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.

Arend de Boer: “VHG heeft
een rooskleurige toekomst”
Arend de Boer is al sinds jaar
en dag betrokken bij ‘zijn’
branchevereniging. Kort
nadat hij begon met zijn
hoveniersbedrijf in 1972
werd hij lid en maar liefst
17 jaar lang was hij secretaris
van de noordelijke afdeling.
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Wie is Arend de Boer?
Arend de Boer uit Assen is
oprichter van Groentotaal
A. de Boer, een allround
groenbedrijf dat uitgroeide
tot een landelijk werkende
onderneming met 120 medewerkers. Zijn eigen kwekerij
was het begin van tuincentrum Groenrijk Assen.
Drie jaar geleden droeg hij de
bedrijven over aan zijn dochters en zwager.
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Arend de Boer was jarenlang betrokken
lid en regiosecretaris.

Arend de Boer werd lid van de branchevereniging omdat hij behoefte had aan
contacten en kennisuitwisseling met
collega’s. “Je kunt veel aan elkaar hebben, al ben je natuurlijk vaak ook
elkaars concurrenten.” Voor regiobijeenkomsten trok Arend de Boer vaak naar
de Korenbeurs in Groningen. “Daar zat
ik dan als jong hoveniertje. De tafels
stonden vol met Groninger koek, koffie
en dozen sigaren. Aan het einde van de
avond kon je door de rook de persoon
aan de overkant van de tafel niet meer
zien.”

Leden binden
De gemoedelijke sfeer tussen de collega’s veranderde abrupt met de breuk
tussen de twee hoveniersverenigingen
(KTL en NHG*) in 1980. “Dat was dramatisch. Gelukkig kwamen de partijen

Mijn wens voor VHG: Dat zij
zich blijft inspannen om het
imago van het vak verder te
verbeteren.
weer bij elkaar. Met veel inspanningen
kregen we toen ook meer leden uit de
regio weer naar bijeenkomsten. Dat blijft
ook voor de vereniging vandaag de
grote uitdaging denk ik: de leden boeien
en binden.”

Onderwijs
Arend de Boer ziet voor VHG een
belangrijke taak weggelegd in het verbeteren van het groene onderwijs.
“Onderwijs is de basis. Ook voor innovatie en imagoverbetering. VHG mag
best meer op de voorgrond treden en
initiatieven ontplooien, ook voor samen-

werking met andere organisaties. De
groene sector én VHG hebben een
rooskleurige toekomst.”

Internationale contacten
Nadat hij zijn functie als secretaris had
neergelegd, bleef Arend de Boer betrokken lid. “Ik bezocht alle vergaderingen
en gaf nog steeds adviezen aan leden.”
Met plezier denkt hij terug aan de reizen
die hij maakte met de ELCA, de Europese koepelorganisatie. “Internationale
contacten, daar steek je zó veel op, ik
kan dat iedere ondernemer aanraden.
Heel boeiend waren de reizen naar Bulgarije, Finland, Oostenrijk en Rusland.”

* NHG: Nederlandse Hoveniers en Groenvoorzienersvereniging
* KTL: Kring Tuin- en Landschapsvoorziening
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