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InhoudsopgaveVoorwoord
Een tuin is veel meer dan gras, heesters, bomen of een vijver. Het is uw leefomgeving. Een 

plek waar u zich optimaal thuis moet voelen en tot rust komt. Waarin zich uw persoonlijke 

smaak en lifestyle spiegelt. Daarom vraagt uw tuin om alle aandacht.  Hartman Hoveniers & 

Boomverzorgers realiseert tuinen die aansluiten op uw wensen. Aangelegd voor zorgeloos 

plezier en optimaal onderhouden.  Dat doen wij met liefde en respect voor de natuur. En 

vanuit de visie dat een groene omgeving belangrijk is voor u en dus de beste zorg verdient. 

 Hartman Hoveniers & Boomverzorgers 

‘Groen tot in iedere vezel’

Nico Witbreuk



Tuinaanleg
De tuin van uw leven
Van uw tuin moet u kunnen genieten. Elke dag, ieder seizoen. 

Dat kan door een tuin te ontwerpen en aan te leggen die volledig 

bij uw situatie en voorkeuren past. Die rekening houdt met u, uw 

gezin en uw leven. Een tuin die een verlengstuk van uw woning 

is.  Om die tuin te realiseren is deskundigheid en ervaring nodig. 

Hartman is ook voor u die deskundige en ervaren partij. Met 

kennis van zaken, met de beste adviezen en niet in de laatste 

plaats gemotiveerde medewerkers, die weten dat uw wensen en 

eisen tot in de puntjes moeten worden gerealiseerd. 

Van tuinontwerp tot beplantingsplan spreken wij vooraf alle 

aspecten tot in detail door. Dat betekent ook straatwerk, de 

aanleg van een vijver of ander elementen. Hartman Hoveniers 

& Boomverzorgers heeft naast ervaring ook de techniek en de 

materialen voor alle werkzaamheden. Daarom leggen wij graag 

uw tuin aan. De tuin van uw leven! 

Een tuin waarin je de natuur kunt 

zien, voelen, horen, ruiken én proeven. 

Dat is een Levende tuin.
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Tuinonderhoud
Zorg voor uw groen
Het onderhoud van een tuin is een belangrijk thema. Want hoe 

onderhoudsvriendelijk ook ontworpen en aangelegd, altijd zal er 

gedurende het jaar zorg moeten worden besteed aan uw groene 

paradijs. Dat laat u bij voorkeur over aan mensen die over ervaring 

en kennis beschikken en aandacht hebben voor alles wat moet 

groeien en bloeien in uw tuin. Tuinonderhoud is immers een vak. 

En dat vak beheerst het team van Hartman van A tot Z. 

Bij het ontwerpen en aanleggen van een tuin, kunnen wij al bepalen 

hoeveel onderhoud er  nodig zal zijn. Dat kan bijvoorbeeld door 

te kiezen voor een evenwichtige beplanting, de omvang van het 

gazon en de keuze voor heesters en bomen. Toch zal er in alle 

gevallen deskundig onderhoud nodig zijn. Het snoeien van heesters 

is bijvoorbeeld een specialisme dat u kunt toevertrouwen aan de 

experts van Hartman.  Ook een tuin die verwaarloosd is of veel 

achterstand heeft in onderhoud, wordt door onze mensen weer met 

liefde in oude luister hersteld of opnieuw ingericht.

Hartman vindt tuinonderhoud geen noodzakelijke last, maar een 

prachtig vak met een mooi resultaat. Het is onze passie om uw 

prachtige tuin weer helemaal in conditie te brengen én te houden!

Hartman verzorgt o.a. de volgende werkzaamheden:

 Voorjaarsbeurt inclusief gazonwerkzaamheden, maaien.

 Zomerbeurt inclusief schoffelen, uitharken, hagen knippen.  

 Najaarsbeurt inclusief bemesting en blad ruimen.

   Ook maken kanten afsteken, hagen snoeien    

 en begeleidingssnoei vaak deel uit van de    

 onderhoudswerkzaamheden.

