IN GESPREK

12 februari 2021

12 februari 2021

6

12 februari 2021

12 februari 2021
006-8 In gesprek 86.indd 6

02-02-21 13:06

‘Kennis delen en
van elkaar leren’
Sinds 16 december 2020 is Aad Vollebregt
voorzitter van de LTO vakgroep bomen,
vaste planten en zomerbloemen. Hij is
Henk Raaijmakers opgevolgd, die sinds
2015 de rol van voorzitter vervulde.
Vollebregt vertelt over de plannen van de
vakgroep en de belangrijke thema’s die
voor de komende tijd de aandacht vragen,
zoals corona en Brexit.

Aad Vollebregt
VOORZITTER LTO VAKGROEP BOMEN,
VASTE PLANTEN EN ZOMERBLOEMEN
Aad Vollebregt is de initiatiefnemer van Perennial Power dat zich richt op de promotie
van vaste planten, en voorzitter van de International Stauden Union, een belangenorganisatie voor vaste planten. Sinds kort is hij ook voorzitter van de LTO Vakgroep
Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen. Vollebregt combineert zijn bestuursfuncties met zijn werk als directeur-eigenaar van Handelskwekerij Gebr. Van de Reep
BV in Hillegom. Hij nam het bedrijf zeventien jaar geleden over van de broers Louis,
Gerard en Kees van de Reep. De handelskwekerij produceert jonge planten vanuit
zaad voor collega-kwekers en produceert vaste planten en siergrassen-op-pot voor
de verkoop via internet en aan collega-handelsbedrijven en -kwekerijen.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Wat zijn de plannen van de LTO Vakgroep Bomen, Vaste
planten en Zomerbloemen voor de komende tijd?
“Een belangrijk speerpunt is De Groene Stad, die over meer
gaat dan alleen de vergroening van steden, maar zich richt
op de vergroening van Nederland. Daar spelen wij als sector
een belangrijke rol in. Rijk en provincies hebben afgesproken dat er tussen nu en 2030 37.000 hectare bos bij moet
komen, wat vergelijkbaar is met vier keer de omvang van
de stad Utrecht. Dit is vastgelegd in de Bossenstrategie die
vorig jaar in de Tweede Kamer is besproken. Daarvoor zijn
bomen nodig, daar krijgt de sector het druk mee. Waar dit
bos moet komen en hoe het plan vorm krijgt, moet nog
worden uitgewerkt. Wij vinden het belangrijk dat agrarische
gronden gebruikt voor de houtproductie, wel hun agrarische
bestemming houden. Dat is belangrijk voor de continuïteit
van de agrarische sector.”

Zo’n uitbreiding komt goed van pas, zeker nu recreëren in
het groen in de coronatijd nog populairder is geworden.
“Absoluut, ook omdat we steeds meer wetenschappelijk
bewijs hebben voor de bijdrage van een groene omgeving
aan het welbevinden, welzijn en de gezondheid van mensen.
Daarbij gaat het niet alleen om bossen en parken, maar ook
om groen in de wijk, in de directe woonomgeving. Groen
draagt ook bij aan de waarde van woningen. Verder is
groen belangrijk voor zaken als de opvang en buffering van
hemelwater, klimaatbeheer in steden en de biodiversiteit.
Onze sector is dan ook cruciaal voor het oplossen van een
aantal problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd.
Wij hopen dan ook dat gemeentes niet gaan bezuinigen op

openbaar groen, maar juist blijven investeren. De laatste
jaren zien we daarvan mooie voorbeelden, op rotondes, in
bermen en parken. Wij zien graag dat we op die ingeslagen
weg verder gaan.”

Welke rol speelt de vakgroep hierin?
“Lobby en promotie zijn hierbij onze belangrijkste instrumenten. De lobby richt zich op beleidsmakers, waarbij het
belang en de meerwaarde van groen in de leefomgeving
centraal staat. Vanuit onder meer Perennial Power richten
we onze promotieactiviteiten vooral op consumenten, met
name enthousiaste tuinbezitters, die we onder andere bereiken via tuinbladen.”

Wat staat er verder nog op jullie agenda?
“Een ander belangrijk thema is duurzaamheid waarbij we
de Agenda Plantgezondheid 2030 als leidraad hanteren. We
hebben ons gecommitteerd aan de opgave om te produceren
met zo min mogelijk effect op de omgeving. Daarvoor is onderzoek nodig en sinds het wegvallen van het Productschap
Tuinbouw staan we voor de opgave om dat zelf te organiseren. Binnen de vakgroep willen we dit doen met groepjes
bedrijven die dezelfde onderzoeksvraag hebben. Voorbeeld
hiervan is het onderzoek naar een mastspuit voor laanbomenteelt. Onze leden bij elkaar brengen zien wij sowieso als
een belangrijk onderdeel van onze taak als vakgroep. Wij
proberen op diverse manieren te stimuleren dat leden met
elkaar in gesprek gaan, ervaringen en kennis delen en zo
van elkaar leren. Nu doen we dat digitaal, via Zoom12 februari 2021
meetings, hopelijk kan dat deze zomer weer live.”
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Wat doen jullie nog meer om leden te binden?
“Onlangs hebben we Arno Engels aangenomen om activiteiten te ontwikkelen gericht op ledenbinding en ledencontact,
waarbij de centrale vraag is welke meerwaarde wij kunnen
leveren aan onze leden, behalve belangenbehartiging. De
uitwerking daarvan zal de komende tijd vorm krijgen.”

