Vestigingsplaatsen van de branchevereniging van hoveniers:
Het oudst bekende adres van de Kring Bloemist-Hoveniers (in 1920 onder de vlag van de
Nederlandse Bloemisterij opgericht) is de Laan van Eik en Duinen 148 in Den Haag. Dit adres
komt voor op de jaarboekjes die in het begin van de verenigingsperiode zijn uitgegeven. Alle
adressen en telefoonnummers van de leden en bestuurders waren daarin terug te vinden. Het
adres wordt ook genoemd in verband met de wisseling van de troon op 4 september 1948. Het
kantoor was toen prachtig versierd door bloemisten uit Den Haag.
Statig Haags
Vermoedelijk zijn daarna de organisaties nog gehuisvest geweest aan de Riouwstraat in Den
Haag, om zich vervolgens aan de Koninginnegracht 102 in Den Haag te vestigen. Onbekend
is wanneer deze verhuizingen hebben plaatsgevonden. Het adres Koninginnegracht 102 was
tot februari 1984 het centrum van het organisatieleven van de Ned. Bloemisterij en alle kringen
en “clubs” die daarmee verbonden waren. Alle persberichten en reclame-uitingen kwamen
daar vandaan. Ook de groene vakpers had er zijn onderkomen. Eerst werd gewerkt in één
pand, maar al snel is het pand ernaast erbij getrokken – statig en Haags. De laatste jaren
waren het zelfs drie panden. Aan Koninginnegracht 112 was namelijk Fleurop gevestigd. Toen
deze organisatie verhuisde naar Veenendaal, betrok onder meer de hoveniersvereniging dit
pand. Gebrek aan ruimte en efficiëntie waren uiteindelijk de reden voor een verhuizing naar
een nieuw kantoorpand, dat gevonden werd in Leiden.
Eensgezind
Het Flowercenter aan de Verbeekstraat 11 in Leiden werd medio februari 1984 betrokken.
Hoofdhuurder was de Vereniging De Nederlandse Bloemisterij. Alle onderliggende
organisaties gingen mee, waaronder: de Kring Tuin en Landschapsvoorziening, het Hoveniers
Informatie Centrum, Bloemenbureau Holland, de vereniging van Nederlandse
bloemenveilingen, het vakonderwijs en de vakpers. Kortom, Flowercenter Leiden werd de plek
waar het in de groene bloemenwereld gebeurde.
Scheurtjes in die eensgezindheid ontstonden in 1989 bij het naderende einde van het
huurcontract. Het merendeel van de organisaties vond in 1990 een nieuwe plek aan de
Schipholweg 1 in Leiden, andermaal onder de naam Flowercenter. Echter de
hoveniersorganisaties verhuisden op 20 september 1989 naar Zeist. De vakbladen zijn tot op
heden in Leiden gevestigd.
Groencentrum
In september 1989 trokken de hoveniers in bij de Wegen Aannemings Combinatie (WAC) aan
de Utrechtseweg 44 in Zeist. Tot in 1996 vormden de Kring Tuin en Landschapsvoorziening,
Hoveniers Informatie Centrum, Nederlandse Organisatie van Groenvoorzieners en de
Groenraad er samen met de Bond van Boomkwekers het Groencentrum. De opening
gebeurde door G. Braks, de toenmalige minister van Landbouw.
Het was een prachtige plek in een bosrijke omgeving, met eigen vergaderaccommodaties.
De WAC kwam echter als prijsregelende organisatie door wijziging in de wetgeving onder druk
te staan en staakte uiteindelijk zijn activiteiten op 1 januari 1999. Door deze ontwikkeling lag er
al rond 1996 voor de hoveniersorganisaties en boomkwekers een verhuizing in het verschiet.
In Bunnik werd een kantoor gehuurd, aan de John F. Kennedylaan 99, dat op 17 februari 1997
werd betrokken. Dit kantoor was mooi centraal gelegen in Nederland. Toch zou ook dit een
tijdelijke plek blijken te zijn. Het was namelijk de tijd van verzakelijking van de

brancheorganisatie VHG. In plaats van een secretaris ontstond er behoefte aan een directeur.
Bovendien bleek huren erg duur als er ook een eigen vermogen is.
In 2004 werd de vereniging eigenaar van een nieuw pand aan De Molen 30 in Houten. Dit
compacte kantoor, gelegen in de kantorenwijk De Molenzoom, is op 28 juni 2004 in gebruik
genomen. Directeur Jacob Geuze, initiator en organisator van de verhuizing, kwam in dat jaar
plotseling te overlijden. Ter nagedachtenis aan hem werd in de hal van het VHG-kantoor een
plaquette aangebracht.
Vanuit het pand te Houten werkt en de VHG, Branchevereniging voor ondernemers in het
groen en de VHG Bedrijfsadvies B.V.
In 2019 vertrok de grootste huurder uit het pand en besloot de vereniging het pand te
verkopen aan een projectontwikkelaar. Het kantorengebied in Houten gaat op de schop door
verandering van behoefte. Vooral woningbouw heeft prioriteit.
Nieuwe oude collega’s
Op 6 April 2021 vertrok het verenigingsbureau uit Houten en verhuisde naar het
Horaplantsoen 20 in Ede. VHG gaat weer huren en heeft als collega’s de Vereniging van
Bloemist Winkeliers (VBW). Oude tijden herleven want beide partijen trokken vanaf 1920 al
samen op in Den Haag en Leiden tot 1989. Ook de branchevereniging voor groente en fruit
(AGF) werkt vanuit dit pand.
De belangrijkste activiteiten voor de komende jaren zijn uiteraard de belangenbehartiging van
de leden maar ook :
•
•
•
•
•

het vergroten van de zichtbaarheid van VHG en de leden in de markt (domeinen);
het verlagen van de drempel voor lidmaatschap en het bewerkstellingen van groei;
het verbreden van de individuele belangenbehartiging met commerciële
dienstverlening;
het ontwikkelen van een platformfunctie om de versnippering in de markt tegen te gaan;
het neerzetten van een toegesneden bureauorganisatie.
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