
Arno Jonkers is eigenaar van de Jon-
kersgroep. Onder deze groep horen 
drie bedrijven: Hoverniersbedrijf Jon-
kers, Jonkers Schroeffunderingen 
en Jonkers Infra Projecten. Deze drie 
bedrijven hebben een aantal dingen 
gemeen. De hoge kwaliteit, het maat-
werk, de vakkennis en het denken in 
oplossingen. Dit laatste ligt in de aard 
van de eigenaar. Arno is niet iemand 
die problemen ziet, maar uitdagingen. 
Deze uitdagingen gaat hij zeker niet uit 
de weg. Een mooi voorbeeld van zijn 
oplossingsgrechte denken is Jonkers 
Schroeffunderingen. In de dertig jaar 
die hij als hovenier werkzaam is werd 
hij regelmatig geconfronteerd met de 
vraag hoe hij een gebouw of serre het 
beste kon verankeren. Zo kwam hij op 
het spoor van de stalen schroeffunde-
ringen en ontstond deze tak van het 
bedrijf. In de tuinaanleg denkt Arno in 
zichtlijnen en dat doet hij ook als het 
gaat om het realiseren van grote ruim-
telijke projecten in stedelijk en lande-
lijk gebied. Deze projecten zijn onder 
gebracht in Jonkers Infra Projecten. 

“Ik houd van de natuur”, vertelt Arno. 
“Dat is mijn uitgangspunt en daarom is 
duurzaam werken voor mij niet meer dan 
logisch. Je kunt wel goedkoop materiaal 

gebruiken, maar dat wreekt zich altijd in 
de toekomst. Ik werk dan ook met een 
team van specialisten dat verder kijkt 
dan een mooi plaatje. Een tuin moet 
een heerlijke plaats zijn voor de mensen 
maar ook voor de dieren die er gebruik 
van maken. Dus als ik een tuin aanleg 
of verander bespreek ik met de klanten 
wat hun wensen zijn en laat hen moge-
lijkheden zien waaraan zij misschien zelf 
nog niet gedacht hebben. Mogelijkheden 
die hun tuin tot een levende tuin maken. 
Uiteindelijk moet het een droom van een 
tuin worden en met de specialisten die ik 
in kan zetten lukt dat ook. Bij grotere pro-
jecten komt Jonkers Infra projecten om de 
hoek. Ook hier kijk ik naar het totaalpla-
tje mens en natuur. Dit kan zowel voor 
particulieren zijn als voor de overheid. We 
hebben speeltuinen aangelegd, zorgen 
voor grond-, weg- en waterbouw en nog 
veel meer. Sinds enige tijd maken wij ook 
groenwanden. Je moet hierbij denken aan 
beplante muren. Nu worden deze wel va-
ker gemaakt maar dit is vaak op basis van 
grond. Wij gebruiken substraten en die 
hebben meerdere voordelen. Ze gaan niet 
dood, klinken niet in en veran-
deren niet. Bovendien gaan 
ze dertig jaar mee en kunnen 
daarna vervangen worden. 
De substraten zorgen dat de 
planten die in de muur zijn 
gevoed worden. Zo bouwen 
we bijvoorbeel ook eetbare 
wanden voor restaurants. Het 
ziet er mooi uit en is ook nog 
heerlijk in het gebruik. Vaak 
verwerken we ook planten die 
voor insecten smakelijk zijn. 
Zo heeft niet alleen de mens 
maar ook de natuur er iets 
aan. De projecten die Jonkers 

Infra uitvoert zijn een waardevolle groene 
investering.

In mijn werk als hovenier werd ik regelma-
tig geconfronteerd met kleinere bouwwer-
ken voor in de tuin”, vertelt Arno verder. 
“Heien heeft vaak een enorme impact op 
de naaste omgeving en is dus geen optie. 
Buren gaan klagen vanwege het geluid, 
de muren van omliggende gebouwen 
trillen en er kan schade ontstaan. En dan 
heb ik het nog niet over de grote machi-
nes die hun sporen achter laten als zij 
door de tuin moeten! Het mooie is ook dat 
de schroeffundering in vrijwel alle bo-
demsoorten toegepast kan worden en je 
hebt geen uithardtijd zoals met beton. Dus 
je kunt gelijk verder met bouwen.” Een 
typisch voorbeeld van de manier waarop 
Arno werkt is een opracht in de gemeente 
Maastricht. Hier gingen de balkons van 
een fl atgebouw hangen en deze moesten 
ondersteund worden. Er kon niet geheid 
worden en er moesten palen onder de 
balkons. Arno bedacht een constructie om 
de ondersteunende palen te verbinden 
met de schroeven in de grond en zo wer-
den de balkons weer veilig gemaakt. De 
schroeffunderingen worden ook gebruikt 
voor poolhuizen, zwembaden, tuinhuizen, 
erkers, voor huizen zelf maar ook voor 
velden met zonnepanelen. Eigenlijk zijn 
de gebruiksmogelijkheden legio. Wie Arno 
hoort praten over de mogelijkheden van 
zijn bedrijf merkt dat deze heel ver gaan. 
Een recreatiepark met huisjes gebouwd 
op een schroeffundering met een fantas-
tische omgeving om in te dwalen tussen 
groene wanden, afgewisseld met uitge-
strekte speelmogelijkheden. Dat is zonder 
meer te realiseren. Door de vakkennis 
van Arno met zijn specialisten en hun 
creative oplossingsgerichte denken is de 
Jonkersgroep een volwaardig partner als 
het gaat om duurzame oplossingen voor 
ruimtelijke ordening en paticuliere tuinen. 

De Jonkers Groep biedt oplossingen 
voor overheid en privé personen


