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De economie is tot grote hoogte gestegen. De levertijden voor bouwmate-
rialen en dus ook materialen voor hoveniers lopen schrikbarend op en er is 
inmiddels een tekort aan duizenden instromers en herintreders voor de groe-
ne sector. Waar men in veel sectoren problemen heeft om die hausse om te 
zetten in klinkende munt, valt dat in de hovenierswereld gelukkig wel mee. De 
offerteprijzen zijn stevig gestegen, het afgelopen jaar, en hoewel ook de kos-
ten voor inhuur, mensen en materialen skyhigh zijn gestegen, blijkt het saldo 

voor de meeste kleinere hoveniers na wat navragen overwegend positief. Ook 
voor de komende tijd zijn ondernemers overwegend optimistisch. Voor gro-
tere bedrijven kan dat wat ingewikkeld liggen. Deze bedrijven hebben vaak te 
maken met lang lopende aanbestedingscontacten; dan kun je niet tussentijds 
de aan de euroknoppen draaien. 

In de hovenierssector is momenteel sprake van een verkopersmarkt in extre-
mis. Voor jou tien of twintig anderen, hoor je hoveniers keihard zeggen als ze 
het over hun klanten hebben. Die houding is te begrijpen en is natuurlijk ook 
weleens lekker. Zeker nadat je als dienstverlener jarenlang aan de laatste mem 
hebt gehangen en structureel minder kreeg overgemaakt dan je nodig had 
om goed werk te verrichten. Hoveniers verhuurden zichzelf noodgedwongen 
voor een appel en een ei. Aan de andere kant: het zijn sterke schouders die de 
luxe kunnen dragen en als ik sommige hoveniers nu hoor praten, lijkt dat mij 
ook niet altijd verstandig. De markt zal binnen niet al te lange tijd weer 180 
graden gedraaid zijn of op zijn minst beter in balans komen. Een hovenier die 
daar nu al rekening mee houdt door op een structurele manier aan zijn bedrijf 
te bouwen, zal daar straks, maar eigenlijk morgen al de vruchten van plukken. 
Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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