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Donar Groen bestaat sinds 1995, toen Frans van 
der Hulst het bedrijf overnam. Ondertussen is zijn 
zoon Ralph mede-eigenaar van het bedrijf, dat 
zich richt op de verkoop van handgereedschap-
pen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor 
gemeenten, sociale werkplaatsen, hoveniers en 
groenvoorzieners. Er werken in totaal zeven men-
sen, wat volgens Ralph de grote kracht is. ‘Ons 
bedrijf is geen grote machine van mensen die zich 

aan regels en procedures moeten houden. Dat is 
onze kracht. We hebben een grote voorraad, dus 
wanneer een klant met spoed iets nodig heeft, ren 
ik zelf naar het magazijn om het artikel te pakken. 
Dat maakt ons flexibel.’

Verschillende generaties ontmoeten elkaar
Na twee jaar afwezigheid staat Donar Groen weer 
op de vakbeurs, maar wel met een ander doel 
dan voorheen. ‘Vroeger gingen we altijd met een 
wagen vol handgereedschap naar de beurs, maar 
we merkten dat dat niets nieuws toevoegde. 
Mensen kennen de producten die we verkopen. 
Daarom doen we het dit jaar op een andere 
manier. We gaan er staan voor de mensen, om 
nieuwe contacten op te doen en om bestaande 
klanten te ontmoeten. Het gaat veel meer om de 
relaties.’ Volgens Van der Hulst wordt het een ont-
moeting tussen verschillende generaties. ‘Ik ga er 
samen met mijn vader staan. Veel mensen kennen 
hem al geruime tijd; in 2020 runt hij het bedrijf al 

25 jaar. Ik ken meer jongere mensen, omdat ik veel 
contact heb met de nieuwe generatie.’ 
Januari is volgens Van der Hulst een gunstige tijd 
voor de Groene Sector Vakbeurs. ‘Het is de beurs-
tijd. We gaan er staan met een statafel en concen-
treren ons op wat er allemaal gebeurt tijdens de 
beurs. We zijn tevreden als we leuke gesprekken 
hebben gevoerd, oude contacten hebben aange-
haald en nieuwe klanten hebben ontmoet. Met die 
verwachting gaan we erheen.’

Ralph van der Hulst en zijn vader 
Frans brengen generaties bij elkaar 
Donar Groen is na een aantal jaar afwezigheid weer present op de Groene Sector 
Vakbeurs
Het is een klein familiebedrijf met een grote landelijke impact. Na een paar jaar afwezigheid is Donar Groen dit jaar weer als vanouds aanwezig op de 

Groene Sector Vakbeurs. Volgens mede-eigenaar Ralph van der Hulst worden het mooie ontmoetingen met de huidige klanten, maar ook met oude 

bekenden.
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