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Aan het woord

IN DIT NUMMER

'Een mooie tuin hoort er gewoon bij.' Dat vinden Yvette Vreeker en Jaap
Taal, die in oktober 2011 hun nieuwbouwhuis in Brandevoort betrokken.
Daarom reserveerden ze bij de aankoop van hun huis meteen een bedrag
voor de aanleg van hun tuin. Yvette maakte zelf een ontwerp, dat ze in
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samenwerking met Du Pré fijn sleep. Dankzij de samenwerking en inzet
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van Du Pré kon het stel al half december genieten van hun eigen tuin.

pag 2 en 3
• Certificeringen 2012
• Training en scholing
• Relatiegeschenken 2011
• Hotel Heppie in Mierlo
G r oen P RO J E C T E N
pag 3 en 4
• Herinrichting Genderdal
Eindhoven
Jaap Taal en Yvette Vreeker

• Renovatie station Helmond-West
• Snoeien in buitengebied Sint
Anthonis

'We wilden gewoon een mooie, goed aangelegde tuin. Daar heb je jaren plezier
van,' stelt Yvette. 'Du Pré had in de buurt folders verspreid. Naar aanleiding daar-
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van heb ik contact opgenomen. Ik kom niet uit deze regio en wist dus niet dat
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Du Pré groenprojecten vooral bekend is van projecten bij bedrijven en overheid.

• Harry van Bakel over de Lichtraat

Zonde eigenlijk, want ik ben uitermate tevreden over hun aanpak. Ik kan elke

in Eindhoven

particulier aanraden om met ze in zee te gaan.'
Opvallend is dat Yvette daarbij dezelfde kwaliteiten waardeert als zakelijke klanten. 'Du Pré denkt met je mee en geeft eerlijk advies. We hadden veel persoonlijk
contact met Theo Claassen. Hij was ons vaste aanspreekpunt en dat werkte gewoon fijn. Theo was van alles op de hoogte en reageerde goed en snel op onze
vragen en wensen. Hij heeft mijn originele ontwerp in nauw overleg met ons verfijnd. Voor de voortuin heeft hij op ons verzoek een ontwerp gemaakt. Hij snapte
wat wij met onze tuin wilden en speelde daar goed op in.'
Theo, uitvoerder particulieren bij Du Pré, vindt dat eigenlijk heel normaal. 'Een tuin
moet een feestje voor de bewoners zijn,' zegt hij. 'Dus moet je als hovenier aan-

J a a r g a n g 1 4 - n u m m e r 1 - m a a r t 2 0 1 2 				

sinds 1942

sluiten bij de wensen en het budget van je klanten. Daarom bespreken we open
en eerlijk alle aspecten van tuinaanleg: van kosten en materiaalkeuze tot technische details en beplantingsschema’s.' Yvette vult aan: 'We hebben bewust gekozen
voor planten die insecten en vogels aantrekken. Du Pré heeft wat meer volgroeide
planten in onze tuin gezet, zodat hij al na twee tot drie seizoenen ‘volwassen’ is.
Maar we genieten nu al volop van onze tuin, die druk bezocht wordt door vogels.'
Ook over de samenwerking met Du Pré is Yvette te spreken. 'Ik vond Du Pré heel
toegankelijk. Ze luisterden goed naar onze wensen en namen die ook als uitgangspunt. Daarnaast werd er open en eerlijk over de kosten gesproken. Vooraf hadden
we een duidelijk budget voor ogen. Samen met Theo hebben we bekeken hoe we
binnen dat kostenplaatje onze wensen konden realiseren. Daarbij adviseerde hij
helder en duidelijk over belangrijke zaken, zoals materiaalkeuze en afwatering.
Dat hielp ons om duidelijke keuzes te maken. En ook fijn: de uitvoering van het
werk verliep soepel en binnen de planning. In het voorjaar ga ik Du Pré zeker nog
inschakelen voor het onderhoud. Ik wil dan graag meekijken, zodat ik kan leren
hoe ik zelf het beste mijn tuin kan doen. Dat dit gewoon kan bij Du Pré zegt veel
over hoe zij met hun klanten omgaan!'

Groentjes
Certificeringen 2012
Begin februari zijn de diverse certificeringen van Du Pré onder de loep genomen.
Deze ‘test’ doorstond ons bedrijf met vlag en wimpel.
Elke medewerker heeft daar op zijn eigen manier een
steentje aan bijgedragen. Maar zeker de inspanningen
en coördinatie van KVGM-coördinator Wiljo Riksma
verdienen een compliment.

Training en scholing
Kennis is belangrijk gereedschap voor onze medewerkers. Daarom hebben diverse
personeelsleden onlangs cursussen gevolgd bij ARC Groen. Deze organisatie verzorgt training en scholing voor medewerkers in de groenvoorziening, die in OostBrabant werkzaam zijn. Daarnaast heeft Ruud Moonen een individueel post hbotraject bij de HAS Den Bosch succesvol afgerond. Du Pré feliciteert alle geslaagden
van harte.
Relatiegeschenken 2011
Voor Du Pré is een goede, langdurige relatie met klanten het mooiste cadeau. Dat
valt eigenlijk niet uit te drukken in een relatiegeschenk. Reden om in 2011 het
beleid rondom relatiegeschenken te herzien. Het geldbedrag dat traditioneel gereserveerd was voor relatiegeschenken en kerstkaarten heeft doelbewust een andere
bestemming gekregen. Het budget voor relatiegeschenken zet Du Pré voortaan in

