Historie Bartelds-Hoveniersbedrijf

Bartelds-Hoveniersbedrijf in het Groningse Onnen is een van de oudste hoveniersbedrijven in
Nederland. In 2014 vierde het bedrijf haar 75-jarig bestaan.

Een kort overzicht van de verschillende perioden die het bedrijf heeft gekend, en de verschillende
tenaamstellingen:

Juni 1939 - zomer 1944
Zomer 1944 - zomer 1945
1947 - 1950
1951 - 1986
1969 - 1974
1975 - 2000
2001 - 2004
2005 - 2017
1 juni 2014
2017 - heden

Bartelds-tuinarchitectuur
geen activiteiten
Firma Uiterwijk & Bartelds
Herman Bartelds alleen verder onder de naam Uiterwijk & Bartelds
Herman samen met zoon Joost onder de naam Uiterwijk & Bartelds
Joost Bartelds onder de naam Bartelds-Hoveniersbedrijf
VOF Bartelds-Ubels-Zwarts onder de naam Bartelds-Hoveniersbedrijf
VOF Ubels-Zwarts onder de naam Bartelds-Hoveniersbedrijf
75-jarig bestaan Bartelds-Hoveniersbedrijf
VOF Ubels-Nijveen onder de naam Bartelds-Hoveniersbedrijf

Tot en met 1982 was het bedrijf gevestigd in Haren. Vanaf 1982 zit het bedrijf in Onnen, een klein
dorp behorende tot de gemeente Haren. Sinds 1 januari 2019 valt Haren en dus ook Onnen onder de
gemeente Groningen.

Juni 1939 - zomer 1944: vanuit het schuurtje
De 21-jarige Herman Bartelds, die een opleiding tot hovenier heeft gevolgd, start zijn bedrijf door
een bestaand hoveniersbedrijf te kopen. Dit bedrijf had al vaste contracten, zodat hij verzekerd is van
inkomsten. Bij de overname komt een jongeman in vaste dienst mee en op afroep is een ouder
persoon beschikbaar.
Hermans vader koopt een stukje land. Herman huurt dit en bouwt hier een klein schuurtje op. Van
hieruit vinden de activiteiten plaats. Het schuurtje biedt tevens ruimte aan eenvoudig gereedschap
en de vervoersmiddelen; een bakfiets en een gewone fiets.
De eerste jaren van de oorlog bouwt Herman veel reguliere tuinen om tot moestuinen. Andere
werkzaamheden bestaan uit het spuiten van fruitbomen en normaal onderhoudswerk bij
particulieren. Alles handmatig, want men kende nog geen gemotoriseerd gereedschap. Het uurloon
bedraagt dan 45 cent.

Zomer 1944 - zomer 1945: in het verzet
Het bedrijf ligt stil. Herman zit in het verzet en moet daarom noodgedwongen onderduiken.

Bedankbrief Prins Bernhard

1945 – 1946: emigreren?
Met het oog op een betere toekomst emigreren na de Tweede Wereldoorlog veel Nederlanders naar
het buitenland. Brazilië is ook een van die bestemmingen. Holambra (Holland Amerika Brazilië) was
een door de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond gestichte agrarische kolonie. Veel
Nederlanders vestigden zich hier om een nieuw bestaan op te bouwen (Bron: Nationaal archief/Den
Haag). Ook Herman overweegt serieus om naar Brazilië te emigreren en volgt zelfs Portugese les.
Uiteindelijk ziet hij toch van emigratie af en besluit hij in Nederland te blijven.
In deze periode schaft hij een fietskar aan voor het vervoer van een nieuwe motormaaier.
1947 – 1950: compagnons
Herman gaat een compagnonschap aan met Derk Uiterwijk, die reeds een gevestigde naam in Haren
heeft. Het bedrijf heet vanaf dan firma Uiterwijk & Bartelds. Er wordt een basis gelegd voor vast
onderhoudswerk bij makelaars en woningbouwverenigingen. Daarnaast komt de naoorlogse
nieuwbouw op gang, die ook positieve gevolgen heeft voor tuinaanleg. Het bedrijf legt meerdere

tuinen aan en onderhoudt deze. Door de aanschaf van een Jeep van de legerdump kan een groter
werkgebied worden bestreken. De meeste werkzaamheden vinden dan in Haren en Groningen
plaats.
Op 31 december 1950 wordt het compagnonschap ontbonden.

