
Duurzame hovenier wint prijs 
Begin dit jaar heeft Aardoom Hoveniers uit 

Ridderkerk, al meer dan tien jaar RMU-be

drijfslid, een derde plaats behaald in de com

petitie voor meest duurzame hovenier in Ne

derland. Het bedrijf dankt deze plaats aan 

de consequente manier waarop ze duur

zaamheid doorvoert in zowat alle facetten 

van de bedrijfsvoering. Denk aan afvalschei

ding, recycling, vervoer, zuinig omgaan met 

energie en zo meer. Aardoom Hoveniers zet 

zich in om zoveel mogelijk duurzame pro

ducten toe te passen. Sterk is ook de manier 

waarop het kennis deelt met andere bedrij

ven en sectoren, aldus de jury. 

Voor de competitie worden alle groenbe

drijven in Nederland uitgenodigd om hun 

prestaties op het gebied van duurzaam

heid en MVO te inventariseren en aan te 

melden. Op basis daarvan buigt een onaf

hankelijke jury van experts uit het veld zich 

over de inzendingen en komt het tot een 

winnaar. De prijs is in 2010 door lnnogreen

directeur Ruud Snijders in het leven geroe

pen en toen kreeg Aardoom reeds een eer

volle vermelding. 

Het bedrijf Aardoom Hoveniers van onder

nemer Dionysos Sofranos opereert vanuit 

een religieus gefundeerde visie op natuur 

en schepping. Sofronas en zijn vijftienkop

pige team richten zich op veel verschillende 

aspecten van MVO en zetten daar mooie en 

voorbeeldige stappen in. Hun maatschap-

pelijke betrokkenheid krijgt onder 

meer gestalte in hun steun aan Die

renbescherming Rijnmond en door 

middel van sponsoring van het on

derhoud aan de vlindertuin van de 

Natuurvereniging Ridderkerk. 

Enthousiaste vakmensen 

Bij Aardoom Hoveniers werken en

thousiaste vakmensen die op een ver

antwoorde en duurzame manier een 

groene leefomgeving creëren waarin 

mensen en dieren kunnen genieten 

en op een eerlijke en gezonde manier 

kunnen wonen en werken. Sofronas 

geeft aan: "Onze leefomgeving kan 

een belangrijke rol spelen in het ge

nieten van kleine, soms gewone din

gen om ons heen. Als onze leefomge

ving uitnodigend is, mooi, gezond en 

groen, dan is genieten bijna vanzelf

sprekend!" 

De waarde van groen 

Inmiddels wordt de waarde van een 

groene omgeving steeds vaker on

derkend. Onderzoek toont aan dat 

een groene omgeving het contact 

tussen bewoners in een wijk versterkt 

en voelen mensen zich veiliger in 

een groene omgeving. Ook zorgt de 

aanwezigheid van groen voor minder 

gezondheidsklachten en stijgt de prijs 

■ Boven: Gert en Romkje van der Linden - De Triemen hoveniersbedrijf, Sjaak Wil
lemstein - Willemstein hoveniersbedrijf, Dionysios Sofronas - Aardoom Hove

niers BV, Jan Pouwelse - Pouwelse tuinen, Beneden: Britta Mantel en Aart Veer
man - Van der Tol hoveniers.
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van een woning met 15 procent 

als die in een groen omgeving ligt. 

Visie 

Ontwerpen, aanleggen en onder

houden van tuinen is en blijft vak

werk. Arbeidsintensief en dus een 

forse investering voor iedereen die 

besluit een aantrekkelijke tuin te 

willen hebben. Kwaliteit zal het 

uitgangspunt blijven voor de ko

mende jaren. Dat begint bij de 

aanleg van de tuin. De toegevoeg

de kwaliteit moet gezocht wor

den in het tegemoet komen aan 

de veranderende behoeften van 

de klant. Een juiste inventarisatie 

van wensen, adviezen over toe te 

passen producten en materialen, 

periodieke evaluaties van het uit

gevoerde werk, enz. Een gedegen 

en professionele procesbeheersing 

draagt er zorg voor dat de klant 

op tijd geleverd krijgt wat afge

sproken is. 

Volgens Sofronas moet een duur

zame hovenier een totaalpak

ket bieden op het gebied van de 

leefomgeving. "Een goede tuin 

is in harmonie met de woning en 

de huiskamer. Sterker nog, een 

goede tuin moet u het gevoel ge

ven dat uw huiskamer is vergroot. 

Dit begint bij het tuinontwerp en 

eindigt in afspraken voor beheer 

en tuinonderhoud voor jarenlang 

tuinplezier". 
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