HOVENIERS

In de serie interviews met hoveniers en tuinarchitecten kwamen allerlei onderwerpen voorbij, waaronder de visie van deze
beroepsgroep op het gebruik van bloembollen in tuinen en parken. Voor het afsluitende interview in deze serie, ging BloembollenVisie in gesprek met Rien van der Spek, voorzitter van de
VHG, de vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters.
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e VHG ‘behartigt de belangen van
ondernemers in het groen’, vat Van der
Spek de doelstelling van de branchevereniging samen. “Daarbij gaat het om zowel
collectieve als individuele belangen op sociaal
economisch en bedrijfsmatig gebied.” De branchevereniging heeft 1100 leden en is georganiseerd in verschillende vakgroepen en regionale afdelingen. “Namens onze leden voeren wij
onder meer cao-onderhandelingen, daarnaast
bieden wij bedrijfsmatige oplossingen via de
helpdesk en ondersteunen wij ondernemers
bijvoorbeeld bij het op orde krijgen van hun
bedrijfsvoering. Ook geven wij trainingen over
beplanting, inrichting en ontwerp. Een breed
pakket van taken dus.” De collectiviteit biedt
leden veel voordelen. “Als individuele ondernemer kun je nooit bereiken wat je als collectief
wel kunt.” Zo heeft de VHG samen met de bonden een sectorplan voor de training van medewerkers in de winterperiode.

EEN GELUID
Groen begint een steeds belangrijker thema
te worden, zeker naarmate de relatie tussen
groen en het welzijn van mensen duidelijker
wordt. “De waarde van groen wordt steeds
meer aanvaard, maar de politiek blijft daarin nog achter. Daar werken we dus hard aan;
zowel op nationaal als op Europees niveau zijn
we hiervoor aan het lobbyen.” Mede om die
reden heeft de VHG zich aangesloten bij promotieorganisatie iVerde (zie artikel elders in dit
blad, red.). “Als individuele organisaties krijgen
wij in Den Haag minder voor elkaar dan wanneer we onze krachten bundelen. Samen brengen we een geluid naar buiten, dat is krachtiger en biedt meer kansen en mogelijkheden.
De nadruk in de communicatie ligt op de relatie tussen groen en gezondheid, maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat de omzet in de
groene sector een impuls krijgt.”
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chitecten in BloembollenVisie valt het Van der
Spek op dat er grote verschillen zijn tussen
de ondernemers. “Verschil in visie en aanpak,
maar ook in de omvang van de bedrijven. Dat
zie je ook terug in ons ledenbestand: dat varieert van eenvoudig aanlegwerk tot creatief ontwerp.” Wat hem ook opvalt: “De bloembol is bij
veel vakgenoten in de vergetelheid geraakt.

‘Deze nieuwe tijd vraagt
om een nieuwe manier van
ondernemen. Als je op de
oude manier doorgaat, krijg
je het heel moeilijk’
Rien van der Spek: “Hoveniers en het bollenvak moeten
De verkoop is voor een belangrijk deel bij de
tuincentra terechtgekomen, net als de verkoop van kerstbomen. En dan geldt: onbekend
maakt onbemind. Daar ligt een taak voor de
sector om voorlichting te geven aan hoveniers.
Zoek verbinding met elkaar, bedenk mooie
concepten, laat leuke voorbeelden zien. Zo kun
je ook nog eens betere marges realiseren.” Een
andere oorzaak voor het ‘wegzakken van de
bloembol’ moeten we zoeken in de opleidingen, denkt de voorzitter. “De bloembol komt
nauwelijks aan bod tijdens de hoveniersopleiding, daar zou de bollensector in moeten investeren. Promoot de bloembol, laat zien wat je er
allemaal mee kunt doen in tuinen en parken,
nodig studenten uit voor leuke projecten. Dan
gaat het meer leven.” Overigens doet de branchevereniging zelf ook een duit in het zakje.
“Wij zijn bezig een kopopleiding te ontwikkelen voor hoveniers die is gericht op vakinhoud
en plantenkennis, want daar ontbreekt het nu
nog aan.”

