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JUBILEUMUITGAVE

Voorwoord
Arend Eshuis richt in 1919 zijn bedrijf op. Hij kon toen niet overzien hoe het bedrijf er over 100 jaar
uit zou zien. Ook niet of het bedrijf überhaupt nog zou bestaan na een eeuw. In 100 jaar verandert
er veel op bijvoorbeeld maatschappelijk, technisch, politiek en economisch vlak. Als bedrijf moet je
daarin meebewegen en innoveren, anders lukt het niet om te blijven bestaan. Deze veranderingen
door de eeuw heen zijn te zien in de werkzaamheden van het bedrijf. Van kwekerij, bloemisterij en
onderhoud van tuinen naar groenvoorziening bij bedrijven en woningbouwverenigingen tot ontwerp,
aanleg en onderhoud van particuliere tuinen, bedrijfsprojecten en stadsprojecten. Natuurlijk zijn de
ontwikkelingen ook te zien in de vervoersmiddelen, de gebruikte machines en werkmaterialen.
Veranderingen zijn er ook in de opeenvolgende eigenaren. Eerst nam zoon Gerrit Eshuis de scepter over
van zijn vader Arend (1958). Toen er geen opvolger was in de familie kwamen Jan Rode en Leidy Meijer op
de troon (1990). Zij hebben op hun beurt in 2015 het stokje overgedragen aan Jacco Wisman. Bijzonder is
dat de bedrijfsnaam door de jaren heen wel is gewijzigd, maar de naam Eshuis is altijd overeind blijven
staan, zelfs nu er geen Eshuis-telg meer aan het roer staat. De naam Eshuis staat al een eeuw voor een
gedegen onderneming, die kwaliteit levert.
Eshuis Hoveniers is een begrip in Almelo en omstreken. Het bedrijf wortelt in een rijke groentraditie.
Met vakbekwame medewerkers maken we mensen blij met een nieuwe, vernieuwde of bestaande tuin.
Bedrijven krijgen meer uitstraling door een vakkundig aangelegde bedrijfstuin of goed onderhouden
groenstrook. Juist die vakbekwame medewerkers zijn de pijlers waarop het bedrijf kan voortbestaan.
Zij zijn het visitekaartje van het bedrijf, houden van hun vak en dat kun je merken in hun werk.
De medewerkers kennen de lokale bevolking en hun gebruiken goed, voeren hun werkzaamheden
kwalitatief goed uit en zijn het gezicht van het bedrijf. Zonder hen zou Eshuis Hoveniers niet kunnen
bestaan.
Het is bewezen dat een groene omgeving een positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven en het
welbevinden van mensen en bedrijven. Onze passie ligt dan ook daar: op een duurzame manier gebruik
maken van de juiste beplanting, kwalitatief goede materialen, machines met lage CO2 uitstoot of accu
aangedreven materiaal, klanten een prettige buitenbeleving te geven. Planten en bomen versterken het
gevoel van buitenleven en zorgen voor een gezonde en ontspannen sfeer. De seizoenen geven letterlijk
kleur aan een gezonde leef- en werkomgeving.
Eshuis Hoveniers hoopt daar nog lang een bijdrage aan te mogen leveren met zijn vakmanschap en
creativiteit.
José Bottema
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1 april 1919: Arend Eshuis start te Almelo
“Boom- en fruitkweekerij alsmede aanleg van tuinen”

‘‘

Arend Eshuis is geboren op 9 januari 1891 te Ambt Almelo. Hij komt
uit een gezin van zes kinderen, vier jongens en twee meisjes. Op 12 mei
1923 trouwt hij met de zeven jaar jongere Leida Getkate en zij krijgen drie
zonen: Gerrit, Johan en Lammert.

Handtekening en
paraaf Arend Eshuis

Arend Eshuis en Leida Getkate. Achterop de foto staat geschreven dat Arend
20 jaar oud is. Het is onbekend wanneer de foto van Leida is genomen.

1 april 1919
JUBILEUMUITGAVE

‘‘

Arend start A. Eshuis aan de
Gravenallee, ongenummerd. Het
is een “Boom- en fruitkweekerij
alsmede aanleg van tuinen”.
Arend heeft een aantal
handkarren die gebruikt worden
om naar klanten te gaan. Ook
neemt Arend regelmatig de
handmaaier mee achterop de
fiets. In 1940 gaat zoon Gerrit
meewerken in het bedrijf van zijn
vader, hij is dan 15 jaar oud.

“M’n vader had een bloemisterij,
een boomkwekerij, wat groente en
fruit, een bloemenwinkel en een
hoveniersbedrijf; tuincentra had je
toen nog niet. Of ik wilde of niet, daar
werd ik na de mulo gewoon tussen
gepoot.” Gerrit Eshuis

st
at in dien
Gerrit ga er Arend
d
bij zijn va
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In 1919 rond Arend de Tuinbouwcursus
die hij in 1917 is gaan volgen af. Na het
afronden van de cursus start hij zijn
eigen bedrijf. De jongeman die links op
de foto staat is Arend.

Vrijdag 24 april 1942

Zaterdag 7 maart 1942

Maandag 1 juni 1942
Woensdag 3 maart 1943

Dinsdag 6 oktober 1942

‘‘

Veel is er over de begintijd van het
bedrijf niet bekend. Wel zijn er in
oorlogstijd een aantal korte stukjes
en advertenties verschenen in
onder andere het Dagblad van het
Oosten.

Het gezin van Arend Eshuis. V.l.n.r.: Johan, Arend,
Lammert, Leida en Gerrit. Het is ons onbekend
welk jaar deze foto is genomen.

