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Jan Bent is mede-eigenaar van Hoveniers & 
Groencentrum Wenninkhof en lid van de regio-
nale adviescommissie van de VHG (Regio Oost). 
Al in 2019 liep hij rond met het idee voor het 
Groencafé, maar door omstandigheden kwam 
het toen niet van de grond. Daarna gooiden 
twee coronajaren roet in het eten. Afgelopen 
zomer pakte Bent het plan weer op en kwam 
hij in contact met Olaf Molenaar van Stichting 
Steenbreek. Beiden hadden veel fiducie in het 
slagen van het initiatief. Toen ging het balletje 
in sneltreinvaart rollen. Het Zone.college in 
Doetinchem stelde een mooie ruimte beschik-
baar voor het Groencafé en verschillende 
instanties als Waterschap Rijn en IJssel, Stichting 
Steenbreek, Zone.college en NLGreenlabel wer-
den betrokken bij de organisatie.

Hoveniers en groenvoorzieners als 
ambassadeurs
De aanleiding voor Bent om een dergelijke bij-
eenkomst op touw te zetten, is dat steen vaak 
nog een te grote rol in de tuin speelt. ‘Er zijn 

te veel stratemaker-hoveniers. Toen ik onlangs 
door Winterswijk reed, zag ik ergens een strate-
makersbedrijf samen met een hovenier een tuin 
aanleggen. Even later kwam ik er weer langs en 
er stond niet één plant in de zij- en achtertuin. 
Met de bestrating, betonnen schutting en over-
kapping zag het er allemaal heel strak uit, maar 
dat lijkt me niet de bedoeling van ons hoveniers-
vak. Eigenlijk zijn wij als hoveniers en groenvoor-
zieners ambassadeurs voor het waterschap en 
de gemeente; we moeten klanten en opdracht-
gevers erop wijzen dat ze de tuin en buiten-
ruimte anders moeten inrichten ten aanzien van 
water, infiltratie en buffering. Ook op het gebied 
van groen, het liefst ook groot groen, biodiversi-
teit en hittestress kunnen we iets betekenen. Wij 
zijn de vakmensen die anderen hiervoor kunnen 
enthousiasmeren. Bovendien denk ik dat we 
ons vak hiermee kunnen verbijzonderen en ons 
onderscheiden. In eerste instantie samen met 
het waterschap, want dat heeft ook belang bij 
wat we doen.’

Groencafé: samen voor een klimaatbewuste en groene toekomst

Op 24 november aanstaande organiseert de 

Regio Oost van de Koninklijke Vereniging van 

Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) het 

Groencafé: ‘Samen voor een klimaatbewuste en 

groene toekomst’. Er staan interessante spre-

kers op het programma en er is een infomarkt. 

Het concrete doel is om de verstening van tuin 

en buitenruimte terug te dringen. Initiatiefne-

mer Jan Bent ziet zijn lang gekoesterde wens 

van het Groencafé eindelijk in vervulling gaan. 

‘Steen speelt nog te vaak een te grote rol in de 

tuin.’
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‘Steen speelt nog te vaak een te 
grote rol in de tuin’
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Het uiteindelijke doel van het Groencafé is het 
tegengaan van verstening van de tuin en bui-
tenruimte. ‘We moeten klimaatadaptiever te 
werk gaan. Daarbij moeten we vragen stellen 
als: hoe ga je om met water in de buitenruimte: 
opvangen of infiltreren? Hoe speel je in op hit-
testress en biodiversiteit? Wat doet dat voor de 
bodem en insecten in het algemeen? We willen 
de diverse organisaties en bedrijven stimuleren 
en enthousiasmeren om meer samen te werken 
op dit gebied. Tijdens het event hebben hove-
niers en groenvoorzieners de gelegenheid om in 
contact te komen met vertegenwoordigers van 
de gemeente. Dan kunnen ze op een informele 
manier informatie inwinnen en kennis uitwis-
selen.’

