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Hovenier Nico Wissing heeft dit voorjaar in de Verenigde Staten een
lezing bijgewoond van William Mc Donough. Hij is enorm enthousiast
geraakt en zeer geïnspireerd om de C2C gedachte in de groene sector
verder toe te passen.
“Voor hoveniers biedt de C2C filosofie legio prachtige mogelijkheden. In feite is het een bal voor open doel, hoveniers hoeven de bal er alleen nog maar in te koppen.
Stel je voor: je krijgt de opdracht een tuin aan te leggen bij een kantoorpand. Door in een zo vroeg mogelijk stadium mee te
denken, kun je als hovenier groene en duurzame oplossingen aandragen voor de tuininrichting, de onderbouw, de groenbalans, de afwatering, de situering van het pand ten opzichte van het zonlicht, enzovoorts. Hier is niks ingewikkelds aan.
Voor de klimaatbeheersing van een kantoor kan men een airconditioning aanschaffen, terwijl men ook kan kiezen voor een
andere situering van het pand ten opzichte van de zon, waarbij een rij bomen de benodigde schaduw in de zomer geeft en
er helemaal geen airconditioning nodig is.
Andere groene C2C toepassingen zijn dak- en gevelbegroening, ecologische, waterdoorlatende bestrating of half-bestrating of de aanleg van
waterinfiltrerende wadi’s. Ook de keuze van materialen is belangrijk.
Kies voor natuurlijke materialen uit de natuurlijke omgeving, in plaats
van materialen die giftige stoffen bevatten, geproduceerd zijn onder milieubelastende omstandigheden of die vanuit heinde en verre naar Nederland getransporteerd moeten worden.
Kies voor acaciahout uit Nederland in plaats van tropisch hardhout uit
Verwegistan! Gebruik plantensoorten die op een natuurlijke wijze gekweekt zijn en waarvoor geen onnodige vervuiling, grondbewerking of
onkruidbestrijding is gebruikt bij de teelt. Als hovenier heb je het toch
het beste voor met de natuur?
De eigen creativiteit van hoveniers speelt hierbij een grote rol. Er zijn
allerlei innovatieve natuurlijke technieken en materialen te bedenken
die aan deze eisen voldoen. Laten wij ons niet leiden door de betonfabriek of het tuincentrum, maar laten wij het zelf doen vanuit de gedachte ‘doe het natuurlijk.”
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