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R
uim twintig jaar geleden - na 
het afronden van de tuinbouw-
school in Boskoop - begint 
John’s carrière in het ontwer-
pen en aanleggen van tuinen. 

Aanvankelijk zit hij achter de tekentafel, maar 
later voert hij mooie projecten in zowel bin-
nen- als buitenland uit. Toch vindt John het 
eind 2012 – na vijftien jaar bij een middel-
groot hoveniersbedrijf  te hebben gewerkt 
- tijd om een nieuwe stap te maken.

“Hoe goed mijn carrière bij het bedrijf waar 
ik werkte ook liep,” John deed de volledige 
directievoering,”het was tijd voor een nieuwe 
uitdaging. Door mijn jarenlange ervaring in 
deze branche heb ik een groot netwerk van 
professionele specialisten, zoals tuinarchi-
tecten, hoveniers, grondwerkers en tim-
mermannen om me heen verzameld. De 
beste specialist plaatsten op een bij hem 
passende opdracht was mijn idee: iedere 
vakman heeft tenslotte zijn eigen speciali-
teit! Zo is het nieuwe concept ontstaan. 

Groenregisseur John de Zoete startte eind vorig jaar zijn bedrijf dat zich richt op het ontwerpen 

en aanleggen van tuinen. Er zijn natuurlijk heel veel groenbedrijven, maar De Zoete onder scheidt 

zich door een nieuw concept dat ook de naam van het bedrijf is: Groenregie. Wat dit nieuwe 

concept inhoudt, vertelt John vanuit zijn kantoor aan de Th. van Leeuwensingel  

in Reeuwijk, waar Groenregie gevestigd is. 

Zo gezegd, zo gedaan. Bij Groenregie heeft 
de klant alleen contact met mij zodat de 
communicatie goed en helder is. Ik ga met 
de klant kijken wat de wensen zijn en welk 
budget er beschikbaar is. Vervolgens ga ik 
met dit wensenpakket aan de slag en kijk 
welke specialisten het best bij deze opdracht 
passen: ‘matchmaking’, noem ik dat. Ik 
begeleid het proces en communiceer met 
de uitvoerders. Zo blijven de lijntjes kort en 
wordt er efficiënt gewerkt. Groenregie is 
geen hoveniersbedrijf dat het jaar rond, dus 
ook in de winter, alle kosten heeft voor het 
personeel en materialen zoals auto’s en 
busjes, wat aanzienlijk scheelt in het uur-
loon dat berekend wordt. Dit voelt de klant 
in de portemonnee.”

Ook al is John nog vrij kort bezig, zelfs in 
deze lastige tijd weten de klanten hem te 
vinden. “Ik ben geen vreemde in deze bran-
che en het is goed om te merken dat klan-
ten mij weten te vinden. De specialisten 
hebben vaak geen tijd voor acquisitie en 

klantbezoeken ‘s avonds: zij willen vooral 
doen waar ze het beste in zijn. Wanneer zij 
samenwerken met Groenregie, kunnen zij 
zich hier volledig op concentreren en doe 
ik de rest.” 

Tot slot vertelt John dat hij zich ook richt 
op mooie, aparte eyecatchers in de tuin. 
“Het is natuurlijk prachtig om in je tuin een 
ware blikvanger te hebben. Dit kan een 
object zijn, maar ook iets functioneels. Zo 
hebben we laatst als erfgrens een zes meter 
lange wand gemaakt van cortenstaal, met 
een haard over de volledige lengte ervan 
en een buitenkeuken met een betonlook 
blad van een paar meter lang, gemaakt van 
weerbestendig polyester. Stoere houten 
kastjes eronder en je hebt echt iets unieks.” 
Ook voor dit soort uitdagingen is Groenregie 
altijd bereid om mee te denken. <
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