Relatief luxe probleem

Corona gooit op veel fronten een rem op de
maatschappij, maar schept ook nieuwe kansen.
Met het einde van de crisis in zicht kunnen we
al een terugblik wagen. Hoe staat de groene
branche ervoor? En hoe hebben we het gedaan
en wat hebben we ervan geleerd? Richard
Maaskant van de ondernemershelpdesk van de
VHG krijgt reacties uit de eerste hand. Hij schetst
de directe gevolgen van de coronacrisis en neemt
ons daarnaast mee in de wereld van morgen.

Als we de kranten mogen geloven dan spint
de groene wereld garen bij de crisis. Maaskant geeft aan dat de media slechts fragmenten laten zien. Het klopt dat de hoveniers het
razend druk hebben, maar dat heeft twee
kanten. De vraag vanuit de particuliere
markt heeft een vlucht genomen. Met
het thuiswerken en het niet op vakantie kunnen was er een grote bereidheid
en ook budget van tuinbezitters om in
de eigen tuin te investeren. En liefst moest
het morgen klaar zijn. Hoveniers konden
niet altijd aan die vraag voldoen. Voor dode materialen was de levering vanuit het buitenland vaak een
probleem en ook arbeid en plantmateriaal bleken een
beperkende factor. De drukte van dit moment is dus
een relatief luxeprobleem.
Het gebrek aan menskracht is breed voelbaar in de
groene branche. Er was al een krapte op de arbeidsmarkt. De uitstroom vanuit het groene onderwijs is
laag door een geringe instroom enkele jaren geleden.
Samen met de groei van de opdrachtenportefeuilles
betekent dat krapte.
Via het VHG-platform Jonge ondernemers wisten mensen
elkaar goed te vinden en ontstonden samenwerkingsverbanden om elkaar te helpen en te versterken. Vanuit ieders zakelijke netwerken werden werknemers
uit onder andere de horeca en evenementenbouw
ingehuurd. Ook voor de aanschaf van machines wordt
ervaring uitgewisseld en kennis gedeeld. Deze digitale
communicatie heeft door corona een vlucht genomen.

Digitale vlucht

Groen gaat om investeringen in
kwaliteit van leven en niet om
kosten van groene aankleding
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De groene beurzen zijn niet doorgegaan. Het klantcontact heeft hiervan te lijden. Ook missen veel vakgenoten
de onderlinge kennisuitwisseling. Toch heeft corona
ervoor gezorgd dat we elkaar via Zoom, Teams en Skype
prima weten te vinden. Voor velen is het zelfs aantrekkelijker om even in te loggen dan het halve land door
te moeten rijden voor een bijeenkomst. Een aantal vakgenoten zal ondanks de crisis wars blijven van digitale
meetings en meer nog dan de anderen uitkijken naar
een fysieke bijeenkomst.
Meer dan ooit wordt het belang van een groene leefomgeving onderkend. Bij overheden staat daarom ook
het licht op groen met betrekking tot investeren in
de buitenruimte. Hoewel het uitvoerend werk weinig
beperkingen hoeft te ondervinden van de lock-downs
komen opdrachtnemers ook hier de nodige hobbels
tegen. Als gevolg van het thuiswerken bij de overheid
verlopen besluitvormingsprocessen traag. Gegunde projecten gaan verlaat van start, waardoor planningen in
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het water vallen. Daarnaast is er schaarste bij de kwekerijen.
Niet alle gewenste bomen zijn leverbaar. Dit brengt onzekerheid over de prijs van plantmateriaal en ook dode materialen
met zich mee, wat het maken van passende offertes bemoeilijkt. Door de bijzondere omstandigheden en drukte worden
kleinere opdrachten wel vaker een-op-een gegund. Dat scheelt
tijd en energie.
De crisis zorgde dus voor tegenwind, maar heeft ons ook
goeds gebracht. We weten elkaar digitaal beter te vinden en
de waardering voor een groene omgeving is meer dan ooit
toegenomen. Op termijn zullen we wel met elkaar de kosten
van de crisis moeten opbrengen. Dit zorgt voor onzekerheid,
en onzekerheid zorgt voor terughoudendheid op de markt. De
gemeentelijke en provinciale overheid zullen naar verwachting moeten gaan bezuinigen. De inkomsten van gemeenten
lopen terug en de uitgaven zijn toegenomen. Ook op de zakelijke markt zal dit gevolgen hebben, waar de interieurbeplanters het al extra lastig hebben of mogelijk nog krijgen. Door
het thuiswerken ontstaat er een andere visie op kantoren.
Bovendien hangen veel bedrijven aan het infuus van de rijksoverheid. We moeten rekening houden met een naijleffect. Als
het vandaag bijvoorbeeld slecht gaat in de bouw, dan voelen
wij dat 1,5 jaar later.

