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EVERGREEN EVERGREEN

Groen is hun werk, maar is tuinieren ook hun hobby? 
Groei & Bloei interviewt en fotografeert groenprofessionals 
voor de rubriek Evergreen in hun tuin. In aflevering 33 aan 

het woord: Ralf Vaessen, directeur van ‘Duurzaamste 
hoveniersbedrijf’ Herman Vaessen.

Tekst en beeld Sandra Verkic

Groene 
investeerder 
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ijn eigen tuin grenst aan die van de zaak. Het 
familiebedrijf in het Limburgse Maasbree dat zijn ouders 
hebben opgericht en dat hij nu met zijn twee broers runt. 
Dat doen ze al jaren zo duurzaam mogelijk. Die aanpak 

leverde hen vorig jaar het predicaat ‘Duurzaamste hoveniersbedrijf’ 
van het jaar op. 
Dan kun je in je eigen tuin natuurlijk niet achterblijven, vond Ralf 
Vaessen. Zeker niet als die tuin ook dienst doet als voorbeeldtuin 
voor klanten. “Om goed aan te sluiten bij ons bedrijf ben ik het 
hier in de loop van de tijd ook steeds natuurlijker gaan doen. Ik 
heb geen moeite meer met een beetje onkruid.”

Vroeger wel?
“Ik heb daar wel een ontwikkeling in doorgemaakt. Als ik wat 
klaver in het gazon heb, kijk ik of ik de bemesting kan veranderen. 
En soms helpt het de maaifrequentie aan te passen. Ik houd nog 
steeds wel van een nette tuin. Maar ik heb ook geleerd er anders 
naar te kijken en het een beetje te laten verduurzamen. Dat is ook 
een oplossing. Toch willen veel mensen een strak gazonnetje en 
grijpen daarvoor soms naar middelen die hoveniers niet meer 
mogen gebruiken. Dat stoort me wel.” 

Wat zeg je tegen die klanten? 
“Wij promoten die duurzame aanpak. Dus als ze ernaar vragen 
geef ik aan dat er allerlei goede alternatieven zijn. Borstelen, 
branden en handmatig verwijderen, dat werkt allemaal prima 
tegen onkruid. En voor emelten en engerlingen zetten we aaltjes in. 
Ook op andere gebieden hebben we als bedrijf al lang geleden de 
omslag naar duurzamer gemaakt. We gebruiken bijna uitsluitend 
elektrisch gereedschap dat we opladen met groene stroom van 
onze zonnepanelen. En we voeren bijna geen afval af, dat recyclen 
we. Maar ook sociale duurzaamheid vinden we belangrijk. We 
investeren veel in ons personeel.”

Doe je je eigen tuin zelf?
“Dat probeer ik wel. Vorig jaar had ik een schouderblessure en heb 
ik een heel jaar weinig kunnen doen. Dan is het wel handig dat ik 
altijd hulp in de buurt heb, want het is toch 2.000 vierkante meter 
tuin die onderhouden moet worden. Maar het is jammer als ik 
het aan anderen over moet laten. Ik pak ook graag ieder jaar een 
stuk van de tuin grondig aan. Dit jaar heb ik dat gelukkig wel weer 
kunnen doen.” 

Wat was de klus?
“Ik heb wat plantvakken gerenoveerd. Daar heb ik nu een van 
de beplantingsconcepten van ons bedrijf aangeplant. Het is een 
combinatie van vaste planten en grassen, zo samengesteld dat het 
weinig onderhoud nodig heeft en toch jaarrond aantrekkelijk is. 
Dat stuk begint nu ergens op te lijken. Volgend jaar is een deel 
achter in de tuin aan de beurt. Mijn oudste zoon heeft daar al 
ideeën over.”

