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HA Hoveniers en EcoFinish onkruidbestrijding uit Krabbendijke

Van Zweden en Goudzwaard
bundelen kennis en kunde
Ze kennen elkaar al jaren. De een werkte bij de ander, maar ze gingen ieders huns
weegs. Nu werken ze samen: hoveniers Hans van Zweden uit Waarde en Andries
Goudzwaard uit Kruiningen hebben hun krachten gebundeld en heten sinds april
HA Hoveniers.
HA staat voor Hans (35) en Andries (28). Het is kort en krachtig. Lang hebben ze er niet
over na hoeven denken. Ze kennen elkaar en hebben beiden al jarenlang ervaring in
de groensector. De kennis en de kunde zetten ze nu samen in om hun opdrachtgevers
optimaal te kunnen bedienen. Dat doen ze inmiddels met zeven personeelsleden die
in zes busjes vanuit het bedrijfspand aan de Zuidweg in Krabbendijke naar hun klanten
rijden.
Aanleiding om de krachten te bundelen is dat ze beiden op zoek waren naar geschoold
personeel. Ook onder hoveniers is de spoeling dun geworden terwijl er steeds meer
werk is. Bovendien kost het doen van de administratie, het maken van oﬀertes en tekeningen ook veel tijd. Het gaat vaak om klussen die hoogstens een week duren. Het
maken van een ontwerp besteedde Van Zweden al uit. Dat doet HA Hoveniers ook.
Hans: ‘Dan kun je opdrachtgevers ook sneller helpen.’ Door samen te gaan en elkaars
talenten te benutten is het ook makkelijker om sneller te schakelen,’ zegt hij. ‘Dat is een
groot voordeel.’
Een ander belangrijk punt is dat overheden en hoveniersbedrijven geen chemische
middelen mogen gebruiken om onkruid te bestrijden. ‘Alleen particulieren mogen nog
spuiten en bedrijven die brandgevaarlijk zijn,’ legt Hans uit. ‘We verwachten dat het
voor particulieren straks ook verboden wordt.’ Zodoende is er heel veel onderhoud
aan verhardingen van terreinen, paden en pleinen
bijgekomen. Andries: ‘We waren op zoek naar een
nieuwe manier om onkruid te bestrijden. En dan
kun je beter gezamenlijk zo’n investering doen.’
Ze beschikten alleen over kleine branders om de
’vuulte’ weg te branden.
De hoveniers wilden op dit gebied innoveren en
richtten een apart bedrijf op: EcoFinish, bewust
groen beheer. Met een apparaat dat het onkruid op
een ecologische manier aanpakt, legt Hans uit. ‘Het
is zelfvoorzienend. Er zit 300 liter water in, dat verhit wordt tot 120 graden celcius. Dat gebeurt elektrisch met een accu. Er zit een slang aan. We hoeven dus geen water, stroom of een tuinslang van de
klanten te vragen.’ Volgens Andries is het apparaat
CO2 neutraal en kan het overal worden ingezet. Op
grote en kleine bedrijventerreinen om de randen
onkruidvrij te maken, maar ook in een achtertuintje
bij een particulier. Zo kunnen er eenvoudig borders
of boomspiegels mee onder handen worden genomen. De machine is zo smal dat het zonder problemen door een poort van 90 centimeter breed kan.

Het gebruik van heet water is eﬀectief. Door de hitte stollen de eiwitten in de
plantjes waardoor ze afsterven. EcoFinish wordt vaak ingezet. Zij krijgen zelf de
opdracht of ze worden ingehuurd door andere bedrijven in de groenzorg.
Zelfstandig
Van Zweden en Goudzwaard zien het onderhoud aan tuinen groeien. ‘Vooral bij
ouderen die langer zelfstandig blijven wonen en niet zelf hun tuin meer willen
of kunnen onderhouden. Maar ook bij tweeverdieners die het werk liever uitbesteden.’ HA Hoveniers is voornamelijk actief in Zuid-Beveland, maar heeft ook
opdrachtgevers in Vlissingen en Halsteren. Door de jaren heen hebben ze, toen
ze nog onafhankelijk van elkaar opereerden, een vaste klantenkring opgebouwd.
Die hebben ze behouden. Onderhoud vult nog steeds zo’n zestig procent van hun
orderportefeuille. De overige veertig procent is vooral aanleg van tuinen.
Goudzwaard en Van Zweden weten wat ze aan elkaar hebben. Andries werkte
acht jaar bij Hans voordat hij in 2010 als zelfstandig ondernemer begon. Ook
voor die tijd kenden ze elkaar al toen ze samen bij een groot hoveniersbedrijf
in ’s-Gravenpolder werkten. Beiden hadden de drang om voor zichzelf te beginnen om door te kunnen groeien. Dat hebben ze gedaan, als Hoveniersbedrijf Van
Zweden en als Goudzwaard Groenzorg. Nu werken ze weer samen.
HA Hoveniers, Zuidweg 37b, Krabbendijke, tel. 0113-503780,
06-33138117, www.hahoveniers.nl, info@hahoveniers.nl, info@eco-ﬁnish.nl
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Andries Goudzwaard (rechts) en Hans van Zweden
bij de machine die onkruid bestrijdt.