Aan de bal blijven
Corona heeft de samenleving veranderd, maar ook de
grote opgaven vanuit woningbouw, klimaatverandering en
biodiversiteit brengen veranderingen mee. Daar liggen ook
heel veel kansen zoals de doorontwikkeling van het levende
gebouw. Als branchevereniging werken we er hard aan om
het vak en vakmanschap van onze leden aan tafel te krijgen.
We moeten ervoor zorgen dat we als sector aan de basis
mee mogen ontwikkelen en niet alleen aan zet zijn voor het
decoreren.
De VHG is hierin een belangenbehartiger waarin verschillende organisaties samenwerken met de belangrijke taak
verbindingen te leggen met opdrachtgevers. Ook bij overheden wordt veel energie gestoken in het uitdragen van het
belang van een groene leefomgeving. Zo is op provinciaal
niveau gewerkt aan het belang van groene schoolpleinen.
Waterschappen, gemeenten en ook verzekeraars hebben een
groot belang bij de afvang van hemelwater. Met hen worden
de mogelijkheden voor waterbuffering en -infiltratie besproken. Waterschappen stellen inmiddels subsidies beschikbaar
voor het vergroenen van en infiltratie op private terreinen.

Groene toekomst
Volgens Maaskant hebben we een mooie toekomst voor ons,
met veel vormen van expertise binnen het groene vak. Voor
de jonge generatie zijn er veel kansen voor ontwikkeling en
om bij te dragen aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Hierbij moeten we nog beter voor het voetlicht krijgen dat groen gaat om investeringen in kwaliteit van leven
en niet om kosten van groene aankleding. Het vakmanschap
komt steeds beter in beeld en ontwikkelt zich stevig.
We gaan een groene toekomst tegemoet en die kan niet
zonder groene vakmensen.
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‘Kan biochar ook in
Nederland een goede
toevoeging zijn aan
bodemsubstraten voor
bomen?’
Biochar, dat wordt gemaakt van een
breed scala aan organisch materiaal,
is een product dat vergelijkbaar is met
houtskool.
In de land- en tuinbouw worden de verdiensten als bodemverbeteraar al geruime tijd
onderzocht. Tot dusver met wisselend resultaat
en met variabele meningen over de voor- en
nadelen, ook in milieutechnisch en bodemecologisch opzicht. Men is dan ook nog steeds
terughoudend met grootschalige toepassing.
Of het in Nederland een goede toevoeging is
aan groeisubstraten voor bomen is nog onvoldoende bekend. Maar de meeste bodemsubstraten voor bomen die in Nederland zoal worden
gebruikt (en onderzocht in veldproeven) zijn al
zodanig van kwaliteit dat je je af kunt vragen
of het sowieso noodzakelijk is om daaraan nog
biochar toe te voegen. Belangrijk bij deze
groeisubstraten is een voldoende aanwezigheid van makkelijk afbreekbare organische
stof (‘humus’); dit met het oog op de stikstofvoorziening. Biochar draagt hier weinig toe bij,
want het is verhoudingsgewijs slecht afbreekbaar. Ook ten aanzien van het vochtleverend
vermogen, verbetering van de bodemstructuur
en de voorziening van voedingselementen
lijkt biochar in verhouding tot het organischestofgehalte, alsmede het kleigehalte, vooralsnog minder bij te dragen. Als vervanger voor
bijvoorbeeld compost lijkt het dus nog geen
volwaardig alternatief. En dan is de prijs van
het product nog buiten beschouwing gelaten.
Boombioloog Jitze Kopinga van Kopinga Boomadvies,
geeft in elk nummer van Bomen antwoord op een
boombiologische vraag. Heb je een vraag? Of wil je
reageren op het antwoord van Jitze? Mail je vraag of
reactie dan aan de redactie: vakblad@kpb-isa.nl
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