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hebben aan een woord genoeg. Daarbij is 
onze werkinstelling identiek. We stoppen er 
dezelfde effort  in. Zeker in deze periode, het 
hoogseizoen, is de druk hoog en hangen we 
elke avond tot in de late uurtjes met elkaar 
aan de telefoon.’’ Paul merkt op: ,,Ook voor 
de jongens is het bikkelen deze periode, 
en zijn het lange werkdagen van zeven uur 
‘s ochtends tot zes uur ‘s middags.’’ Toch 
ervaart de Woudenberger het niet als een 
stressvolle periode. ,,Op kantoor zou ik pas 
stress voelen.’’

Waar Paul verantwoordelijk is voor de kwa-
liteit in de tuin en projectplanning, is John 
in de dagelijkse praktijk de regisseur op de 
achtergrond met oog voor de bedrijfsvoering 
en alles wat daarmee van doen heeft. John: 
,,Zo hoef ik mij geen zorgen te maken over 
het verloop van een project en heeft Paul op 
zijn beurt geen enkel omkijken naar het ad-
ministratieve- en financiële gedeelte. Daarbij 
is marketing en public relations ook mijn 
pakkie-an. Paul heeft daar weinig mee op.’’

MeedenKen Van een broederlijke clash is in 
die vier jaar tijd dat Heart for Gardens in be-
drijf is nog geen sprake geweest, meent John: 
,,Dat komt omdat we uit elkaars vaarwater 
blijven. Sterker nog, ik kom zelden op locatie. 
En voor de Latijnse namen van planten hoef 
je ook niet bij mij te zijn.’’Wel denkt hij op 
uitdrukkelijk verzoek van Paul mee in de 
ontwerpfase van een project. John: ,,Ik kijk 
naar een ontwerp met de ogen van een klant, 
terwijl Paul als hovenier praktisch te werk 
gaat. Hij ontwerpt wat uitvoerbaar is.’’ Paul: 
,,Het is fijn om met John over een ontwerp 
te brainstormen. Ik maak altijd de eerste 
opzet, waarna John er zijn licht over laat 

schijnen. Met enige regelmaat komt hij met 
verrassende ideeën. Hij leest tenslotte veel 
over design. Weliswaar zijn zijn ideeën niet 
altijd uitvoerbaar, maar het kan het ontwerp 
wel een bepaalde richting opduwen. Door 
het toepassen van extra elementen kan een 
tuin er al heel anders uit zien.’’ John: ,,We 
investeren veel tijd en aandacht in een klant, 
terwijl we nog niet weten of het een klant 
wordt. Het is de kunst om het traject naar 
de aanleg toe ook leuk en aangenaam voor 
de klant te maken. Dat doen we onder meer 
door sfeerimpressies te verzorgen. Ons doel 
is uiteindelijk om in overeenstemming met 
de klant het woongenot te verbeteren.’’
De tuin als verlengstuk van de woning? 
,,Precies’’, antwoordt Paul. ,,We ontwerpen 
vanuit de woning, zijn altijd met zichtlijnen 
bezig. Beleving is ook een belangrijk aspect. 
Een tuin moet in onze optiek prettig aanvoe-
len, moet rust, ritme en ruimte uitstralen. 
Met tierelantijntjes of veel kleurgebruik 
hebben we niet veel op. Onze tuinen zijn 
modern van signatuur, maar tijdloos en her-
kenbaar aan de strakke lijnen met de juiste, 
eenduidig beplanting.’’ Toevoegend: ,,Een 
tuin moet ook leven, mee veranderen met de 
seizoenen. Met siergrassen of buxuswolken, 
momenteel erg trendy, kunnen strakke lijnen 
simpelweg onderbroken worden.’’ John vult 
aan: ,,Achter elke tuin zit een gedachte, geënt 
op de wensen van de klant.’’

