L X RY P E OP L E

“De kunst is om direct om het huis een omgeving te maken die past bij de stijl van de bewoners
en die langzaam te laten uitvloeien van het huis af naar die natuurlijke omgeving toe”

Wim Takkebos & Duuk Muilwijk
The Green Contractors, onafhankelijke experts in exclusieve groenprojecten
SPIJBELEN | Wim: “In mijn zoektocht naar een zaterdagbaantje kwam
ik als scholier op een kwekerij terecht. Na een commerciële studie besloot
ik door te gaan in het groen. Ook al omdat ik mezelf niet op een kantoor zag
zitten. Ik begon als productiemedewerker op een kwekerij, werd internationaal in- en verkoper van hoogwaardige bomen en planten en groeide uit
tot operationeel directeur bij een grote kwekerij. Zo heb ik alle facetten van
het vak onder de knie gekregen. Ik mag dan een commerciële achtergrond
hebben, mijn vingers zijn hartstikke groen.”
Duuk: “Ik fietste ook op een zaterdag langs een boomkwekerij en ben daar
naar binnen gegaan voor een vakantiebaantje. Ik vond het zo leuk dat ik er
ook iedere zaterdag ging werken en soms zelfs doordeweeks – dan spijbelde ik. Ik was van huis uit niet gewend om met planten of bomen te werken.
Sterker: ik weigerde thuis om ook maar iets in de tuin te doen. Ik ben dus 180
graden geswitcht. En ben zelfs de hoveniersopleiding gaan doen.”

gedaagd. Zo hebben we nu de opdracht om in een winkelcentrum tien meter
hoge palmen te plaatsen. Dat gaat lukken.”
Duuk: “De projecten die ik begeleid omvatten veel disciplines, maar het is
niet zo dat de één een woestijn en de ander een regenwoud wil. De meesten
vragen iets wat past bij hun omgeving en leefstijl. We zijn nu bezig met een
tuin in Bilthoven, een bosrijk gebied. Het is het mooist om de omgeving erbij
te betrekken. Concreet komt het erop neer dat we de bomen die er staan,
zoals vliegdennen, beuken en inlandse eiken, zo veel mogelijk sparen. De
kunst is om direct om het huis een omgeving te maken die past bij de stijl van
de bewoners – bijvoorbeeld modern of heel erg jaren zeventig – en die langzaam te laten uitvloeien van het huis af naar die natuurlijke omgeving toe.”