8
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1 april 1944: 25-jarig bestaan Tuinbouwbedrijf A. Eshuis.
De winkel en kwekerijen gaan een dag dicht.

Dinsdag 28 maart 1944

‘‘

“Het is september 1944. De luchtlandingen
vinden plaats bij Arnhem. En als de
spoorwegstaking er op volgt wordt het zeer
druk. Herman Kroezen zie ik op 29 september.
Hij komt op mijn werk in Almelo bij de
Boerenbond. Hij vertelt dat de landwacht van
Almelo een inval heeft gedaan bij Mondriaan
aan de Baniersweg 41 in Almelo. Henk Höften
van het arbeidsbureau is gearresteerd, maar
Mondriaan is ontsnapt. Ik vraag of het
Mondriaan is, die in dienst is van kweker
Eshuis uit Almelo en Herman antwoordt
bevestigend.”
(Bron: www.stichtingheemkundegeesteren.nl/wiki/Deel_17:_
September_1944:_een_tijd_vol_onderduikers)

Gerrit schrijft tijdens zijn diensttijd
zijn ouders trouw. Hij gebruikt
daarvoor de zakelijke briefkaarten
van het bedrijf van zijn vader.
Hierop is ook goed te zien welke
takken van sport vallen onder het
bedrijf A. Eshuis.

bestaan
25-jarig
Eshuis
Firma A.

“Het schrijven van mij is niet zo mooi
maar dat komt omdat er geen tafels in
de zalen zijn ik zit nu op de kleerkast
3 meter hoog. Nu de groeten. Zaterdag
schrijf ik wel meer.” Gerrit Eshuis

1944
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1 januari 1952: Gerrit Eshuis komt formeel in het bedrijf,
samen met zijn vader vormt hij een vennootschap.

‘‘

Gerrit Eshuis is geboren op 5 februari 1925 te Almelo. Hij is de oudste
zoon van Arend en Leida. 22 januari 1954 trouwt Gerrit met Betsy
Goudbeek en ze krijgen twee zonen: Arend en Gerbrand.

Handtekening en
paraaf Gerrit Eshuis.

Trouwfoto van Gerrit en Betsy.

“Tot de jaren ‘50 deden we alles met de handkar. Zo kon
het gebeuren dat je twee maal in de week lopend naar
Hellendoorn moest om de tuin van de notaris aan te leggen.
Dat was geen pretje, maar je deed het wel.” Gerrit Eshuis
eel
mt form
Gerrit ko et bedrijf
in h

bakfiets
De eerste schaft
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wordt aa

1950
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De inschrijving van de vennootschap in
het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Hengelo (O).
De bedrijfsnaam wordt gewijzigd naar
Firma A. Eshuis.

Betsy en Gerrit

De overlijdensakte
van Arend Eshuis.

‘‘

Na het overlijden van vader Arend op 29 maart 1958 zet
Gerrit het bedrijf in zijn eentje voort. Op 28 oktober maakt
hij weer een uitstapje naar de Kamer van Koophandel en
laat het fruitkwekersdeel uitschrijven. 1958 is een slecht jaar,
dat betekent ook dat het bedrijf op een laag pitje verder
moet. Gerrit gaat lesgeven op verschillende scholen, onder
andere op de vakschool te Enschede.

Juni 1959 verschijnt bovenstaand
artikel in de krant.

t
t overlijd
29 maar Eshuis
Arend

1958
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‘‘

In 1968 gooit Gerrit het roer om. Hij blaast het bedrijf
nieuw leven in door zich met name te gaan richten op
onderhoud van tuinen. Dat is een gouden greep.
Waar zijn collega’s geld verdienen met het aanleggen
van tuinen, sluit Gerrit contracten af met onder andere
woningstichtingen in de hele provincie voor onderhoud
van tuinen. Er breekt een bloeiende periode aan voor
het bedrijf.
Op 8 juni 1970 wordt de naam van het bedrijf gewijzigd naar
Tuincentrum Eshuis. Op 1 juli 1976 maakt Gerrit wederom een gang
naar de Kamer van Koophandel. Hij laat de rechtsvorm van het bedrijf
aanpassen naar een besloten vennootschap. Daardoor wijzigt de
naam van het bedrijf naar Tuincentrum Eshuis B.V.
Gerrit begint zijn bestuursloopbaan als secretaris van de mede door
hem opgerichte Bloemisten Patroonsvereniging. Daarna komt hij ook
in regionale en landelijke besturen terecht. Van 1975 tot 1977 is Gerrit
voorzitter van Kring Tuin- en Landschapsvoorziening.
Gerrit legt veel verantwoordelijkheid neer bij zijn werknemers, zodat
hij diverse nevenfuncties kan vervullen. Hij verschijnt ook nooit op
een klus, hij heeft volledig vertrouwen in zijn werknemers. Als Gerrit in
1990 met pensioen gaat, heeft het bedrijf 25 werknemers in dienst.

“In totaal heb ik geloof ik in zo’n
30 besturen gezeten, vaak als secretaris
of als voorzitter. In m’n hoogtijdagen
had ik zo’n 150 vergaderingen in het
jaar.” Gerrit Eshuis
laast
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“In augustus 1977 is het bedrijfsgebouw aan de Aadijk
in gebruik genomen. De woning ernaast is daarna nog
winterdicht gemaakt met het glas van de kassen die stonden
op de hoek Vriezenveenseweg / Horstlaan” Henk de Wilde
Hiernaast de foto van de nieuwbouw
voor het hoveniersbedrijf aan de
Aadijk 29. Deze foto hangt tot op de
dag van vandaag nog aan de muur in
de kantine.

