
Vereniging van Erfgoedhoveniers - Intentieverklaring nieuwe leden 

Doel en visie van de Vereniging 

Rondom een monumentaal huis, boerderij, kerk of klooster ligt vaak een prachtige groene 
omlijsting, die ook wel samengevat wordt onder de term groen erfgoed. Naast buitenplaatsen en 
kasteeltuinen bestaat dit groene erfgoed dan ook uit begraafplaatsen, 19e - en 20e -eeuwse 

villatuinen, boerenerven, kloostertuinen en oude boomgaarden of andere landschappelijke 
elementen. Vanwege hun ouderdom zijn deze waardevolle groenstructuren van wetenschappelijke 

betekenis wat betreft tuin- en cultuurhistorie, botanie, horticultuur en archeologie. Het in stand 
houden van deze groenstructuren is van groot belang.  
Dit ‘levend’ erfgoed is buitengewoon kwetsbaar en vraagt om regelmatig onderhoud om niet 
verloren te gaan. Erfgoedhoveniers hebben voor dit werk de nodige specifieke kennis.   

Bij eventuele ingrepen in het groene erfgoed gebruiken Erfgoedhoveniers de Restauratieladder als 

heldere leidraad bij keuzes https://www.stichtingerm.nl/restauratieladder

De vereniging heeft als doel het stimuleren, overdragen en vergroten van kennis binnen hun 
specifieke ambacht waardoor het groene erfgoed een kwaliteitsimpuls krijgt. Kennis delen gebeurd 
o.a. door het organiseren van kennis-delingsdagen, het meedenken in onderwijsorganisaties,
contact en samenwerking met organisaties die het groene erfgoed professioneel een warm hart
toedragen.
Zoals beschreven in de statuten zal de vereniging zo goed mogelijk de belangen van de leden

behartigen. Dit krijgt onder andere vorm door het voeren van een actief PR beleid.

Leden van de vereniging zijn bedrijven/ondernemers die regelmatig werkzaam zijn in én positief 
bijdragen aan het groene erfgoed. 
Aansluiting bij de vereniging draagt ten eerste bij aan de kennisontwikkeling van het bedrijf en 
daarnaast aan de bedrijfspositionering in de groene erfgoedmarkt. 

Procedure toelating als lid 

Niet iedereen kan lid worden van de Vereniging van Erfgoedhoveniers. 
Om lid te worden voldoet het bedrijf aan de hieronder gestelde criteria ‘Kennis, kunde en affiniteit’ 
en zal deze ‘intentieverklaring lidmaatschap’  voor toetsing ondertekenen. Tevens is een positief 
advies van twee leden, na een bedrijfsbezoek noodzakelijk. 

Om kennis te maken met het bedrijf/aspirant-lid wordt het bedrijf en een project bezocht door 

twee leden van de Vereniging. Een bestuurslid en verenigingslid leggen deze bezoeken af om een 
onafhankelijk afgewogen oordeel te kunnen geven. Het bestuur zal het oordeel overnemen of in 
geval van twijfel de aanmelding doorspreken. 

De toegevoegde waarde van het bedrijf voor de vereniging of hun specialismen of ervaring in 
specifieke vakdisciplines worden tijdens het bezoek geïnventariseerd. 

Kennis, kunde en affiniteit 

De belangrijkste motivatie om lid te worden van de vereniging is het uitwisselen van kennis. 
het bedrijf heeft verder: 

• bovengemiddelde interesse in hovenierskunst en groen erfgoed;
• stelt zich na toetreding actief op in de vereniging en in het uitdragen van

het vak van erfgoedhovenier. Neemt deel aan de Kennis-delingsdagen
en draagt bij in de organisatie daarvan.

• is bereid zich actief in te zetten voor het opleiden van leerling-erfgoedhoveniers om

zodoende het ambacht te borgen voor de toekomst

https://www.stichtingerm.nl/restauratieladder


vervolg Vereniging van Erfgoedhoveniers intentieverklaring nieuwe leden 

Financiële- en andere verplichtingen 

De jaarlijkse contributie bedraagt 750,- euro ex btw per jaar. (Prijspeil 2020) 

Nieuwe leden betalen bij toetreding eenmalig 350,-  euro (prijspeil 2020) als bijdrage voor  
het verwerken van de bedrijfsgegevens en de aanmaak van een bedrijfspagina op de website 
van de vereniging.  

Na het aangaan van het lidmaatschap levert het bedrijf zsm gegevens aan voor de invulling 
van de bedrijfspagina op de website van Erfgoedhoveniers en is zelf verantwoordelijk voor  
het jaarlijks actualiseren van deze gegevens via het PR bureau.  

Het bedrijf heeft aantoonbaar groen erfgoed in beheer en is bereid om bij weinig kennis en 
ervaring meteen bij toelating een evenredig aantal personen ten opzicht van de bedrijfsgrootte 
mee te laten doen aan de opleiding Hovenier Historisch Groen van het NCE 

(minimaal de basismodule)  

Voor de leden van de vereniging is het werken volgens de URL (Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk 
historische tuinen en parken) in groen erfgoed een verplichting.  

Voor de leden van de vereniging en hun werknemers die in het groene erfgoed werken, 

is het verplicht minimaal 2x per jaar deel te nemen aan de Kennis-delingsdagen.  

Leden van de vereniging voeren een verantwoord personeelsbeleid en hebben een website 
waar actief de werkzaamheden in groene erfgoedobjecten uitgedragen wordt.  

Het toetredende lid heeft kennis genomen van bovenstaande informatie en gaat bij 
ondertekening hiermee akkoord.    

Na toetreden ontvangt het lid de statuten digitaal. 

Gegevens nieuw lid: 

Naam bedrijf:…………………………………………………………………………………………………… 

Naam contactpersoon groen erfgoed:…………………………………………………………… 

Bedrijfsadres en telefoonnummer: 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………   ………………………………. 
Handtekening  datum 

versie 13-7-2020 