Profilering
Om iets te bereiken, zul je het samen moeten 
doen, meent Bent. ‘Ik ben al lang actief in de 
VHG en heb meegewerkt aan allerlei initiatieven. 
Iedere keer probeer je weer iets nieuws of anders 
te vinden. Dit thema leek me heel geschikt om 
wat steviger neer te zetten en duidelijk aan te 
geven dat de natuur en het klimaat erg aan 
het veranderen zijn. Zo willen we aantonen dat 
juist wij als vakmensen ons hiermee kunnen 
profileren. Ook consumenten en het overige 
bedrijfsleven zien in dat we anders met onze 
omgeving moeten omgaan. We kunnen het niet 

vaak genoeg zeggen; we moeten het herhalen, 
herhalen, herhalen.’

De organisatie, bestaande uit Edwin Vos 
(Zone.college), Carmen en Olaf Molenaar 
(Waterschap Rijn en IJssel, Stichting Steenbreek, 
NLGreenlabel) en Jan Bent, mikken op een brede 
doelgroep van bezoekers. ‘We nodigen alle 
medewerkers uit die met groen en klimaatadap-
tatie bezig zijn voor gemeentes in de Achterhoek 
en Overijssel, evenals gemeentebesturen. Ook 
zijn alle leden van de landelijke VHG welkom. We 
bekijken of we ook hoveniers en groenvoorzie-
ners kunnen uitnodigen die geen VHG-lid zijn. 
Verder richten we ons op studenten die een bbl- 
of een branche-opleiding volgen, evenals hun 
stagebedrijven. Ook verwachten we vertegen-
woordigers van woningbouwverenigingen en 
verenigingen van eigenaren (vve’s). We kunnen 
zo een paar honderd mensen kwijt op de locatie 
van het Zone.college.’

Programma en infomarkt
Naast het plenaire programma met sprekers is 
er ook plaats voor een infomarkt. Zo’n vijftien 
bedrijven zullen een plekje krijgen in de centrale 
hal van de school. Behalve voor de organiseren-
de partijen zal er ook ruimte worden gemaakt 
voor bedrijven als ACO Watermanagement, 

Buiter Beton, Lageschaar Vaste Planten, 
Boomkwekerij Rendering uit Aalten en een 
specialist in vochtsensoren. Het programma zal 
om 15.30 uur beginnen, met inloop. Vanaf 16.00 
uur is het de beurt aan verschillende sprekers, 
gevolgd door een pauze met soep en broodjes. 
Rond 18.15 uur komen de resterende sprekers 
aan de beurt. Tegen 19.30 uur wordt het officiële 
gedeelte afgesloten, waarna er gelegenheid is 
om onder het genot van een drankje na te pra-
ten of de infomarkt te bezoeken.

Bent verwacht veel van het Groencafé en sluit 
niet uit dat het een vervolg krijgt. ‘Het is een 
regionale bijeenkomst. Het is goed mogelijk dat 
er vanuit de VHG ook in andere regio’s dergelijke 
initiatieven worden opgezet. Het is vrij gemak-
kelijk uit te rollen als je de juiste mensen en 
instanties bij elkaar hebt, zoals het waterschap, 
het onderwijs en gemeentes uit een regio.’

ACTUEEL
2 min. leestijd

‘We moeten klanten erop wijzen dat ze 
de tuin en buitenruimte anders moeten 
inrichten ten aanzien van water, 
infiltratie, buffering en biodiversiteit’

Hoe het niet moet Hoe het wel kan

Het eerste Groencafé vindt plaats op 24 
november aanstaande in het Zone.college 
te Doetinchem. Het thema is: ‘Samen voor 
een klimaatbewuste en groene toekomst’. 
De aanvang is om 15.30 uur. De VHG orga-
niseert het Groencafé in samenwerking 
met Waterschap Rijn en IJssel, Zone.college, 
Stichting Steenbreek en NLGreenlabel. 
Sprekers zijn onder meer Kim van der 
Leest (auteur van de boeken De levende 
tuin, Het levende gebouw en Het levende 
openbaar groen), Nico Wissing (tuin- en 
landschapsarchitect), heemraad Antoinet 
Looman (Waterschap Rijn en IJssel), Remko 
ten Brinke en Carmen Molenaar (Stichting 
Struikroven) en Albert Vliegenthart 
(Vlinderstichting).
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