Hoe zit het met de instroom van vers bloed in de sector. Is
dat nog een aandachtspunt?
“Dat is het zeker. Arbeid is sowieso een belangrijk thema
aangezien een derde tot de helft van de kosten arbeid betreft. Daarbij is er een tekort aan bekwaam personeel én aan
goede opvolgers. Er zijn in deze sector tal van mooie bedrijven die nog een rendabele toekomst voor zich hebben, maar
bij gebrek aan opvolging niet zeker zijn van continuïteit. Dat
is zonde. Voor enthousiaste ondernemende jongeren liggen
er volop kansen, ook voor degenen die geen agrarische achtergrond hebben. Belangrijker is dat je interesse voor het vak
hebt en een passie voor ondernemen.”

Hoe gaan jullie jonge mensen interesseren voor de sector?
“Dat begint ermee dat we een aantrekkelijke sector zijn die
zijn zaken goed op orde heeft als het gaat om arbeidsvoorwaarden, veiligheid en scholing. Samen met onder meer
Yuverta, een samenwerkingsverband tussen Wellantcollege,
Helicon en Citaverde College, willen we mooie opleidingen
bieden en de sector beter zichtbaar maken, ook voor studenten die de groensector nog niet in het vizier hebben. De
plannen zijn in de maak.”

‘Voor enthousiaste
ondernemers liggen er
volop kansen, ook voor
wie geen agrarische
achtergrond heeft’

Hoe worden leden van de vakgroep geraakt door actuele
ontwikkelingen als corona en de Brexit?

Heeft u, naast alle bestuursfuncties, nog wel tijd voor
Gebr. Van de Reep BV?

“Actualiteiten maken een vast onderdeel uit van onze agenda. De gevolgen van corona kunnen per bedrijf heel verschillend zijn, het ligt er maar net aan wie je klanten zijn en of
je die nog kunt bereiken met je producten. Verkoop via internet verloopt geweldig goed, juist nu de consument thuis
zit, investeert hij extra in de vergroening van zijn woonomgeving. Daar profiteert de sector flink van mee. Daarentegen
zijn tuincentra en bouwmarkten lange periodes gesloten geweest, dus dat heeft wel afzet gekost. Zeker voor de visueel
aantrekkelijke producten die binnen een beperkte periode
moeten worden verkocht. Mijn voorganger Henk Raaijmakers heeft zich hard gemaakt voor een goede regeling voor
de sector en die is er gelukkig gekomen. Uiteindelijk hebben
maar weinig bedrijven daarvan gebruik hoeven maken, de
schade is beperkt gebleven. Maar de pandemie is nog niet
voorbij, dus het blijft onze aandacht vragen. Daarnaast zijn
er nog het extra werk, de bijkomende kosten en de vertragingen als gevolg van Brexit. Dat baart de ondernemers die
zakendoen met het Verenigd Koninkrijk wel zorgen. In de
UK is men slecht voorbereid op de gevolgen en het zal nog
wel een tijdje duren voordat de handel soepel verloopt.”

“Hier verdien ik mijn brood, dus dat gaat altijd voor. Bovendien brengt het bestuurswerk mij ook veel. Van alles wat je
doet, leer je weer en doe je interessante contacten op. Soms
versterken de verschillende functies elkaar, maar daar ben ik
niet zo bewust mee bezig, dat gaat eigenlijk vanzelf. Ik ben
wel bewust bezig met de toekomst van dit bedrijf. Ik ben nu
64 en wil niet altijd blijven werken. Dus hebben we drie jaar
geleden iemand aangenomen die het voornemen heeft over
een paar jaar het bedrijf over te nemen. Zo lang ik nog meedraai, heeft hij de tijd om het bedrijf en de sector te leren
kennen en op de achtergrond bereiden we de overname stap
voor stap voor. Als ondernemer vind ik het belangrijk om
hierin mijn verantwoordelijkheid te nemen. Richting medewerkers en hun gezinnen en natuurlijk richting klanten en
toeleveranciers. Zij willen ook in de toekomst op Gebr. Van
de Reep kunnen rekenen. En voor mijn opvolger is het natuurlijk ook een mooie kans. Nadat ik het bedrijf zeventien
jaar geleden overnam, is er van alles veranderd. Dat is het
mooie van ondernemerschap, je kunt keuzes maken en er je
eigen draai aan geven. Ik ben benieuwd wat dat dit bedrijf
allemaal nog gaat brengen.”
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