
Integrale benadering staat voorop 
bij Oosterhof Holman Groen

Oosterhof Holman Groen, is een noordelijk opererende 
groenvoorziener met ruim 25 jaar ervaring met het inrichten 
en onderhouden van de groene buitenruimte. Wij geven 
advies aan gemeenten, instellingen, bedrijven en particulie-
ren en bewerken en beheren de groene ruimte voor deze 
opdrachtgevers. Hierbij staat een integrale benadering 
voorop. Om onze kwaliteit te benadrukken zijn wij aangeslo-
ten bij de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners en 
beschikken wij over de nodige certificaten.
 
Onze twintig hoveniers zijn meesters in ontwerp, aanleg en 
onderhoud van groenprojecten. Zij doen hun werk op zowel 
grote als kleine schaal. Denk aan de realisatie en verzorging 
van particuliere tuinen, stads- en recreatieparken, maar ook 
aan de aanplanting bij bedrijven. Ongeacht de aard en 
omvang van uw groen, Oosterhof Holman beoefent met veel 
toewijding het hoveniersvak. Afgestemd op uw wensen en 
budget nemen wij graag het groenbeheer van u over.

Wij denken graagt met u mee. Zo geven wij ook advies over de 
consequenties van uw keuzes, bijvoorbeeld over de hoeveel-
heid onderhoud die uw wensen met zich meebrengen.

Integrale benadering
Zowel ligging, bodemsamenstelling als toekomstig onder-
houd zijn belangrijke factoren. Wij kunnen zorgen voor een 

Asfalteren kun je leren.

opvallend ontwerp, maar garanderen daarbij ook een 
balans tussen beplanting en samenhangende factoren op 
de langere termijn. Als ‘totaalplanner’ werken wij regelma-
tig aan grootschalige groenprojecten, eenmalig of op basis 
van meerjarige contracten. Om zo doeltreffend mogelijk te 
werken is het belangrijk om vooruit te kijken. Wij garande-
ren dat de groenkwaliteit nu en straks op peil blijft. Als 
opdrachtgever houdt u de controle en regie, maar besteedt 
u de uitvoering uit aan ons. Hierdoor kunt u zich concentre-
ren op uw kerntaken.

Veiligheid en kwaliteit
Voor een verzorgde aanblik van uw terrein bent u bij ons 
aan het juiste adres. Het onderhoudsniveau kunt u zelf 
vaststellen en wij voorzien in verantwoorde uitvoering. Als 
Groenkeur gecertificeerd bedrijf stellen wij hoge eisen aan 
veiligheid en kwaliteit. Ook werken wij met logboeken en 
keuringsrapporten. Ons eersteklas materieel en onze 
professionele gereedschappen hebben een lage CO2-uit-
stoot en geven weinig geluidsoverlast. 
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Wat we voor u kunnen betekenen:

•   Ontwerp en advies op basis van uw 
     wensen en budget;
•   Aanleg: grondverbetering, beplanting, 
     verharding en waterpartijen, hekwerken, 
     begroeiing, straatmeubilair en kunstwer-
     ken;
•   Groenonderhoud, onderhoud verharding-
     en, riolering en periodiek tuinonderhoud;
•   Integraal beheer met diverse servicemodu-
     les;
•   Innovatieve onkruidbestrijding op basis
     van nieuwe technologieën;
•   Kunstgras en sedumtoepassingen. 