Oprichtingsakte compagnonschap

Jeep uit de 2e wereldoorlog

Maaien sportvelden

1951 – 1968: nieuwe scholen, nieuwe tuinen
Herman gaat als éénmansbedrijf verder onder de naam Uiterwijk & Bartelds.
De wederopbouw is inmiddels in volle gang. Op initiatief van de Boeren en Tuindersbond (ABTB)
worden onder andere in Annen, Appingedam, Klazienaveen en Tolbert nieuwe
landbouwhuishoudscholen gebouwd. Bij deze scholen dienen ook nieuwe tuinen te worden
aangelegd. Tuinarchitecte Mevrouw Boon uit Hoogezand wordt aangezocht om ontwerpen hiervoor
te maken, waarop het bedrijf dit uitvoert.
Halverwege de jaren zestig bouwt de Stichting Groningerwoningbouw ‘Concordia’ nieuwe wijken als
Corpus den Hoorn, Selwerd en Selwerderwijk-Noord. Herman mag de aanleg en het onderhoud van
de bijbehorende tuinen verzorgen.
Het normale onderhoud bij particulieren gaat ook gewoon door. Begin jaren vijftig gebeurt dit nog
steeds per fiets. Voor drie ploegen van twee man is dit het dagelijkse werk. In het voor- en najaar zijn
extra mensen nodig. Uitbreiding van het personeel en de transportmogelijkheden volgt. Door deze
groei besluit Herman om naar een grotere woning aan de Middelhorsterweg in Haren te verhuizen.
Bij de woning zit flink wat grond en een grote schuur. Nu kan het bedrijf vanuit één locatie worden
gerund.
In de zestiger jaren komt een nieuwe vorm van onderwijs van de grond; het leerlingstelsel. Dit houdt
in dat de leerling één dag in de week naar school gaat en vier dagen werkt. Dit stelsel biedt kansen
aan werknemers en bedrijven. Uiterwijk & Bartelds omarmt deze vorm van onderwijs, scholing zal
een als een rode draad door het bedrijf gaan lopen. Als lid van de COEC (Centrale Onderwijs &
Examen Commissie) is Herman actief in het onderwijs op zowel bestuurlijk als beleidsmatig vlak.
Daarnaast bekleedt hij regionale en landelijke bestuurlijke functies binnen de Hoveniersvereniging.
In Onnen wordt voor de verwerking van tuinafval een petgat gekocht.
De boomkwekerijproducten worden voornamelijk in Boskoop gekocht, bij de firma Ravenberg en Zn.,
de vaste planten zijn afkomstig uit Voorschoten van de firma Griffioen. Pas aan het eind van de
zestiger jaren worden dode materialen op grotere schaal gebruikt.

Ontwerp van Mevrouw Boon

1969 – 1974: vader en zoon

Herman gaat een vennootschap met zijn zoon Joost aan. Er wordt dan nog steeds onder de naam
Uiterwijk & Bartelds gewerkt.
Everdien Geertman, de toenmalige echtgenote van Joost, ontwerpt de tuinen. Zij had hiervoor een
opleiding genoten. Moeder Bartelds verzorgt de financiële administratie.
In de nieuwe woonwijken Molenbuurt en Maarwold van de gemeente Haren, worden op grote kavels
veel luxe woningen gebouwd. Hiervoor worden een redelijk aantal tuinen ontworpen en uitgevoerd.
In Groningen worden de wijken Paddepoel en Vinkhuizen gebouwd. Ook hier wordt een substantieel
deel van de tuinen bij de flatwoningen door het bedrijf aangelegd.
Nieuwe inzichten in het onderhouden van groen worden onder andere gepropageerd door L. G. le
Roy. Le Roy vond dat de natuur zijn gang moest gaan. Zijn ideeën staan in schril contrast met keurig
aangeharkte en gemaaide gazonnetjes. Dit leverde hem de bijnaam ‘wilde tuinman’ op. Hij was de
tuinarchitect van de wijk Lewenborg (start bouw 1971) in Groningen (Bron: Wikipedia). Zijn
gedachtegoed leidde destijds tot een geheel nieuwe manier van werken, maar heeft echter geen
stand gehouden.
Door de bouw van alle nieuwe wijken in heel Nederland, ontstaat er een grote behoefte aan goed
opgeleide mensen in de plantsoenendiensten. Hierdoor verliest het bedrijf enkele goed opgeleide
mensen. Gelukkig is er wel weer nieuwe aanwas van leerlingen.
Herman krijgt iets meer tijd voor zijn bestuurlijke werk en zijn bemoeienissen met het onderwijs.
Eind 1974 wordt de vennootschap opgeheven.

