
In de achtertuin is het vroegere hoogteverschil met een halve meter verkleind dankzij dertig kuub zand.

De tuin van het echtpaar Koudstaal
trouwens (zie ook het kader rechts-
onder) is er een zoals Braam het
voor zichzelf ook wel gedaan zou
hebben. Een blik vanuit zijn wo-
ning naar buiten leert dat dat
vooralsnog toekomstmuziek is.
„We hadden dit jaar de achterkant
van het huis willen uitbouwen. Dat
wordt nu waarschijnlijk volgend
jaar”, legt Braam uit. De tuin zal
op zijn vroegst pas daarna aan de
beurt zijn.

Kweekschool
Met een moeder werkzaam in de
zorg en een vader als geschiedenis-
docent lag het niet voor de hand
dat Braam groene vingers zou
hebben, laat staan dat hij het hove-
niersvak zou kiezen. Oorspronke-
lijk was dat ook niet het plan,
vertelt hij. „Op de mavo was ik
goed in wiskunde en economie,
vandaar dat ik de Kweekschool
voor Handel in Amsterdam ben
gaan doen. Ik ging toen stage lo-
pen bij Raf in Hilversum, maar na
een paar weken wist ik het al: dit
gaat hem niet worden.”

Als tiener - Braam werd geboren
in Bussum en groeide op in de
Hilversumse Meent - deed hij wel
al iets met tuinieren. „Een kennis
van mijn ouders was tuinman bij
de familie Brenninkmeijer in Bus-
sum, toen ik twaalf was hielp ik
hem tijdens vakanties.” En toen hij
een paar jaar ouder was, ook op
zaterdag en zondag.

Hoveniersopleiding
Braam: „Op een gegeven moment
kwam ik in contact met een andere
hovenier, in Naarden. Daar ben ik
toen tijdens weekenden en zomer-
vakanties gaan werken.”

Het was in die tijd dat hij besloot
om de hoveniersopleiding aan de
Middelbare Tuinbouwschool in
Houten te gaan doen.

Het mooiste en leukste van het
hoveniersvak? „Dat blijft toch het
aanleggen van een tuin, dat vind ik
het meest uitdagend. Vanaf het
eerste klantcontact, dat je samen

met de klant iets moois gaat be-
denken en tekenen. Ik organiseer
vervolgens alles: de beplanting, het
gazon, maar ook de bestrating,
beregening en de veranda - soms
tot stucen aan toe. Ik vind het
mooi om zo’n project van het begin
tot het eind te begeleiden.”

Gemiddeld zijn zo’n drie ge-
sprekken met de klant nodig voor-
dat Braam tot een ontwerp komt.
„Je hoort eerst zijn of haar wensen
aan, en dan ga je puzzelen. Soms
kom je met een ontwerp dat met-
een aanslaat, en soms reageren ze
een beetje schrikachtig, is het een

ontwerp dat uitdaagt.”
Zo’n tuinplan klopt meestal voor

95 procent. „In het werk zelf kom
je altijd wel bepaalde details tegen
of dingen die we ter plekke beslis-
sen. Maar in hoofdlijnen moet er
gewoon een goed plan liggen.” Als
de tuin bijna klaar is, is het tijd
voor de beplanting. „Dat is natuur-
lijk wel al in de offerte opgeno-
men, maar dan gaan we pas bepa-
len welke planten en hoeveel er
moeten komen. Daar gaan we dan
echt voor zitten met de klant. En
bij grote tuinen neem ik ze dik-
wijls mee naar de kwekerij.” 

Braam was vijfentwintig jaar
toen hij als zelfstandig hovenier
aan het werk ging. In 2011 ging hij
failliet, waarna hij in 2012 met zijn
dertien jaar jongere broers - een
tweeling - verder ging. Sinds 2015
begon hij weer voor zichzelf, met
één werknemer. „Drie kapiteins op
een schip, dat werkt niet”, zegt
Braam, wiens broers overigens ook
nog steeds in het hoveniersvak
zitten. Anno 2020 heeft hij op
sommige dagen tien man rondlo-
pen, drie zijn er in vaste dienst.
„Begin van het jaar heb ik een
ander bedrijf overgenomen, Baart

in Naarden, inderdaad, dezelfde
hovenier als waar ik vroeger tijdens
de weekenden en vakanties heb
gewerkt.”

De laatste vijf jaar is zijn bedrijf
behoorlijk gegroeid, en ook de
coronacrisis kwam hij tot nu toe
goed door. „Ik heb nu honderd
vierkante meter op de Nijverheids-
werf gehuurd. Daar ga ik een kan-
toor maken, zodat we van daaruit
kunnen werken.” 

