Regio
in beeld

Vrienden in de tuin en niet
voor maar even
Oisterwijkse hoveniers Rob Oerlemans en Dirk van Straalen zijn pas 25, maar
werken al twintig jaar samen.
De hoveniers Rob Oerlemans (25 jaar) en Dirk van Straalen (bijna 26) kennen elkaar al sinds de kleuterschool, en doen in de woorden van Oerlemans al
sinds die tijd ‘lompe dingen’ met elkaar. Hun samenwerking is dus al zo’n twintig jaar oud. De formele inschrijving als Amici Hoveniers bij de Kamer van
Koophandel is van veel jongere datum: iets meer dan vijf jaar geleden.
Auteur: Hein van Iersel
Ik kom binnen in het kantoor van de twee vennoten, een afgeschot stuk van de garage van de
ouders van Rob Oerlemans in een doodgewone
Oisterwijkse buurt. Klein en knus en net een paar
slagen groter dan een gemiddelde badkamer. De
inhoud: twee computers, bureaus, stapels folders

en catalogi en aan de muur een kalender van de
Gebroeders Van Oirschot met Miss Augustus in
de hoofdrol. De beide computerschermen staan
geopend op het sortiment miniloaders van Sherpa.
Rob Oerlemans: ‘Wij zijn maar klein, maar durven
wel groot te investeren. Een tijdje geleden heb-

ben we een nieuwe minikraan gekocht, die tegen
de € 20.000 kostte. Nu zijn we op zoek naar een
miniloader oftewel een skidster. We hoeven er
geen pakket tegels mee te verplaatsen, maar wel
grond uit een achtertuin met een smalle ingang.
Dat hoeft geen nieuwe machine te worden. Een
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na nooit ingebroken. ‘Toen hebben ze alleen een
kapotte haakse slijper meegenomen. Dat was dus
niet echt een ramp.’
In accumachines gelooft het duo nog niet. Dirk van
Straalen: ‘De machines zijn nog steeds wat duurder
dan thermische machines en je hebt niet dezelfde
capaciteit. En daarnaast’, vertelt de hovenier met
een flinke dosis zelfspot, ‘zijn we allebei nogal nalatig als het gaat om het tijdig bijladen van die accu’s.’
goed tweedehandsje mag ook.’ De beide vrienden
hebben een uitgesproken filosofie als het gaat om
investeren in machines. Rob Oerlemans: ‘Ik kan
zo’n machine heel makkelijk per dag huren; kosten
ongeveer 150 euro per dag. Ik probeer dan al het
werk dat ik met zo’n machine kan doen in één dag
te plannen. Dat lukt natuurlijk nooit en dan sta ik
een dag later weer met de schop in de hand om
grond te verplaatsen. Als je zo’n machine is huis
hebt, kun je die gewoon op het werk laten staan
en is de machine veel efficiënter in te zetten.’
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Opslag
In het Amici-kantoor is naast de twee computers,
Miss Augustus en de beide vrienden natuurlijk
geen plaats voor het machinepark. Amici huurt
daarom twee segmenten van 100 m2 van een
oude varkensschuur aan de rand van Oisterwijk.
Dat werkt makkelijk en goed. De investeringen die
daar staan, zijn fors. Behalve in grote machines is er
ook stevig geïnvesteerd in handgereedschappen.
Oerlemans: ‘Wij vinden bijvoorbeeld dat we allebei
een korte en een lange heggenschaar nodig hebben. Dan gaat het toch snel om veel geld.’ Gelukkig
is de opslag goed beveiligd en is er op één keer