H.J. Bartelds

1917 - 1998

J.I.M. Bartelds 1944

1975 – 2000: erkend leerbedrijf
Joost Bartelds gaat verder met het bedrijf aan de Middelhorsterweg te Haren, handelend onder de
naam: Bartelds Hovenierbedrijf.
De financiële administratie blijft in handen van moeder Bartelds. De projectadministratie gaat naar
Glimmen, de woonplaats van Joost. Vader Herman verzorgt de aanschaf van levende materialen.
De omzet wordt voornamelijk gehaald uit het onderhoudswerk op basis van nacalculatie, nieuwe
aanleg en onderhoud op contractbasis. Dit vindt plaats bij woningbouwverenigingen, makelaars,
verzorgingstehuizen en kantoren. Van deze omzet is 35% afkomstig van één opdrachtgever, dit is
geen gezonde basis voor het bedrijf. Wanneer zich dan in 1980 de mogelijkheid voordoet om een
bedrijf (met ook een grote opdrachtgever) over te nemen, hoeft daar niet lang over te worden
nagedacht. Het hoveniersgedeelte van Rozenkwekerij Boerma uit Groningen wordt overgenomen.
Het personeel van Boerma bestaat uit zes losse werknemers die, op één man na, allemaal zijn
meegegaan. Door deze overname verdubbelt de omzet en moet worden uitgekeken naar een
nieuwe, grotere bedrijfsruimte. Daarom wordt in 1981 in Onnen een boerderij met bijna één hectare
grond gekocht. In dat jaar komt ook Jan Ubels als 16-jarige jongeman in dienst. In 1982 wordt het
nieuwe pand na een verbouwing in gebruik genomen. De financiële administratie gaat weg uit Haren
en Everdien Geertman stopt met ontwerpen.
Moeilijke tijden breken aan, de recessie is in volle gang. Hoewel het niet anders kan, immers het
bedrijf moet meegroeien, komt de aankoop en verbouwing op een verkeerd moment. De
huisvestingskosten worden een factor tien hoger. Buiten het werk voor de woningbouw komt er nog
mondjesmaat werk op de markt. Particulieren stellen opdrachten uit of gaan bezuinigen op
onderhoud.
Het ontwerpen en uitvoeren van de groenvoorziening bij de van Heukelomstichting in Haren (een
internaat en school voor visuele en verstandelijk beperkte kinderen), wordt een omslagpunt. Tevens
wordt de begraafplaats ‘Harener Hof’ aangelegd en in Groningen de nieuwe wijk Beijum gebouwd.
Onderhoud volgt op de aanleg.
In 1985, dient een nieuwe ontwerper, in de persoon van Ewoud Zwarts, zich aan. Zijn stijl van
ontwerpen slaat aan en vooral op de particuliere markt komen weer opdrachten binnen. Door een
nieuw tekenprogramma worden de presentatiemogelijkheden naar de klant sterk verbeterd. Voor de
administratie doet de computer zijn intrede.

Ewoud Zwarts als ontwerper

Vanaf het begin van het Leerlingstelsel heeft Bartelds Hoveniersbedrijf veel aan opleiden gedaan.
Daarom is het een erkend leerbedrijf geworden en biedt het onderdak aan stagiaires, waarvan vele
een vast contract hebben. Een dienstverband van meer dan 25 jaar is heel gebruikelijk.
Naast voornoemde werkzaamheden, gaat het bedrijf ook voor de NS werken. Hiervoor moet men
echter wel VCA-gecertificeerd zijn. Er wordt besloten om tegelijkertijd ook voor de ISO-certificering
te gaan. In 1998, tijdens de voorbereidingen voor de certificering, overlijdt Herman Bartelds op 80jarige leeftijd. Het jaar daarop zal moeder Bartelds, tijdens het 60-jarig bestaan, de certificaten aan
haar zoon Joost uitreiken. Twee maanden later komt ook zij te overlijden.

