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.

Erris van Ginkel:
“Verdeeld zijn is niks”
“Ik kijk met plezier terug op
mijn jaren als voorzitter. Er
waren lange tijd spanningen
tussen de hoveniers, met
veelal kleine bedrijven en de
groenvoorzieners met overwegend grote bedrijven. Het
heeft veel inspanning gekost,
maar het is gelukt om de
verschillende bloedgroepen
weer tot één club te smeden.
Verdeeld zijn is niks. Mijn doel
was vooral rust te brengen in
de geledingen.”
Tekst: Annemieke Bos, foto: Studio Pothoff

Goede contacten
Onderwijs, het overleg met de vakbonden en de gezamenlijke promotie via het
Hoveniers Informatiecentrum waren
belangrijke dossiers in de voorzittersperiode van Van Ginkel. “En de samenwerking met de sociale werkplaatsen, dat
was ook actueel destijds. De werkplaatsen konden geen lid worden van de
ondernemersorganisaties, deze stonden
daar ook niet voor open. Samen met Jan
Bogaart ben ik het land door getrokken
om de leden ervan te overtuigen dat we
beter wel konden samenwerken.
Daarop volgde een spannende vergadering waarin gelukkig werd besloten om
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Wie is Erris van Ginkel?

Erris van Ginkel was tien jaar voorzitter van VHG

Mijn wens voor VHG: dat het
een vereniging mag blijven die
van onderaf gedragen wordt.
sociale werkplaatsen toe te laten en
meer samen te doen. Tot op de dag van
vandaag gebeurt dat. We hebben ook
veel energie gestoken in goede contacten met de ministeries. En met succes:
minister Van Aartsen van Landbouw was
bij het 75-jarig jubileum aanwezig.”

Meepraten
VHG is nog altijd een actieve vereniging.
Van Ginkel volgt de ontwikkelingen met
belangstelling en is benieuwd hoe de
voorgenomen veranderingen in de verenigingsstructuur gaan uitpakken. “Ik
hoop dat men daarbij actieve leden laat
meepraten. De lidbedrijven zijn naar
mijn idee goed bezig met nieuwe ont-

Erris van Ginkel uit Veenendaal
was vanaf 1989 tien jaar voorzitter van de vereniging. Hij gaat
de geschiedenis in als de man
die wat verdeeld was weer heeft
samengevoegd. Onder zijn leiding komen de twee hoveniersverenigingen (KTL* en NHG* ) die in 1980 ieder hun eigen weg
waren gegaan - in 1994 weer
bijeen. Na deze eenwording
wordt de verenigingsnaam
gewijzigd in Vereniging van
Hoveniers en Groenvoorzieners
(VHG). In 1995 is het 75-jarig
bestaan groots gevierd in Zeist.
Bij deze gelegenheid wordt Van
Ginkel benoemd tot Officier in
de Orde van Oranje Nassau. De
onderscheiding werd opgespeld
door Jozias van Aartsen, minister van Landbouw.
Bron: www.historie-hovenier.nl
* NHG: Nederlandse Hoveniers en Groenvoorzienersvereniging
* KTL: Kring Tuin- en Landschapsvoorziening

wikkelingen op het gebied van daktuinen, zwemvijvers en boomverzorging.
Ook in het groene onderwijs gebeuren
goede dingen. Die bedrijfsstages zijn
een uitstekend idee.”

9

