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Boegbeelden groene sector 
VHG verzamelt ‘boegbeelden’: mensen die een bijzondere betekenis hebben 
of hadden voor de groene sector. Door hun beroep, ervaring, expertise, visie 
of speciale activiteiten leveren ze een belangrijke bijdrage aan de waarde van 
groen in onze maatschappij. Hun inzichten en ideeën delen we graag met de 
VHG-leden. We hopen dat deze verhalen inspireren om invulling te geven aan 
het thema ‘groen maakt gelukkig’. In het eerste nummer van dit jaar is Henrik 
Bos aan het woord, voorzitter van de Europese koepelorganisatie ELCA waar 
VHG bij is aangesloten.BO
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ELCA-voorzitter Henrik Bos:

“Groen kent geen grenzen”
Voor ELCA-voorman Henrik Bos staat het buiten kijf: internationale samenwerking maakt het 
verschil voor hoveniers. Sterker nog: voor de hele groene sector. Niet alleen met ELCA binnen 
Europa, maar met internationale bewegingen als SoGreen ziet hij een groenere toekomst voor de 
hele wereld.
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je samen ergens gaat zitten, onder het genot van een 
drankje. Dat is nu onmogelijk.” 

GROENE DAKEN
Vanwege zijn Nederlandse wortels kwam Bos ook 
regelmatig in ons land, zowel privé als zakelijk. “Als ik 
een collega moet uitleggen hoe de toekomst van de 
groene sector in Finland eruit kan zien, zeg ik: ‘kom 
mee naar Holland.’ Vijf jaar geleden wisten we hier 
weinig over groene daken. Tot ik een groep Finse  
hoveniers het Dakpark, de Peperklip en het dak van 
het Erasmus MC in Rotterdam liet zien. Nu is groen-
daksector de snelst groeiende groene sector  
in Finland.” 

WAT DOET ELCA?
Henrik Bos is sinds 2019 de voorzitter van de Euro-
pean Landscape Contractors Association, of ELCA. 
Dat is de overkoepelende organisatie van hoveniers-
verenigingen in 24 landen. Het hoofdkantoor van 
ELCA staat sinds 2016 in Brussel: het politiek hart van 
Europa. “Met ELCA focussen wij ons op de uitdagin-
gen van alle groene Europese ondernemers. Hoe 
moeten zij omgaan met de veranderingen in onze 
leefomgeving en in de Europese Unie? Elk land kent 
zijn eigen problemen, maar sommige kom je overal 
tegen, zoals het tekort aan geschoolde medewerkers. 
Hoe lossen we dat op? ELCA heeft al kunnen bijdra-
gen aan beleid voor het bestrijden van plantenziek-

Over Henrik Bos
De ouders van Henrik Bos begonnen in 
1972 een hoveniersbedrijf in Finland.  
Inmiddels is het bedrijf overgegaan in andere 
handen, maar zwaait hij nog wel de scepter. 
Vanwege zijn Nederlandse achtergrond, 
doorliep Bos van 1985 tot 1987 in Boskoop 
de Tuinbouwschool. “Ons bedrijf is altijd al 
gericht geweest op internationale samen-
werking. Zolang ik me kan herinneren 
kwamen bij ons stagiaires uit de hele wereld 
over de vloer. We zijn al 40 jaar lid van de 
Finse hoveniersvereniging VYRA en sinds 
1978 lid van de ELCA Committee of Firms. 
Een ELCA-excursie in 1990 naar Zurich 
deed mij het wezenlijke belang van inter- 
nationale samenwerking inzien, niet alleen 
als ondernemer maar ook als hovenier.” 