‘‘

Vestigingsadressen met daarbij de datum
van wijziging bij de Kamer van Koophandel:
•
•
•
•
•

1 april 1919: Gravenallee (ongenummerd)
22 juli 1941: Ootmarsumsestraat 187
3 maart 1951: Oranjestraat 24
27 februari 1967: Maardijk 15*
13 februari 1978: Aadijk 29

* In 1967 wordt het bedrijf
ingeschreven aan de Maardijk 15
(dit is het woonadres van Gerrit),
maar is gevestigd op de hoek
Vriezenveenseweg / Horstlaan.
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‘‘

Arend Eshuis neemt al het materiaal dat hij nodig
heeft om bij zijn klanten tuinen aan te leggen mee
op een handkar. Regelmatig fietst hij rond met een
grasmaaier achterop de fiets. Een paar jaar na de
oorlog worden de handkarren vervangen voor
bakfietsen.
Toch duurt het nog lang voordat er gemotoriseerd
vervoer wordt aangeschaft om mee op pad te
gaan. Omstreeks 1977 worden er verschillende
gebruikte bussen en pick-uptrucks aangeschaft.
De meeste bedrijfsauto’s hebben al diverse andere
eigenaren versleten.

De Hanomag-Henschel bij het
overlaadstation aan de Turfkade in
Almelo. De grasmaaiers staan nog
achterop.
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“Op een gegeven moment had het bedrijf een rode Ford bus,
een lichtgele Mercedes bus en een gele Hanomag rondrijden.
Uit de verhalen zijn er ook nog personenauto’s geweest,
waaronder een Lada.” Jacco Wisman

In 1987 is het veelkleurige wagenpark
in zijn geheel vervangen door een
nieuwe serie rode Nissan Cabstars.

TER GELEGENHEID VAN 100 JAAR ESHUIS HOVENIERS

15

‘‘

Gerrit Eshuis wordt in 1975 voorzitter van het nieuwe bestuur van de Kring Tuin- en
Landschapsvoorziening. Op voorstel van een ander lid wordt de afdeling ATG omgevormd
tot NOG, de Nederlandse Organisatie van Groenvoorzieners. Op 1 januari 1977 wordt dit
voorstel aanvaard en zo ontstaat de Kring Tuin- en Landschapsvoorziening met een afdeling
Hoveniers (met vakerkenning) en een afdeling NOG (zonder vakerkenning). Gerrit blijft
voorzitter tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering in 1977.
Er blijven spanningen tussen de hoveniers, met vakerkenning en veelal kleine bedrijven, en
de groenaannemers, met overwegend grote bedrijven. Heet hangijzer is onder meer het
bestuursvoorstel tot een nieuwe verenigingsstructuur, waarbij alleen als lid kan worden
gestemd op de algemene ledenvergadering en niet meer in regionale bijeenkomsten. De
hoveniers vrezen, omdat zij overwegend geen kans zien om overdag naar een landelijke alv te
komen, ondergesneeuwd te raken door de grote groenaannemers.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 28 februari 1980 is de afsplitsing een feit.
Een aantal hoveniers uit met name Noord-Nederland verlaat de vergadering om elders
een eigen branchevereniging op te richten. Daarmee is de Nederlandse Hoveniers en
Groenvoorzienersvereniging (NHG) een feit. Ook Gerrit sluit zich aan bij de NHG.
Na ruim tien jaar komen de twee hoveniersverenigingen (KTL en NHG)
in 1994 weer bijeen. Na deze eenwording wordt de verenigingsnaam
gewijzigd in Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG).
Tot op de dag van vandaag is het bedrijf lid van deze branchevereniging.
(Bron: www.historie-hovenier.nl)

Gerrit en Betsy in het kantoor aan
de Aadijk 29. Aan de muur hangt de
Erkenning van Hovenier van de NHG.
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27 januari 1987: oprichting GOA-Groen Almelo

Op de foto
ondertekent Gerrit
de samenwerkingsovereenkomst,
omringd door
andere ondernemers
die aangesloten zijn bij
GOA-Groen Almelo.

‘‘

27 januari 1987 is de samenwerking tussen tien Twentse hoveniers om jongeren
op te leiden tot het vak hovenier een feit. Deze opleidingsactiviteit wordt als
GOA-Groen Almelo gepresenteerd. Voor het hoveniersvak is deze GOA de
eerste in ons land. De hoveniers garanderen bij de start aan twaalf jongeren
werk en opleiding gedurende hun twee jaar durende opleiding. Ze gaan bij
verschillende bedrijven aan de slag. Als moederbedrijf fungeert Tuincentrum
Eshuis B.V., in theorie werken ze daar allemaal twee dagen per week en twee
dagen bij andere bedrijven. Door deze constructie kunnen ook de kleinere
hoveniers hun aandeel leveren aan het opleiden van de jongeren. Voor een GOA
golden toentertijd ook nog eens extra subsidieregelingen.
De dagen die worden gewerkt, worden per dag per bedrijf afgetekend op papier.
Eshuis neemt alle administratieve rompslop op zich, zodat elke keer op tijd wordt
betaald en er geen discussie is over de dagen die verloond moeten worden per
bedrijf. Op deze manier is een volledige hoveniersopleiding gegarandeerd.
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Jan Rode en zijn vrouw
Leidy zijn ook aanwezig
bij de presentatie van de
GAO-Groen Almelo. Jan is
in dienst bij Tuincentrum
Eshuis B.V., drie jaar later
nemen hij en zijn vrouw
het bedrijf over.