voor een doel van algemeen nut. Daarnaast reserveren we een bedrag waarvoor
personeelsleden jaarlijks maximaal twee doelen mogen voordragen. Voorwaarde
is dat personeel of directe familie verbonden is aan dat doel. Ook is besloten geen
kerstkaarten meer te verzenden. Dit budget zal jaarlijks geschonken worden aan
een lokaal doel. De eigen medewerkers ontvangen wel traditiegetrouw het jaarlijkse kerstpakket als blijk van waardering voor hun inzet.
Hotel Heppie in Mierlo
Kinderen die dat hard nodig hebben even een onbezorgde tijd geven: dat is het
doel van Stichting Heppie. Deze stichting bouwt momenteel het Heppie Hotel in
Mierlo. Du Pré draagt dit project een warm hart toe. Daarom steken we graag voor
Heppie de handen uit de mouwen. Een ploeg medewerkers zal gedurende een
week diverse werkzaamheden verrichten. Daarnaast organiseren wij op 17 maart
een dag waarop medewerkers samen met partners groen gaan aanplanten. Er zijn
dan ook speciaal voor de kinderen diverse activiteiten. Belangrijk, want van groen
wordt iedereen ‘heppie’. Meer weten over Hotel
Heppie? Surf dan naar www.hotelheppie.nl.

Groenprojecten
Herinrichting Genderdal Eindhoven
De groenvoorziening in de Eindhovense wijk
Genderdal wordt heringericht. Met het plan van
Bureau Lubbers wil Stichting Trudo het leefmilieu
in de wijk een impuls geven. Du Pré werkt met
veel plezier aan de uitvoering van dit ontwerp.
Opknapbeurt station Helmond-West

Werk in aanleg
Genderdal Eindhoven

De omgeving van station Helmond-West krijgt
een opknapbeurt. Daar hoort ook de aanpassing
van de groenvoorziening bij. Du Pré stelt het op
prijs dat ze deze renovatie in opdracht van de gemeente Helmond mag uitvoeren. Met dit project
wordt de langdurige relatie met de gemeente
verder versterkt.
Snoeien in buitengebied Sint Anthonis
Uit recent onderzoek blijkt dat bij 40% van de
bermongevallen de inrichting van de weg een
cruciale rol speelt. Scherpe bochten, onduidelijke markeringen of slechte bermen...
ze beïnvloeden het ongeval negatief. Naar aanleiding van dit nieuws gingen er
stemmen op om in het buitengebied bomen zoveel mogelijk uit de berm te weren.
Een goed en ‘groen’ alternatief is om de berm goed te onderhouden. Daardoor
blijft dit groen mooi én veilig. Ook moet het snelheidsbeperkend en landschap-

Aanleg groenvoorziening aan het
spoor in Helmond

pelijk effect van bomen niet onderschat worden. De gemeente Sint Anthonis laat

COLOFON

de bomen in het buitengebied goed onderhouden en tijdig snoeien. Du Pré voert

Dit nieuwsbulletin wordt

dit project vakkundig en met veel plezier uit.

gratis verspreid aan klan-

Terugblik op groen

ten, potentiële opdracht-

Duurzaam groen is een investering voor het leven. Reden voor Du Pré om
in elke nieuwsbrief met een medewerker terug te blikken op een bijzonder
groenproject. Harry van Bakel kijkt terug op de aanleg van de ‘pleintjes’ in
de Eindhovense Lichtstraat.

gevers en personeel.
Oplage: 1200 ex.
Productie: KemmeKoolen
Redactie: Hubertine van
den Biggelaar (tekst &

'Ik vind het mooie van dit project uit 2002 dat er in hartje stad een fraaie groenvoorziening is gemaakt. Daarmee geef je mensen in de hectiek van het stadsleven
een groen rustpunt. Dat is volgens mij heel zinvol. Bijzonder aan dit project is dat
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Foto’s:
Du Pré groenprojecten

de groenvoorziening één geheel vormt met de appartementengebouwen. In het
‘strakke’ groenontwerp van MTD is veel gras en struikgewas verwerkt. Daardoor

foto links,
Harry van Bakel,10 jaar later in
de Lichtstraat

krijgt het groen een rustige, open en heel natuurlijke uitstraling. Zelf vind ik het
fijn dat ik al tien jaar het onderhoud van vier pleintjes in de Lichtstraat verzorg. Zo
zie je hoe je werkt gaat groeien en ‘bloeien’.
Du Pré heeft met de Vereniging van Eigenaren een langdurige relatie kunnen opbouwen. We houden er bij ons werk altijd rekening mee dat we eigenlijk in de
‘achtertuin’ van de bewoners werken. We zorgen er niet alleen voor dat het onderhoud goed en tijdig gebeurt, maar houden dus ook rekening met het woonplezier
van omwonenden. Je wilt immers dat zij optimaal kunnen genieten van deze plek.
Ik waardeer het dan ook altijd als bewoners positief reageren op ons werk. Het is
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immers altijd fijn om te horen dat je werk zinvol is!'
Kortom, Du Pré groenprojecten: waar groen zin krijgt!

w w w.dupre -groenprojec ten.nl
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