De oprichter van het bedrijf, Gerard du Pré

75 jaar Du Pré: van kwekerij
en maaibestekken naar
allround groenaannemer
gespecialiseerd in participatie
Robert Smid: ‘We willen tegelijkertijd de burgertevredenheid én
het draagvlak voor groen vergroten’
Op 24 november 2017 vierde Du Pré Groenprojecten haar 75-jarig bestaan. Reden om terug te blikken met de directeur Marc Vloet en Robert Smid en
te kijken hoe het bedrijf zich positioneert in de huidige markt: ‘We willen niet meer altijd meegaan in de race om de laagste prijs, maar ook niet volledig
afscheid nemen van gemeentelijk onderhoud. Wel hebben we duidelijke doelstellingen bij het binnenhalen van participatieprojecten.’
Auteur: Santi Raats
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Oprichter Gerard du Pré
Gerard du Pré begon in 1942 een kwekerij in
Helmond. Al snel begon hij de plantjes rechtstreeks
te verkopen en zo ontstond er een tuincentrum.
Doordat hij ze als dienstverlening ook weleens
bij particulieren in de tuin zette, werd het bedrijf
een hoveniersbedrijf. ‘Tuintechnisch Bedrijf De Iris’
was geboren. De Iris legde eerst alleen particuliere
tuinen aan, maar in de jaren vijftig kwamen daar
aanleg en onderhoud van plantsoenen voor de
gemeente en het maaien van voetbalvelden bij.
Periode Jan Dijstelbloem: groei
‘Omdat Gerard du Pré geen opvolger had, verkocht
hij zijn bedrijf – inmiddels met zeven man in dienst
en een klein machineparkje met grasmaaiers – in
1977 aan Jan Dijstelbloem. Die gaf de kwekerij
annex hoveniersbedrijf en tuincentrum de naam
Kultuurtechnisch Hoveniersbedrijf Du Pré BV’, vertelt Mark Vloet, die in 1999 samen met Jan Damen
en Robert Smid eigenaar werd, nadat hij jarenlang
elders bedrijfsleider was geweest. Vloet zwaait
anno 2017nog steeds de scepter bij het bedrijf, dat
anno 2017 45 medewerkers heeft en inclusief seizoensarbeid draait op 60 fte.
Dijstelbloem bouwde het bedrijf uit. De particuliere tuinaanleg en het onderhoud daarvan bleven.
Daarnaast werden aanleg en onderhoud bij bedrijven en instellingen steeds belangrijker. Vloet: ‘En
last but not least werd het werk bij gemeentelijke
overheden steeds omvangrijker. Daar ging het
vooral om onderhoud en maaiwerkzaamheden.
Gemeentes als Helmond en Nuenen werden
belangrijke opdrachtgevers voor ons.’ Tot aan 1999
groeide het personeelsbestand van het bedrijf van
zeven naar achtentwintig man.

Wedstrijd ‘Vergroen je eigen schoolplein’
Ter ere van het 75-jarig bestaan heeft Du Pré een wedstrijd uitgeschreven onder dertig Helmondse
basisscholen. Onder de titel ‘Vergroen je eigen schoolplein’ werd leerlingen gevraagd hun ideeën
op papier te zetten. Achterliggende gedachte bij de wedstrijd was de waarde van groen te onderstrepen. Zo draagt groen volgens Du Pré bij aan de gezondheid en zorgt groen op schoolpleinen
voor socialer gedrag bij kinderen; het pesten neemt af en draagt positief bij aan de ontwikkeling
van het kind. Door een betere concentratie nemen de resultaten toe. Ook zorgt het voor een betere
motoriek en minder obesitas. Van de negen aanmeldingen leverden acht scholen een ontwerp in.
Daaruit koos de jury drie finalisten: obs De Straap, Vrije school Peelland en rkbs De Vendelier. Na lang
beraad koos de jury De Vendelier als winnaar. De jury bestond uit Willam de Kleijn, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas, Sas Terpstra, programmaleider water bij Provincie NoordBrabant en voorzitter Erik de Vries, wethouder van de gemeente Helmond. Du Pré Groenprojecten
zal samen met de school het ontwerp, waarvoor het bedrijf 5.000 euro beschikbaar stelde, uitvoeren.
Dit bedrag wordt later nog aangevuld met bijdragen van de bezoekers van het jubileumfeest. Verder
loopt er nog een subsidieaanvraag bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor verdubbeling van dit
bedrag. In dat geval is er minimaal 10.000 euro beschikbaar voor vergroening. De drie juryleden
waren zo onder de indruk van het initiatief en de presentaties, dat ze spontaan besloten de beide
andere finalisten een bedrag van 2.250 euro per school te schenken als aanmoediging.
Verbreding onder het driemanschap
Kultuurtechnisch Hoveniersbedrijf Du Pré BV stond
inmiddels goed bekend in de regio. Zo was de
stand van zaken toen drie nieuwe eigenaars zich
aandienden: Jan Damen, Mark Vloet en Robert
Smid.
‘We hebben die groei doorgezet en zijn verder
gaan professionaliseren. De naam veranderden
we in Du Pré Groenprojecten’, verklaart Vloet. ‘We
lieten Du Pré Groenprojecten direct de Iso- en
VCA**-certificering behalen. Daarna richtten we
ons op modernisering, op de toen heersende
trends. We wilden méér dan alleen bestekwerk en
zijn ons vanaf die tijd gaan richten op boomverzorging, daktuinen en participatieprojecten. In 2003
hadden we de omzet van 1999 verdubbeld en in

