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JM Hoveniers – Tuinaanleg vol passie en vakmanschap

Jonge hovenier durft
flink te investeren
in de toekomst

Toen Jochem Molenaar net begonnen was met zijn bedrijf
belde hij nog wel eens bij nieuwbouwhuizen aan om zijn
diensten aan te bieden. ‘Dan kreeg ik één opdracht en kwam
later een deel van de rest van de straat.’ Na vier-en-een-half
jaar staat zijn bedrijf als een huis en is hij genomineerd voor
de Sterkste Schakel.
Let op: Jochem begon op zijn 18e. ‘Ik
wist al vanaf mijn 13e dat ik dit vak in
wilde. Buiten werken, eerst ‘grote
schoonmaak’ maken in een tuin, om het
dan weer helemaal fraai op te bouwen.
Ik houd van strakke lijnen en maak sfeer
door een tuin in te delen in verschillende
niveau’s en hoekjes. Daarbij mik ik op
een eigen stijl.’ Een stijl die je ook terugziet in de uitstraling van zijn verzorgde
bus. En kennelijk wordt die stijl op prijs
gesteld; hij is nu al offertes aan het
schrijven voor werk voor volgend voorjaar. ‘Ik heb in de afgelopen jaren al in
honderden mogen werken. Dat lijkt voorlopig niet minder te worden. De vraag
naar buitencomfort is geen modeverschijnsel maar een echt blijvertje.’

Geen veehouder,
wel buiten werken

Van zijn vader kreeg hij de liefde voor
het buiten werken mee. ‘Niet voor zijn
eigenlijke werk als boer, maar omdat hij
mij in het weekend meenam naar zijn
ánder werk voor hoveniers.’ Dus koos
Jochem voor de hoveniersopleiding. Niet
onverdienstelijk want samen met een
medestudent won hij in 2018 het Nederlands Kampioenschap Tuinaanleg.

‘Je bent als hovenier zo breed
bezig voor je klanten!
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Alleen met het beste
materiaal werken

Jochem is misschien nog maar net begonnen, maar hij zet in op de lange termijn.
Bijvoorbeeld door de opbrengsten van
zijn werk zoveel mogelijk in het bedrijf te
investeren: ‘Goed gereedschap maakt je
werk makkelijk. Dus als ik een nieuw
apparaat nodig heb probeer ik het meteen
aan te schaffen. Indien mogelijk laat ik
het zwart spuiten, de kleur van mijn
bedrijf. Dat staat niet alleen netjes en
professioneel, dan grijp ik ook niet mis
wanneer ik het nodig heb.’

Bovenop die vaardigheden ontwikkelde
Zoals het er nu naar uit ziet gaat hij nog
hij zijn ondernemerschap: klanten werven wel het een en ander nodig hebben! n
en investeren in zijn bedrijf. ‘Stel dat er
morgen iemand zich aanbiedt om in mijn
bedrijf te komen werken, dan verwacht ik
wel dat ik daar zonder problemen het
bijbehorende werk bij vindt.’

Hovenier levert hele
brede dienstverlening

‘Je bent als hovenier zo breed bezig voor
je klanten! Je maakt de hele buitenruimte
rond zijn huis. Met bomen, planten en
gras. Maar je moet ook het terrein
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vormgeven, met beschoeiingen, tegels
en vlonders. Daar komt dan de hele inrichting met tuinmeubelen, verlichting en
veranda’s, schuurtjes enzovoort nog bij.’
Dat begint bij een goed ontwerp. ‘In het
ontwerp komen de wensen van de klant
samen met indeling van de ruimte en wat
er technisch nodig is. Uiteraard allemaal
binnen het maximale budget. De combinatie van ontwerp én de uitvoering ter
plaatse vind ik het mooie van mijn vak.
Klanten vinden het ook prettig dat alles in
één hand is. Het is een kort lijntje en
daarom kan ik zeer flexibel inspelen op
wensen.’
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Hogedijk 7A, Aarlanderveen
T 0645 085 368
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