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‘Bloembollen in groen is nog
te veel een puzzel’
Als directeur van de branchevereniging
voor ondernemers in het groen, de VHG,
klopt Egbert Roozen met inspiratieboeken
voor groen onder zijn arm overal aan. Hij
vertelt over de baten van groen en laat
toepassingen zien. Bloembollen draaien
mee in het uitgebreide groene palet waaruit hoveniers en groenvoorzieners kunnen
kiezen. Maar tussen hen en de bloembollen botert het niet zo.
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

Egbert Roozen
DIRECTEUR VHG
Egbert Roozen is sinds 2009 directeur van VHG. Daarvoor werkte hij
onder andere als communicatiespecialist bij de landelijke vakopleiding voor schilders en stukadoors en bij de branchevereniging
van schoonmaakbedrijven. De branchevereniging VHG behartigt de
belangen van ondernemers in het groen, zowel collectief als individueel, bijvoorbeeld via de ondernemershelpdesk. Ze brengt de
maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder
de aandacht bij politiek en institutionele partijen. De VHG heeft
een kleine duizend leden, waarvan er 850 actief zijn in tuinen en
zo’n 150 in openbaar groen. De jaarbegroting die wordt besteed
aan belangenbehartiging is ongeveer 2 miljoen. Bij de VHG werken 14 fte. VHG doet ook projecten samen met de bonden, zoals
projecten in onderwijs waarvoor Colland geld beschikbaar stelt.

In hoeverre gebruiken hoveniers en groenvoorzieners
bloembollen?

Wat hebben uw leden nodig zodat het bollengebruik meer
in zwang raakt?

“We hebben hierover geen cijfers, dus ik heb het bij leden
nagevraagd. Het gebruik van bloembollen door hoveniers
levert een wisselend beeld op. Er zijn consumenten die heel
trouw aan de bloembol zijn en elk jaar weer nieuwe laten
planten, anderen malen er niet om. Over bollen in openbaar
groen hoor ik van groenvoorzieners dat gemeenten er vaak
niet om vragen.”

“Er zou meer kruisbestuiving tussen leveranciers van bloembollen en hoveniers en groenvoorzieners mogen zijn op het
gebied van kennisdeling, concepten en promotie. Ik merk
dat hoveniers en groenvoorzieners er weinig aan doen om
meer kennis te verwerven over toe te passen beplanting van
bloembollen. Dit heeft ook te maken met de veelheid aan
kennisvragen die zowel op onze groenbedrijven als op hun
medewerkers afkomen. In de prioritering sneeuwen bloembollen, gezien de signalen over de toepassing in de markt,
dan helaas vaak onder.”

Hoe komt dit?
“De toepassing van bloembollen is voor hoveniers een
puzzel. Dat heeft aan de ene kant met kennis over bollen
en het assortiment te maken, maar ook met de beschikbaarheid, de kwaliteit, de arbeidskosten bij het planten en
bloembollen als onderdeel van het onderhoud in de tuin.
De indruk bij hoveniers is dat de bloembol bij de consument
is verworden tot een impuls-aankoop-artikel in tuincentra
en bij bouwmarkten. Leden-groenvoorzieners geven aan dat
gemeenten niet naar bloembollen vragen vanwege budget,
maar ook doordat groene kennis bij gemeenten verdwijnt.
Waar bloembollen wel door gemeenten worden toegepast,
gaat het vaak om het machinaal planten van grote hoeveelheden bollen in mengsels in gazonstroken en parken.
Overigens wordt dat planten nogal eens door de bollenleverancier verzorgd.”

Door corona slinkt het budget voor groen bij gemeenten.
Dat treft de groenvoorzieners. Wat zijn uw verwachtingen
voor hoveniers die de consumentenmarkt bedienen?
“Hoveniers hebben het nog steeds erg druk. Ze kunnen moeilijker aan tuinhout en andere materialen komen. Die komen
vaak uit het buitenland en de vraag naar deze materialen is
groter dan het aanbod. Hoewel ik voorzie dat dit nog wel even
aanhoudt, is mijn verwachting dat voor particuliere tuinen de
markt tot in ieder geval de zomer van volgend jaar goed blijft.
Het traditioneel drukke voorjaar komt er nog aan. Hoe het na
de zomer zal zijn, hangt nauw samen met de ontwikkeling
van corona en wat dit doet met de economie en de werkloos4 december 2020
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Wat doet uw VHG om de klappen te beperken?
“Onze taak is dat er meer bewustzijn komt over de waarde
van groen. Daarmee zorgen we dat er meer werk is voor
aanleg en onderhoud van groen. In onze communicatie ligt
sterk de nadruk op vertellen over de maatschappelijke en
economische voordelen van groen. Ook laten we zien hoe
die baten tot hun recht kunnen komen, bijvoorbeeld door
groene concepten te laten ontwikkelen en hier aandacht aan
te besteden in inspiratieboeken. Dit moet ervoor zorgen dat
groen – ook bij een krimpend budget – hoog op de agenda
blijft staan bij onder andere overheden, maar ook dat de
leden hierop inzoomen en er aandacht aan besteden, zodat
ze het kunnen doorvertalen in aanleg en onderhoud.”

