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‘Je moet niet bedrijfsblind 
worden, dus help je collega’s 
waar nodig’
Martijn Buld begon al op zijn negentiende met zijn hoveniersbedrijf 

In 2002 startte Martijn Buld op negentienjarige leeftijd zijn eigen hoveniersbedrijf. Inmiddels heeft hij tien medewerkers in dienst. Hij is nu zo’n acht 

jaar aangesloten bij de SHNN.
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2 min. leestijd

Buld: ‘Eerst zat er in mijn plaats een andere hove-
nier, maar die stopte met zijn bedrijf. Ik had wel-
eens met hem samengewerkt en hij opperde dat 
dit samenwerkingsverband misschien wel iets voor 
mij was. Na een ochtend praten met de andere 
aangesloten hoveniers bleek het te klikken. Zo 
rolde ik het samenwerkingsverband in.’

Buld doet het ontwerp, de aanleg en het onder-
houd van tuinen in het midden- en hogere 
segment; voor het ontwerp werkt hij samen met 
diverse architecten en tekenbureaus. In zijn werk-
zaamheden vormt de aanleg van complete tuinen 
de rode draad. Ook streeft Buld naar efficiëntie 
door vooraf goed te plannen, zodat materialen 
ruim op tijd besteld kunnen worden, en wordt er 
gewerkt met tablets en WhatsApp voor snelle com-
municatie. 

‘Elke medewerker heeft een tablet waarop de 
informatie van alle projecten wordt geregistreerd’, 
vertelt Buld, ‘zoals beschikbare arbeidsuren en 
materieel, werkomschrijvingen, tekeningen, 
Klic-melding en foto’s. Deze info wordt realtime 
doorgestuurd naar kantoor, al dan niet met foto’s. 
En mocht iemand op pad moeten voor materiaal, 
dan zal hij altijd eerst zijn collega’s vragen of die 
ook iets nodig hebben. Zo kunnen dubbele ritten 
worden voorkomen.’

Tuinen van oude boerderijen
Hoveniersbedrijf Martijn Buld is gevestigd in een 
prachtige oude gerestaureerde woonboerderij in 
Ruinerwold. Buld beschikt over een eigen werk-
plaats, waarin op maat gemaakte veranda’s en 
tuinhuizen worden gebouwd, en op het erf van 
de boerderij is een presentatie te zien van diverse 
materialen, veranda’s en een stuk sedumdak. Buld 
voert een duurzaam personeelsbeleid en onder de 
medewerkers – in leeftijd variërend van zestien tot 
zestig – zijn allround vakmensen, een houtbewer-
ker, een plantendeskundige, stratenmakers en een 
calculator/werkvoorbereider. Het bedrijf investeert 
in bedrijfsmiddelen die het werk zo aangenaam 
mogelijk voor hen maken, zoals tilhulpen, een 
vacuümset, accugereedschap, shovels en minikra-
nen. 

Het eerste jaar bouwde Buld nog geen terras-
overkappingen, maar nu zit hij op twintig per 
jaar. Machtig mooi werk vindt hij dat. Net zoals de 
aanleg van twee tuinen bij oude boerderijen uit 
dezelfde periode, zo’n tien jaar terug. ‘Eén daarvan 
was de oudste boerderij van Ruinerwold; hij was 

200 jaar oud. Daar mocht ik de tuin compleet in de 
oude stijl aanleggen. Dan ga je uit van een bepaal-
de tijdsperiode en zoek je uit wat daarin past; heel 
interessant. Zo hebben we er twee gedaan. De ene 
tuin werd heel sober met fruitbomen, grassen en 
meidoornhagen; de andere tuin was wat jonger, 
daar zat meer bloei in. Dat was mooi om te doen.’ 
Minder leuk zijn de weken waarin hij alleen maar 
met straatwerk bezig is. ‘Dan gaat het vaak om 
starters in nieuwbouwwijken.’ 

Hulp en opleiding
Maar al met al is het hoveniersvak een prachtig 
vak, vindt Buld.
Werken in het groen betekent voor hem ook zorg 
dragen voor het milieu. ‘Wanneer ik een tuin moet 
aanleggen, gebruik ik graag planten, bomen en 
struiken waarvan je kunt eten en waar vlinders, 
bijen en andere insecten op afkomen.’

Buld gebruikt geen of zo weinig mogelijk insecti-
ciden. Als hij een aanvraag krijgt voor kunstgras, 
legt hij dat wel aan, maar hij probeert de opdracht-
gever toch te bewegen om natuurgras te nemen. 
Buld zet zich ook in voor het opleiden van nieuw 
personeel en het bestrijden van personeelstekor-
ten. ‘Jaarlijks bieden wij meerdere stageplekken en 
leer-werkplekken aan. Ook verzorgen wij gastles-
sen en lezingen voor diverse clubs en verenigin-
gen. En wat ook heel belangrijk is: je moet niet 
bedrijfsblind worden, dus help je collega’s waar 
nodig.’
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Samen met STIHL klaar voor de toekomst

Test de topkwaliteit van onze accumachines bij uw STIHL dealer, of kijk voor meer info op stihl.nl.

Nieuwe technologieën zorgen voor nieuwe mogelijkheden. STIHL investeert voortdurend in innovatieve technieken om 
tuinmachines te verbeteren en af te stemmen op de noden en wensen van de gebruikers, steeds rekening houdend met een 
optimale veiligheid. Zo bent u met STIHL nu en in de toekomst altijd klaar voor elke uitdaging.
 
We stellen u graag de nieuwste aanwinst uit ons professioneel accuassortiment voor: de KMA 130 R, een krachtige accucombimotor 
met hoog koppel en laag gewicht, die kan uitgerust worden met bijna alle bestaande STIHL combigereedschappen. Het 
toerental is regelbaar in  3 standen en garandeert zo een stil en zuinig gebruik, aangepast aan elke toepassing. Ideaal voor 
allround groenonderhoud in geluidsgevoelige omgevingen.

Dankzij de uiterst krachtige STIHL accutechnologie kunnen professionele gebruikers nu ook genieten van de vele voordelen 
van accuaandrijving. Zo kan u een hele dag werken zonder gehoorbescherming en zonder schadelijke uitlaatgassen terwijl u 
geniet van volledige bewegingsvrijheid. Eenzelfde accu past bovendien in alle STIHL PRO Lithium-Ion machines. Handig, toch?