BeTaaLBaaR Vier jaar geleden is het gaspe-
daal met volle overgave ingedrukt en sinds-
dien zit de vaart er goed in. Ook de economi-
sche crisis liet de motor niet pruttelen. John: 
,,Het gaat boven verwachting. Sinds de start 
hebben we geen moment droog gestaan.’’ Af-
stand is geen belemmering. Ook tot ver bui-

Woudenbergs Hoveniersbedrijf  
investeert in de klant

Ze werken nauw samen, 
maar zitten niet bij elkaar 
op schoot. Ieder zijn eigen 
expertise. Ieder zijn eigen 
werkterrein. De een heeft 
groene vingers, de ander 
kennis van 
bedrijfsstrategieën. Samen 
vormen de broers Paul en 
John de Graaf sinds 2012 
Heart for Gardens. Het 
hoveniersbedrijf uit 
Woudenberg zet in op 
exclusiviteit, maar staart 
zich er niet blind op. ,,We 
ontwerpen voor iedereen. 
Of het nou een balkon 
betreft of een tuin van 
1500 m2 met zwembad.’’

Marcel Koch

Met het blote oog 
is het nauwelijks 
van echt gras te on-

derscheiden, maar het ligt er toch echt. John 
de Graaf (28) wilde op zijn sokken de tuin 
in kunnen lopen, zonder dat ze vies zouden 
worden. En dus koos hij, de welbespraakte 
financiële- en marketingman van de twee, 
voor een rechthoekig stuk kunstgras in zijn 
tuin. Handig ook als showtuin voor klanten 
die eens willen ervaren wat het verschil is 
met echt gras, zo benadrukt John. Wat zijn 
jongere broer Paul, de hovenier van Heart 
for Gardens, daarvan denkt? ,,Die vindt het 
helemaal niks natuurlijk!’’, schatert John, 
gezeten aan de salontafel met zicht op zijn 
strak vormgegeven tuin met moderne living. 
Eenmaal weer bij de les formuleert hij gevat 
over het stukje surrogaatgras: ,,Ik weet ook 
wel dat kunstgras niet kan tippen aan echt 
gras. Maar de tijd die ik aan het maaien kwijt 
zou zijn, kan ik nu mooi in ons bedrijf en de 
klanten steken.’’

VeRSCHiLLende KaRaKTeRS Een dag later 
op locatie bij de aanleg van een tuin op Ekris 
vertelt Paul (24), tussen de werkzaamheden 
door, dat hij er niet veel heisa om heeft ge-
maakt. ,,Als de klant kunstgras wenst, krijgt 
hij kunstgras. Ook als die klant mijn broer is, 
ja”. Gevraagd naar de inrichting van zijn ei-
gen tuin, antwoordt hij. ,,Anders dan die van 
John. Maar iedere tuin is persoonlijk, qua 
karakter zijn we ook verschillend.’’ Typeert: 
,,Ik ben altijd van het klussen geweest, John 
meer van de boeken.’’

Juist die mix van karakters, zo had John 
eerder vertelt, is de kracht van Heart for 
Gardens. ,,We voelen elkaar feilloos aan, 

 p Paul (links) en John de Graaf van Heart for Gardens; ,,We komen niet in elkaars vaarwater.’’
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ten de regio doemen de witte bedrijfsbusjes 
van het hoveniersbedrijf in het straatbeeld 
op en realiseert Heart for Gardens tuinen, 
naar eigen zeggen droomtuinen in het bij-
zonder. John: ,,Jaarlijks leggen we 3 á 4 mooie 
tuinen aan die magazine-waardig zijn. Die 
kant ligt ons, die klant past ons. We willen 
meer zijn dan een gemiddeld hoveniersbe-
drijf.’’ Paul spreekt graag van het overtreffen 
van verwachtingen. ,,Ons handelsmerk is 
exclusiviteit.’’

Overigens impliceert dat niet dat de nog 
jonge onderneming zich enkel op het hogere 
segment richt. Paul oprecht: ,,Een balkon 
inrichten of een tuin aanleggen voor een 
kinderdagverblijf doen we met evenzo veel 
plezier, passie en zorgvuldigheid. Geldt ook 
voor het onderhoud.’’ John: ,,Mooier wil niet 
zeggen dat het per definitie duurder moet 
zijn. Design is wat ons betreft niet alleen 
voor de elite weggelegd. Waar we van dro-
men? We willen doorgroeien, maar ook weer 
niet te snel, want we willen de klanten wel de 
aandacht geven die ze verdienen.’’

