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Buiten ontluikt de lente in al haar 
schoonheid en dat betekent primetime 
voor Hoefakker. In de afgelopen periode 
maakte het bedrijf  al vele tuinen klaar 
voor het buitenseizoen en nog altijd ko-
men er aanvragen binnen. Nog even en 

het is weer aangenaam kleurrijk om ons 
heen. 

De seizoenen vooruit
Bij Hoefakker zijn ze echter nu ook al bezig 
met de seizoenen die komen gaan. Altijd 

vooruit denken, het is kenmerkend voor de 
werkwijze van Arno en zijn team. Niet voor 
niets luidt het credo van Hoefakker ‘stilstaan 
bij een omgeving in beweging’. ‘We willen 
dat klanten zorgeloos het optimale uit hun 
tuin en het openbaar groen kunnen halen. 

Stilstaan bij een omgeving in beweging. Hoveniersbedrijf Hoefakker in De 

Bilt doet niet anders. Daar waar alles groeit en bloeit, van tuinen tot openbare 

ruimtes, houden eigenaar Arno Hoefakker en zijn team het overzicht om tot 

het beste resultaat te komen. Voor particulieren, gemeenten, bedrijven en 

groen erfgoed. ‘Wij maken klanten bewust van dingen waar ze zelf misschien 

niet aan denken. Omdat groen altijd in beweging is, denken wij vooruit.’

Fotografi e: Menno Ringnalda

Hoveniersbedrijf Hoefakker staat stil 

bij een omgeving in beweging
‘Klanten moeten zorgeloos het optimale uit hun tuin en (openbaar) groen halen’

» Arno Hoefakker

We denken niet alleen vooruit, we spelen 
daar vervolgens ook op in met advies. Het 
hele jaar rond een mooi beeld: dat is waar-
naar we streven.’ 

Slimme onderhoudsmethodes voor 
bedrijven
Arno neemt bedrijven en organisaties als 
voorbeeld. Volgens hem is de uitstraling van 
hun tuin belangrijk. Een goed verzorgde tuin 
is namelijk een mooie binnenkomer voor 
bezoekers. ‘Het is een eerste indruk, een vi-
sitekaartje,’ zegt Arno. ‘Je ziet nog weleens 
bedrijfstuinen die in de herfst en winter he-
lemaal kaal zijn. Wij proberen tuinen zo in te 
richten dat er het hele jaar door leven is. We 
hebben daarvoor slimme onderhoudsmetho-
des in het leven geroepen. We werken voor 
een heel divers scala aan opdrachtgevers. 
Van advocatenkantoren tot complete bedrij-

venparken. Dat maakt het ook zo leuk. We 
kunnen elke gewenste uitstraling realiseren.’ 

Stilstaan bij groen erfgoed
Hoefakker is tevens gespecialiseerd in groen 
erfgoed. Ook daarin zie je dat het statement 
van Hoefakker hout snijdt. Groen erfgoed 
vergt inzicht in de historische aanleg en een 
goede planning voor de toekomst. ‘Daarom 
staan wij stil bij de bijzonderheden en ge-
schiedenis van de groenaanleg. En tegelijker-
tijd leggen we een visie en een plan neer dat is 
gebaseerd op de komende jaren.’ Als erkend 
Erfgoedhovenier werkt Hoefakker volgens de 
uitvoerings- en beoordelingsrichtlijnen van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
en Stichting Erkende Restauratiekwaliteit 
Monumentenzorg.

Hoefakker heeft ruime ervaring met het 
werken op landgoederen. Zo voert zij al ja-
ren aanleg- en onderhoudswerkzaamheden 
uit op buitenplaatsen zoals Het Muiderslot,
Landgoed Rijnhuizen en Landgoed 
Vollenhoven. Voor Villa Jongerius heeft 
Hoefakker de restauratie van de buitenruimte 
verricht en doet zij nu het onderhoud. Arno 
laat een aantal foto’s van de werkzaamheden 
zien op zijn smartphone. ‘Dit zijn echt mooie 
opdrachten. Neem Villa Jongerius. Hier zijn 
we zeer grondig te werk gegaan. De restau-
ratie hebben we op basis van oude kaarten 
en foto’s gedaan. Je bent bezig met een stuk 
historie, oude paden en structuren herstellen. 
Heel bijzonder om op die manier bij te dra-
gen aan het voortbestaan van groen erfgoed.’ 

Klantgerichte oplossingen
Zijn blik verraadt trots, maar ze blijven hier 
vooral met beide benen op de grond, of  in dit 
geval beter gezegd, in de aarde staan. Daar 
zijn de medewerkers van Hoefakker in hun 
element. ‘Werken met groen is onze passie, de 
regio een beetje groener maken onze missie. 
Daarbij zijn wij ons er enorm van bewust dat 
ieder type klant een andere behoefte heeft.’ 
Daarom heeft Hoefakker oplossingen speci-
aal voor particulieren, bedrijven, gemeenten 
en eigenaren van groen erfgoed. Verder heeft 

het bedrijf  boomzorg als specialisatie. ‘Afhan-
kelijk van klantwensen verzorgen wij het hele 
traject van A tot Z. Of  een gedeelte daarvan. 
Ons vaste allround team speelt fl exibel in op 
iedere vraag. Hoe groot of  klein ook!’

Een vertrouwd team
Arno prijst zichzelf  gelukkig met zijn team. 
‘Een heel stabiele ploeg. Zeven van de 27 me-
dewerkers werken hier al 25 jaar of  langer. 
Ze zijn trots om voor dit bedrijf  te werken. 
We doen ook zoveel leuke opdrachten. Dat 
opdrachtgevers al zo lang dezelfde gezichten 
zien, maakt het ook vertrouwd. Er ontstaat 
een band. Als er midden in de nacht storm-
schade is, dan komen we meteen. We zullen 
het nooit van de daken schreeuwen, maar we 
doen altijd wat we zeggen.’

Vooruitblikken op trends
Tot slot vragen we naar de trends in (bedrijfs)
tuinen anno 2017? Arno: ‘Waar je voorheen 
vaak strakke, in vakken opgedeelde tuinen 
zag, mag het nu allemaal wat losser. Veel bio-
diversiteit, veel plantenmengsels. Een mooie 
mix die toch netjes oogt. Wij adviseren daar 
graag in.’ 

Achtergrond Arno Hoefakker
De vader van Arno, Wim, richtte 
het hoveniersbedrijf  in 1962 op, 
voortkomend uit zijn agrarische 
werkzaamheden. Arno kwam er be-
gin jaren negentig in dienst en werd 
ook verliefd op het vak. Hij nam het 
bedrijf  in 2005 over en heeft het 
de afgelopen jaren zien groeien en 
bloeien. 

De Bilt-special

‘Wij maken klanten 
bewust van dingen 

waar ze zelf misschien 
niet aan denken’