Personeel
In het Gooi zijn veel grote tuinen,
maar is tegelijkertijd aan hoveniers
geen gebrek. Het is echter zeker
niet zo dat de concurrentie moor-
dend is, zegt Braam, voor iedereen
is voldoende werk. Sterker nog: de
Bussumer zit te springen om per-
soneel, hij kan twee vakbekwame
hoveniers gebruiken én een leer-
ling. „Het is een uitdaging om
gekwalificeerd personeel te vinden,
je komt moeilijk aan een vakbe-
kwame hovenier. Waarom dat is?
Er zijn er niet veel en die er zijn,
zijn redelijk honkvast. Er zit niet
veel beweging in die markt. En ik
ben niet de enige die personeelste-
kort heeft.” 

Met het middelgrote hoveniers-
bedrijf dat Braam nu heeft, kun-
nen ook grotere opdrachten wor-
den aangenomen. „We hebben
binnen het bedrijf diverse specia-
listen rondlopen. De één is beter is
houtwerk, zoals een schuur of
overkapping, terwijl de ander goed
is in beplanting.”

Simone Stevens

Robert Jan
heeft gewoon
groene vingers

Bussumer zit te
springen om paar
mensen erbij

Charlotte en Martin Koud-
staal uit Naarden kwa-
men bij hovenier Robert
Jan Braam (47) terecht via

vrienden van hen in Naarden. Zo
gaat het vaak, zegt de Bussumer, al
zijn er ook genoeg die hem via zijn
website www.tuinaanleg.com we-
ten te vinden.

Charlotte en Martin Koudstaal met in het midden hovenier Robert Jan Braam. FOTO’S STUDIO KASTERMANS/ALEXANDER MARKSTrampoline in de voortuin voor de meisjes.
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dinsdag 4 augustus 2020 7Regio 7Het mooiste en leukste van het hoveniersvak blijft toch het aanleggen
van een tuin, vindt de Bussumse hovenier Robert Jan Braam. 

In de metropool hebben ze drie
jaar gewoond. Na een tussenstop
in een huurhuis in Amersfoort
wonen ze sinds januari in Naar-
den. De tuin die ze bij hun nieu-
we huis aantroffen is helemaal op
de schop gegaan, slechts een
enkele haag hier en daar herin-
nert nog aan hoe het was. De
klimop bij het terras achter, die
maar tegen de klippen op blijft
groeien, gaat er nog een keer aan
geloven. „Daar moeten we nog
iets voor verzinnen”, zegt Char-
lotte. Hovenier Robert Jan Braam
knikt.

Tuindersfamilie
De twee jonge ouders zijn beiden
werkzaam bij een bank („We zijn
een bankstel”), zíj komt uit een
tuindersfamilie en dat kwam bij
de aanleg van deze tuin goed van
pas. Charlotte heeft oog voor
kleur en detail, onkruid en uitge-
bloeide bloemknopjes heeft ze
meteen in de smiezen. De tuin

van de vorige eigenaren waar
waarschijnlijk vele jaren niets
meer aan was gedaan was vooral
groen, met forse planten en strui-
ken. De nieuwe bewoners wilden
meer kleur, en ook meer licht, dus
geen hoge haag bij de voortuin
die het zicht belemmert. Robert
Jan Braam: „Meer open, dat is ook
veiliger, zeggen ze.” Martin: „Nu
maak je nog eens een praatje met

iemand.”
Het gazon voor is niet recht,

zoals in de meeste voortuinen in
de straat, maar voorzien van een
golvende rand. Speciaal grind met
een rooster eronder op de oprit,
breed genoeg om met de bakfiets
langs de auto te kunnen. En voor
de meiden natuurlijk een trampo-
line in het gazon.

In de achtertuin is het vroegere

hoogteverschil met een halve
meter verkleind dankzij dertig
kuub zand. „Anders is dat zo’n
kuil waar je nooit in gaat zitten”,
zegt Charlotte. Nu is het een
mooi, groen gazon met een fraaie,
kleurrijke border eromheen. Op
het terras een lekkere loungebank
en genoeg ruimte waar de meisjes
nu nog lekker kunnen rommelen
met hun fietsjes.

Veel groen maakte plaats voor licht en kleur
Simone Stevens

Naarden Charlotte en Martin
Koudstaal (beiden 37) gingen naar
New York met z’n tweeën en
kwamen terug met z’n vieren,
vertelt het stel lachend. Ze heb-
ben twee dochtertjes van 2 en 3
jaar.

Rondom het gazon een fraaie, kleurrijke border met allerlei bloeiende planten.

Trots op mijn tuin
Deze zomer brengen we vooral
in onze eigen tuin door. En die
moet er dan wel een beetje
mooi bij liggen. Met dank aan
de tuinman. Wie zijn die
mannen en vrouwen die tuinen
omtoveren tot groene
paradijsjes. Vandaag: Robert Jan
Braam uit Bussum.
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