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Beye hoveniers heeft zijn hart aan het onderhoudswerk verpand

Laniël Beye (53) van Beye Hoveniers is een zelfstandige hovenier met een focus op onderhoud. Zijn business bestaat voor 90% uit onderhoudsklussen. 

Zijn wens is om dit richting de 100% te krijgen. ‘Aanlegklussen zijn me de laatste jaren steeds meer tegen gaan staan.’
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‘Aanlegklussen zijn mij de 
laatste jaren steeds meer 
tegen gaan staan’
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Voor Laniël Beye was de toekomst al vroeg dui-
delijk, die was groen. De laatste jaren gaat zijn 
voorkeur sterk uit naar de onderhoudskant van 
het hoveniersvak. ‘Mijn hart ligt in het onder-
houd. Ik doe eigenlijk alleen nog aanlegklussen 
voor mijn bestaande klanten. Die wil ik namelijk 
wel blijven bedienen. Je wilt ze niet kwijtraken. 
Recent heb ik iemand hiervoor ingehuurd.’ Dit 
beviel zo goed dat de ondernemer er nu over 
nadenkt om zijn aanlegmachines te gaan ver-
kopen.

Toekomst
De ondernemer denkt ook vaak aan de toe-
komst. ‘Ik ben de vijftig inmiddels gepasseerd. 
Aanlegklussen zijn een stuk zwaarder. Ik heb 

dan ook met bewondering het verhaal van 
Marcel Stokebrook van Art2Grow gelezen. 
Rond je vijftigste een hoveniersbedrijf starten 
is nogal wat. Ik ben mij aan het bezinnen op 
de komende jaren. Hoe wil ik die gaan vorm-
geven? Hoe word ik gezond ouder? Ik werk zes 
dagen per week. Daar voel ik mij nu goed bij. 
Ik zit er wel eens over na te denken om een 
bedrijfcoachingstraject, zoals Groenversneller, 
te gaan volgen. Misschien dat dat me meer 
duidelijkheid verschaft. Ga ik bijvoorbeeld 
alleen de leukere klussen overhouden? En hoe 
doe ik dat dan financieel? Zal ik misschien meer 
advieswerk gaan doen? Wat ik wel weet, is 
dat ik graag zelfstandig wil blijven. De vrijheid 
bevalt mij zeer goed.’

Blijf bij je leest
Als aanleghovenier kijkt Beye weleens met 
opgetrokken wenkbrauwen naar wat er alle-
maal gebeurt in de hoveniersector. ‘Als hovenier 
moet je alles kunnen tegenwoordig. Er zijn een 
paar die werkelijk alles kunnen, maar ik denk 
steeds vaker: hovenier blijf bij je leest. Zorg 

voor het groen en laat de elektriciteit en de 
waterleidingen aan de elektricien en de lood-
gieter over. Daar moet een hovenier zich niet 
aan wagen. Onze specialiteit is groen.’

Geen priegelwerk
Beye heeft de luxe dat hij over de jaren een 
mooi portfolio heeft opgebouwd. Hij doet bijna 
geen aanlegklussen en bedankt ook voor kleine 
priegeltuinen. ‘Ik neem geen kleine tuinen meer 
aan. Dat is echt priegelwerk en ik daar houd ik 
niet van. Ik werk liever in een fatsoenlijke tuin 
waar ik in kan bewegen. Beye staat achter een 
hovenierssector met veel eenpitters. ‘Goede 
ontwikkeling, die eenpitters. Daaruit ontstaat 
veel samenwerking. Je bouwt een netwerk op 
met zijn allen. Daarnaast denk ik dat eenpitters 
ook meer verantwoordelijkheid nemen voor 
hun werk en dus beter werk afleveren. Je werk 
is immers je brood.’
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‘Ik ben mij aan het bezinnen op de 
komende jaren, hoe wil ik die gaan 
vormgeven?’
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