Gerard du Pré als loonwerker op de maaier bij de plaatselijke voetbalvereniging

2009 zelfs verdrievoudigd. In 2012 behaalden we
PSO trede 3 als allereerste groenbedrijf in de regio,
maar ook als een van de eerste groenbedrijven in
Nederland. In 2013 won Du Pré Groenprojecten de
publieksprijs voor ‘meest maatschappelijke partner’ en in januari van dit jaar behaalden we CO2footprint trede 5.’
Focus en professionalisering
Jan Damen verkocht zijn aandelen in 2011 aan
commercieel directeur Robert Smid en operationeel directeur Mark Vloet. Dit was opnieuw een
moment om de bedrijfskoers onder de loep te
nemen. Vloet: ‘We hebben 2012 en 2013 benut
om een missie en een visie op papier te zetten.
Onze missie werd: Groen verhoogt de kwaliteit

Links Jan Dijstelbloem
www.stad-en-groen.nl
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Terpstra, programmamanager water bij de provincie Noord-Brabant. Op het jubileumfeest werd de
winnaar bekendgemaakt door juryvoorzitter en
wethouder Erik de Vries. De school van de winnaar
kreeg de groene schooltuin door ons aangeboden.’

Robert Smid (links, commercieel directeur) en Mark Vloet (rechts, operationeel directeur)

van leven. Onze visie draait om de kerngedachte
dat groen vroeger vooral mooi moest zijn, maar
tegenwoordig een functie heeft, namelijk de stad
klimaatbestendig te maken. Daarbij gaat het om
particulier groen, openbaar groen en gebouwgebonden groen. Voor het particulier groen hebben
we richtpunten geformuleerd, zoals minder bestrating bij particulieren en plantmateriaal afstemmen
op de ondergrond en de weersomstandigheden.
Daarmee sluiten we aan op het programma De
Levende Tuin. Dat houdt in dat we klanten van
zoveel mogelijk informatie voorzien, zodat ze
bewuster keuzes kunnen maken en begrijpen wat
de functie van groen is of kan zijn. Zo wijzen we ze
bijvoorbeeld op biodiversiteit of op de mogelijkheid van een ‘eetbare tuin’, en leggen we uit dat
groen kan zorgen voor rust en focus in ons hoofd.
Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn in de omgeving
van een school; de kinderen zijn geconcentreerder
in de les. Maar het groen kan ook dienen als praktijkmateriaal; zo kan de leraar tijdens de biologieles
buiten laten zien wat een vlinderstruik is of hoe
planten groeien in een moestuin.’
Vijf mensen
De markt is er niet gemakkelijker op geworden.

Het team van Du Pré Groenprojecten

‘Sinds 2008 is het prijsniveau met 30 procent
gedaald in vergelijking met de gestegen lonen’,
zegt Vloet. ‘We willen niet mee in de race naar
de bodem, maar ook niet volledig afscheid
nemen van het gemeentelijk onderhoud.’ Du Pré
Groenprojecten heeft zich in 2012/2013 het doel
gesteld binnen het openbaar groen vijf burgerparticipatieprojecten te realiseren en vijf mensen aan
te nemen in het kader van arbeidsparticipatie. Bij
het gebouwgebonden groen is het doel om vijf
hectare groene daktuinen en vijf groene schooltuinen aan te leggen. Du Pré Groenprojecten is nog
volop bezig met het realiseren van deze doelstelling.
Jubileum
Voor het jubileumfeest had het bedrijf scholen
benaderd om een ontwerp voor een groene
schooltuin aan te leveren. ‘Leerlingen leverden
een ontwerp in op een A3 met daarin aangegeven
hoe ze hun schooltuin willen hebben. De drie
beste ontwerpen werden door ons geselecteerd
en mochten door de jeugdige ontwerpers worden
gepresenteerd voor Erik de Vries, wethouder van
de gemeente Helmond, William de Klein, dagelijks
bestuurslid van Waterschap Aa en Maas en Sas

De toekomst
Participatie, daarop ligt de laatste paar
jaar de focus van Du Pré Groenprojecten.
Voorbeelden van participatieprojecten zijn het
Zilvermeeuwplantsoen en Space S in Eindhoven.
Du Pré maakte samen met burgers het ontwerp
voor het plantsoen, legde het aan en heeft het
acht jaar in onderhoud. Voor Space S stemde Du
Pré binnen een bouwteam het basisontwerp van
de gemeenschappelijke tuin af op de wensen van
de bewoners, verzorgde de aanleg van de tuin
en neemt het onderhoud voor zijn rekening. ‘We
zien dat de betrokkenen niet anoniem willen zijn,
dat ze oprechte interesse hebben’, zegt Smid. ‘Het
is beter om samen keuzes te maken. Als een idee
gaat leven, zullen de mensen later ook beter voor
het groen zorgen. Wanneer je als groenaannemer
mensen betrekt bij het ontwerpproces, verhoog
je de burgertevredenheid. Zo willen we in de toekomst gezien worden: als experts op het gebied
van participatie.’

In december maakte Robert Smid bekend
te stoppen als directeur van Du Pré
Groenprojecten en een andere weg in te
slaan. Mark Vloet is daarmee de enig directeur van Du Pré Groenprojecten.

Be social
Scan of ga naar:
www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7247

V.l.n.r.: Jan Damen, Mark Vloet en Robert Smid tijdens een
MVO-dag bij het Heppie-hotel.
www.stad-en-groen.nl
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