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Ambitieuze hovenier timmert aan de weg en blijft doorleren

Twee deelnemers van de onlangs gestarte opleiding Groenversneller zijn geen ondernemer. Een van hen is Matt van Duifhuizen. Op het cv van deze 

ambitieuze jonge hovenier is te zien dat hij dol is op doorleren. Ook de kennis die hij opdoet bij Groenversneller hoopt hij te kunnen toepassen in zijn 

werk of in een toekomstige nieuwe functie.
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‘Groenversneller is niet 
mijn eerste en beslist 
niet mijn laatste opleiding’
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Diverse functies
De functie van Matt van Duifhuizen bij zijn 
werkgever Schraven Hoveniers is heel divers: 
hij is ontwerper, werkvoorbereider en project
begeleider. Sporadisch staat hij nog weleens 
in de tuin. Het bedrijf met zestien medewer
kers is werkzaam in de regio rond Wijchen en 
Nijmegen. Schraven legt tuinen aan in alle  
segmenten, van laag tot hoog: stadstuinen, 
maar ook heel grote tuinen.

Groenversneller
Van Duifhuizen hield er altijd al van om buiten 
te zijn. Dat was hem met de paplepel inge
goten door zijn opa en oma, die ook graag  
buiten waren. Leergierig is Van Duifhuizen zon
der enige twijfel; dat is te zien aan zijn cv. Na de 
hoveniersopleiding in Nijmegen deed hij Van 
Hall Larenstein, richting realisatie, en later tuin
ontwerp. Met Groenversneller wil hij opnieuw 
doorleren. ‘We zagen informatie over de cursus 
in het vakblad De Hovenier. Bij Groenversneller 

komen verschillende zaken aan bod waar elk 
bedrijf mee te maken heeft. Het is vaak lastig 
om gewoonten in het werk te doorbreken; 
daarom is de cursus een goede manier om 
uit te zoomen. Schraven Hoveniers is met de 
Groenvisionsoftware van Infogroen al tamelijk 
ver geautomatiseerd, maar er is nog genoeg 
dat ik kan verbeteren. Zo zijn wij over het  
algemeen vrij veel tijd kwijt aan het bedienen 
van klanten in het voortraject; wellicht kan dat 
efficiënter. Ik sta open voor alle handreikingen 
die er bij Groenversneller worden gedaan.’

Ook hoopt Van Duifhuizen veel op te  
steken van de ervaringen van andere cursisten. 
‘Tijdens de eerste kennismakingssessie was er 
even een vrij moment. Direct begonnen we te 
praten over allerlei onderwerpen die we in de 
praktijk meemaken. Ik hoorde dat sommige 
hoveniers duidelijke grenzen stellen en al aan 
de voorkant klanten schiften omwille van een 
efficiënte bedrijfsvoering.’

Mooi en breed vak
Het leukste van zijn functie vindt Van 
Duifhuizen dat hij zowel binnen als buiten is: 
werk opnemen, zelf uitwerken en ontwerpen 
en zodra de tekening af is, ermee naar de klant. 
‘De afwisseling maakt het werk uitdagend. Ook 
verrijkend is de groene bewustwording van 
klanten.’ Van Duifhuizen ziet in tuinontwerpen 
steeds vaker wensen op het gebied van  
klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. 
‘Bij een recent project wil de klant bijvoorbeeld 
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dat de regenwaterafvoer vanaf het dak van de 
woning wordt afgekoppeld. In het ontwerp 
worden hiervoor infiltratievoorzieningen 
opgenomen. Er is ook steeds meer vraag naar 
biodiversiteit in de beplanting, de inzet van 
insectenhotels en hergebruik van materialen. 
Hierdoor ga je als hovenier over al die aspecten 
nadenken.’ Onlangs heeft Schraven Hoveniers 
de beplanting bij de entree, vooral grassen, ver
vangen door een combinatie van vaste planten 
en bolgewassen die insecten aantrekken. ‘De 
nieuwe beplanting wekt ook de interesse van 

klanten; ze worden erdoor geïnspireerd.’

Niet te stijf, met een zweem van spontaniteit, zo 
omschrijft Van Duifhuizen zijn tuinontwerpen. 
Hij werkt graag met strooiplanten zoals die 
worden toegepast in de Dutch Wavemethode 
van Piet Oudolf. Dit zorgt voor extra kleur in een 
bepaald seizoen, verrassende combinaties of 
afwisseling in bloemkleuren en vormen. Ook 
bladstructuren zijn belangrijk. ‘Maar ontwerpen 
wordt ook leuker nu de tuin vaak een verleng
stuk van de woonkamer is, met daarin zithoek 

en eethoek.’ Van Duifhuizen lacht: ‘We hebben 
zo’n mooi en breed vak; ik denk dat ik nooit 
uitgeleerd raak en dat Groenversneller niet mijn 
laatste opleiding is.’
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Onlangs heeft Schraven Hoveniers de beplanting bij de entree veranderd. ‘De nieuwe beplanting wekt ook 

de interesse van klanten; ze worden erdoor geïnspireerd.’

Van Duifhuizen: ‘Het werk wordt verrijkt door de groene 

bewustwording van klanten.’
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