“De kennis is aanwezig, we moeten gewoon beginnen”

Werkgroep wil groene revolutie in Noord-Brabant
Helvoirt studeerde werktuigbouwkunde en werkte op de ingenieursafdeling van AkzoNobel,
toen in 2000 het familiebedrijf riep. Hij nam de leiding van Van Helvoirt Groenprojecten in
Berkel-Enschot op zich. Sinds 2007 heeft Van Helvoirt niet meer de dagelijkse leiding en dat
levert tijd op voor waar zijn hart ligt: innovatieve projecten. Zoals bij de werkgroep Innovatief
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Groen in Noord-Brabant.
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“D

e ambitie van de werkgroep
Innovatief Groen is om
groen multifunctioneel in
te zetten in Noord-Brabant. Omdat het
mooi is natuurlijk, maar ook omdat het
goed is voor energiebesparing, waterzuivering en verbetering van de luchtkwaliteit
en de gezondheid. Ik ben gevraagd voor
de vakgroep omdat ik de nodige contacten
in de provincie heb, maar ook omdat ik
volop bezig ben met het uitwerken van
innovatieve projecten. Sommige van die
projecten hebben een link met het familiebedrijf, maar vaak ook niet. Een voorbeeld
van een geslaagd innovatief project is het
Opleidingscluster Midden-Brabant. Dat
heb ik samen met een aantal collega’s, een
opleider en een aantal toonaangevende
opdrachtgevers opgezet. Het cluster
draait nu voor het vijfde jaar en heeft de
kwaliteit en aanwas van onze medewerkers
vergroot. Een ander project is een
innovatieproces dat ik met drie andere
collega-groenbedrijven ben gestart. Een
tussenproduct daarvan is het boekje
Duurzaam Innoveren, waarbij we het
proces beschrijven waarmee je tot
innovatieve ideeën kunt komen. Delen
van de aanpak voor innovatie die we
binnen dat project voorstellen, zie ik
weer terug bij andere projecten, zoals
binnen de werkgroep Innovatief Groen.”

Ambities

Bert van Helvoirt bij de helofytenfilter op het terrein van Van Helvoirt Groenprojecten in Berkel-Enschot; een innovatieve en milieuvriendelijke
manier om water te zuiveren. Overtollig water van de nabijgelegen composteerinrichting wordt gezuiverd in het helofytenfilter en gaat daarna naar
een waterbasin waar het schoon infiltreert naar het grondwater. Dat levert twee voordelen op: minder vervuild water in de bodem en een besparing
op lozingskosten.
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“De werkgroep Innovatief Groen bestaat
uit bedrijven, adviesbureau’s, onderzoeksen onderwijsinstellingen, gemeenten
uit Noord-Brabant en de provincie. We
komen samen met mensen die ambities
op groen gebied hebben (zie kader – red.).
Ik vind het belangrijk dat er wordt
gekeken hoe de budgetten die met name
overheden voor groen reserveren, slimmer
kunnen worden besteedt. Om te besparen
op de kosten hebben veel gemeenten hun
groenbeleid omgevormd tot alleen de
aanleg van gras en bomen. De laatste tijd
zie je dat er weer meer behoefte is aan
biodiversiteit en leefbaarheid in dorpen
en steden. Dat betekent dat er een omslag
in het beleid is en daarbij zie ik mogelijk-

heden voor onze branche. Niet alleen op
korte termijn, maar zeker ook op lange
termijn. Maar als er meer waarde en
functionaliteit van groen wordt verwacht,
zullen er hogere eisen worden gesteld aan
onze vakmensen en -organisaties. Daarom
is het nu tijd om meer in te zetten op een
duurzame samenleving en de inrichting
die daarbij boort. En volgens mij komt
heel langzaam het besef dat daar ook een
andere verdeling van beschikbare budgetten bij hoort.”

Gewoon doen

“Het kan zijn dat ik er nu meer oog voor
heb, maar volgens mij komen er steeds
meer initiatieven zoals wij die nu in
Noord-Brabant hebben. Wel wordt er nog
te veel naar het buitenland gekeken. Laatst
gaf ik een presentatie bij de provincie over
biodiversiteit. Een aantal sprekers kwam
met de mooiste buitenlandse voorbeelden
van daktuinen en speciaal ingerichte
biotopen, maar ik liet zien wat wij nu al
in Nederland doen, gewoon in NoordBrabant. Er wordt nog te veel gewacht op
mensen die zeggen hoe het moet, terwijl
het ondertussen meer een kwestie is van
gewoon doen. De kennis is aanwezig,
we moeten gewoon beginnen. Als groene
sector moeten we hard met dit soort zaken
aan de slag, anders gaan andere partijen
ermee vandoor. Nee, die hebben er
oorspronkelijk geen verstand van, maar
dat zal niet lang meer duren. Zij zitten
ook niet stil. Wij moeten laten zien wat
we kunnen en ons vakmanschap tonen.
We moeten uitleggen dat waar vele
partijen naar zoeken al gewoon mogelijk
is.”

Sneeuwbaleffect

“De VHG is hierin best actief. Een aantal
jaren terug is er al grootschalig ingezet met
een maatschappelijke lobby en daar
plukken we nu de vruchten van. Je ziet
ook dat bijeenkomsten zoals het Cradle
to Cradle-congres in 2007 en onlangs het
symposium Bomen op Niveau, kwalitatief
veel beter zijn en anders ingestoken zijn
dan dergelijke bijeenkomsten in het

verleden. Deelnemers zijn niet alleen meer
collega’s, maar een veel breder publiek en
dat is een goede ontwikkeling. De ideeën
die ik binnen de werkgroep op doe, geef
ik door aan de VHG zodat er initiatieven
kunnen worden ontplooid waar de hele
sector wat aan heeft. Er zijn steeds meer
aansprekende voorbeelden, dus opdrachtgevers hebben steeds minder reden iets
niet te doen. Belangrijk is dat we een
sneeuwbaleffect krijgen, zodat gemeentes
en overheden niet meer achter kunnen
blijven bij ontwikkelingen. De VHG
moet dit stimuleren, zodat groen een
gewaardeerd onderdeel wordt van de
totale maatschappij.”

Brabant zet in op groen
De provincie Noord-Brabant wil zich
profileren als de provincie die inzet op
innovatief groen. Dat heeft namelijk
positieve effecten voor luchtkwaliteit,
leefbaarheid, waterberging en biodiversiteit en vermindert het energieverbruik,
hittestress en (bij groene gevels
en geluidswallen) de kans op vervuiling
door graffity. De werkgroep Innovatief
Groen is in het leven geroepen om de
volgende doelstellingen te halen:
• Realiseren van een aantal groene
landmarks;
• 1.000 vierkante meter extra groene
daken en gevels in 2011;
• Actief stimuleren van kennisdeling en
samenwerking met het bedrijfsleven
op het gebied van groene daken en
gevels. Een fysiek of virtueel kennispunt Innovatief Groen moet zorgen
voor een soepelere samenwerking;
• Slimme financiering om ondanks de
hogere investeringen toch groene
daken te realiseren door overleg met
banken, de Belastingdienst, het Rijk,
waterschappen en andere partijen.
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Dat hij een beetje een vreemde eend in de groene bijt is, vindt hij zelf ook wel. Bert van
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