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Eigen kracht
Jansen Hoveniers telt in totaal 22 medewerkers. 
Er zijn acht buitenploegen, die voor 95 procent 
werken in aanleg, onderhoud en renovatie 
voor particulieren in midden-Noord-Holland. 
Er wordt daarnaast gewerkt met vaste onder-
aannemers, niet omdat de kennis niet in huis 
is, maar omdat deze manier van werken het 
efficiëntst is. Het bedrijf kijkt niet naar de con-
currentie, maar focust zich op zijn eigen kracht. 
Mede-eigenaar André Jansen: ‘Wij hobbelen 
niet achter de markt aan. We doen alleen waar 
wij ons goed bij voelen en we halen nergens 
onze neus voor op. We knippen een heg bij een 
particulier, maar leggen ook grote tuinen aan. 
In Jansen Hoveniers Groencentrum verkopen 
we alleen kwaliteitsproducten waarvan wij uit 
ervaring weten dat ze werken. Deze zitten soms 

Hovenier Jansen investeert in elektro-gemotoriseerde minidumper

Hoveniersbedrijf, groencentrum én leverancier van tuinmaterialen: Jansen Hoveniers beheerst alle 

onderdelen binnen de keten. Om alle ballen hoog te houden, is een gebalanceerde bedrijfsvoering 

essentieel. Jansen Hoveniers streeft die na, ook al betekent dat investeren. De elektro-gemotori-

seerde minidumper Truxta is daarvan een voorbeeld. André Jansen: ‘Zuinig zijn op personeel is een 

vorm van efficiëntie en duurzaamheid. De Truxta doet in één mandag wat een medewerker met de 

hand in twee dagen doet. Bovendien is de medewerker die met de Truxta werkt na die dag ook nog 

fit, gezond en uitgerust.’

Auteur: Karlijn Santi Raats

‘Met de Truxta doe je in één 
mandag wat je normaal in 
twee mandagen doet’
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in een iets hogere prijsklasse. Dat hindert niet, 
want de klanten weten dat ze altijd waar krij-
gen voor hun geld. Ons werk en onze produc-
ten spreken voor zich; we publiceren al jaren 
geen reclame-uitingen meer.’
Jansen Hoveniers Groencentrum richt zich niet 
op barbecues, tuinmeubels en geurkaarsen. 
De kas is koud en bevat seizoensgebonden 
plantmateriaal. Pieken zijn er met name in het 
voorjaar. Specifiek houdt Jansen Hoveniers 
Groencentrum zich bezig met meststoffen, 

beplanting, aarde, bodemverbeteraars en 
tuingereedschap. De klanten kopen gericht. 
‘Mensen vinden het fijn dat ze bij de hovenier 
beplanting kunnen kopen’, verklaart Jansen. Zo 
is Jansen Hoveniers Groencentrum succesvol 
met de verkoop van Hello Garden, de vaste 
planten van Griffioen, meststoffen van Ecostyle 
en van groothandel B&J. Het groencentrum 
biedt tevens voorraad voor alle hoveniersactivi-
teiten van Jansen Hoveniers. 

Efficiëntie: niet per se de makkelijkste weg
Een gecombineerd bedrijf blijft een hele kluif. 
André Jansen, zijn broer en zijn neef zoeken 
altijd mogelijkheden om zo efficiënt mogelijk 
te werken. ‘Efficiënt betekent niet altijd de mak-
kelijkste weg’, verduidelijkt Jansen. ‘Soms is die 
weg wat moeilijker, maar arbo-technisch gezien 
wél zo licht mogelijk voor onze medewerkers in 
de uitvoering. We schromen niet om een toren-
kraan in te huren om al het materiaal over een 
huis heen te hijsen, in plaats van dit door het 
huis heen te sjouwen naar de achtertuin. Dat 
is allicht ook een rekensom. Sjouwend kun je 
materialen wel vijf keer door je handen gehad 
hebben voordat ze in de tuin op hun plaats lig-
gen. En we hebben ook minigravers en kleine 
shovels.’

Truxta: handig en stil
Een nieuwe machine is de elektro-gemotori-
seerde minidumper met laadplatform Truxta. 
Jansen: ‘In 2017 zag ik er twee – een 73 cm 
B300 en een 85 cm B450 – op de beurs in 
Biddinghuizen. Ze stonden niet breed uitge-
meten, maar ik dacht direct: dat is arbeidsver-
lichtend! Een rupsdumper is ook perfect, en 
die hebben we ook, maar het verschil is dat de 
Truxta stil werkt en niet draait op een brand-
stofmotor. Wij zitten hier in midden-Noord-
Holland op slappe veengronden. Met een rups-
dumper loop je het risico dat je het straatwerk 
stukrijdt. Ook kunnen er zwarte strepen op het 
wegdek komen. Als je door een poort heen 
moet, moet je haaks om te manoeuvreren, en 
soms krijg je klachten uit de buurt over het 
lawaai.’

