Kleine Veerweg 11 A
1973 - 1974
Klaas Pierik vanaf 1961 werkzaam bij de familie Veldman, heeft zelf zijn periode aan de Kleine Veerweg
opgeschreven, hij vervolgt hier zijn verhaal wat begon bij nr. 11.

Situatie 2019
Nadat Asjen Veldman en zijn vrouw Sientje in 1973/1974 zijn gestopt met de bloementeelt, en alleen nog
de bloemenhandel doen, is er geen werk meer.
In 1964 was ik getrouwd met Irene, we kregen 2 kinderen, Mirjam en Ronald. We woonden in Ittersum.
We konden 4000 m² grond van de familie Veldman kopen. Op dat stukje grond zijn we in goed overleg met
Asjen en Siny met ons tuincentrum begonnen
Irene verkocht plantjes en ik ging tuinen aanleggen en onderhouden. Het oude ketelhuis was het
bedrijfsonderkomen.
In die tijd was de rente hoog 12 tot 13 %, maar met hard werken kwamen wij toch vooruit.
De belangstelling voor tuinen werd steeds groter. In de Aa-landen werd veel gebouwd en de mensen uit
deze nieuwe wijk wisten “Tuincentrum “Kleine Veer” steeds beter te vinden.

Het begin van het Tuin Centrum vanaf 1974

1978 – 1980
De overige grond die Asjen Veldman jaren eerder aan Coen Bredenhoff had verkocht konden wij na 3 jaar
terug kopen. We betaalden wel de hoofdprijs, maar we konden uitbreiden.
In 1980 konden we een huis bouwen op het perceel dat ondertussen 1,5 ha. was.
In die periode werden in Zwolle-Zuid de eerste woningen opgeleverd, de economie trok aan en de mensen
besteden meer geld aan de tuin. We kregen geleidelijk aan meer medewerkers op het Tuincentrum, wat
Irene’s afdeling was en ook het Hoveniersbedrijf breidde zich uit.

Hoe de zaak zich ontwikkelde.
1980 - 2005
Onze kinderen Mirjam en Ronald groeiden mee in het bedrijf en hielpen ook mee.

Zoon Ronald had wel zin om het bedrijf over te nemen. Maar eerst heeft hij een paar jaar bij andere
bedrijven gewerkt om ervaring en kennis op te doen. Hij kwam er daardoor achter dat een combinatie van
Hoveniersbedrijf en Tuincentrum wel inhield dat je dan dag en nacht moest werken.

Volop drukte rond de eeuwwisseling.
In 2005 nam Ronald het Hoveniersbedrijf over. Bij het Tuincentrum was er een leegverkoop.
De ruimte om het huis kreeg een andere bestemming: Siertuin, Boomgaard, Moestuin, Pluktuin, Paardenwei en Geiten-wei.
Irene en ik wilden graag aan de Kleine Veerweg blijven wonen, daarom ging Ronald naar een andere
locatie, Nilantsweg in Spoolde.

Een nieuwe fase is ingeluid vanaf 2005 geen Tuin Centrum meer.
2008 – 2020
Mijn vrouw Irene komt na een hersenbloeding te overlijden. Altijd hard gewerkt en met 66 jaar is het over.
Dan stort je wereld in, maar het leven gaat wel door.
Na 5 jaar alleen wonen kwam ik via mijn vrijwilligerswerk een lieve vrouw tegen die ook nog eens groene
vingers heeft. Nu doen we samen de grote tuin om ons huis.
Hennie heeft veel plezier in het combineren van vaste planten, daarnaast is zaaien en stekken haar hobby.
Wij genieten van onze tuin en willen graag ook andere mensen daarvan laten genieten.
Daarom stellen we onze tuin open voor het publiek, onder de naam “Landschapstuin “Kleine Veer”.

Zo kan er in 80 jaar veel veranderen: van Groente telen, Bloemen kweken,
Tuincentrum/Hoveniersbedrijf en dan nu Landschapstuin.
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