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Een goede zeventien jaar geleden ging Wouter 
van Gent als bijbaan bij een hovenier in dienst. 
‘Mooi werk’, vertelt hij. Omdat hij de smaak te 
pakken kreeg, begon hij elf jaar geleden voor 
zichzelf. Sinds vijf jaar is Van Gent nu de trotse 
eigenaar van Star Landscaping Cuijk aan de rand 
van de Maas in het Brabantse Katwiek (Katwijk). 
Het hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf is 
gespecialiseerd in het ontwerpen, aanleggen en 
het onderhouden van tuinen, voor zowel  
particulieren als voor bedrijven.

De markt op
‘Binnen de particuliere markt bestaat ons werk 
voornamelijk uit tuinaanleg en -onderhoud’, ver-
telt Van Gent. ‘In de zakelijke markt organiseren 
we onder meer voor vve’s en aannemers het 

groengedeelte van projecten. Denk aan tuinen 
van bedrijven, parken, maar ook het groen 
langs nieuwe wegen of de aanplant van bomen 
in nieuwe woonwijken.’ Het gros van het werk 
bestaat uit lokale opdrachten in de regio Cuijk 
en rond Nijmegen, vertelt de eigenaar.
Momenteel voert Star Landscaping nog 
opdrachten uit in onderaanneming, maar het 
liefst gaan ze straks zelf de aanbestedingsmarkt 
op. ‘We willen wat meer de kant van de groot-
groenvoorziener op’, vertelt Van Gent. ‘De hove-
nierskant kennen we, en daar zitten we goed in 
het werk. De groenvoorzieningskant kunnen en 
willen we verder uitbreiden.’ Zo zou Van Gent in 
de toekomst graag meer opdrachten van over-
heden en semioverheden binnenslepen. ‘Dat is 
ook een van de redenen dat we het Groenkeur-
certificaat voor groenvoorziening wilden halen.’ 

Certificering
Het behalen van VCA en het Groenkeur-
certificaat was niet zo moeilijk, laat de groen-
voorziener weten. Van Gent werkt gestruc-
tureerd en met hulp van zijn partner, die de 
administratie bestiert, hebben ze de zaken 
netjes op orde. Van Gent is blij met het certifice-
ringstraject: ‘Voorheen wilde ik bijvoorbeeld de 
medewerkers opleidingen laten volgen, maar 

als het druk was, schoof ik dit zomaar weer een 
periode door. Nu ben ik erop gefocust dat ik die 
zaken ook op tijd uitvoer en de toolboxen op 
tijd afrond. Mijn vriendin houdt dit scherp in de 
gaten; zij legt alles vast wat ik doe.’
Met de beoogde groei van het bedrijf ziet Van 
Gent het personeelbestand ook graag wat 
verder uitdijen. Nieuwe medewerkers vinden is 
echter niet altijd makkelijk, en dus leiden ze die 
bij Star Landscaping veelal zelf op. ‘Naast verder 
doorgroeien in de zakelijke en overheidsmarkt, 
willen we ook op het gebied van daktuinen 
meer stappen maken’, vertelt Van Gent. ‘We heb-
ben al aardig wat extensieve daktuinen in aanleg 
en onderhoud, waaronder in Nijmegen, maar er 
is zeker nog ruimte om te groeien. Maar willen 
we daar de tijd en ruimte voor hebben, dan zijn 
er wel wat extra handen nodig.’ 

Stichting Groenkeur verwelkomt wederom 

een nieuwe deelnemer: Star Landscaping in 

Katwijk in de gemeente Cuijk. Het bedrijf mocht 

begin november het Groenkeur-certificaat voor 

Groenvoorziening aan de muur hangen. 
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‘Met Groenkeur-certificaat 
hopen we meer grote 
opdrachten binnen te slepen’
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