 

 
Groen tot in iedere vezel. Dat kenmerkt Hartman Hoveniers & 

Boomverzorgers. Daarom werken wij ook met de beste producten. 

Wij leveren bijvoorbeeld organische meststoffen zodat u 

gegarandeerd voor iedere toepassing de juiste meststof gebruikt. 

Milieuvriendelijk en dus duurzaam!
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Boomverzorging
Het beste voor bomen
Het onderhoud aan bomen is een specialisme dat u aan experts 

moet overlaten. Hartman Hoveniers & Boomverzorgers heeft 

die specialistische kennis. Van aanplanten en verzorging 

tot begeleiding van snoei, boomtaxatie-of verankering en 

kapwerkzaamheden. Alleen met de juiste ervaring en uitrusting is 

het mogelijk om bomen op een goede manier te verzorgen en te 

laten groeien. Want verkeerde snoei kan uiteindelijk veel problemen 

opleveren. 

Bomen hebben een belangrijke functie omdat deze Co² omzetten in 

zuurstof. Ook daarom verdienen bomen alle aandacht. Dat begint 

bij een goed advies. Hartman adviseert als bomen een zwakkere 

groei hebben, slechte bladontwikkeling of andere problemen. 

Vervolgens kunnen wij de juiste maatregelen nemen, zoals 

snoeien. Voor de veiligheid bijvoorbeeld omdat de boom verkeer of 

voetgangers hindert. Maar er zijn allerlei andere redenen om goed 

voor uw bomen te zorgen. De vorm en de functie bepaalt daarbij 

de mate van onderhoud.  Bomen worden vanaf de aanplant tot 

wel twintig jaar door ons begeleid, zodat deze perfect passen in de 

omgeving en een mooie kroon ontwikkelen. Ook volwassen bomen 

blijven verzorging nodig hebben, zoals dood hout verwijderen, het 

opkronen van takken en zwakke of zieken delen verwijderen. 

En uiteraard: ook het ruimen van bomen, die te groot zijn of 

ziek, wordt door de boomverzorgers van Hartman voor rekening 

genomen. En dankzij de stobbenfrees zorgen wij ook dat u geen 

last heeft de stronk. 

 

 

Van planten tot kap zorgt Hartman 
Hoveniers & Boomverzorgers er dus 
voor dat bomen een prachtige en 
nuttige functie hebben. 
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Een bijzondere plek
Een graf is een bijzondere plek. Een plek met een eigen sfeer. 

Om te herdenken en om te herinneren.  Daarom is het aanleggen 

en verzorgen van de laatste rustplaats van een dierbare erg 

belangrijk. Hartman Hoveniers & Boomverzorgers neemt u 

die zorg uit handen. Zeker in een moeilijke periode waarin veel 

geregeld moet worden, kunt u vertrouwen op onze correcte 

dienstverlening. Met alle respect voor de overledene en de 

nabestaanden adviseren wij en maken van de laatste rustplaats 

een fraai aangelegde waardevolle plek. Ook het onderhoud daarna 

nemen met onze kennis en ervaring uit handen. Zodat het graf er 

op ieder moment en in ieder seizoen prachtig bij ligt.  

 

Wat wij voor u kunnen betekenen: 

 Aanleggen en inplanten van de laatste rustplaats,

 in overleg met uw wensen. 

 Verzorgen van het onderhoud van het graf,

 (b.v. maandelijks, of per kwartaal).

 Een eenmalige onderhoudsbeurt.

 Opgraving en herbegraving.

 Urnplaats verzorging.

Begraafplaatsen
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Buurserstraat 110
7481 EL  Haaksbergen

tel 053 572 21 54

info@hartmangroen.nl
www.hartmangroen.nl

Hartman Hoveniers 

 Groene partner in duurzaam groenonderhoud 

 Heldere afspraken en raamcontracten 

 Flexibele aanpak

 Oog voor functie en de gebruiker


