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Nick hoeft niet lang na te denken als we hem vra-
gen of hij als kind al wist dat hij ‘iets met tuinen’ 
wilde gaan doen.  “Ik hielp vroeger op woensdag-
middagen mee in de moestuin van mijn opa en 
oma. Nou ja, helpen, ik bouwde er hutten”, lacht 
hij. “Ik denk dat daar mijn passie voor tuinieren is 
ontstaan. Op de middelbare school moesten stages 
gelopen worden bij twee verschillende bedrijven 
die je interesse hadden. Ik liep beide bij een hove-
nier. Ik weet nog dat de juf het daar toen niet mee 
eens was, want het moesten twee verschillende 
bedrijven zijn, maar ik wilde niets anders. Zo rond 
mijn zeventiende was het voor mij duidelijk dat ik 
een eigen bedrijf wilde. Vanaf dat moment werkte 
ik daar gericht naar toe. Tijdens de vijf jaren die 
volgden, legde ik op zaterdagen tuinen aan en 
spaarde flink. Mijn ouders gaven mij altijd mijn 
eigen verantwoordelijkheid als het aankwam op 
mijn toekomst. Ze leenden mij bijvoorbeeld geen 
geld voor het opzetten van het bedrijf, ik heb alles 
zelf bij elkaar gespaard ook voor de auto’s en de 
aanhangers.”

Twee bussen met zijn naam 
erop rijden rond in de regio. Hij 
heeft twee mensen in dienst en 
zelf is hij zeven dagen per week 
met zijn bedrijf bezig. Van Hoef 
Tuinprojecten, met de 27-jarige 
Nick van Hoef aan het roer, startte 
in 2012 en behoort inmiddels tot 
‘de groten’ in de regio als het 
gaat om tuinontwerp, tuinaanleg 
en tuinonderhoud. Hoe zo’n 
jonge gast al op jeugdige leeftijd 
een florerend bedrijf heeft 
opgebouwd? We vragen het hem!

Een jong team met een 
   moderne kijk op tuinen

Uitstraling
Na een hoveniersopleiding op mbo-niveau, volgde 
Nick nog de hbo-opleiding Tuin- en Landschaps-
management. Hij wist echter al langer dat hij als 
hbo’er op dit gebied geen baan bij bijvoorbeeld 
een gemeente wilde. “Vanachter een bureau pro-
jecten aansturen, is niks voor mij”, zegt hij daar-
over. Twee maanden voor hij afstudeerde had hij 
zijn onderneming al helemaal uitgedacht en op-
gezet. “Als je een eigen bedrijf hebt, wil je toch 
trots uitstralen, dus ik heb veel tijd en geld gestopt 
in de uitstraling. Het is immers je naam waarmee 
je rondrijdt. Een schoolkameraad, waarmee ik al 
jarenlang samenwerkte op zaterdag, nam ik aan 
op payrollbasis. Sinds een tijdje hebben we een 
derde man in dienst. Mijn vriendin Linda, die in 
het dagelijks leven accountant is, werkt achter de 
schermen mee aan de boekhouding. We kennen 
elkaar nu zo’n acht jaar en hebben een dik jaar 
geleden een huis gekocht in de wijk Moesel, dat 
we samen geheel eigenhandig verbouwen.” Als we 
Nick vragen of zijn tuin dan ook perfect aangelegd 
wordt, antwoord hij: “De voortuin natuurlijk wel, 
want die is het visitekaartje. Onze achtertuin zal 
zeker mooi en duurzaam worden, maar vooral ook 
praktisch. Als ik thuis ben, wil ik niet ook nog mijn 
eigen tuin schoffelen.”

Tuinkeur
Als een klant Nick opbelt met de vraag of hij de 
tuin eens onder handen kan nemen, volgt er eerst 
een persoonlijk gesprek. “Ons sterke punt is dat 
we breed meedenken met de klant. We kijken sa-
men wat wij als bedrijf kunnen uitvoeren en wat 
de klant zelf kan en wil doen. Daarna worden er 
een schets en een gespecificeerde offerte gemaakt 
zodat de klant kan bekijken wat hij wel en eventu-
eel niet wil laten doen. Wat betreft de mogelijk-
heden: die zijn haast oneindig. Grondwerk, kunst-
gras, tuinverlichting, beregening, overkappingen, 
vijvers, boomverzorging, onderhoudscontracten, 
keramische terrassen… Om ons te onderschei-

den van andere hoveniers, zijn we aangesloten 
bij ‘Tuinkeur’, hét kwaliteitskeurmerk voor de 
groene ondernemer. Tuinkeur kijkt tweemaal per 
jaar naar je professionaliteit, vakbekwaamheid en 
kwaliteit. Zo laat je aan je klanten zien dat je je 
onderscheidt in het grote aanbod van hoveniers en 
dat wij een betrouwbare partij zijn.”

Alles zelf
Van Hoef Tuinprojecten neemt de aanleg en het 
onderhoud van een tuin compleet in eigen hand. 
“Klanten krijgen óns team over de vloer, niemand 
anders. We doen alles zelf. Mensen denken vaak 
dat een tuinman alleen voor het snoeien en voor 
de plantjes is, maar wij maken juist unieke tuinen 
van A tot Z. Daarbij leveren we ook goede nazorg. 
Die betrokkenheid met de klant kost veel tijd, 
maar dat ik heb het er graag voor over. Doordat 
elke vrije minuut in het verbouwen van het huis 
gaat zitten, is er weinig tijd voor echte ontspan-
ning. Maar ach, het is nog even doorzetten en dan 
kunnen Linda en ik in ons eigen huis gaan genie-
ten. Dat luidt weer een nieuwe fase in. Ik heb er 
zin in!” 

Van Hoef Tuinprojecten

jongeondernemersuitweerterland
J.O.U.W. VERHAAL

Van Hoef Tuinprojecten 
Oudenakkerstraat 49

6006 BB Weert
06 - 47 99 81 80

www.vanhoeftuinprojecten.nl
www.facebook.com/VanHoefTuinprojecten

27