‘‘

Bij de ondertekening van de
GOA-Groen Almelo zitten in de
zaal in het Postiljon met name
afgevaardigden van de betrokken
hoveniersbedrijven. Slechts twee
van de twaalf leerlingen zijn
aanwezig, de rest zit op school.

“Een goede groenvoorziening is noodzakelijk voor
aller welzijn. Daarvoor zijn vakmensen nodig, op
dit moment is zestig procent van ons groen niet
vakkundig aangelegd.” Voorzitter Katerborg van de NHG

18
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5 februari 1990: Gerrit gaat met pensioen, Jan Rode en
Leidy Meijer zetten het bedrijf voort.

Een loonbriefje uit 1989.

‘‘

5 februari 1990 wordt Gerrit 65 jaar en gaat met pensioen.
Het bedrijf gaat verder onder de nieuwe eigenaren
Jan Rode en zijn vrouw Leidy Meijer. Jan is sinds 1972
werkzaam bij Gerrit en kent het bedrijf als zijn broekzak.
Voor de medewerkers is het wel even wennen. Gerrit komt
nooit een kijkje nemen op een klus, hij laat alles aan zijn
medewerkers over. Jan zijn leiderschap is ook los, toch
neemt hij zelf meer de touwtjes in handen en verschijnt
regelmatig zelf bij klanten.

De uitnodiging die is verstuurd naar alle
relaties en familie om afscheid te nemen
van Gerrit als eigenaar van
Tuin-technisch centrum Eshuis b.v.
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Artikel verschenen op 5 februari 1990 in de
krant ter ere van het pensioen van Gerrit.

“Ik heb steeds veel verantwoordelijkheden overgedragen aan
de mensen zelf. Dat was in het begin moeilijk, maar het werkte
wel. Een collega zei eens: ‘Als ik ze een vinger geef, pakken ze m’n
hele hand’. Dat is onzin. Mijn mening is dat als je de mensen een
hand geeft, je een hand terugkrijgt. Als ik de voormannen niet de
volledige verantwoordelijkheid had kunnen geven, was ik allang
kapot geweest.” Gerrit Eshuis
jdt
ar overli
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‘‘

In oktober 1993 opent Jan Rode een
asiel voor planten. “Veel mensen zitten
‘s winters verlegen met hun planten,
vooral bladhoudende als agaves,
sinaasappelboompjes en oleanders. Die
moeten binnen staan, want ze kunnen
absoluut niet tegen vorst. Een plekje op
zolder is echter funest. Ook ‘s winters
moeten ze licht hebben om hun blad te
houden,” aldus Jan Rode.

Dinsdag 12 oktober 1993 verschijnt er een
artikel in Dagblad Tubantia: “Almeloër
opent asiel voor planten.”
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1 april 1994: het bedrijf bestaat 75 jaar en wordt gevierd
met een dagje uit met personeel en hun partners.

‘‘

In 1994 wordt het 75-jarig bestaan gevierd met
het personeel en hun partners. Zaterdag 11 juni
staat er een uitje gepland. Het personeel schenkt
Jan en Leidy ter ere van het 75-jarig bestaan een
gedenksteen, deze hangt nog steeds aan het pand
aan de Aadijk 29.

Foto van Jan en Leidy en het personeel,
genomen in 1994. Jan links staand en Leidy
zittend, de derde van links.
Helemaal rechts is Henk de Wilde. In
november 2017 wordt hij in het zonnetje
gezet vanwege zijn 40-jarig dienstverband.
Henk is tijdens het maken van deze uitgave
nog steeds in dienst bij Eshuis Hoveniers.
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Artikel verschenen woensdag 2 oktober 1996
in Twenth Ruiten Drie.

‘‘

Midden jaren ‘90 breekt er een tijdperk van keurmerken
en ISO normeringen aan. Ook de hoveniers willen zich
onderscheiden van de zogenaamde ‘beunhazen’ die voor
20 gulden per uur een tuin aanleggen. Keurmerken moeten
de klant zekerheid geven dat een tuin door vakmensen,
die een opleiding tot hovenier hebben genoten, wordt
aangelegd. Tuin-technisch centrum Eshuis is ondertussen
uitgegroeid tot het grootste particuliere hoveniersbedrijf van
Almelo. Jan en Leidy kunnen de klanten zekerheid bieden,
voortdurend zijn ze bezig met verbetering van producten en
processen.
Keurmerken en erkenningen door de jaren heen:
• 1980: Lidmaatschap NHG
• 1996: NEN-EN-ISO 9002 certificaat ontvangen
• 1997: Lidmaatschap branchevereniging VHG
• 1998: Aansluiting bij Stichting Erkenningen Hoveniers
• 2004: Kwaliteitskeurmerk ‘Groenkeur’ ontvangen
• 2018: Kwaliteitserkenning door Tuinen van Appeltern
• 2018: Toegetreden als lid van Dutch Quality Gardens

“Ons beroep is vogelvrij geworden.
Daarom moeten we consumenten
duidelijk maken dat er nogal
verschil kan zijn tussen de ene
‘hovenier’ en de andere.” Leidy Meijer
SO 9002
NEN-EN-I angen
at ontv
certifica

1996
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Verschenen op vrijdag 25 juli 1997 in Tubantia.
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‘‘

Tijden veranderen. Continu ontwikkelen is normaal voor Tuin-technisch centrum Eshuis B.V. Het
is dus ook niet vreemd dat al in 2000 een domeinnaam voor het bedrijf wordt geregistreerd.
Eshuis-tuin.nl wordt op 11 maart 2000 in het leven geroepen. Vanaf dat moment is het bedrijf
ook op internet aanwezig en via e-mail te benaderen.

