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InhoudsopgaveVoorwoord
Groen wordt steeds belangrijker als rustgevende en sociale component in ons bestaan. Groen 

is duurzaam,  zorgt voor rust en inspiratie. In een omgeving waar mensen zich goed voelen. 

Dat geldt niet alleen voor een park of een privétuin, maar ook voor de groenvoorziening van 

bedrijven en instellingen.  

Onze overtuiging is dat groen meer is dan een verzameling planten, heesters, bomen en 

gazon. Het gaat ook om een visie die aansluit op het doel en het gebruik. Pas dan is groen 

echt duurzaam. Met een functie die is gericht op de mens.  

Hartman Hoveniers & Boomverzorgers 

‘Groen tot in iedere vezel’

Nico Witbreuk
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Tuinaanleg Een groene strategie
Een gezonde omgeving waarin de mens zich thuis voelt, zich 

kan ontspannen en nieuwe energie opdoet. Dat is de uitdaging 

voor nu en de toekomst als het gaat om groenvoorziening in 

zowel de zakelijke als non-profit sector. Groen, dat niet alleen 

bepalend is voor de uitstraling en identiteit, maar in meerdere 

opzichten toegevoegde waarde biedt. Hartman Hoveniers & 

Boomverzorgers draagt hieraan bij. Niet alleen door een ontwerp 

dat aansluit op de wensen en eisen, maar dat ook rekening 

houdt met aspecten als MVO en maatschappelijke en culturele 

elementen.

Daarbij hanteert Hartman Hoveniers & Boomverzorgers in 

alles een groene strategie. Dat betekent in de praktijk dat wij 

duurzaam te werk gaan. Bijvoorbeeld door gebruik te maken 

van energiezuinig materiaal, rijtijden efficiënt organiseren en 

alleen werken met duurzame en milieuvriendelijke producten en 

meststoffen. Maar ook met de keuze voor de beplanting houden 

wij rekening met het milieu in de meest brede zin. Op deze 

manier sluit onze aanpak volledig aan op de duurzame strategie 

van onze opdrachtgevers. Dat is groenvoorziening met oog voor 

de toekomst.
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Onze duurzame taak
Hartman Hoveniers & Boomverzorgers is actief in het brede 

spectrum van groenvoorziening. Voor zowel profit als non-

profitorganisaties verzorgen wij aanleg en onderhoud van groen. 

Tuinen rondom bedrijven, de groenvoorziening bij instellingen, 

variërend van zorg tot onderwijs, alsmede voor overheden en 

diensten, die ons inschakelen voor specialistische diensten. In 

alle gevallen zien wij het als onze taak om groenvoorziening te 

realiseren waarbij rekening gehouden wordt met de betekenis 

voor de gebruikers. 

Hartman Hoveniers & Boomverzorgers is voor uiteenlopende 

opdrachtgevers in staat alle werkzaamheden rondom de 

groenvoorziening voor rekening te nemen. Uiteraard ook voor 

het reguliere onderhoud. In alles nemen wij daar onze groene en 

duurzame taak serieus.

De kennis en de ervaring van onze hoveniers nemen daarbij 

een belangrijke positie in. Onze organisatie is erop gericht om 

binnen de beschikbare budgetten optimale prestaties te leveren. 

Vooraf worden nauwkeurige afspraken gemaakt, waarbij de 

opdrachtgever kan vertrouwen op onze correcte diensten en hoge 

kwaliteit.

Ons portfolio

 Aanleg en onderhoud van groenvoorziening, parken,   

 sportcomplexen, etc. 

 Onderhoud op basis van raamcontracten. 

 Voorjaarsbeurt inclusief gazonwerkzaamheden, maaien.

 Zomerbeurt inclusief schoffelen, uitharken, hagen knippen.

 Najaarsbeurt inclusief bemesting en blad ruimen.

   Winterwerkzaamheden zoals gladheidsbestrijding bij 

 sneeuw, ijs en ijzel. 

 Bestratingen en bijkomend vastgoedonderhoud.

 Grasmaaien.

