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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Herman Vaessen: “VHG bracht
mij zakelijk voordeel én vriendschappen”
Het bedrijf van Herman Vaessen is al sinds 1975 trouw lid
van Branchevereniging VHG.
En actief lid bovendien. “Ik
heb er altijd veel voordeel van
gehad”, vertelt de naamgever
van het bedrijf. “En dat is tot
op de dag van vandaag het
geval, dat kan mijn zoon Ralf
bevestigen.”
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Herman Vaessen was lange tijd actief lid en bestuurslid in de regio Limburg.

Wie is Herman Vaessen?
Herman Vaessen besloot lid te worden
van de branchevereniging toen zijn
bedrijf in de jaren ’70 gestaag groeide.
“Ik had toen zo’n 8 medewerkers in
dienst. Dan moet je zien dat je je als
klein bedrijf goed staande houdt tussen
al die grote jongens in de regio. En ook
in de concurrentie die we toen ondervonden van de sociale werkplaatsen. De
krachtenbundeling in een vereniging is
dan heel belangrijk.”

Mijn wens voor VHG: Dat ze
ook aandacht blijft geven aan
de kleine hoveniersbedrijven.
Ups en downs
Herman werd ook lid van het bestuur
van de Limburgse hoveniers en boog
zich met zijn collega’s over allerlei
onderwerpen, zoals regelgeving, caozaken, onderwijs en de contacten met

Herman Vaessen uit Maasbree is oprichter van het gelijknamige allround hoveniersbedrijf dat inmiddels 60 medewerkers telt. Daarnaast
werken er nog eens 15 mensen bij tuincentrum Groenrijk Maasbree. In
2006 droeg hij de bedrijven over aan zijn zoons.

de gemeenten. “Het was een tijd met
ups en downs. Ik heb veel leuke feesten
en reizen met de vereniging mogen
meemaken. Maar ook trieste gebeurtenissen, zoals het overlijden van voorzitter Jonkmans tijdens de vergadering.
Dat heeft diepe indruk op me gemaakt.”

Vrienden
Het lidmaatschap en de inzet als
bestuurder leverde hem zowel zakelijk
als privé voordelen op. “Ik was altijd
vroeg op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Daar speelden we dan op in,
dat leverde concurrentievoordeel op.
We waren bijvoorbeeld een van de eer-

sten met een eigen composteerinrichting bij het bedrijf. Ik heb er ook vrienden aan overgehouden, met een klein
clubje spelen we nog een paar keer per
jaar golf.”

Onderwijs
Herman Vaessen bracht zijn enthousiasme voor de branchevereniging over op
zijn zoon Ralf, die nu het bedrijf leidt.
“Het kost je tijd, maar je wordt er wijzer
van en komt er verder mee. Ik hoop
dat VHG ook de kleine hovenier aandacht blijft geven. Daar werd in onze
tijd te weinig voor gedaan, het is nu wel
verbeterd.”
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