In hoeverre steekt VHG energie en geld in onderzoeken
naar de baten van groen?
“We zijn als VHG bij veel onderzoeken betrokken en de tools
die daaruit voorkomen. We hebben er geen jaarlijks budget
voor ofzo. Onze inzet zit vooral in manuren en aan een paar
onderzoeken betalen we mee, gemiddeld zo’n 5.000 euro per
onderzoek. Onderzoek is heel belangrijk om met groen te
kunnen innoveren. We kijken dan vooral naar knelpunten
in de maatschappij en stellen ons de vraag wat groen hierin
kan betekenen. Bijvoorbeeld de luchtkwaliteit verbeteren,
hittestress tegengaan en de biodiversiteit vergroten. Dit is
ook de basis voor onze concepten De Levende Tuin, Het Levende Gebouw en De Levende Openbare Ruimte. In de inspiratieboeken zijn de ontwikkelde concepten te zien op basis
van wetenschappelijk onderzoek. Een voorbeeld is dat kinderen gebaat zijn bij groene schoolpleinen. Ze nemen de lesstof
beter op, vertonen minder pestgedrag, hebben minder last
van obesitas en ontwikkelen zich socialer. Als je dit weet,
moet je wel vertellen hoe zo’n schoolplein eruit moet zien.
Daarom is de handleiding Groene Schoolpleinen gemaakt.
Hierover hebben we voorlichting gegeven aan onze leden en
vervolgens hebben we de verbinding gelegd met provincies
in de hoop dat zij dit in hun visie en beleid opnemen. Deze
werkwijze om innovaties in ons vak te brengen, slaat aan.
Vijf jaar geleden waren er amper groene schoolpleinen,
nu zijn ze ‘hot’. Gemeenten, provincies en waterschappen
stellen er nu subsidies voor beschikbaar. Deze werkwijze
vertalen we naar de openbare ruimte. Eind oktober kwamen
we met de handleiding De Levende Openbare ruimte. Ik
neem dit onder de arm mee naar gemeenten en verschillende netwerken. In gesprek met gemeenten kijk ik naar welke
maatschappelijke uitdagingen voor hen spelen. In Den Haag
kies ik een andere insteek dan in Enschede. Den Haag ligt
beneden zeeniveau, dus daar speelt klimaatadaptatie, en Enschede heeft meer aandacht voor droogte en biodiversiteit.”

Het duizelt mij van de initiatieven: De Groene Stad, het
Europese Green Cities, jullie serie ‘Levende’ boeken, iBulb,
NL Green Label, the future green city… Iedereen promoot
de waarde van groen naar consument of institutionele partijen. Kan dat samen niet veel beter en efficiënter?
“Klopt, er zijn veel initiatieven. Soms vullen ze elkaar aan of
legt de een meer focus op iets dan de ander en soms zitten
ze op hetzelfde spoor. Maar ieder initiatief heeft zijn waarde
en waar raakvlakken zijn, wordt er volgens mij samengewerkt. Als VHG richten we ons alleen op bewustwording van
de baten van groen. Door hieraan te werken maken we de
koek groter en dit leidt ertoe dat er meer groen wordt toegepast. Maar wie uiteindelijk van die koek gaat eten en met
welk groen, laten we aan marktpartijen over. De Groene Stad
is meer marketinggericht gegaan en daar liepen onze doelen
wat uiteen en dus zitten we daar niet meer bij. Een initiatief
als iBulb is ook marketing- en afzetgericht, namelijk op het
stimuleren van onder andere het gebruik van bloembollen.
Als VHG-branche leveren we een dienst of een totaalconcept.
8

‘Wij zorgen voor meer bewustzijn
over de waarde van groen’

Het ‘product’ groen is dan natuurlijk heel breed en omvat
onder andere bomen, struiken, vaste planten, rozen, heesters en bollen. In onze inspiratieboeken kunnen bollenkwekers iets vinden met bollen en kwekers van tuinrozen iets
met tuinrozen. De hovenier of groenvoorziener kijkt naar de
plek waar iets moet komen en kiest zijn juiste groenoplossing. De bollensector moet dus zelf met baten van bloembollen komen en kijken hoe dit in deze concepten past.”

In hoeverre is het werk van VHG door te vertalen naar
kwekers?
“Het is logisch dat je elkaar goed moet betrekken in waar je
mee bezig bent. Onlangs hield ik op initiatief van tuinrozenkwekers een inleiding op hun bijeenkomst. Zij vroegen zich
af hoe onze leden hun product toepassen, of waarom niet,
en zochten dus heel erg naar haakjes in de werkzaamheden
en keuzes van een hovenier of groenvoorziener. Dat is heel
verstandig om samen naar goede manieren van toepassingen
te kijken, zodat de producten tot hun volle wasdom komen.
Het moet dus ook vanuit de sector zelf komen. Ik heb nog
niet eerder voor bollenkwekers gestaan. Zouden zij zelf contact hebben met groenvoorzieners en hoveniers?”
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