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Daar staan ze, met hun hark, hamer of heg-
genschaar trots in de hand, te popelen om aan 
de slag te gaan. En, natuurlijk, allemaal in 
het groen gekleed. Bart, Eric, Rik, Erwin, Ad, 
Ruud, Bram, Piet, Stefan, Sander en Wouter: 
de mannen van Braat Groenbeleving in Made.

Het ruikt nog naar ‘nieuw’. De broers Wouter en Sander Braat 
hebben net hun nieuwe pand betrokken: de zolderkamer van hun 
ouderlijk huis werd te klein en paste niet meer bij de uitstraling van 
het bedrijf. Nu houden ze kantoor in het vrijstaande, lichte gebouw 
van De Opkamer, gespecialiseerd in antieke (buiten) vloeren en 
Franse kasteelschouwen. Een mooie wisselwerking tussen twee 
complementaire bedrijven. “Als straks het grind gestort is, rijd je 
over een typisch Franse oprijlaan naar onze ingang.” 

Fietskar
Sander (28) – stevige werkschoenen en dito buitenjas van groen 
tweed – weet alles van tuinen. Wouter (24) – nette broek en over-
hemd – is verantwoordelijk voor de marketing van het bedrijf. “Ik 
ben de denker, Sander de doener. We zijn tegenpolen, daardoor 
vullen we elkaar zo goed aan.” Een buitenmens is Sander altijd 
geweest. Op zijn zestiende had hij al een bijbaan bij een hoveniers-
bedrijf en kreeg hij van zijn vader een fietskar. Volgeladen met 
snoeimaterialen en ander tuingereedschap, reed hij ermee langs 
vrienden, buurtgenoten en leraren. Iedereen vond het prachtig, 
zo’n gepassioneerde jonge ondernemer en steeds meer mensen 
belden hem op voor een klus. De fietskar werd verruild voor een 
pick-up. Wouter, lachend: “Ik was toen twaalf en dacht: hij is harts-
tikke gek! Tot ik mijn economische opleiding startte en een bijbaan 
zocht om het studentenleven te bekostigen. Mijn broer wordt niet 
gelukkig van administratie doen, hij is liever met zijn handen bezig 
of praat met klanten over tuinen. Ik nam dat uit handen. Zo is de 

samenwerking begonnen.” Toen Wouter in 2011 klaar was met 
mijn studie en een baan aangeboden kreeg bij zijn afstudeerbedrijf, 
koos hij ervoor om fulltime bij zijn broer te gaan werken.

één aanspreekpunt
Vanaf dat moment is het snel gegaan. De jongens voelden de druk 
om Braat, Makers van groenbeleving tot een succes te maken. 
“Groen maakt gelukkig, dat is wetenschappelijk onderbouwd,” ver-
telt Sander. “Niet voor niets hebben wij voor deze naam gekozen. 
Natuurlijk kunnen we een tuin als een ‘helikopterplatform’ aanleg-
gen, maar de combinatie met bloemen, bomen of planten stemt 
vrolijk. Een onderhoudsvriendelijke tuin wil niet zeggen dat deze 
helemaal bestraat moet zijn. Dat is een groot misverstand.” 

Sommige mensen regelen de aanleg van hun tuin zelf. Er komt 
iemand voor de bestrating, iemand voor de riolering en weer andere 
bedrijven voor de beplanting, de overkapping of het zwembad. Voor 
je weet ben je de hele dag als een politieagent aan het bellen om 
alles in goede banen te leiden. Wouter: “Onze kracht is dat wij daar 
één coördinator voor hebben, meestal Sander zelf. Hij houdt zich 
bezig met ontwerpen, adviseren en begeleiden.” 

Intussen telt het bedrijf tien tot – in de piekperiode, het voorjaar – 
twintig man. Erkende hoveniers met liefde voor het vak en elk hun 
eigen specialisme. Er zijn stratenmakers voor de terrassen, timmer-
mannen voor het maken van overkappingen of houtwerken en hov-

“Groen maakt 
GelukkiG”

Braat, Makers van groenbeleving



91

eniers gespecialiseerd in de aanleg van borders en grasvelden. Een 
tuin is privéterrein, dus de vertrouwensband is belangrijk. Onlangs 
werden de mannen van Braat gevraagd om een ezelweide onder 
handen te nemen. Dit terrein stond vol bomen en het water liep niet 
weg. Om de drainage te verbeteren werd de grond afgegraven, 
gaten in de grond geboord en daar overheen nieuw zand gestort. 
De bomen werden weggehaald waardoor de dieren echt een open 
veld én een fijne ondergrond voor hun voeten kregen. De ezels 
waren in hun nopjes en namen ‘huppelend’ hun nieuwe weide in 
gebruik. Wouter: “Omdat dit een buitenhuis in België was, hebben 
de hoveniers ergens in de buurt overnacht. De gastvrijheid van de 
klant was ongekend: onze mannen mochten ’s avonds mee-eten 
en film kijken op de bank. Dat motiveerde natuurlijk enorm om het 
werk tot in de puntjes af te leveren.”

LieFde voor het vak
We bladeren door de prachtige foto’s in het portfolio. Een uit-
gestrekte tuin met een wand van Cortenstaal, dat altijd zijn roest-
kleur blijft behouden. Een binnentuin waar een vijver werd aange-
legd en een overkapping met klassieke pen-en-gatverbindingen. 
De projecten zijn divers. Enorme tuinen, dakterrassen en patio’s, 

van modern tot landelijk. Tekeningen worden door een architect ge-
maakt of Sander maakt een 3D-visualisatie waarmee je in realtime 
door je toekomstige tuin kan wandelen, inclusief rondfladderende 
vlinders. Je kunt beplanting uitzoeken, de verlichting aanpassen en 
zelfs bekijken hoe je tuin er over tien jaar uitziet. Zo komt het tot 
een goed doordacht ontwerp met een hoog afwerkingsniveau waar 
je jarenlang plezier van kunt hebben. Na de aanleg van de tuin 
wordt er in overleg met de klant een onderhoudsplan opgesteld. 
Veel mensen kunnen meer dan onkruid wieden en vinden het leuk 
om zelf in de tuin te werken. Anderen willen er alleen maar van ge-
nieten. Wouter: “Wij kunnen volledig ‘ontzorgen’ of een à twee keer 
per jaar langskomen voor een onderhoudsbeurt, net wat de klant 
wil.” Mooie dingen maken geeft voldoening. Hij laat een foto zien 
van een die ochtend opgeleverde klus: een hart in de bestrating van 
een particuliere tuin. Met liefde gemaakt!

     www.braatgroenbeleving.nl
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