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.

Jan Dijstelbloem: “Ik heb veel
geleerd van collega’s”
Toen Jan Dijstelbloem eind
jaren zeventig voor zichzelf
begon, is hij direct lid geworden van de branchevereniging. Niet lang daarna ging hij
mee op studiereis naar Mexico en sindsdien heeft hij
vrijwel geen excursie of bijeenkomst meer gemist. “Ik
heb enorm veel profijt gehad
van de uitwisseling van kennis
en ervaring met collega’s.”

Wie is Jan Dijstelbloem?
Jan Dijstelbloem begon zijn loopbaan bij Gustaaf Groenspecialisten in Geldrop. In 1977 nam hij
een klein groenbedrijf over dat hij
onder de naam Kultuurtechnisch
Hoveniersbedrijf Du Pré BV uitbouwde tot groenvoorziener voor
particulieren, bedrijven gemeenten
en instellingen. Eind jaren negentig droeg hij het over aan drie
nieuwe eigenaren, die de naam
veranderden in Du Pré Groenprojecten. In de jaren negentig was
Jan Dijstelbloem actief in het
bestuur van VHG afdeling NoordBrabant, waarvan ook enige tijd
als voorzitter. Ook zat hij 25 jaar in
de adviesraad van het Productschap Siergewassen
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Jan Dijstelbloem begon zijn carrière in
de groenbranche zonder enige ondernemerservaring. “Alles wat ik tijdens
excursies en bijeenkomsten hoorde,
kon ik de volgende dag toepassen.
Je leert zó veel van elkaars fouten en
successen. Het is goed om zoveel
mogelijk met elkaar te delen.”

Mijn wens voor VHG: “Dat ze
de stijgende lijn voortzet”
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veel georganiseerd, van lezingen en
bedrijfsbezoeken tot cursussen en ook
een keer een landelijke ledendag. Ik
drukte de leden altijd op het hart om
eerder te komen en langer te blijven om
elkaar te spreken. Je kunt nog zulke
interessante gastsprekers hebben, de
onderling uitwisseling is minstens zo
waardevol.”

Kom eerder, blijf langer

Onderwijs

Hij sloot zich aan bij de regionale afdeling Brabant, waar hij deel uitmaakte
van een actief bestuur, met ondere
andere Walter van Helvoirt, Thom de
Bont en later Jos Kepers. “We hebben

Onderwijs was ook in de jaren negentig
een belangrijk thema voor de vereniging. Menig groenondernemer was erbij
betrokken. Jan was onder andere actief
voor de Stichting Onderwijs Groen-

voorziening. Hij hielp mee met de
ontwikkeling en het afnemen van de
staatsexamens. “Ik heb ook op diverse
scholen in Brabant meegepraat over de
vakopleiding.”

Prachtige kansen
Kijkend naar de vereniging anno nu,
constateert hij dat deze steeds professioneler is geworden. “VHG denkt mee
met de bedrijven en ondersteunt op een
zakelijke manier. Dat is goed, want er
zijn veel vakfanaten in de sector die
heel creatief zijn, maar soms vergeten
om geld te verdienen. Er liggen prachtige kansen in het groen!”

33