TRENDS | Duuk: “Welke trends wij waarnemen? De markt is redelijk klas-

siek en niet zoals bij kleding aan schommelingen onderhevig. Er is een hele
tijd sprake geweest van wat ik de ‘grote vergrijzing’ noem: grijze tegels, strak
BESPARING | Wim: “We werkten bij dezelfde boomkwekerij. Ik hield me en minimalistisch, een oprit van grint. Dat wordt langzaam vervangen door
meer natuurlijke kleuren. Keramische tegels zijn echt in opmars.”
bezig met de verkoop van bomen en planten, Duuk met de begeleiding en de
Wim: “Qua beplanting vormen grote groepen van dezelfde soort planten een
tuinaanleg. Wij zagen dat er in de markt behoefte was aan een onpartijdige
trend. Taxus, rhododendrons en diverse soorten bamboe en grassen lenen
partij. Die niet tegenover, maar náást de klant ging staan: Hoe moet je het
zich daar goed voor, al of niet gesnoeid in blokken of rotspartijen. In een grote
aanvliegen om een mooie tuin te realiseren? Waar haal je de beste beplanting
buitenruimte is een combinatie van wintergroene en bladverliezende planten
voor de beste prijs? Dat gat vullen wij nu met The Green Contractors. Wij zijn
belangrijk. Heb je weinig groenblijvende planten, dan is in de winter je tuin best
onafhankelijke experts die voor een opdrachtgever de juiste partijen zoeken
kaal. En met alleen groenblijvende planten heb je weinig kleur in het voorjaar.”
voor de aanleg van zijn tuin. Wij doen de onderhandelingen, beoordelen de
Duuk: “En een tuin moet meteen genietbaar zijn. Niet dat de bomen nog een
offertes op haalbaarheid en prijs, en alles uiteraard volledig inzichtelijk naar
paar jaar moeten groeien. Een zwembad? Wij halen de juiste partij erbij. We
de klant toe. Wij zijn een soort bouwbegeleiders voor de buitenruimte.”
kunnen ontzorgen en adviseren van het ontwerp tot en met alle features die bij
Duuk: “Onze klanten moeten een tuin van enige omvang hebben willen wij
een buitenruimte horen: wellness, terras, overkapeen serieuze besparing voor ze kunnen bewerkstelping, buitenverwarming… Nog een trend: mensen
ligen. Maar dan verdienen wij onszelf ook dubbel
willen langer buiten kunnen genieten.”
en dwars terug. Een project begint met een intakeLXRY PASPOORT DUUK (R)
gesprek: wat zijn de wensen? Als het om een hele
MIJN EERSTE JOB: EEN ZOMERVAKANTIE MEE MET
BELEVING | Wim: “Mijn tuin kenmerkt zich
tuin gaat, dan zoeken wij een ontwerper die bij hen
DE KERMIS, HELPEN OP- EN AFBOUWEN.
door hoge taxushagen, grote vlakken en mooie
past. Drie, vier weken later ligt er een blauwdruk.
DEFINITIE VAN LUXE: HET GEVOEL OM TE MOGEN EN
zware bomen als feature tree in een gazon. Als ik
Vanaf dat moment gaat de tuin de markt in om beNIET TE MOETEN.
thuis ben, wil ik genieten in een beschutte omgeprijsd te worden door een aantal partijen, zodat we
MOOISTE MOMENT VAN DE DAG: ’S AVONDS
ving, waar ik buiten kan eten en het gezellig heb.”
de scherpste prijs kunnen realiseren. Onze kracht is
NOG EVEN BINNENSLUIPEN BIJ MIJN SLAPENDE
KINDJES.
Duuk: “Ik ben net verhuisd. Er zit een mooie tuin bij
dat Wim de hele markt van beplanting kent en ik 23
DROOMVAKANTIE: OP EEN ZEILBOOT WAAR DE
met veel hagen en hortensia’s, maar hij is nog niet
jaar lang grote projecten heb begeleid in binnenLUCHT WARM EN HET WATER KOEL IS.
zoals ik hem hebben wil. Die gaat op de schop. Een
en buitenland. Je kunt ons niets wijs maken.”
NOOIT MEER DOEN: GOEDE RAAD NEGEREN.
algemeen advies voor de lezers? Veel mensen steIK GEEF VOORAL GELD UIT AAN: GOEDE SPULLEN,
ken veel energie in hun huis en zien de tuin als iets
BAOBAB | Wim: “De planten en bomen die ik
IK WIL MIJ NIET ERGEREN AAN MATIGE KWALITEIT.
wat erbij komt. Terwijl die ontzettend belangrijk is
koop, komen vooral uit Europa. Een baobab uit
VRIJETIJDSBESTEDING: GEZIN, VRIENDEN, BOOT.
in de beleving van de plek waar je woont. Je komt
Afrika is een fantastisch mooie boom, maar die
KUN JE ME VOOR WAKKER MAKEN: PASTA VONGOLE
altijd binnen via je tuin; als het even mooi weer is,
gaat in ons klimaat niet overleven. Daarnaast zijn
MET EEN MOOIE WITTE WIJN.
FAVORIETE ADRESJE: TERRAS ONDER DE PLATANEN
zit je in de tuin. Het is een plek waar je je thuis wilt
we gebonden aan regels: je mag bijvoorbeeld
OP HET DOELENPLEIN IN DELFT.
voelen. Daar moet je tijd en aandacht aan geven.”
geen zand van het ene naar het andere continent
WORD IK BLIJ VAN: POSITIEVE MENSEN.
verplaatsen. En aangezien de wortels altijd in een
T H E G R E E N C O N T R A C T O R S. N L
kluit aarde zitten… Maar we worden wel eens uit-
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LXRY PASPOORT WIM (L)
EERSTE JOB: KRANTENWIJK.
DEFINITIE VAN LUXE: IN STAAT ZIJN TE GENIETEN.
MOOISTE MOMENT VAN DE DAG: VROEGE OCHTEND
MET EEN CAPPUCCINO.
DROOMVAKANTIE: ZEILTOCHT ROND DE
WHITSUNDAY-EILANDEN IN AUSTRALIË, DE WITTE
STRANDEN DAAR ZIJN ONWERKELIJK MOOI.
NOOIT MEER DOEN: BALLETJE-BALLETJE SPELEN OM
GELD.
GOEIE DAAD: VOETBALCLINICS GEVEN IN TOWNSHIPS TIJDENS HET WK IN ZUID-AFRIKA. DE COMBI
VOETBAL EN LEVENSLESSEN IS EEN IDEALE BASIS
OM ARMOEDE TE BESTRIJDEN EN HOOP TE GEVEN IN
KANSARME SITUATIES. VOETBAL IS DE UNIVERSELE
TAAL DIE VERBINDT.
VRIJETIJDSBESTEDING: SPORTEN, VOETBAL, TENNIS
EN ZEILEN. TERRASJE PAKKEN.
FAVORIETE ADRESJE: LEMMER HAVEN IN DE ZOMER:
GEZELLIG DRUK, HEERLIJK ETEN, GOEDE SFEER.
WORD IK BLIJ VAN: INDONESISCH ETEN.

