Studenten gaan binnen een aantal jaren de ‘Future Green City’ ontwerpen,
inrichten én bewonen. In de Future Green City Collegetour maken ze kennis
met hun toekomstige professioneel werkveld en collega’s. De Collegetour van
Branchevereniging VHG en Vereniging Stadswerk doet vanaf november 2019 tot
en met maart 2020 diverse Hogescholen aan, verspreid over het hele land.

Ze schreef in opdracht van Branchevereniging VHG
twee handleidingen; De Levende Tuin en Het Levende Gebouw. Het zijn handleidingen die inmiddels
ook in het buitenland gebruikt worden om te komen
tot integrale groene oplossingen. Ze verbindt grote
maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie,
energietransitie en natuurinclusiviteit met elkaar en
vooral met mensen. Kim van der Leest neemt de
deelnemers mee in een combinatie van wetenschap
en ervaringen van praktijkvoorbeelden.

MEER RUIMTE VOOR CONTACT

Evanne Novak is de vaste interviewer. Zij gaat steeds
een uur lang inspirerende professionals uit het
werkveld ondervragen. Evanne is een jong talent met
een duidelijke en aantoonbare affiniteit met de Future
Green City thema’s. Een belangrijke rode draad in
haar werk: de vraag hoe de mens zich verhoudt tot
de klimaatverandering. Ofwel: van klimaatverdrag
naar menselijk gedrag.
THEMA’S FUTURE GREEN CITY
COLLEGETOUR 2019/2020

12 november 2019, Hogeschool Zuyd Heerlen,
thema: Toekomstbestendige wijken
De collegetour sluit hier aan bij de City Deal Samenleven in de wijk waarin Hogeschool Zuyd meedoet.
Met name in grote gemeenten woont en leeft een
grote verscheidenheid aan bevolkingsgroepen
samen. Dat levert complexe vraagstukken op, zowel
op landelijk als lokaal niveau. Denk aan polarisatie,
segregatie, integratie, participatie, toegankelijkheid
en inclusie. Welke rol is hierin voor gemeenten weggelegd? Hoe kunnen we de diversiteit binnen onze
steden in dienst stellen van toekomstbestendige wijken? En welke stedelijke experimenten kunnen baat
hebben bij inbedding in een City Deal-aanpak?
19 november 2019, Van Hall Larenstein Velp,
thema: Klimaatadaptatie
Deze middag staat klimaatadaptatie in het algemeen
en gedragsbeïnvloeding van bewoners in het bijzonder centraal. Kim van der Leest is de interviewgast.

Han Farwick:

VERENIGING

SAMENWERKING

Tweede editie Future Green
City Collegetour van start!

Vaste onderdelen van de collegetour zijn het collegetourinterview,
waarin een prominente en inspirerende professional uit het werkveld een uur lang wordt geïnterviewd, en het ontwerpatelier.
Daarin werken professionals samen met hun
toekomstige collega’s samen aan een concreet
ontwerpvraagstuk.
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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.

“Niet alleen maar halen, ook wat brengen”
VHG mag dan volgend jaar het 100-jarig bestaan vieren. Het bedrijf
van Han Farwick is nog net iets ouder. Het bestaat sinds 1898.
Op de gevel prijkt het bordje ‘Aangesloten bij den Kring BloemistHoveniers’. Daar staat bij: ‘Een goede tuin eischt vakkennis’. “Nog
altijd actueel”, vindt Han Farwick. “Het is de rode draad in de
vereniging door alle jaren heen.”
TEKST: ANNEMIEKE BOS – FOTO: FARWICK GROENSPECIALISTEN

Han’s grootvader was een van de eerste voorzitters
van de branchevereniging. “Hij heeft dat twintig jaar
lang met veel energie gedaan. Mijn vader concentreerde zich meer op het bedrijf, maar was uiteraard
wel lid. Zelf ben ik actief in verschillende commissies
en werkgroepen van VHG. Ik vind het belangrijk dat
je niet alleen maar haalt bij een vereniging, maar ook
wat brengt.”
MEER DAN SCHOFFELEN

28 november 2019, HAS Hogeschool Den Bosch,
thema: Mobiliteit
Op de HAS Hogeschool wordt de collegetoursessie ingepast in het 4e jaar minor programma
Ruimteproef, dat start met een inleiding van Rijksbouwmeester Floris van Alkemade over Panorama
Nederland. Op 28 november vindt dan de collegetour plaats, met als thema mobiliteit. Bijzonder is dat
studenten zelf casussen aanleveren voor de tweede
deel van het programma.
28 januari 2020, Aeres Hogeschool, Almere,
thema: Waardevol groen
In deze sessie sluit het thema Waardevol groen aan
bij onderwerpen waar studenten vanuit de minor
Growing Green Cities zich mee bezig houden.
Onderwerpen als het verbinden van groen buiten de
stad, met de mensen in de stad, groene daken en
tuinen en beweeglandschappen. •

Farwick ziet voor VHG een belangrijke rol weggelegd
in het zichtbaar maken van de slogan ‘Een goede
tuin eischt vakkennis’. “Goede opleidingen en waardering van het vak hebben daar alles mee te maken.
VHG heeft zich daar altijd voor ingezet. De laatste
jaren treden we goed naar buiten als sector, maar het
mag nog meer. Zeker nu hebben we de kans om te
laten zien dat we oplossingen bieden voor actuele
maatschappelijke problemen. We bieden bovendien
interessant werk, dat veel meer is dan schoffelen en
plantjes planten.”

Wie is Han Farwick?
Han Farwick is de vierde generatie binnen Farwick Groenspecialisten
in Enschede. Voordat hij het bedrijf in 2010 van zijn vader overnam,
deed hij tien jaar ervaring op bij Binder Groenprojecten in Poortugaal.
Han was vanaf 2010 lid van het bestuur van de voormalige VHG
Vakgroep Dak- en Gevelbegroeners en zat in het Platform Natuurlijk
Zwemwater. Nu is hij onder andere lid van de domeinadviesgroep
Gebouwgebonden Groen.

KRACHTIGE STEM

Het lidmaatschap van de vereniging is goed voor de
individuele bedrijven, maar ook voor de sector als
geheel. “Als individueel bedrijf kun je terugvallen op
informatie en ondersteuning. En gezamenlijk kunnen
we een krachtige stem laten horen in Den Haag. Dat
krijg je als individueel bedrijf niet voor elkaar. VHG
praat mee op allerlei beleidsniveaus en genereert
goede publiciteit met concrete producten zoals de
Groene Schoolpleinen, De Levende Tuin en Het
Levende Gebouw. Dat is heel waardevol.”

PRACHTIGE KANSEN

Farwick hoopt dat VHG zich verder ontwikkelt tot
onafhankelijke autoriteit voor de gezonde leefomgeving. “Een organisatie die niet alleen haar
eigen leden ondersteunt, maar ook nieuwe kennis
op basis van onderzoek toegankelijk maakt voor een
bredere groep.”
Mijn wens voor VHG: “De autoriteit voor de gezonde
leefomgeving worden en blijven” •

Dit is een bewerkte versie van het artikel van Eelco Visser (Stadswerk).
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