Thod Binder: “VHG heeft de waarde
van groen over de bühne gebracht”

VERENIGING

Dit jaar 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. Met een aantal van hen blikken we terug. En ook vooruit,
want wie weet komen er nog wel 100 jaren bij.

Als jonge ondernemer sloot Thod Binder zich aan bij de jongerentak van de
Nederlandse organisatie van Groenvoorzieners (NOG). Later werd hij actief in het
bestuur van de vakgroep dak- en gevelbegroeners van Branchevereniging VHG.
“Je leert veel door bij elkaar in de keuken te kijken.”
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Bij de NOG kwam Thod Binder in contact met andere
ondernemers die zich ook bezighielden met daktuinen. Later bij VHG is hij een aantal jaren lid geweest
van het bestuur van de vakgroep dak- en gevelbegroeners. Vandaaruit werd hij ledenraadslid. “Aan die
functies heb ik veel tijd besteed. Als niemand input
levert, dan gebeurt er ook niets! Je kunt ook alleen
maar verder komen als bedrijf en branche als je
samenwerkt. Het jaarurenmodel bijvoorbeeld, is
vanuit ervaringen van de leden samengesteld.
Zoiets kun je alleen niet optuigen; ik denk dat
andere branches er jaloers op zijn.”
DAKGROEN

Als Thod terugkijkt op wat VHG de afgelopen jaren
heeft bereikt, dan denkt hij als eerste aan de waardering voor groen. “Binnen de vakgroep dak- en gevelbegroeners was er al veel aandacht voor de waarden
van groen, maar vanaf 2005 is VHG dat actief gaan
promoten. Als je nu opdrachtgevers hoort zeggen
hoe geweldig ze dakgroen vinden, dat gaat onze
stoutste dromen te boven. We hebben natuurlijk de
tijdgeest mee. En veel onderzoeken geven aan dat
groen goed is voor de gezondheid en de portemonnee. Groen is zo veel meer dan mooi, maar dat moet
je wel over de bühne brengen. Dat heeft VHG heel
goed gedaan.”

Wie is Thod Binder?
Thod Binder (53) is opgegroeid binnen het familie
bedrijf Binder Groenprojecten, dat in 1935 is opgericht
door zijn opa. Zijn vader nam het bedrijf over in 1971.
Na zijn hbo-opleiding tuin- en landschapsarchitectuur
kon Thod meteen aan de slag in het bedrijf, dat hij 1999
heeft overgenomen. Binder Groenprojecten is vooral
actief op de zakelijke markt, met industrieel groen en
daktuinen als specialisaties. Vorig jaar heeft Thod het
bedrijf verkocht aan De Enk Groen & Golf. Hij blijft
werken binnen Binder Groenprojecten als commercieel
directeur. “Ik vind het bedrijf nog veels te leuk.”

UITDAGING

Zijn grootste zorg voor de branche is de lage instroming van goed opgeleide mensen in het vak. “VHG
is daar druk mee bezig. Misschien dat de coronacrisis een positieve invloed op de instroom heeft.
Onze mannen zijn buiten aan het werk gebleven,
in tegenstelling tot veel andere branches. Het blijft
lastig om goede vakmensen te krijgen, al hebben
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wij met onze daktuinen het tij mee. Dat vinden veel
mensen wel interessant.”
Mijn wens voor VHG: “Ondanks de waardering voor
groen sneuvelt kwaliteitsgroen vaak onder druk van
geld. Ik wens dat kwaliteitsgroen er ook echt komt.” •
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