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De Koninklijke Vereniging van Hoveniers en 
Groenvoorzieners zet sinds vorig jaar sterk in 
op het aanbieden van beroepsgerichte oplei
dingen. Vakblad De Hovenier spreekt met 
Thomas van Antwerpen van het gelijknamige 
hoveniersbedrijf. Samen met Jan Pouwelse en 
Jeroen Zijlmans, beleidsmedewerker bij VHG, is 
hij betrokken bij de ontwikkeling van de cursus 
houtbewerking. Van Antwerpen: ‘We liepen 
al een tijdje met het idee om de opleidingen 
van VHG wat breder te trekken. Om erachter 
te komen wat de behoefte was, hebben we 
de vraag in het platform Jonge Ondernemers 
neergelegd. Dit is een actieve club die maan
delijks bij elkaar komt en die vooruit wil. Er was 
dan ook veel enthousiasme voor een opleiding.’ 
Zijlmans: ‘We hebben eerst door middel van 
een enquête onderzocht welke kennisbehoefte 
het grootst was. Dat bleken elektrotechniek 
en houtbewerking te zijn. Dus dat hebben we 
opgepakt.’

Leuk in de klas
Zijlmans vervolgt: ‘In het hoveniersvak lag de 
focus traditioneel op planten en bomen, het 

hardcore groen, zeg maar. Maar het beroep van 
hovenier is veel breder geworden. In mijn werk 
spreek ik veel hoveniers, maar ik kom ook op 
andere bedrijven. De gesprekken daar gaven 
de aanzet tot de ontwikkeling van deze cursus. 
Een andere aanleiding is dat wij weten dat 
kleinere hoveniersbedrijven relatief weinig in 
opleidingen investeren. En dat is jammer, want 
hoe meer je weet, hoe diverser je werk en hoe 
beter het resultaat. Ook daarom hebben we 
eerst de enquête uitgezet, want we willen geen 
cursus die, zoals de VCA en BHV, voelt als een 
verplicht nummer en die door de meesten als 
saai ervaren wordt. Het moet leuk blijven in de 
klas. Na de pilot denken we dat dit gelukt is.’

Geen gereedschapskistje
Voor de ontwikkeling van de samenwerking 
zochten Van Antwerpen, Pouwelse en Zijlmans 
de samenwerking met praktijkopleider 
Bouwmensen. Zijlmans: ‘Je gaat dan met elkaar 
in gesprek om zo’n cursus vorm te geven. De 
hoveniers gaven input vanuit hun dagelijkse 
ervaring met hun eigen hoveniersbedrijf, 
Bouwmensen vanuit de ervaring als praktijk
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opleider. De bedoeling is inhoud te ontwik
kelen die geschikt is voor zowel de beginner als 
de meer gevorderde hovenier. Maar wel met 
inachtneming van het feit dat hoveniers óók 
vakmensen zijn, net zoals die timmerman die 
voor de klas komt te staan. We gaan niet met 
zijn allen een gereedschapskistje in elkaar zet
ten.’ Van Antwerpen vult aan: ‘We hebben een 
driedaagse cursus samengesteld met als voor
naamste onderwerpen dak en wandbekleding, 
houtverbindingen en plaatmaterialen. Elke dag 
begint met pakweg een uur theorie, bijvoor
beeld over houtverbindingen en houtsoorten. 
Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag. 
Inmiddels hebben we als pilot drie groepen 
gedraaid, in Amersfoort en in Oss.’

Eigen gereedschap
Na de cursus kan iedere deelnemer op een 
professionele manier een tuinoverkapping 
opbouwen. Onder de deelnemers bevonden 

zich zowel beginners als ervaren hoveniers, 
die dit al jaren doen. Van Antwerpen: ‘Wij 
bouwen in ons bedrijf wekelijks enkele 
tuinover kappingen. Toch is de cursus ook 
waardevol voor onze medewerkers. Heb je nog 
weinig ervaring, dan is alles interessant. Heb je 
al de nodige overkappingen gebouwd, dan leer 
je ook zeker nog wat nieuws.’ Zijlstra: ‘Voor een 

aantal deel nemers zat de meeste waarde 
misschien wel in de tips en tricks van de 
timmerdocent. Er was hen bijvoorbeeld 
gevraagd hun eigen gereedschap mee te 
nemen. Toen kwamen sommigen erachter dat 
ze met botte zaagbladen werkten. Grote 
verbazing bij de timmervaklieden, en voor 
de hoveniers de kans om te ervaren hoeveel 
mooier en makkelijker je kunt zagen met een 
geslepen zaagblad!’

Vak wordt steeds breder
VHG denkt na de pilottrainingen na over  
verdiepingsslagen in de cursus. ‘Het klopt dat 
we hoveniers zijn en geen bouwvakkers.  
Maar vooral vanuit het platform Jonge 
Ondernemers krijgen we veel input en vragen 
over opleidingen. En kijk eens naar de aanleg 
van een zwemvijver: hoeveel techniek zit daar 
wel niet in? Als hovenier heb je een brede  
kennis nodig. Dat maakt het vak ook leuk,  
dat je zo divers bezig kunt zijn.’
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De cursus houtbewerking wordt in het 
najaar van 2022 weer aangeboden door 
VHG. Wanneer de data bekend zijn,  
worden ze op de website gepubliceerd. 
De cursus wordt op verschillende plaatsen 
in Nederland gegeven. Om de inhoud 
en kwaliteit te waarborgen, wordt het 
programma opgenomen in een elearning
module van Bouwmensen, zodat overal 
dezelfde kennis wordt overgedragen.
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