Moeder Bartelds 1919 – 1999 en Joost Bartelds
Aan het einde van deze periode komt het vraagstuk van de opvolging aan de orde. In het gezin van
Joost zijn qua opleiding geschikte kandidaten, maar zijn kinderen (twee zoons, een dochter),
besluiten om niet op te volgen. Om die reden wordt aan de medewerkers Jan Ubels en Ewoud Zwarts
gevraagd om over een gezamenlijke opvolging na te denken. Beide heren durven de stap wel aan en
in 2000 wordt een VOF opgericht. Jan Ubels brengt hierbij zijn vaste kwekerij in.

Kwekerij dhr. Zwama en Romp

2000 – 2004: een nieuwe VOF

Na de oprichting van de nieuwe VOF Bartelds-Ubels-Zwarts volgt een natuurlijke overdracht van
bevoegdheden. Ewoud Zwarts krijgt de verantwoordelijkheid voor het ontwerpen en de uitvoering
van nieuwe aanleg. Jan Ubels gaat de inkoop en logistiek doen. Joost Bartelds houdt nog het
onderhoud en de contacten met opdrachtgevers. Daarnaast is hij landelijk en regionaal actief in de
VHG en op veel onderwijsinstellingen als examinator. De financiële administratie wordt verzorgd
door Jans echtgenote Anita. De echtgenote van Ewoud, Alke, verzorgt de projectadministratie.
Jans vaste plantenkwekerij wordt overgebracht van Westerbroek naar Onnen. Voor de beregening
hiervan wordt een 72 meter diepe put geslagen om ijzervrij water te krijgen. Ook wordt een
werkruimte met daarin een koelcel voor het bewaren van de planten gebouwd.
Het aantal vaste medewerkers groeit van circa elf naar twintig. Bij de start van de VOF zijn er elf
bedrijfswagens, aan het einde van deze periode zijn het er 21. Naast veel ander mechanisch
materieel wordt een nieuwe tractor aangeschaft.

2005 – 2017: nieuwe opdrachtgevers

Zowel Jan als Ewoud hebben hun eigen netwerk, dit vertaalt zich naar een vergroting van het
klantenbestand. Nieuwe ontwerpen worden op het bedrijf doorgesproken. Een geavanceerd
computerprogramma kan de lichtinval inzichtelijk makend en de klant kan vanuit elk willekeurig punt
zijn tuin in 3D bekijken.
Door de vele nieuw aangelegde particuliere tuinen, vindt er meer voor- en najaarswerk plaats. Het
periodieke onderhoudswerk, met een regelmaat van zo eens in de twee à drie weken, is zo goed als
verdwenen. Daar staat tegenover, dat er meerdere woningbouwverenigingen, ziekenhuizen en
zorginstellingen zijn bijgekomen. Er mag ook meer gemeentewerk worden verricht. Naast dit alles
worden de werkzaamheden uitgebreid met gladheidbestrijding. Hier wordt nieuwe apparatuur voor
aangekocht.
Medewerkers worden voortdurend bijgeschoold. Door de goed opgeleide medewerkers, kunnen
complexere opdrachten worden aangenomen.
In 2008 wordt een nieuwe loods voor de opslag van meststoffen en materialen gebouwd.

September 2014: jubileum

Het bedrijf bestaat 75 jaar! Er volgt een groot feest met een open dag, demonstraties, attracties voor
de kinderen en voor degene die durft bestaat er de mogelijkheid om met een hoogwerker van maar
liefst 50 meter de omgeving te bekijken.

Demonstratie hout bewerken

Bovenaanzicht kwekerij

2017 – heden: allround hoveniers
Eind 2017 besluit Ewoud Zwarts uit de vennootschap te stappen. Hij blijft wel als freelancer voor het
bedrijf ontwerpen. De vennootschap wordt vanaf dan gevormd door Jan Ubels en Anita Nijveen.
Jan Ubels is actief in het onderwijs en medeoprichter van TRI-noord.
Er wordt nog steeds gewerkt onder de naam Bartelds-Hoveniersbedrijf.

