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GROENVOORZIENING

De diverse werkzaamheden op het gebied 
van tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud 
gingen we steeds vaker voor particulieren 
en bedrijven uitvoeren. Voor veel relaties 
werken we al meerdere jaren. Periodiek zijn 
we hier voor onderhoudswerkzaamheden. 
“Dit doe ik natuurlijk niet alleen, maar 
echt samen met mijn fantastische team”, 
aldus Heidi Gronert. “Veertien vakmensen 
zijn dagelijks met de meest uiteenlopende 
projecten bezig. De aansturing en planning 
door onze medewerkers binnen en een 
steeds grotere groep mensen met uitdagen-
de klussen buiten.”

GROEI IN ALLE FACETTEN 
Heidi Gronert: “Wij zijn trots op onze histo-
rie en ervaring. De groei van de afgelopen 
jaren laat zien dat we goed bezig zijn. We 
houden steeds meer rekening met maat-

schappelijk verantwoord ondernemen, 
duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. 
Meer opdrachten en meer vakmensen bui-
ten vragen ook om een groter machinepark, 
elektrisch gereedschap en borstelmachines. 
En wat te denken van onze wagens op de 
weg; ons wagenpark breidt zich meer en 
meer uit. De gebruikte brandstoffen en oli-
en zijn steeds milieuvriendelijker. Ook deze 
bijdrage aan een betere wereld, alsmede 
interne groei zijn belangrijk voor ons, inclu-
sief een ISO-certificaat en Groenkeur.”

TROTS OP TEAM EN PROJECTEN
Het is bijna te veel om op te noemen, maar 
in die 35 jaar zijn er heel veel uitdagende 
projecten voorbij gekomen. Van comple-
te tuinmetamorfoses, het aanleggen van 
bestratingen, daktuinen, vijvers, natuur-
tuinen, snoeien, hele diverse tuinontwer-

pen, omvangrijke tuinen, kleinere tuinen, 
onderhoud bij particulieren, bedrijven, 
overheden en (zorg)instellingen tot een wil-
de bloementuin en een vogelrijke tuin voor 
de Vogelbescherming. Heidi Gronert: “Als 
je terug gaat kijken, maakt dat me wel trots. 
Op ons bedrijf en op mijn team!”

PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN 
DOOR HEEL NEDERLAND
Sinds de oprichting hebben we sterke wor-
tels in Gaanderen liggen. Maar de afgelopen 
jaren is ons werkgebied groter geworden. 
Wij zeggen hier altijd: wij werken voor uit-
dagende particulieren, bedrijven, overhe-
den en (zorg)instellingen in Nederland, van 
Oost naar West.

www.oscarsgroen.nl

Inmiddels 35 jaar geleden, 1 augustus 1985 om precies te zijn, begon Oscar’s Groen met 
het aanleggen en onderhouden van tuinen. De werkzaamheden werden met de jaren steeds 

omvangrijker. Ook ons netwerk breidde zich uit dankzij tevreden opdrachtgevers. Nu, in 2020, 
kunnen we terugkijken op 35 uitdagende jaren en zijn we klaar voor de toekomst.

AL 35 JAAR HART VOOR 
HET GROENE VAK

HOVENIERSBEDRIJF OSCAR’S GROEN IN GAANDEREN


