In 2020 is het 100 jaar geleden dat de eerste landelijke vereniging van hoveniers
werd opgericht. Een gelegenheid die we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Na 100 jaar is de vereniging nog altijd springlevend. Een echte vereniging
van én voor branchegenoten die zich vaak langdurig en op vrijwillige basis
inzetten. In de aanloop naar het jubileumjaar blikken we met een aantal van hen
terug. En ook vooruit, want wie weet komen er nog wel 100 jaren bij.
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Jan Poodt: “Ik ben een
voorstander van collectiviteit”
Hoe zet je het groen en de
groene ondernemers collectief op de kaart? Ruim 30 jaar
had de branche daarvoor een
eigen organisatie: het Hoveniers Informatie Centrum
(HIC). Jan Poodt was er de
laatste 12 jaar voorzitter van.
“Ik ben een voorstander van
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dingen te regelen waar iedereen aan meebetaalt en ook
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Het HIC maakte promotie voor de groene sector in het algemeen, onder andere
door het opzetten van campagnes voor
consumenten. Het introduceerde Groenkeur, organiseerde de Tuin van het Jaarverkiezing en de deelname aan de Floriade. “Dergelijke grote evenementen
komen makkelijker van de grond als er
een kapitaal beschikbaar is om de basis
neer te zetten. Dat lukte met geld van
het Productschap Tuinbouw. Het was
best een huzarenstukje om uiteindelijk
budgetneutraal uit te komen.”

Meer aandacht voor groen
Poodt werd voorzitter van het HIC met
een duidelijke ambitie: ervoor zorgen dat
de grote diversiteit aan activiteiten wat
overzichtelijker werd en de beschikbare

Wie is Jan Poodt?

Jan Poodt was 12 jaar voorzitter van het
Hoveniers Informatie Centrum.

Mijn wens voor VHG: dat het
een vereniging blijft waarin je
elkaar kent en van elkaar leert.
middelen zo effectief mogelijk inzetten.
“We hebben het aantal activiteiten teruggebracht tot een paar wat grotere projecten waarmee we meer aandacht voor
groen genereerden bij het publiek en de
politiek. Ik denk dat we daarin wel
geslaagd zijn. We hebben steeds afgewogen hoe we met relatief weinig budget een zo groot mogelijk bereik konden
realiseren. De samenwerking met VHG
verliep altijd goed. Voorop stond voor
mij dat het gaat om het groen, niet om
het promoten van het HIC.”

Jan Poodt uit Weert was jarenlang directeur van een groenbedrijf, waaronder sw-bedrijf
Risse Groep en Vebego Groen.
Vanaf 2002 was hij voorzitter
van het Hoveniers Informatie
Centrum (HIC), totdat dit centrum in 2014 werd opgeheven.
Verder was hij zo’n zelfde
periode lid van de hovenierscommissie van het Productschap Tuinbouw en bestuurslid
van de afdeling Limburg van
VHG. Tot augustus 2017 is hij
directeur projecten bij Prio
Verve, een bedrijf actief in
schoonmaak, onderhoud en
groenvoorziening.
Na zijn pensioen gaat hij zich
bezighouden met een kleinschalig coöperatief gemengd
boerenbedrijf.

Persoonlijk contact
De toekomst van VHG houdt hem bezig.
“Wat voor impact gaat de vorming van
de nieuwe regio’s hebben? Hoe gaat
VHG de leden in die nieuwe opzet bereiken? Een vereniging moet mogelijkheden bieden om met elkaar in contact te
komen. Dat kun je niet alleen via de digitale weg regelen. Blijft het persoonlijke
contact mogelijk? Dat aandachtspunt
geef ik graag mee.”
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