‘‘

Het verschil tussen het mijn en dijn is ook in Almelo en omgeving
soms ver te zoeken. Regelmatig wordt er tijdens een klus
materieel gestolen.
Er wordt besloten om de ‘open’ Nissan Cabstars in te ruilen voor
‘dichte’ Ford bussen. Zo kan kostbaar materieel tijdens het werk
afgesloten aan straat worden achtergelaten.

“De bussen met de groene grasrand
waren vanaf ver te herkennen.
Iedereen kende de blauwe Ford bussen
van Eshuis.” Gerald Veendal
naam
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1 januari 2015: overname van het bedrijf door
Jacco Wisman, een geboren ‘Tukker’

‘‘

Het gaat slecht met de wereldeconomie. Ook in Nederland zijn in 2008 de eerste haarscheuren van
de economie al te zien, diverse hypotheekbanken komen in de problemen. Tuin-technisch centrum
Eshuis B.V. heeft weinig tot geen last van de crisis, die in 2009 een feit is. Het bedrijf heeft langlopende
contracten met onder andere diverse woningbouwverenigingen voor onderhoud van al het openbare
groen. Het werk en de omzet komen niet in gevaar.
De kinderen van Jan en Leidy hebben een beroep gekozen buiten het hoveniersvak. In 2014 wordt er
gezocht naar een overnamekandidaat, Jan en Leidy willen graag van hun pensioen gaan genieten.
1 januari 2015 neemt Jacco Wisman het bedrijf over en wordt daarin ondersteund door zijn
partner José Bottema. Jacco heeft zijn sporen in het groen verdiend en koestert al geruime tijd een
droom om een hoveniersbedrijf over te nemen. De overname was voor Jacco een buitenkans. Jacco is een
geboren ‘Tukker’, hij kent de mensen, hun gewoontes en de omgeving.
In het voorjaar van 2015 verandert de naam van het bedrijf naar Eshuis Hoveniers. Een naam die meer
spreekt en duidelijker aangeeft wat de aard van de werkzaamheden zijn: het ontwerpen, aanleggen en
onderhouden van tuinen in de breedste zin van het woord.

Verschenen op 12 maart 2015
in Hart van Almelo. Tijdens de
infodagen kunnen klanten
kennismaken met de nieuwe
eigenaren en afscheid nemen
van Jan en Leidy.
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‘‘

Bedrijfsnamen door de jaren heen ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel:
• 1 april 1919: A. Eshuis
• 1 januari 1952: Firma A. Eshuis
• 8 juni 1970: Tuincentrum Eshuis
• 1 juli 1976: Tuincentrum Eshuis B.V.
• 12 december 1986: Tuin-technisch centrum Eshuis B.V.
• 1 januari 2015 : Eshuis Hoveniers

‘‘

In 2016 breekt een roerige
tijd aan. Een klant, goed voor
42 procent van de omzet,
verlengt het onderhoudscontract
niet.
Er zit niets anders op dan te
reorganiseren. Er volgen vier
gedwongen ontslagen. Maar ook
hier is het sociale gezicht van het
bedrijf belangrijk. Jacco doet er alles
aan om de mensen die ontslag
hebben gekregen geplaatst te
krijgen bij bedrijven in de regio. Drie
personen kunnen aan de slag bij het
lokale sw-bedrijf, twee als
voorman en één als Wajonger.
De vierde medewerker wordt in
2016 grotendeels gedetacheerd bij
collega-groenondernemers.

heriseren en
Reorgan het bedrijf
van
inrichten

2016
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‘‘

In 1968 zet Gerrit na de slechte jaren in op onderhoud van tuinen en met name het openbare groen bij
woningstichtingen en andere organisaties. Dit onderhoud heeft het bedrijf veel goede jaren gebracht. Nu is
het weer tijd om het roer om te gooien. De economie trekt na jaren ook weer aan. De focus van het bedrijf
wordt verlegd. Er wordt ingestoken op ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen voor overheden,
scholen, bedrijven, particulieren, zorginstellingen en woningcorporaties
Jacco trekt heel hard in deze periode aan het commerciële verhaal, want de verkoop moet doorgaan.
Er wordt veel tijd gestoken in een nieuwe folder, een nieuwe website en het posten op sociale media.
De slogan ‘Passie voor groen in alles wat we doen!’ slaat goed aan. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe
bedrijfskleding, waardoor de werknemers ook op de werkplek herkenbaar en representatief zijn.
Het bedrijf heeft de stijgende lijn weer te pakken. Er worden in Almelo en omgeving veel nieuwe woningen
gebouwd. Eshuis Hoveniers speelt hier goed op in en legt de nodige nieuwe tuinen aan. De tuin is altijd al
een sluitpost geweest op elke begroting. Nu er zowel zakelijk als privé meer te besteden is komen er ook
veel aanvragen binnen voor het renoveren of opnieuw aanleggen van bestaande (bedrijfs)tuinen.
Niet bij elke hovenier gaat het voor de wind. Eshuis Hoveniers neemt in 2017 de gehele klantenportefeuille
van Hoveniers Combinatie Twente uit Almelo over, inclusief medewerkers. Met de vijf medewerkers die
Eshuis Hoveniers al had en twee uitzendkrachten, komt het totaal aantal werknemers uit op tien.