LEVENDE TUINEN
De laatste jaren zijn particuliere tuinen steeds
meer versteend, dat is ook de branchevereniging opgevallen. “Dat is nadelig voor onze

‘Sector moet
leden. Daarom hebben wij samen met NL
Greenlabel en de ministeries van EZ en Infrastructuur & Milieu de Green Deal Levende
Duurzame Buitenruimtes gesloten. Dit project
richt zich op particuliere tuinen en de openbare buitenruimte en moet bijdragen aan verduurzaming en bevordering van de biodiversiteit. In dat kader hebben wij het Handboek
Levende Tuinen ontwikkeld dat groenondernemers moet inspireren om de natuur terug
te brengen in de tuin en het accent minder te
leggen op verharding. Daarin komen verschillende thema’s aan bod, variërend van de eetbare tuin en de leefbare tuin tot de groene tuin
en de bloeiende tuin, inclusief beplantingsadviezen. Dit handboek kunnen hoveniers
en tuinarchitecten gebruiken in hun gesprekken met klanten. We willen onze leden zoveel
kennis meegeven dat zij zich daarmee kunnen
onderscheiden bij hun klanten.” De campagne

verbinding zoeken’

zichzelf meer op de kaart zetten’
rond de ‘Levende tuin’ wordt de komende tijd
verder uitgerold, naar hoveniers en tuinarchitecten, maar ook richting gemeentes en consumenten.” Een ander onderwerp dat VHG in
concept onder handen heeft, is ‘de klimaatbestendige stad’. “In zo’n stad speelt groen een
belangrijke rol voor het afvangen van fijnstof,
maar ook onderwerpen als waterberging en
temperatuur komen aan de orde. Daarbij kan
groen op allerlei manieren worden toegepast.
Zo zie je steeds meer groene daken en wanden,
op die manier maak je maximaal gebruik van
de ruimte.”

wij daarvan meeprofiteren. Verder hebben
gemeentes allemaal een bezuinigingsopdracht
en dat treft ook het openbaar groen. Dat is jammer, want met groen kun je juist veel winst
behalen. Zo toont onderzoek aan dat het winkelcentrum in Almere 1,5 miljoen euro meer
omzet maakt doordat er meer groen is aangebracht: het publiek blijft langer en besteedt
meer. Huizen zijn meer waard als ze zijn omgeven door groen, dat levert meer OZB-inkomsten op, en het is bewezen dat door groen de
criminaliteit daalt.”

Kijkend naar de toekomst, verwacht Van der
Spek dat het nog wel even duurt voordat de
markt voor de groensector aantrekt. “Wij zitten
aan het einde van de bouwkolom, pas nadat de
nieuwbouw is afgeleverd, komen wij in beeld.
Eerst moet de bouw aantrekken, dan kunnen

De sector kan er zelf wel wat aan doen om het
vak op de kaart te zetten, vindt Van der Spek.
“We zijn te bescheiden en dat begrijp ik ook
wel. Dit is vooral een vak van doeners, niet
zozeer een vak van strategen of verkopers.
Bovendien hebben we een aantal rijke jaren
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gekend en dat maakt lui. We zitten nu in een
markt waarin het allemaal niet vanzelf gaat.
Dus moeten we leren onszelf meer te profileren. Te beginnen door op scholen te vertellen
over ons vak, te laten zien wat we allemaal voor
moois maken en hoe dat bijdraagt aan onze
samenleving.” Ook is het belangrijk om verbinding te zoeken met andere partijen, vindt Van
der Spek. “iVerde is daarvan een mooi voorbeeld.” Overigens boekt zijn eigen hoveniersbedrijf - tegen de crisis in - goede resultaten. Zijn
verklaring: “Je moet proberen de ontwikkelingen voor te zijn. Wij denken met onze klanten
mee hoe zij op het beheer en onderhoud van
hun groen kunnen bezuinigen, we zorgen dat
ons bedrijf strak is georganiseerd en letten erg
op de kosten. Deze nieuwe tijd vraagt om een
nieuwe manier van ondernemen. Als je op de
oude manier doorgaat, krijg je het heel moeilijk.”
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