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Binnen de Europese koepelorganisatie ELCA zijn 200 hoveniers uit 22 landen 
lid van de Committee of Firms. In ongedwongen sfeer ontmoeten grote en kleine 
bedrijven elkaar tijdens groene congressen en excursies, zowel binnen als 
buiten Europa. Dat klinkt gezellig, maar wat heb je daaraan? We vroegen het drie 
VHG-leden, van uiteenlopende bedrijven.
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De laatste excursie voor de coronacrisis: rondleiding in Park Krakowski in Krakau (Polen, oktober 2019).
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en partners.” Met enkele van die reisgenoten heeft 
Pouwelse nog steeds contact, bijvoorbeeld met de 
huidige ELCA-voorzitter Henrik Bos. Een bezoek 
aan buitenlandse bedrijven, zo is de ervaring van 
Pouwelse, “is niet alleen leuk, maar verbreedt je 
visie.” Wim van Ginkel is het met hem eens; interna-
tionale excursies brengen je op nieuwe gedachten. 
“Toen wij nog aan daktuinen moesten beginnen, 
waren deze in Duitsland al uitgevonden. Ook het 
idee van zwemvijvers is ontstaan in andere landen. 
Die zouden we niet hebben gezien zonder die 
buitenlandse trips.” 

GROTERE PROFESSIONALISERING
Zo leerzaam vond Nicole Slagmolen deze Com-
mittee lange tijd niet. “Ik vond het eerder elitair en 
dacht: ‘dat is niets voor ons kleine bedrijf.’” Maar 
sinds het ELCA-voorzitterschap van Henrik Bos 
vaart de Europese club een andere koers, merkt 

Buitenlandse excursies: 

klinkt gezellig, 
maar wat heb je eraan?

Nicole Slagmolen 
Van Senten Groenprojecten, Soest. 
Lid sinds 2019

“Ik vind het interessant om te zien hoe 
thema’s als vergroening worden benaderd 

in andere landen. Ik sta open voor 
buitenlandse stagiaires! Het maakt ons 

werk nog leuker.”

VISIE VERBREDEN
Jan Pouwelse weet nog precies hoe hij betrokken 
raakte bij de Committee of Firms. “Onze eerste aan-
raking met ELCA was een excursie naar Calgary in 
de jaren negentig, met zo’n 15 Europese hoveniers 

34



In kleinere groepen krijgen de deelnemers uitleg door studenten van de Campus Vert d’Azur, een groene hogeschool in Antibes (Frankrijk, april 2019).

Slagmolen. “Er is een professionaliseringstraject in-
gezet en daarmee is het opener geworden. Dat vind 
ik zo interessant dat ik in 2019 alsnog lid werd.” 
Nicole Slagmolen verheugde zich op het grootse 
programma, vorig jaar, in ons eigen land. Door de 
coronacrisis viel dat helaas in het water. Een aantal 
webinars heeft zij gelukkig wel kunnen bijwonen en 
die boeiden zeer. “Maar ik hoop zo dat de bijeen-
komst in Valencia dit najaar doorgaat.”

MEDEWERKERS UITWISSELEN
Als lid van het Committee kun je ook meedoen 
aan het uitwisselingsprogramma voor stagiaires en 
medewerkers. Wim van Ginkel heeft daar goede 
herinneringen aan; zijn bedrijf is al bijna 40 jaar 
lid van ELCA. “Wij hadden jarenlang buitenlandse 
stagiaires. Die uitwisseling is super en wij hebben 
daarom veel gehad aan die internationale connec-
ties.” Jan Pouwelse vertelt dat hij door het contact 
met Finse bedrijven jarenlang stagiaires uit dat land 
over de vloer had. “Daarom kwamen er tijdens de 
vorige Floriade 20 Finse hoveniers bij mij langs 
voor inspiratie.” Nicole Slagmolen wordt nu al 
enthousiast over een eventuele stagiaire of uitwis-
seling. “Ik kan niet wachten tot het inreisverbod 

voorbij is. Wist je dat je als eigenaar ook aan zo’n 
uitwisseling kunt meedoen?”

INTERNATIONALE VERGROENING 
Slagmolen blijft voortaan over de grenzen kijken. “Je 
wordt ook lid van een brancheorganisatie in eigen 
land, omdat je van elkaar kunt leren. Waarom dan 
niet in Europa?” Via de Committee of Firms zoeken 
overigens ook Turkse en Zwitserse bedrijven ver-
binding met Europese collega’s. En er is zelfs een 
hechte band met Canada en Japan. Dat er momen-
teel maar 22 Nederlandse hoveniers meedoen, klinkt 
dan karig. Jan Pouwelse roept collega’s daarom 
op ook naar Europa te komen: “Vooral als je beseft 
dat bepaalde zaken mogelijk zijn vanwege de EU. 
Bovendien kunnen wij hoveniers veel oplossingen 
aandragen voor de wereldwijde vergroening. ELCA 
is daarvoor hét Europese klankbord.” Lidmaatschap 
van de Committee of Firms kan voor VHG-leden een 
laagdrempelige entree in Europa zijn. 

Enthousiast geworden over de Committee  
of Firms? Aanmelden kan via Marie Mertens  
per e-mail: contact@elca.info of bezoek  
www.elca.info. •

Jan Pouwelse
Jan Pouwelse Groendoeners, Vlissingen. 
Lid sinds 2000

“Ik vroeg mezelf af, ‘Wat heb ik als Zeeuwse 
hovenier in Europa te zoeken?’ Maar 

er ontstaan daar zulke leuke, spontane 
contacten. Ik kan niet stellig genoeg 

zeggen hoe waardevol dat is.”

Wim van Ginkel
Koninklijke Ginkel Groep, Veenendaal.  
Lid sinds 1976

“Nu we samen met het Wellant College 
in zes landen actief zijn voor het urban 

greening-project, zie ik weer hoe positief 
die internationale samenwerking uitpakt.”
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