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Rondetafeldiscussie ‘groen met een grijs randje’ over vertrouwen of 
kennisontwikkeling in de markt

De pest van rotzooien in het 
groen is dat je het vaak pas 
veel later terugziet
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Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Dat zal de mening zijn van de gemiddelde groenbeheerder ten opzichte van aannemers en leveranciers. Wat 

daarbij weleens vergeten wordt, is dat voor controle ook kennis nodig is. En ook vertrouwen komt niet zomaar aanwaaien. Vakblad Stad+Groen gaat 

over dit onderwerp in discussie met een aantal beheerders, die net gepensioneerd zijn of op de drempel van hun pensioen staan.
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Grofweg bestaan er twee zienswijzen over 
dit onderwerp. Het is niet verrassend dat Bert 
Gijsberts als voormalig VHG-voorzitter, ex-directeur 
van een groenvoorziener én VVD-politicus aan-
hanger is van de zienswijze zorg voor vakkennis 
én verantwoordelijkheid" in de marktpositie van 
aannemers en groenvoorzieners. Ook zijn buurman 
in de rondetafeldiscussie, Johan van Wijck, heeft 
een verleden bij de VHG, maar is juist uitgesproken 
kritisch over het functioneren van aannemers: ‘Als 
ik zestien kuub grondverbetering voorschrijf in een 
bestek, en ik controleer dat niet, bestaat de kans 
dat het werk wordt gedaan met zes kuub.’ Johan 
van Wijck werkt na zijn carrière bij de VHG onder 
andere bij Griffioen in Wassenaar: ‘Directeur Bert 
Griffioen zei aanvankelijk tegen mij dat je een aan-
nemer toch niet hoeft te controleren. Dat moet je 
dus wel doen. Anders gaat het niet goed.’

De twee groenbeheerders die bij de rondeta-
feldiscussie aanwezig zijn, zitten met hun visie 
tussen Van Wijck en Gijsberts in. Rob Boekelman 
geeft meteen toe dat het menselijk is om de kluit 
een beetje te belazeren als dat zo uitkomt, maar 
steunt Gijsberts in zijn mening over het belang van 
kennis. Boekelman is voormalig senior groenbe-
leidsmedewerker bij de gemeente Noordwijk en is 
sinds enkele maanden met pensioen. Lex Wijnbeek 
is nog steeds groenbeheerder van Haarlem. Als 
groenbeheerder bij een gemeente van die omvang 
is het bijna onmogelijk om alles zelf te controleren. 
Wijnbeek: ‘Als ik door Haarlem rij en ik zie op een 

rotonde de geraniums achterblijven in groei, dan 
weet ik dat daar iets is misgegaan.’ Lex Wijnbeek 
sluit af: ‘De pest van rotzooien in het groen is dat je 
het vaak pas veel later terugziet.’

Wijnbeek snijdt een belangrijk punt aan. Veel 
gemeentes zijn tegenwoordig regiegemeentes. 
Dat betekent dat uitvoering, onderhoud en reali-
satie op afstand worden gezet en dat binnen het 
gemeentelijk apparaat vaak niet meer de kennis 
aanwezig is om een groenvoorziener aan te stu-
ren of te controleren. En als die kennis nog wel in 
huis is, verdwijnt die vaak snel doordat ervaren 
krachten, die het vak nog in de praktijk geleerd 
hebben, met pensioen gaan. Lex Wijnbeek en Rob 
Boekelman zijn daarvan twee treffende voorbeel-
den. Wijnbeek is in de maanden die hem nog res-
ten bij de gemeente druk bezig met het inwerken 
van zijn opvolger. Die blijkt gelukkig over ruime 
praktijkkennis te beschikken. Ook Boekelman heeft 
wat dat betreft minder geluk. Mensen die bijvoor-
beeld van Larenstein komen zijn prima opgeleid, 
maar de kennis van de praktijk is mager. Ook Johan 
van Wijck ervaart dat zo: ‘Als je niks met planten 

Waarom valt die geranium 

ineens terug?

Bert Gijsberts

Johan van Wijk



147www.stad-en-groen.nl

hebt, kun je ook op sport afstuderen. Dan volstaat 
het om vijf onkruiden in een gazon van elkaar te 
kunnen onderscheiden.’ 

Burger 
Toch zijn Boekelman en Wijnbeek niet alleen maar 
negatief over de ontwikkelingen in het openbaar 
groen. Met name Wijnbeek ziet een kentering in 
de waardering van groen, die met name wordt 

aangejaagd door de kritische houding van bur-
gers ten opzichte van groen in de bebouwde 
omgeving: ‘We zitten nog in zwaar weer, maar 
het wordt beter. De burger gaat ons redden.’ Juist 
omdat burgers kritisch zijn, hebben de politiek en 
beleidsmakers aandacht voor groen. Ook Gijsberts 
ziet een kentering. Hij bekijkt dit vanuit de positie 
van de aannemer. Aannemers zullen kritisch zijn 
over hun eigen werk als ze iets te verliezen én iets 
te winnen hebben door goede verhoudingen. 
Vandaaruit geredeneerd is de oud-voorman van de 
VHG er geen voorstander van dat aannemers wor-
den gecontroleerd door externe toezichthouders, 
die als enkel doel lijken te hebben hun salaris terug 
te verdienen door het uitschrijven van boetes bij 
de aannemer

Kennis 
Johan van Wijck belicht een heel ander aspect. Bert 
Griffioen heeft jaren geleden een concept ontwik-
keld waarbij opdrachtgevers meer kopen dan 
alleen een pallet planten in potten: Het Green To 
Colour concept. Het concept moet voor goed pre-
senterende vasteplantenborders zorgen. Van Wijck: 
‘Bij het Griffioen-concept gaat het om de samen-
hang van het juiste sortiment, de juiste potmaat, 
grondbewerking en beheer door middel van maai-
en, klepelen en ontwerp. Als een van de aspecten 
achterwege blijft of slecht wordt uitgevoerd, werkt 
het concept niet.’ Van Wijck is van mening dat dit 
soort concepten de toekomst hebben. En niet 
alleen in vaste planten, maar bijvoorbeeld ook in 
laanbomen. 
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