerking met elkaar en met
de SW-bedrijven is ons goed bevallen
“Dat bevorderde de onderlinge communicatie. Totaal werkten we met mensen
van zes verschillende bedrijven in de
onderhoudsploegen, in wisselende
samenstelling. Daaronder waren dus
ook SW’ers en leerlingen. Op project
basis hebben we teruggegrepen op
veertien verschillende bedrijven uit de
regio. Kortom: een complex geheel,
zeker ook gezien het hoogwaardige
kwaliteitsniveau dat wordt verlangd.
We moesten dus flexibel samenwerken
en de nodige zorg en aandacht aan de
verschillende medewerkers besteden.”
Menno Jansma is de projectleider die
deze taak op zich nam. “Er kwam veel
bij kijken”, vindt Jansma. “De grootste
uitdaging was om de verschillende
bedrijfsculturen een beetje bij elkaar te
brengen. Gezamenlijk staan voor één
product. De vijf themavelden maakten
het geheel overzichtelijk, maar we hadden te maken met gecompliceerde
beplantingsplannen. Soms moesten we
ingrijpen omdat bijvoorbeeld overwoekering dreigde als gevolg van teveel
regenval.”

directie en de begeleidingscommissie
van deskundigen. “Het was voor ons
een eer om ervoor te zorgen dat het allemaal in orde was. Vooral ook omdat het
onze ‘achtertuin’ is”, aldus Drijfhout
- Van Hooff. Vaessen valt hem bij: “Toen
ons zes jaar geleden werd gevraagd wat
wij dachten te kunnen betekenen voor
de Floriade heb ik geantwoord: ‘ontzorgen’. Ervoor zorgen dat de organisatie
zelf ook kan genieten van het park en
niet overal achteraan hoeft te zitten. Het
is mooi dat wat we toen hebben beloofd
en op papier hebben gezet, uiteindelijk
ook is gerealiseerd. Dat heeft geleid tot
vertrouwen waardoor we ook andere
projecten hebben mogen uitvoeren,
zoals de exploitatie van een hop-on
hop-off dienst met elektrokarren.” In de
aanloop naar de Floriade heeft NoordLimburgs Groen ook diverse andere
projecten gerealiseerd op het park. Zo
verzorgde het de aanplant van diverse
planten, heesters en bomen en voerde
het werkzaamheden uit voor een aantal
inzendingen waaronder de Rabo Earth
walk.

Ontzorgen

Toekomst

De manier waarop Noord-Limburgs
Groen het onderhoud uitvoerde, leverde
positieve reacties op van de Floriade

Na afloop van de Floriade zal de Floriade
organisatie nog tot mei 2013 onderhoudswerk in het park blijven doen. “Het plan is

dat het park zal blijven bestaan als
hoogwaardig kantoorpark”, aldus Drijfhout - Van Hooff. “Daar zou Noord-Limburgs Groen, samen met de SW-bedrijven en leerlingen een rol in willen blijven
vervullen. De samenwerking met elkaar
en met de SW-bedrijven is ons goed
bevallen en die willen we graag conti
nueren. We zullen dan ook onderzoeken
in welke vorm we dat kunnen gieten.”
Vaessen haakt daar op in: “Werk staat
centraal. In deze mate met maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig
zijn, dat kun je als individueel bedrijf
bijna niet. Wel samen met collega’s en
met de SW-bedrijven. De kunst is om
opdrachtgevers mee te krijgen.” “Het
mooie is dat we hier hebben laten zien
dat het kan”, vindt Drijfhout - Van Hooff.
En als het in deze omgeving kan, dan
kan het op andere projecten ook.”
Terugkijkend stelt het drietal geen
moment spijt te hebben van de tijd, het
geld en de energie die in het project is
gestoken. “Het is ons niet in de schoot
geworpen”, stelt Vaessen. “We hebben
zes jaar gewerkt voor zes maanden uitvoering. We wilden erbij betrokken zijn
en hadden daar veel voor over. Met trots
hebben we klanten rondgeleid. Het is
gelukt!”
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