FeelGood Gardens
van Aardoom Hoveniers bieden een
meerwaarde
Afgelopen februari bestond Aardoom Hoveniers liefst 219 jaar. Daarmee is het voor zover na te gaan het oudste hoveniersbedrijf van
ons land. Anno 2012 staat Dionysios Sofronas aan het roer van het Ridderkerkse familiebedrijf. In een gesprek leerden wij van hem dat
Aardoom Hoveniers ondanks de rijke historie zeker niet blijft hangen in het verleden, maar een voorloper is op diverse gebieden.

Divers
Zowel particuliere als zakelijke klanten kunnen bij Aardoom
Hoveniers terecht voor ontwerp, onderhoud en aanleg van
tuinen. Hoewel de werkzaamheden voornamelijk tussen
groot Rotterdam en Dordrecht worden uitgevoerd, strekt het
werkgebied zich nog verder uit. De opdrachtgevers zijn ook
zeer divers en variëren van particulieren tot bedrijven en
vastgoedbeheerders tot scholen en zorginstellingen.
Duurzaamheid
Dionysios vertelt dat het hoveniersvak voortdurend in beweging is. Vooral duurzaamheid is vandaag de dag belangrijk.
Dit sluit aan bij Aardoom Hoveniers. “Onderzoek heeft de
meerwaarde van een groene leefomgeving duidelijk aangetoond. Het beïnvloedt mensen positief”, weet Dionysios. “
Je kunt dit doortrekken naar de werkvloer. Werknemers in
een groene omgeving vertonen een stijging in productiviteit
tot wel 10 %, terwijl het ziekteverzuim tot 15 % daalt. De
conclusie is dus dat groen op de lange termijn besparend
is. Vanuit ons vak kunnen wij dus daadwerkelijk bijdragen
aan duurzaam ondernemen.” De Floriade van dit jaar, waar
Aardoom Hoveniers ook aanwezig is, staat ook in dit teken.

FeelGood Garden
Een nieuwe ontwikkeling is de zogenaamde FeelGood Garden, een volledig nieuwe manier om tuinplannen te ontwerpen. Dionysios is bezig met het afronden van een vakopleiding op dit gebied en gebruikt zijn kennis nu al in zijn
ontwerpen. Maar wat houdt het in? “In onze samenleving
richten we ons vooral op het rationele. We willen dingen
verklaren. Er bestaan echter wel degelijk zaken die niet direct verklaarbaar zijn, maar die je wel kunt voelen. Door het
inzetten van bepaalde planten en materialen kun je een
ruimte ontwerpen die een goed gevoel geeft. Een ruimte die
energie geeft en waarin je tot rust kunt komen.”
Meerwaarde
Vol enthousiasme praat Dionysios verder over de materie.
“De tuin is eigenlijk de eerste stap naar buiten. Je ziet dat
steeds meer mensen die meerwaarde zien en willen investeren in de tuin. Er ontstaat een kantelpunt. Het is toch geweldig als je in je directe omgeving tot rust kunt komen? Ik
verwacht dan ook dat de eigen tuin een steeds grotere concurrent wordt voor de recreatie- en reisbranche.” Aardoom
Hoveniers is in staat deze meerwaarde in ‘de gevoelskant’
van een tuin te kunnen bieden. “Dat maakt ons onderscheidend. Het geeft echter ook veel voldoening, want de relatie
met de klant gaat hierdoor een stap verder”, sluit Dionysios
af.
Meer weten? Bekijk dan eens de website of neem contact
op met Aardoom Hoveniers.

Aardoom Hoveniers
Hovystraat 1
2982 PC Ridderkerk
T: 0180-428458
I: www.aardoomhoveniers.nl
‘Like’ Aardoom Hoveniers op Facebook en maak kans op gratis toegang op de Floriade.
Wie nu een opdracht voor een tuinontwerp van een FeelGood Garden geeft, maakt
bovendien kans op gratis toegang voor twee personen op de Floriade, inclusief
persoonlijke rondleiding!
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