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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.

Gert Peek: “Mkb-bedrijven
moeten ook mee kunnen doen
in aanbestedingen”
Ondernemer Gert Peek kent VHG vooral uit de periode dat hij voorzitter was van het
AdviesCentrum Aanbesteden (ACA), een samenwerkingsverband van Branchevereniging VHG en MKB Infra. “Samen hebben we dit adviescentrum nieuw leven ingeblazen. Dat is heel goed gelukt.”
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Het Adviescentrum Aanbestedingen Grond Wegen
Groen verstrekt de leden van de deelnemende
brancheorganisaties onafhankelijk advies in de pre
contractuele fase van de aanbesteding. De leden
kunnen bijvoorbeeld hoge disproportionele eisen
via ACA anoniem bij de opdrachtgever ter discussie
stellen. Als oprichter en vice-voorzitter van MKB
Infra werd Gert Peek in 2014 gevraagd om voorzitter
te worden van ACA, vooral met het doel de club
nieuw leven in te blazen. “Dat wilde ik wel doen,
maar wel met de kanttekening dat ik niet aan een
dood paard wilde trekken. Met Egbert Roozen en
Jos Stoop hebben we daarover gebrainstormd. We
hebben samenwerking gezocht met CROW en met
advocatenkantoor Severijn Hulshoff, in de persoon
van Joost Haest. Die driehoeksverhouding heeft
geleid tot een goed werkende organisatie.”
OP DE BRES VOOR HET MKB

Toen Gert Peek in 2017 met pensioen ging en ook
afscheid nam van ACA, constateerde hij dat van een
dood paard geen sprake meer was. “Een gezond
en dartel veulen dat absoluut zou uitgroeien tot een
raspaard van formaat. ACA is hét instituut voor vragen/
knelpunten van (groen)aannemers in de precontractuele fase en is inmiddels ook bij opdrachtgevers bekend.
De belangen van de mkb- bedrijven bij aanbestedingen
moeten goed worden behartigd. Uitgangspunt is dat
inschrijvers het in hun uitvraag mogelijk maken dat ook
deze bedrijven mee kunnen doen.”
SCHOOLVOORBEELD

In 2018 verkocht Gert Peek het groenbedrijf dat
onderdeel uitmaakte van zijn holding. Daarmee

Onderstaande bedrijven zijn de afgelopen
periode lid van VHG geworden:

Coriel hovenier
Naulandseweg 25
5154 PB Elshout
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Wie is Gert Peek?
Gert Peek is samen met zijn broer Henny directeur-grootaandeelhouder van Peek BV in Houten
met bedrijven in de bouw en infra, onroerend goed
en groenvoorziening. Peek BV werd opgericht in
1950, in mei dit jaar zou het zeventigjarig bestaan
worden gevierd, maar dat is vanwege de corona
crisis uitgesteld. Het groenbedrijf is in 2018
verkocht aan Grift Groen in Houten.

kwam ook zijn lidmaatschap van de vereniging ten
einde. “Ik heb VHG altijd zeer gewaardeerd om de
kennisoverdracht en de uitstraling van de vereniging
naar buiten toe. Dat maakt een branchevereniging
waardevol. De documentatie en beurspresentaties
en dergelijke vond ik altijd een schoolvoorbeeld van
hoe het moet.” •
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