 

 

Hartman Hoveniers & Boomverzorgers werkt volgens de 

richtlijnen van de VHG. Deze brancheorganisatie staat voor 

duurzaam (MVO) ondernemen en het bevorderen van groen als 

belangrijke elementen in de leefomgeving

Onderhoud
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Boomverzorging Het belang van bomen
Bomen zijn in een groene omgeving van groot belang. Door 

de Co²-omzetting in zuurstof dragen bomen immers bij aan 

een gezond milieu. De gecertificeerde boomverzorgers van 

Hartman nemen het onderhoud aan bomen daarom ook zeer 

serieus. Vanaf de aanplant is ons team in staat om bomen op 

een gezonde manier te laten groeien en zo bij te dragen aan de 

leefomgeving. Niet alleen door het opslaan en omzetten van Co² 

maar ook door hun landschappelijke functie in tuin of park. 

Gezonde bomen hebben onderhoud nodig. Er moet deskundig 

worden gesnoeid, zodat de vorm van de boom geen geweld wordt 

aangedaan en de boom in de natuurlijke vorm en pracht blijft. Er 

is ook het veiligheidsaspect. Voor verkeer en voetgangers kunnen 

bomen, indien niet tijdig gesnoeid, een gevaar vormen.  

De bomen moeten dan wordt teruggesnoeid en dode takken 

worden verwijderd. 

In alle gevallen kan door de opdrachtgever, zowel bedrijven als 

gemeentes, diensten en instellingen, een beroep worden gedaan 

op de boomdeskundigen van Hartman. Met het juiste materiaal 

wordt er veilig  en verantwoorde te werk gegaan. Ook als er 

bomen gekapt moeten worden neemt Hartman dit voor rekening. 

Door onze efficiency beperken wij daarbij de overlast tot het 

minimum.

Hartman beschikt over gecertificeerde European Tree Workers. 

Deze specialisten zijn volledig op de hoogte van de specifieke 

eisen die bomen stellen aan hun groeiplaats, wet- en regelgeving,

Boomveiligheid en snoei- en rooitechnieken, al dan niet met 

gebruik van hoogwerker en klimuitrusting. 

 

Referenties

Hartman beheert, onderhoudt en snoeit de bomen in o.a. de 

gemeenten Dinkelland, Haaksbergen en Berkelland. Vanwege 

de ruime ervaring en de professionele aanpak heeft Hartman de 

snoei van leibomen, bomen rondom sportaccommodaties en het 

opsnoeien van bomen langs wegen in beheer.
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Professioneel begraafplaats 
onderhoud
De aanleg en het onderhoud van begraafplaatsen is een 

specialisme van Hartman Hoveniers & Boomverzorging.  In de 

achterliggende jaren is hier veel ervaring mee opgedaan. Daarbij 

zorgen onze hoveniers niet alleen voor de groenvoorziening. Op 

diverse begraafplaatsen worden ook de graven gedolven. Daartoe 

beschikt ons bedrijf over speciale graafmachines, zodat snel en 

efficiënt te werk wordt gegaan en alleen op moeilijke bereikbare 

plekken handmatig wordt gedolven. 

De werkzaamheden omvatten uiteraard ook het onderhoud van 

gedenktekens en grafmonumenten, zoals het bestrijden van mos 

en alg. Daarnaast worden snoeiwerkzaamheden aan hagen en 

overige beplanting uitgevoerd en alsmede duurzame op 

duurzame wijze onkruid verwijderd. Deze werkzaamheden 

worden ook voor individuele graven verricht.

 

Van belang is ook het verzorgen van de paden. Vrijhouden van 

zand en bladeren en in de winterperiode het sneeuw-en ijsvrij 

maken is, zeker bij een begrafenis, zeer belangrijk.

Wat kan Hartman Hoveniers & Boomverzorgers voor u betekenen: 

 Begraafplaats onderhoud.

 Grafaanleg.

 Grafdelving.

 Grafonderhoud.

 Opgravingen en herbegravingen.

 Verzorging van het columbarium.

Begraafplaatsen
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Hartman Hoveniers 

 Groene partner in duurzaam groenonderhoud 

 Heldere afspraken en raamcontracten 

 Flexibele aanpak

 Oog voor functie en de gebruiker

Buurserstraat 110
7481 EL  Haaksbergen

tel 053 572 21 54

info@hartmangroen.nl
www.hartmangroen.nl


