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Er wordt bezuinigd in dit land. En stevig ook. En natuurlijk hebben kwekers 

daaronder te lijden. Als je individuele kwekers daarover aanspreekt, lijkt de 

schade voor het eigen bedrijf overigens vaak wel mee te vallen. Doorgaans 

kan de gemiste omzet bij de Nederlandse gemeentes redelijk soepel worden 

gecompenseerd bij andere afnemers, vooral in het buitenland. Dat lijkt 

me goed nieuws. Minder goed nieuws is de reactie die de bezuinigingen 

oproepen bij sommige partijen. De laatste maanden worden weer wat 

oude koeien uit de sloot gehaald, waarvan ik dacht dat ze allang waren 

vergaan en die heel veel doelen dienen, maar niet de doelstellingen van 

onze afnemers. De Integrale Beplantingsmethode is zo’n oude koe, maar 

helaas niet het enige lid van de veestapel. Volgens mij is deze methode 

ergens ten tijde van de voorlaatste Floriade ontwikkeld. Nu is er niks mis 

met deze methode die uitgaat van groter beplantingsmateriaal, maar zeg 

niet dat dit goedkoper zou zijn en daarmee een oplossing voor de crisis 

in de boomkwekerij. Dat is een doorzichtige methode om meer bomen 

te verkopen, waar mensen anno 2013 niet meer in trappen. Proberen 

meer bomen te verkopen, daar is niets mis mee, maar doe het dan met 

open vizier en giet er geen wetenschappelijk sausje overheen. Dat is mijn 

belangrijkste bezwaar tegen al dit soort acties, door partijen die zich 

presenteren als het geweten van de sector, maar die feitelijk gewoon 

proberen hun eigen zakjes gevuld te houden.

Plant Publicity Holland was sterk in dit soort acties, maar de opvolgers van 

deze pr-club scoren niet veel minder. 

Een ander concept is Teeb, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 

een methode die ons zou leren hoe je de baten van groen in de stad kunt 

berekenen. Superactueel dus in een tijd dat groen onder druk staat, en 

in theorie bij uitstek een goede manier om bezuinigingen af te wentelen. 

Maar wat doen gemeentes? Zij hakken met een koel rekenoog duizenden 

en duizenden bomen om. Ik geef u een voorbeeld: Helenaveen, een 

kerkdorp in de gemeente Deurne, kreeg enkele jaren geleden nog de titel 

Groenste Dorp van Nederland opgespeld, maar inmiddels heeft wellicht 

diezelfde wethouder of burgemeester in zijn ondoorgrondelijke wijsheid 

besloten dat de gemeente zwerfvuil niet meer hoeft op te halen en dat de 

burger het lekker zelf moet uitzoeken. Burgerparticipatie kan misschien een 

goede manier zijn om je budget binnen de perken te houden, maar voer 

dat dan wel in met respect voor de burger en betrek hem bij wat je doet. 

Terug naar Teeb. Misschien ligt het aan mijn opvoeding, maar ik heb altijd 

geleerd dat je niet te veel opgeblazen praat moet verkopen en gewoon 

moet doen waarvoor je op deze aarde bent. En als ik groenbeheerder 

van de gemeente Deurne zou zijn, was dat niet Teeb, of een andere 

spannende afkorting, maar gewoon een goed basisniveau van de openbare 

groenvoorziening, respect voor de burger die jouw klant is en op zijn 

allerminst het opruimen van zwerfvuil.

Iedereen weet waarom wij onze steden en dorpen moeten vergroenen: 

omdat het mooi is en wij als samenleving daardoor beter kunnen 

functioneren. Waarom moeten wij daar dan keer op keer exotische 

modellen omheen hangen, waar uiteindelijk niemand naar omkijkt en die 

partijen misschien juist wel de legitimatie geven om gewoon niks te doen?

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel 

(hein@nwst.nl)

Hoofdredacteur
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