Jansen Hoveniers schafte daarop een Truxta 
B450 aan. De elektro-gemotoriseerde minidum-
per bevalt goed: ‘De Truxta kan makkelijk boch-
ten maken, omdat hij in het midden knikbestu-
ring heeft.’ Jansen legt uit: ‘Hij heeft een starre 
voor- en achteras met een knikpunt. Daarop zit 
een slim, gepatenteerd mechaniek, een soort 
stuur. Dat trek je om, waardoor de Truxta ook 
omdraait. De korte draaicirkel wordt gemaakt 
op luchtbanden met vierwielaandrijving. 
Hierdoor kun je over pas aangelegd straatwerk 
heen rijden, maar ook door los zand. Hij is maar 
85 cm breed, dus heel compact. We komen 
ermee in alle hoeken en gaten, en hij neemt 
ook weinig ruimte in als hij opgeborgen staat. 
Het laadplatform heeft een bakinhoud van 450 
kg. Dat is meer dan zijn eigen gewicht, wat an 
sich redelijk uniek is. We kunnen er een grote 
hoeveelheid materiaal mee transporteren.’ 
Jansen Hoveniers heeft twee maten kipbakken: 
73 en 85 cm, die automatisch kippen. ‘Ze zijn 
binnen een minuut om te bouwen. Door de 
wieltjes om te draaien, kun je de machine in de 
brede of smalle stand zetten. De smalle stand is 
handig bij nauwe openingen; de brede stand is 
geschikt om de laadcapaciteit te vergroten als 
dat logistiek mogelijk is. De machine is makke-
lijk te bedienen; hij is uitgerust met een hydros-
tatische knijpbediening.’

Op de elektrische toer
Jansen Hoveniers laadt de Truxta op de zaak 
op. Daar liggen 52 zonnepanelen op het dak, 
zodat het bedrijf zelfvoorzienend is als het gaat 
om elektriciteit voor het kantoor, de kantine, de 
kast, de terreinverlichting en het tuincentrum. 
Het hoveniersbedrijf maakt ook gebruik van 
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Jansen Hoveniers uit Markenbinnen is een familiebedrijf met een roemrijke geschiedenis, die 
teruggaat tot 1934. Opa Andreas Jansen begon in Wormerveer met de handkar, kon zich ver-
volgens een gemotoriseerde bakfiets veroorloven en eind jaren vijftig volgde een bedrijfsauto.
De tweede generatie breidde het hoveniersbedrijf flink uit. In de jaren zeventig ontplooide de 
directie bij de nieuwe locatie in Markenbinnen tuincentrumactiviteiten. Begin jaren negentig 
werd de eerste showtuin aangelegd aan de voorzijde van het bedrijf. Deze showtuin is inmid-
dels alweer vernieuwd en flink uitgebreid. Er staan onder andere terras- en siertegels, tuin-
schermen en kunstgras uitgestald. Ook werd er medio jaren negentig een nieuwe koude kas 
van 650 m2 gebouwd. Dit betrof een uitbreiding van het tuincentrum en de beplantingsvoor-
raad voor de hovenierswerkzaamheden. Inmiddels staat de derde generatie aan het roer: de 
broers André Jansen jr., Frans Jansen jr. en Robert-Jan Jansen.

‘We werken 
ergonomisch en 
zijn zuinig op ons 
personeel; ook 
dat is efficiënt en 
duurzaam’
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een elektrische auto, klein elektrisch handge-
reedschap van Makita, zoals accutollen, boor-
machines en kleine zagen, en van elektrisch 
buitengereedschap van Stihl. Jansen: ‘Van Stihl 
gebruiken we de acculijn, bijvoorbeeld de rug-
gedragen accu. Voor het zwaardere werk, zoals 
bedrijfsonderhoud, gebruiken we de brandstof-
lijn van Stihl.’

Maaiwerk op grote gazons laat Jansen 
Hoveniers verrichten door in totaal veertien 
robotmaaiers, eveneens van Stihl. Daarvan 
zijn twaalf door de klant gekocht en twee zijn 
eigendom van Jansen Hoveniers zelf. Jansen: ‘In 
principe koopt de eigenaar de robotmaaier. Wij 
zorgen voor installatie, onderhoud, winterstal-
ling en terugplaatsing na de winter. Daardoor 
hebben we tweemaal per jaar een klantmoment 
om advies te geven. Problemen, zoals planten 
die gebrek hebben aan voeding of een gazon 
dat kalk nodig heeft, zien wij daardoor al in een 
vroeg stadium aankomen. De klanten bellen 
dus nooit wanneer het al te laat is.’

Terugverdientijd 
De Truxta is een behoorlijke investering. Het 
terugverdienen zit niet zozeer in de besparing 
op tankkosten, volgens Jansen. ‘Je moet eerder 
denken aan besparing op arbeidsuren. In de 
oude situatie moest je heen door een lange 
steeg lopen met zand of tegels, en terug met 
gebruikt materiaal dat afgevoerd moest wor-
den. Dat kostte pakweg twee mandagen. Met 
de Truxta kun je dit in één mandag doen, en die 
medewerker is na die dag ook nog fit, gezond 

en uitgerust. Bovendien blijft het materiaal in 
een veel betere staat; het laadplatform is plat 
en schudt niet, het materiaal valt er niet uit en 
ligt stabiel, er breken geen materiaalhoekjes af. 
Dure keramische tegels kunnen beter met de 
Truxta worden vervoerd dan met de kruiwagen. 
Al deze winpunten zorgen voor een kortere 
terugverdientijd dan je in eerste instantie denkt. 
Een voorwaarde is natuurlijk wel dat je hem 
meeneemt in de prijsberekening.’

‘Mits je de Truxta 
meeneemt in de 
prijsberekening, 
is de terug-
verdientijd korter 
dan je denkt’
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