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vanzelfsprekend voor Aardoom .Hoveniers 

Aardoom Hoveniers 200 jaar actief in Ridderkerk 

"Aardoom Hoveniers is een organi
satie met ruim 200 jaar tuinervaring. Het 
bedrijf is waarschijnlijk in 1791 opgericht 
door de in 1758 geboren Jan Willemsz Aar
doom. De onderneming is altijd tot op heden 
overgegaan van vader op zoon. Aardoom 
Hoveniers is het oudste bedrijf in Ridderkerk 
en het oudste hoveniersbedrijf in Nederland. 

De eerste klanten waren notabelen, de domi
nee, burgeme·ester en boeren die profiteerden 
van de opkomst van de vlasindustrie en hun tuin 
door Aardoom lieten onderhouden. In kerkelijke 
archieven is nog de oudste schriftelijke afreke
ning gevonden. Later, toen het slechter ging 

met het verbouwen van vlas, kwam de scheep
vaartindustrie en dat gaf indirect weer nieuwe 
klandizie omdat mensen die het konden betalen 
hun tuinen door Aardoom lieten onderhouden. 
Inmiddels is Aardoöm uitgegroeid tot een zeer 
moderne totaalhovenier. 
De kernactiviteiten van Aardoom zijn het ad
viseren, ontwerpen, aanleggen en onderhou
den van. tuinen en groenprojecten. Het bedrijf 
heeft drie belangrijke uitgangspunten; kwa
liteit, duurzaamheid en zo laag mogelijke on
derhoudskosten. Het is altijd belangrijk dat wij 
vanaf het begin bij een project worden betrok
ken. In de ontwerpfase kunnen, door de juiste 
keuze van materialen, al lage onderhoudskosten 
gerealiseerd worden. Veel hoveniers doen klak

keloos wat de klant vraagt; wij vra
gen altijd door tot de echte wensen 
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boven water komen. Alleen met deze Dionysios Sofronas algemeen directeur 

Een herfsttuin van Aardoom 

werkwijze kunnen wij duurzaam 
vakwerk leveren met zo laag moge
lijke onderhoudskosten. Bij Aardoom 
werken enthousiaste vakmensen die 
op een verantwoorde en duurzame 
manier een groene leefomgeving 
creëren waarin mensen en dieren 
kunnen genieten, en op een eerlijke 
en gezonde manier kunnen wonen 
en werken. In de laatste 30 jaar is 
er in het hoveniersvak meer veran
derd dan in de tijd daarvoor. De 
medewerkers worden -voortdurend 
getraind en opgeleid om 'bij te blij
ven'. Er is nu een trend dat tuinen, 
maar ook de openbare ruimte steeds 
meer bestraat wordt. Op korte ter
mijn levert dat wel wat besparing op 
onderhoudskosten, maar dit heeft 
op lange termijn negatieve gevolgen. 

Het hemelwater wordt te snel via de bestrating 
in de riolering geloosd. Een groene omgeving 
in stedelijke gebieden zorgt in de zomer voor 
verkoeling, zet Co2 om in zuurstof en filtert het 
schadelijke fijnstof uit de lucht. Onderzoek toont 
aan dat een groene omgeving het contact tussen 
bewoners in een wijk versterkt. Mensen voelen 
zich veiliger, er zijn minder gezondheidsklach
ten en de prijs van een woning in een groene 
omgeving is beduidend hoger. De maatschap
pelijk waarde van groen zal steeds meer een rol 
gaan spelen. Er zijn ook nieuwe technieken voor_ 
groen in de stad, bijvoorbeeld daktuinen en ge
velgroen. Bewijzen' dat onze aanpak werkt zijn 
er in overvloed. Op de eerste plaats natuurlijk 
onze leeftijd. Als we geen kwaliteit zouden leve
ren hadden we het nooit 200 jaar vol gehouden. 
Daarnaast zijn we ondermeer gecertificeerd vol
gens de beoordelingsrichtlijnen van de Stichting 

Groenkeur en in het bezit van het predikaat 'Ex
clusief Geselecteerd door De Tuinen van Appel
tern'. En we zijn sinds 1999 in het bezit van het 
Certificaat Aannemingsbedrijven in 1999." 
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