De nieuwe folder die in februari
2017 voor de eerste keer
huis-aan-huis is verspreid in
Almelo.
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“Het is fantastisch om samen met anderen een bijdrage
aan de (tuin)wereld te mogen leveren.” Jacco Wisman

‘‘

In 2018 sluit het bedrijf zich aan bij het
netwerk van Dutch Quality Gardens. Dit
hoveniersnetwerk biedt de gelegenheid passie
voor groen te delen met andere hoveniers en te
leren van enthousiaste vakgenoten. Een Dutch
Quality Gardens hovenier word je niet zomaar.
Eshuis Hoveniers voldoet aan alle gestelde
criteria om lid te worden.
Een aantal jaren geleden maakte het bedrijf
al kennis met De Tuinen van Appeltern,
een uitgestrekt park met honderden
voorbeeldtuinen in het Gelderse dorpje
Appeltern. Dit park is gemaakt om mensen
te helpen en te inspireren op het gebied van
tuinen. De Tuinen van Appeltern heeft in 2018
Eshuis Hoveniers gevraagd om hen daarbij te
helpen. Ook hier voldoet het bedrijf aan alle
vakbekwame en creatieve eisen.

Artikel verschenen op 18 april 2018
in De Week van Borne.

QG en
g door D
Erkennin an Appeltern
Tuinen v

Het rijtje van logo’s dat Eshuis Hoveniers
op al zijn uitingen mag zetten.

2018
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1 april 2019: Eshuis Hoveniers bestaat 100 jaar.
Wat een rijke voorgeschiedenis ging daaraan vooraf!

‘‘

Op 1 april 2019 bestaat het bedrijf 100 jaar. Wat een rijke geschiedenis ging daaraan vooraf!
Jacco en José laten dit jubileumjaar niet zomaar voorbijgaan. Op 1 april 2019 zijn ze als aftrap
van het 100-jarig bestaan met alle collega’s en hun partners uit eten geweest. Als verrassing
heeft het personeel het gehele pand versierd en een groot spandoek gemaakt.
28 september 2019 organiseert Eshuis Hoveniers een open dag aan de Aadijk 29. Die dag is
groots uitgepakt voor alle klanten en een ieder die kennis wil maken met dit mooie bedrijf.
29 november 2019 is er een receptie voor genodigden. Daar is deze jubileumuitgave aan alle
aanwezigen uitgereikt.

Een gedeelte van de
aanbevelingsbrief
geschreven door
de heer Willems van
Ter Braak Willems
Twentse Notarissen.
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“Een groot spandoek in de tuin, overal vlaggetjes, zowel
binnen als buiten, ik was aangenaam verrast. Wat
heerlijk om zo ons feestjaar te beginnen!” Jacco Wisman

Linksboven het spandoek opgehangen door het personeel op
1 april 2019 in alle vroegte. Rechtsboven een gedeelte van het
versierde pand. De volgende morgen op 2 april blokkeert een
prachtige Taxus de voordeur van het pand. Geschonken door
het personeel, ter ere van dit jubileum.

TER GELEGENHEID VAN 100 JAAR ESHUIS HOVENIERS
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28 september 2019 is er een open dag
bij Eshuis Hoveniers ter ere van het
100-jarig bestaan. Alle bezoekers van
de open dag krijgen een handige tas
en bolchrysant mee naar huis.

“Het geeft veel vertrouwen voor de toekomst dat zoveel klanten
en relaties ons komen bezoeken tijdens de open dag. De
belangstelling is overweldigend.” Jacco Wisman
van
g ter ere n
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100-jarig
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Eshuis Hoveniers: een authentiek Almeloos
Hoveniersbedrijf dat al 100 jaar bestaat

‘‘
‘‘

Na de overname in 2015 wil Jacco Wisman met zijn vaardigheden op het gebied van
reorganisaties, coaching en management Eshuis Hoveniers rendabeler maken. Het bedrijf
doet veel bulkwerk in het openbaar groen en heeft daarnaast één heel grote klant goed voor
42 procent van de omzet. Deze klant raakt het bedrijf in 2016 kwijt en daarmee bijna de helft
van de omzet.
Er komt een heel onprettige manier van reorganiseren aan: er moet een oplossing worden
gezocht voor een aantal personeelsleden. Uiteindelijk is het gelukt om voor alle boventallige
personeelsleden een passende oplossing te vinden in de vorm van een andere baan bij een
nieuwe werkgever. Vanaf 2017 is Eshuis Hoveniers weer aan het groeien en dat resulteert ook in
een groei van het personeelsbestand. Meer dan de helft van de medewerkers hebben een lang
dienstverband, een aantal meer dan dertig en zelfs veertig jaar. Het laat zien dat men Eshuis
Hoveniers waardeert als werkgever, maar ook dat er al 100 jaar een bestaansrecht bestaat voor
deze mooie organisatie.
Eshuis Hoveniers is een authentiek Almeloos Hoveniersbedrijf dat 100 jaar bestaat. Het
bedrijf wortelt in een rijke groentraditie en gelooft nog steeds in de kracht van vakmanschap
en creativiteit. Daarnaast is Eshuis Hoveniers een sociaal bedrijf dat maatschappelijk en
verantwoordelijk ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Passie voor groen vormt de
basis voor alles wat ze doen!
Naast opdrachtgevers uit de (semi)overheid werken zij voor een breed scala aan bedrijven,
instellingen, verenigingen, woningbouwcorporaties en particulieren. De medewerkers wonen
en werken in de directe omgeving van Almelo en zijn goed bekend met de lokale bevolking en
hun gebruiken. Eshuis Hoveniers is Aequor erkend leerbedrijf en VCA gecertificeerd. Kijkend
naar de toekomst wil het bedrijf verantwoord verder groeien, zodat er voldoende werk
behouden blijft om de medewerkers een interessante baan te bieden. Dat mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt hier deel van zullen blijven uitmaken. En dat zij zich kunnen blijven
inzetten voor maatschappelijke projecten.

