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van mooie tuinen. Dit doen we bij particulieren, bedrijven en  
instellingen in de regio Groot Rotterdam en de Drechtsteden. De 
meest recente vernieuwing op dit gebied is toch wel 3D-tuinontwerp. 
Met een speciaal tekenprogramma worden tuinen in de digitale  
omgeving als het ware al aangelegd voor dat deze in het echt  
gebouwd gaan worden. Een opdrachtgever kan als het ware al in zijn 
tuin wandelen nog voordat deze echt is gerealiseerd. Dit geeft een 
mooi beeld en een reële beleving van de toekomstige tuin. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat iedereen erg tevreden is over deze vorm 
van ontwerpen en presenteren.

MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam handelen is 
voor de medewerkers van Aardoom Hoveniers vanzelfsprekend. Zo 
wordt al jaren onkruidbestrijding uitgevoerd met heet water, een van 
de meest schone en duurzame methodes voor onkruidbestrijding. 
Verder willen we graag een gezonde en een duurzame leefomgeving 
creëren waarbij mens en natuur in balans zijn. Het gebruik van  
duurzame producten en materialen en staan hierbij centraal.

Onze medewerkers vormen het belangrijkste deel van ons bedrijf. 
Zij zijn iedere dag hard aan het werk en helpen ons om onze doelen 
waar te maken. Zij zijn de belangrijkste schakel en verdienen onze 
meeste zorg en aandacht. Naast de gewone werkzaamheden vinden 
wij het belangrijk om onze ervaringen en kennis en ideeën uit te  
wisselen in kennisbijeenkomsten en worden de medewerkers  
betrokken bij belangrijke beslissingen.

Mijn vader Huibert, mijn opa Gerrit, en de andere  
voorvaderen waren eenvoudige en hardwerkende 
mensen met passie voor het vak en de natuur. Zij 
wisten zich gezegend met het mooiste en oudste  
beroep ter wereld (hovenier) en leefden in afhankelijk- 
heid van onze schepper. Zij haalden hun inspiratie en 
wijsheid uit de natuur en deden hun werk op het ritme 
van de seizoenen en waren betrokken op mens en 
maatschappij.

Verleden
Jan Willemsz. Aardoom (11-06-1758) is de oprichter van het  
hoveniersbedrijf. In het archief van de kerkvoogdij in de Singelkerk 
komen we deze betovergrootvader tegen. In die archiefstukken 
vinden we een verantwoording van uitgaven van de kerkvoogdij. En 
hier zien we ook uitbetalingen aan J.W. Aardoom gedaan. De oudste 
‘uitgaaf’ is van 1793. In 1830 zien we uitbetalingen aan zijn zoon  
Willem Jans Aardoom (05-02-1793). Een van de drie zoons van  
Willem Jans, Gerrit (01-10-1823) is zijn vader opgevolgd. Een zoon 
van Gerrit, Huibert (25-10-1855) liep ook in de voetsporen van pa. 
Van deze Gerrit en Huibert weten we iets meer. Samen gingen zij op 
pad vanuit Ridderkerk tot in IJsselmonde en Barendrecht toe met  
een houten kruiwagen met ijzeren velg. Daarop lag wat gereedschap, 
zoals een zeis, spade om tuinen op te knappen bij de gegoede  
burgerij en dat voor 12,5 cent per uur.

Aardoom – Dionysios Sofronas. Hoe zit dat?
Regelmatig krijg ik de vraag hoe het nu zit met mijn naam in relatie 
tot Aardoom. Jou naam is toch Grieks? Hoe zit dat dan?
Ik ben zoon van Cornelia Maaike den Boer en Dionysios Sofronas. 
Mijn eigen vader was een Griek. Hij was in de jaren 60 naar  
Nederland gekomen als gastarbeider om te werken in de  
Rotterdamse haven.
In Nederland was toen een tekort aan arbeidskrachten en er werden 
mensen gezocht in buitenland om hier te komen werken.
Mijn ouders zijn gescheiden toen ik ongeveer 12 jaar oud was.  
Mijn moeder is daarna getrouwd met Huibert Hendrik Aardoom, 
mijn tweede vader. Mijn broers zagen niet zo veel in het vak Hovenier, 
maar ik had wel iets met beestjes en de natuur, was Biologie op de 
basisschool mijn lievelingsvak samen met geschiedenis en tekenen.
Zo heb ik de hoveniersopleiding gevolgd op de middelbare agrarische 
school in Rijswijk en ben ik in 1993 als hovenier in de buitendienst 
begonnen in het bedrijf. Tussen het afronden van de hoveniers- 
opleiding en de start bij Aardoom heb ik nog een jaar de dienstplicht 
vervuld en heb ik nog een jaar gewerkt bij een ander hoveniersbedrijf, 
Batenburg in Oud Beijerland. In 1998 heb ik alle aandelen van het 
bedrijf overgenomen van mijn vader Huibert en in 1999 officieel ook 
de volledige leiding van het bedrijf.

Aardoom Hoveniers, tuinontwerp, tuinaanleg  
en tuinonderhoud.
Naast alle bovenstaande activiteiten en ontwikkelingen bestaan onze 
werkzaamheden natuurlijk gewoon uit het maken en onderhouden 

Een hoveniers geslacht

Meer over de historie is terug te 
vinden op onze website  
www.aardoomhoveniers.nl 

Jan Willems Aardoom. Tuinman. Geboren 
op 11-06-1758, overleden op 09-04-1823. 
Getrouwd te Ridderkerk in 1791 met 
Leidia den Hoed. Hij heeft, zo we kunnen 
aannemen, het hoveniersbedrijf gestart en 
de eerste bewijzen dateren uit 1793.

Willem Jans Aardoom. Tuinman.  
Geboren op 05-02-1793, overleden op 
27-06-1845. Getrouwd te Ridderkerk op 
05-02-1815 met Barbara de Wolff.

Huibert (Gerrits) Aardoom.  
Hovenier. Geboren op 25-10-1855 
te Ridderkerk, overleden op  
24-01-1931. Getrouwd te  
Ridderkerk op 08-06-1899 met 
Pietje van Dijk.

Huibert Hendrik Aardoom. Hovenier. Geboren op 
12-07-1935 te Ridderkerk. Getrouwd met Barbara 
van Leeuwen op 03-09-1964, zij is overleden op 
18-06-1980. Huibert is hertrouwd met Cornelia 
Maaike den Boer op 02-06-1981. Drie zonen 
respectievelijk Ioannis (Jan), Dionysios, 
Cornelis-Jan ßassilios (Kosta). Dionysios heeft de 
bedrijfsopvolging op zich genomen per 1 juli 1998. 
Dionysios is gehuwd te Waalwijk met Ivonne Ivora 
Groeneveld op 21-04-1994. 3 kinderen, Mylena 
(21) Thomas (18) en Elianne (16). 
Huibert is overleden op 4 februari 2011 in de 
leeftijd van 75 jaar. 

Gerrit Willems Aardoom. Tuinman. 
Geboren op 01-10-1823, overleden op 
06-01-1900 Getrouwd te Ridderkerk 
in 1848 met Maria Roos.

Gerrit (Huiberts) Aardoom. Hovenier. 
Geboren op 17-07-1901 te  
Ridderkerk, overleden op 22-11-1984. 
Getrouwd te Ridderkerk op  
24-04-1934 met Jannetje de Heer.
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