Je kinderen hebben ook interesse in tuinieren?
“Mijn oudste zoon Cas zit al vanaf zijn derde bij me op de 
zitmaaier. Inmiddels is hij 15 en helpt regelmatig een handje mee 
hier in de tuin. Hij werkt ook in ons tuincentrum. Dus de interesse 
is er zeker, maar we moeten nog maar even afwachten hoe dat zich 
gaat ontwikkelen. De andere twee zijn jonger, dus daar kan ik nog 
niet veel van zeggen. Het zou mooi zijn als ze interesse hebben in 
het bedrijf, maar ik ga ze zeker niet dwingen.” 

Hoe ging dat bij jou?
“Mijn ouders hebben mij daar ook vrij in gelaten. Na mijn 
opleiding commerciële economie besloot ik zelf het bedrijf in te 
gaan. Ik heb toen eerst een hoveniersopleiding gedaan. Dat is nu 
22 jaar geleden. Mijn ouders hebben het bedrijf in 1963 opgericht, 
toen ik erbij kwam was er al heel wat veranderd in de tuinbranche. 
In de beginperiode van het bedrijf ging het er heel anders aan toe.”

Hoe was dat vroeger?
“Als ze in die tijd een tuin moesten aanleggen, gooiden ze de bus 
vol met planten. Die werden in de tuin uitgeladen en aangeplant 
en dat was het zo’n beetje. De bestrating en andere zaken waren 
minder belangrijk. Klanten konden kiezen uit twee soorten tegels. 
Nu zijn er honderden, of misschien wel duizenden soorten 
bestrating en zie je al een hele tijd een ontwikkeling naar meer 
steen en minder beplanting in veel tuinen. We proberen steeds te 
laten zien dat je ook beide kunt hebben.” 

Zoals hier?
“Ja, ik heb verschillende soorten bestrating, maar mijn tuin is 
tegelijkertijd heel groen. Er zit veel leven in deze tuin. In de 
hagen van beuk, liguster en haagbeuk houden de mussen zich 
schuil. Als je er een keer aan schudt vliegen er tientallen uit. En 
in de liquidambars zitten veel merels en duiven. Ik vind bomen 
prachtig en ze zijn belangrijk voor een tuin. Hier heb ik allerlei 
soorten staan.”  

Heb je een favoriet?
“Dat is de meerstammige Cornus ‘Eddie’s White Wonder’. Die heeft 
mooi blad, een prachtige bloei en bovendien een fraaie vorm. In 
de winter hangen we er kerstverlichting in. Van die boom hebben 
we het hele jaar plezier. De moerbei is ook een van mijn favorieten. 
Die heeft groot, mooi diepgroen blad en lekkere vruchtjes. Ik heb 
er een als dakboom, met een stellage eromheen, maar ook een 
wildere vorm, die nu meer in trek is.”

Om te laten zien aan klanten?
“Ja, ik heb veel van onze concepten hier in de tuin verwerkt, dat 
praat makkelijker. En vaak hebben we er zelf ook plezier van. Zoals 
het zwembad met poolhouse. Daar is veel vraag naar dus dat heb 
ik hier laten aanleggen. Het water wordt gezuiverd zonder chloor 
en de warmtepomp werkt op zonnepanelen. Het zwembad is 
bovendien niet pontificaal aanwezig, maar mooi weggewerkt achter 
een groene haag. Op deze manier kan ik klanten laten zien hoe 
je dat mooi kunt integreren en wij genieten er ook van. Dat is een 
win-winsituatie.”

Wat is de rol van de tuin in jullie leven?
“Het is een heerlijke tuin om in te leven, relaxen en werken. Door 
corona hebben we daar dit jaar nog meer van genoten. Het is wel 
echt een voorbeeldtuin, maar als we lekker met elkaar in de tuin 
zitten, zijn we dat zo weer vergeten.”  
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De voortuin.

Cornus ‘Eddie’s 
White Wonder’.

Er staan bomen in 
allerlei vormen en maten. 

Het poolhouse bij
het zwembad.
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Herman Vaessen
Herman Vaessen werkt voor overheden, bedrijven, instellingen en 
particulieren. Het bedrijf heeft 75 mensen in vaste dienst en is 
opgesplitst in een hoveniersbedrijf, tuincentrum en boombeheer. Voor 
meer info: www.hermanvaessen.nl