TER GELEGENHEID VAN 100 JAAR ESHUIS HOVENIERS
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21 november 2015 heeft Jacco Wisman samen
met een groep leerlingen een nieuwe boom
(Platanus hispanica) en 900 bloembollen
geplant. In de kring is uitvoerig gesproken
waarom groen zo belangrijk is. Vooral op het
schoolplein! Daarna is de boom geplant en de
bloembollen zijn er omheen gepoot. Volgend
voorjaar dus een prachtige bloemenzee. Voor in
de tuin thuis hebben de kinderen allemaal een
zakje Crocussen meegenomen.

‘‘

Betrokkenheid bij de samenleving loopt als de spreekwoordelijke rode draad door het 100-jarig bestaan
van het bedrijf heen. Vandaag de dag neemt Eshuis Hoveniers regelmatig deel aan maatschappelijke
projecten en zijn alle eigenaren door de jaren heen betrokken bij tal van (branche)organisaties en maakten
zij ook vaak deel uit van diverse besturen. Vooral Gerrit Eshuis was erg actief voor de branche en heeft in
zijn loopbaan deelgenomen aan ongeveer 30 besturen. Eshuis Hoveniers is nog steeds actief lid van de
Branchevereniging VHG, actief deelnemer van Dutch Quality Gardens en verbonden aan De Tuinen van
Appeltern.
Eshuis Hoveniers heeft ook een samenwerking met groene opleidingscentra voor stages en projecten
en doet bewust een beroep op medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bevorderen van
re-integratietrajecten voor deze mensen geeft veel voldoening voor alle betrokken partijen.
Vanuit een betrokken maatschappelijke verantwoordelijkheid is Eshuis Hoveniers deelnemer aan De Slinger
Almelo, een netwerk van bedrijven dat zich inzet voor de samenleving. Tijdens de jaarlijkse Slingerbeurs
worden bedrijven en maatschappelijke organisaties samengebracht met als doel om ‘matches’ te maken,
die bestaan uit mankracht, materialen en/of kennis. Daarnaast is het bedrijf sponsor van het Stadsmuseum
Almelo waar de tuin wordt onderhouden en wordt gezorgd voor een representatieve uitstraling.
Medewerkers verzorgen regelmatig gastlessen op scholen. Meestal is dit een combinatie van les en samen
praktisch bezig zijn.
• Branchevereniging VHG
www.vhg.org
• Dutch Quality Gardens
www.dutchqualitygardens.nl
• De Tuinen van Appeltern
www.appeltern.nl
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• De Slinger Almelo
www.deslingeralmelo.nl
• Stadsmuseum Almelo
www.stadsmuseumalmelo.nl
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‘‘

Sinds het besluit ‘Chemievrije Onkruidbestrijding’ in 2016 van
kracht is, heeft Eshuis Hoveniers hierop ingespeeld. Het bedrijf
bestrijdt sindsdien onkruid door middel van borstelen. Eén van
de belangrijkste preventieve maatregelen tegen onkruid, is het
vuilvrij houden van verhardingen. Door het wegnemen van de
voedingsbodem wordt onkruidgroei belemmerd.
Eshuis Hoveniers heeft geïnvesteerd in kleinere, handbediende
borstelmachines die het onkruid los borstelen waarna het wordt
opgeruimd. Dus ook voor de kleinere tuinen en moeilijk te bereiken
plaatsen.

Artikel verschenen in Tubantia
op 17 november 2015.

De museumtuin van het Stadsmuseum Almelo is slachtoffer geworden van de buxusschimmel. De vele
buxushaagjes vertoonden zomer 2017 al de eerste dode blaadjes. Waar het nog wel goed leek, was de groei
er volledig uit. Er is besloten om alle buxushaagjes eruit te trekken om plaats te maken voor nieuwe haagjes.
Geen Buxus, maar de op Buxus lijkende Ilex, want die is niet gevoelig voor de schimmel.
Eshuis Hoveniers mag de tuin al jaren naar grote tevredenheid onderhouden. Op kosten van het bedrijf
is in november 2018 al het oude groen afgevoerd en tegen gereduceerde prijs is gezorgd voor de nieuwe
aanplant.

TER GELEGENHEID VAN 100 JAAR ESHUIS HOVENIERS
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De ‘nieuwe’ huisstijl is doorgevoerd in alle uitingen van het bedrijf,
behalve op de bedrijfsbussen. In september 2018 zijn er twee
nieuwe bedrijfsbussen aangeschaft en deze worden beletterd
met de huidige huisstijl.

“Eshuis levert met deskundige en klantvriendelijke
medewerkers een goed stukje werk” Robert uit Borne
“Bijzonder tevreden over het werk en de medewerkers.
Hiermee is alles gezegd. Wij kunnen Eshuis bij iedereen
warm aanbevelen!” Carla uit Almelo
“Alle afspraken en werk nagekomen conform de
afspraken.” Dick uit Almelo
“Had een probleem met een oude wortel en stam van een
vuurdoorn. Een telefoontje en ik werd direct geholpen!
Fantastisch!” J. uit Wierden
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‘‘

Klantbeleving is belangrijk voor Eshuis Hoveniers. Aansluiten bij Klantenvertellen.nl is een logische
keuze voor Jacco Wisman. Klanten kunnen het bedrijf beoordelen op een aantal punten en een korte
review achterlaten. Alle beoordelingen en reviews worden nauwkeurig gelezen en gewogen. En waar
nodig wordt er bijgestuurd om een nog betere klantbeleving te bewerkstelligen.
De punten waarop het bedrijf beoordeeld kan
worden zijn:
• Totaal indruk
• Kwaliteit geleverde werk
• Kwaliteit materiaal
• Klantvriendelijkheid medewerker
• Deskundigheid medewerker
• Prijs/kwaliteit
• Communicatie en bereikbaarheid
• Nakomen afspraken
Halverwege 2019 hebben ruim honderd klanten
Eshuis Hoveniers beoordeeld. De gemiddelde
score is 9, een cijfer om trots op te zijn!