Dat online meetings tegenwoordig normaal zijn, komt 
goed uit voor ons gesprek met ELCA-voorzitter Henrik 
Bos. Hij woont en werkt in het verre Finland. “Het is 
fantastisch dat we elkaar online kunnen ontmoeten. 
Videobellen heeft ons werkende leven voorgoed 
veranderd, maar het maakt me verdrietig dat ik vorig 
jaar geen van mijn Europese collega’s persoonlijk heb 
ontmoet. Ik vind dat échte interactie pas optreedt als 
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Favoriete groenplek 
“Ondanks mijn Nederlandse roots, is mijn 
favoriete groene plek de Finse natuur. Al is 
het hier momenteel niet groen maar wit. Ik 
ben blij met de sneeuw; vorig jaar hadden we 
geen winter en 2020 was het warmste jaar ooit. 
Het veranderende klimaat tast onze bossen 
en meren aan. En wij Finnen leven van onze 
bossen. Wij kunnen ons geen plantenziektes 
veroorloven.” 
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tes en het reguleren van plantentransport. Onlangs 
hadden we discussie of BALI (de British Association of 
Landscaping Industries) wel ELCA-lid kon blijven, na 
de Brexit. Maar we beseften al snel dat we juist over 
de grenzen heen moeten denken. De ontstane kan-
sen moeten we binnen ELCA gezamenlijk oppakken.”

ELCA BUITEN EUROPA 
ELCA breidt haar reikwijdte graag uit tot buiten 
Europa, onder andere met verbintenissen met 
Canada, China en Australië. “Dat heb ik geen enkele 
andere overkoepelende beroepsorganisatie zien 
doen. Terwijl het perspectief van andere landen 
juist zo belangrijk is. Onlangs startten we zelfs 
een uitwisselingsprogramma met Japan, dat kun 
je gerust uniek noemen. Aanvankelijk begrepen 
Japanse hoveniers ons voorstel niet. Ze zeiden, 
‘Een stage voor drie maanden? Pas als je hier dertig 
jaar werkt, begrijp je een beetje wat we doen.’ Maar 
culturele uitwisseling werkt: we leren zoveel van 
elkaar. Dat soort leertrajecten zijn de toekomst voor 
hoveniersopleidingen.”

HET UNIEKE VAN VHG 
Wat is de rol van VHG in deze internationale betrek-
kingen? “Wist je dat het idee van ELCA uit Nederland 
afkomstig is? Jullie weten als geen ander dat je in je 
eentje niet kunt overleven. Er zijn in Nederland ook 

“Alleen met elkaar kunnen we de uitdagingen én de kansen 
aan die klimaatverandering met zich meebrengt.”

zoveel groene belangenorganisaties: voor kwekers 
en bloemisten, voor de veiling. Dat is echt bijzonder. 
VHG is een van de meest ontwikkelde hoveniers-
verenigingen ter wereld. Jullie bestaan niet voor niets 
honderd jaar. Wat VHG voor haar leden doet, de 
manier waarop de vereniging de nationale politiek en 
de leefomgeving beïnvloedt; het zijn voorbeelden voor 
álle verenigingen. Kijk naar jullie geweldige handboek 
De Levende Tuin! Dat soort handboeken zou ELCA 
liefst aan alle Europese hoveniers uitreiken.”

SOGREEN 
ELCA startte als de lobbygroep voor groenvoorzieners 
en hoveniers in Europa, maar de organisatie wilde 
ook een beweging beginnen voor groene onder-
nemers en openbaar groen in de hele wereld. 
Het resultaat is SoGreen, een platform voor alle 
groene stakeholders: de tuinarchitecten en de 
hoveniers, de kwekers en de interieurbeplanters, 
de dak- en gevelbegroeners, de openbare parken 
en de natuurzwembaden. “Het idee ontstond 
in Brussel,” vertelt Henrik Bos. “Beleidsmakers 
vroegen: ‘Jullie behartigen de belangen van 
hoveniers? En de andere groene professionals 
dan?’ Daarna gingen we verzamelen: alle groene 
beroepsorganisaties uit de hele wereld. Groen 
kent immers geen grenzen. Maar dit had niemand 
eerder bedacht. Stel je een stad voor waar het 
stadscentrum duurzaam gerenoveerd moet worden. 
Als jij dan samen met een architect, stratenmaker, 
kweker, grondleverancier en zelfs een loodgieter 
een plan aanbiedt, is je boodschap zoveel kracht-
iger, dan wanneer je je als één groene aannemer 
aanbiedt. Teveel ondernemers vergeten dat oplos-
singen juist buiten hun eigen vakgebied te vinden 
zijn. Echt, belangstelling tonen voor andere mensen 
maakt je niet alleen een beter mens, maar ook een 
betere ondernemer.” •

“VHG is uniek; het is een 
van de meest ontwikkelde 
hoveniersverenigingen ter 

wereld.”
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