Aanleg
Het hart van beide hoveniers ligt op dit moment
vooral bij aanleg. Voor onderhoud is de vrijdag
ingeruimd, maar beide vennoten melden dat ze
erover nadenken om van die tak van sport helemaal afscheid te nemen. Van Straalen: ‘Meestal zijn
we met zijn tweeën aan het werk, maar op vrijdag
komt het steeds vaker voor dat ik de onderhoudsklussen doe en Rob verdergaat met de aanlegklussen.’
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Ik leg een tweede dilemma aan de beide vennoten
voor: ‘Wat is jouw keuze als je moet kiezen tussen
ontwerpen en aanleg?’ Ook hier zijn Rob en Dirk
twee handen op één buik. ‘Ontwerpen van tuinen
is leuk, maar aanleggen is leuker. Wij zijn uiteindelijk doeners. Vaak ontwerpen wij wel onze eigen
tuinen. Dit doen wij zowel in 2D als in 3D, maar we
werken ook vaak samen met een vriend van ons
die als hobby tuinen ontwerpt.’
Hoe het ook zij, of het nu gaat om ontwerpen,
aanleggen of onderhouden, in principe willen
Oerlemans en Van Straalen niet langer dan 50 uur
per week aan de slag zijn. Zaterdag en zondag zijn
heilig en worden ingeruimd voor vriendin en familie. Oerlemans: ‘Alleen bij hoge uitzondering willen
wij weleens een klusje afmaken op zaterdag, maar
liever niet.’ Van Straalen: ‘Als ik de hele week met
zware tegels in de weer ben, kan ik dat ’s avonds
echt wel voelen. Het zou me best lukken om op
zaterdag ook nog te werken, maar ik ben pas 25
jaar en ik moet nog een paar jaar door. Dat behoud
van ons lichaam is voor ons een extra reden om
te investeren in goede machines. Op die manier
proberen wij ons werk werkbaar te houden. Als we
veertig, vijftig of zestig zijn, moeten we nog steeds
werken.’
Klussen
Ik vraag aan Oerlemans en Van Straalen wat voor
soort klussen het duo voornamelijk heeft. Dat

blijken vooral kleinere, bescheiden klussen te zijn.
Tuinen tussen de vijftig en honderd meter. Met van
tijd tot tijd een uitschieter, zoals recent een groter
werk van 800 meter. Vooral die grotere werken
zijn interessant; daar willen Oerlemans en Van
Straalen zich dan ook meer op gaan richten. Rob
Oerlemans: ‘De praktijk is toch dat het bij kleine
tuintjes vooral neerkomt op volledig dichtstraten
van de tuin. De gemiddelde opdrachtgever van
een kleine tuin wil vaak zo weinig mogelijk onderhoud. Dat geldt natuurlijk ook voor grotere tuinen,
maar daar blijft meestal nog wel voldoende plaats
voor groen over. En planten zorgen toch voor
leven en beleving in de tuin. In de winter komen
de harde materialen wat meer naar voren, in de
lente en zomer de hardere kleuren van bloemen
en blad en in de herfst de herfstkleuren. In een
totaal versteende tuin is dat allemaal niet; die is
het hele jaar hetzelfde.’
Oerlemans: ‘Sommige klanten zijn heel eigenwijs.
Dat mag ook; het is hun tuin. Uiteindelijk nemen zij
de beslissing. Wij kunnen alleen maar advies geven
en ideeën aandragen.’
De kunst is om een klant ervan te overtuigen om
toch zo veel mogelijk groen in de tuin te brengen.
Klanten willen zo weinig mogelijk onkruid, maar
realiseren zich niet dat dit ook kan met een goed
aangelegde vasteplantenborder, die snel dichtgroeit, zodat onkruid veel minder kans heeft.

Oerlemans en Van Straalen nemen me mee naar
een project waarmee ze op dit moment bezig
zijn: het ‘oppimpen’ van een kleine achtertuin met
60/60 grote grijze betontegels. Op het gebied van
tuinarchitectuur of plantenkeuze is het absoluut
een totaal oninteressant project, maar het oogt
netjes en de banden zijn tot op de millimeter precies gezaagd en verlegd. Kortom: vakwerk.
De tuin die ik met Oerlemans en Van Straalen
bekeken heb, zal visueel geen hoge ogen gooien
op de website van Amici, maar lijkt de ondernemersfilosofie van het bedrijf wel te onderstrepen.
Dirk van Straalen: ‘Wij komen vaak in tuinen die
door collega’s gemaakt zijn, maar die wij niet
zouden durven opleveren. En dat zijn echt niet
alleen starters die misschien nog niet weten hoe
het moet, maar ook bedrijven die al tien of twintig
jaar aan de slag zijn. Wij nemen graag iets meer de
tijd voor een project, om te zorgen dat de kwaliteit
goed is. Hierdoor is onze klant meteen tevreden en
hoeven we niet terug te komen voor herstelwerkzaamheden.’
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