“ Aardige mannen, vriendelijk en correct. Er was
overleg over hun plan van werken. We hadden
vertrouwen in hun deskundigheid. Op vragen
kregen we duidelijk antwoord. Na het werk werd
alles keurig opgeruimd.” Finy en Henny uit Almelo
“ Al jarenlang een uitstekende ervaring met Eshuis,
wat ook prettig is dat altijd dezelfde mensen
komen.” Eric uit Aadorp

“ Als ervaring met Eshuis Hoveniers te Almelo zal ik het direct aanbevelen aan anderen. Ze
werken keurig en correcte afwerking, helder en schoon achterlaten van de tuin. Ze nemen alle
afval van de tuin mee.” Pinkster uit Almelo

TER GELEGENHEID VAN 100 JAAR ESHUIS HOVENIERS
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‘‘

Missie Eshuis Hoveniers

Bovenstaande foto is genomen tijdens de open
dag ter ere van het 100-jarig bestaan. Helemaal
rechts is Jacco Wisman, zijn partner José zittend
op de bank.

Ontwerpen, aanleggen en onderhouden van duurzame
tuinen op basis van innovatieve ontwerpen en
doordachte materiaalkeuzes, waarbij de belevingswaarde
van opdrachtgevers voorop staat. “Onze passie voor
groen vormt de basis voor alles wat we doen.”
Persoonlijke betrokkenheid bij opdrachtgevers en
medewerkers zorgt voor de juiste afstemming van
ieders wensen. Kwaliteit wordt geleverd op basis van
een professionele organisatie, waarbij persoonlijk
klantenbeheer, flexibiliteit en vakkennis hoog in het
vaandel staan en rentmeesterschap de drijfveer is.
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‘‘

Visie Eshuis Hoveniers
Het team van Eshuis Hoveniers bestaat uit medewerkers met een passie voor groen. Een
goed op elkaar ingespeeld team dat precies weet wat ze van elkaar mogen verwachten
en zich allround en dienstverlenend opstelt in de voorbereiding en uitvoering van aanleg,
renovatie en onderhoud van groenprojecten bij zowel particulieren als bedrijven.
Relaties kunnen rekenen op de inzet van uitstekend opgeleide en gemotiveerde
medewerkers die staan voor ‘hun’ projecten en een hoge mate van creativiteit, kwaliteit en
flexibiliteit meebrengen. Zij werken conform de beroepsrichtlijn wat een logisch uitvloeisel
is van de hoge kwaliteitsnormen die Eshuis Hoveniers zichzelf oplegt op het gebied van
vakmanschap, duurzaamheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.
De werkzaamheden worden met oprechte liefde voor het vak uitgevoerd en vanuit een
uiterst persoonlijke benadering. Door deze manier van werken is Eshuis Hoveniers altijd
weer in staat met veel plezier kwaliteit te leveren van het hoogste niveau, geheel naar wens
van de klant.

“Kijkend naar de toekomst willen we verantwoord verder groeien,
zodat wij voldoende werk behouden om onze medewerkers een
interessante baan te bieden. Dat mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt hier deel van zullen blijven uitmaken. En dat wij
ons kunnen blijven inzetten voor maatschappelijke projecten.
Als wij kijken naar de afgelopen 100 jaar en ons blik vooruit laten
gaan, zien wij de toekomst positief in. Ondanks de tegenslagen
die er ook geweest zijn in de afgelopen 100 jaar, zijn we dankbaar
en trots waar we nu staan; aan het begin van een mooie tweede
eeuw van Eshuis Hoveniers.” Jacco Wisman

TER GELEGENHEID VAN 100 JAAR ESHUIS HOVENIERS
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Colofon
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door diverse mensen die geheel belangeloos foto’s en
documenten beschikbaar hebben gesteld voor publicatie. Wij danken hen allen hartelijk.

Telefoon: 0546 86 28 46
E-mail: info@eshuishoveniers.nl
Website: www.eshuishoveniers.nl
Vormgeving, opmaak en tekst: StudioTof!
Druk: Zalsman B.V.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Eshuis Hoveniers.
Almelo, november 2019
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1 APRIL 1919 - 1 APRIL 2019

ESHUIS HOVENIERS MAG HET PREDICAAT
“BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER” VOEREN
Met trots kunnen wij melden dat wij tijdens de receptie, gehouden op
29 november 2019 ter ere van het 100-jarig bestaan, uit handen van
burgemeester Gerritsen van Almelo de oorkonde behorende bij het predicaat
“Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” hebben mogen ontvangen.
Het predicaat is verleend door Koning Willem-Alexander terwijl het boek op de
drukpers lag. Daarom is dit niet opgenomen in deze jubileumuitgave.

Addendum bij de Jubileumuitgave ter gelegenheid van 100 jaar Eshuis Hoveniers

0546 862 846

• info@eshuishoveniers.nl • www.eshuishoveniers.nl