MAATPAK Het bewijs om niet Excelsior onder 
de hoveniers te willen zijn, maar Ajax blijkt 
uit de brochure die Heart for Gardens bij 
aanvang van de onderneming van de persen 
liet rollen. Het glossy boekwerkje is liefst 
dertig pagina’s dik en blinkt uit door zijn 
strakke vormgeving, mooie fotografie en 
pakkende marketingteksten. Uit de categorie 
opmerkelijk: op pagina drie presenteren de 
ambitieuze eigenaren van het hoveniersbe-
drijf zich in maatpak. Zo poseert Paul achter 
een grasmaaier, en leunt John met één voet 
op een schop. Beiden met de blik de wei-
de wereld in.Niet veel hoveniersbedrijven 
zullen zich op deze manier aan hun clientèle 
presenteren, Heart for Gardens juist wèl. 
Veelzeggend citaat uit de brochure. ,,Ons 
hart heeft altijd gelegen bij het worden van 
een unieke hovenier.’’
John legt uit: ,,We doen het graag op onze 
manier. En die manier is wellicht een tikkie 
afwijkend van de rest. We schoppen een 

klein beetje aan tegen de fundamenten van 
het hoveniersvak. Wat ik daarmee bedoel? 
Wij vinden dat het in zijn algemeenheid 
strakker, scherper en netter naar de klant 
toe kan. In prijs, in presentatie, in kwaliteit, 
maar vooral ook in communicatie. Afspraak 
is bij ons afspraak en als de klant meerdere 
gesprekken wil, gaan we daar in mee. Maar 
ook basale dingen zoals de boel netjes ach-
terlaten, je representatief opstellen; details 
wellicht maar wel bepalend om het vertrou-
wen van de klant te winnen.’’ Daarnaast 
kan volgens Heart for Gardens, dat met een 
aantal vaste lokale partners werkt, een tuin 
veel persoonlijker worden gemaakt. ,,Maar 
dan zul je je wel in de klant moeten verdie-
pen. Wij doen dat. Onze interesse gaat verder 
dan de tuin. Zo zegt een interieur ook veel 
over een persoon.’’

 p Paul de Graaf aan het werk op Ekris in Woudenberg.

 p Heart for Gardens overtreft graag verwachtingen. ,,Ons handelsmerk is exclusiviteit.’’

De beste willen worden
Paul de Graaf studeerde aan het Wellant 
College in Houten (MBO4) en leerde de fijne 
kneepjes van het hoveniersvak bij drie 
hoveniers die behoren tot de zelfbenoemde 
vereniging van tophoveniers van Nederland. 
Paul kijkt er met veel plezier op terug. ,,Veel 
geleerd, veel mooie tuinen mee mogen 
aanleggen.’’ Toch zag hij ook dat niet alles 
vlekkeloos verliep. ,,Met name in de commu-
nicatie met klanten ging het geregeld mis.’’ Hij 
sprak er met zijn broer John over, die 
vervolgens met het voorstel kwam om zelf 
een hoveniersbedrijf te starten. ,,Ik zei tegen 

Paul: ‘ik heb weliswaar geen groene vingers 
maar weet wel hoe ik een bedrijf in de markt 
moet wegzetten.’ Zo is Heart for Gardens 
feitelijk ontstaan’’, vertelt John, die bedrijfs-
wetenschappen studeerde aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam en onder meer bij 
online beleggersbank BinckBank werkte als 
manager marketing en sales. ,,Bovendien had 
ik net mijn bedrijf in SOS polsbandjes 
verkocht. Ja, het ondernemen zat er al vroeg 
in. Onze vader heeft ons altijd voorgehouden: 
‘het maakt niet uit wat je doet, als je er maar 
voor zorgt dat je de beste wordt.́ ´  
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