Van Vliet Bedrijven
Waddinxveen

Echte (groen)expertise
onder één dak
Pure passie voor ambachtelijk vakmanschap, dat is waar we
bij Van Vliet Bedrijven voor staan. Van achtertuin tot park
en van vijvers tot sloten: u vindt bij één van onze bedrijven
gegarandeerd de expertise die nodig is voor uw klus.
Ondanks dat Van Vliet Hoveniers, Kraan Groenvoorziening
en Van Vliet Civiele Techniek verschillende organisaties
lijken, versterken we elkaar alleen maar in wat we
doen. Dit zodat u tevreden achterover kan leunen in uw
buitenruimte. We hebben één gemeenschappelijke deler:
een passie voor ambacht.
Van Vliet Hoveniers is van alle tuinen thuis. Of het nu gaat
om een achtertuin voor uw gezin, een dakterras om op te
kunnen borrelen met vrienden of een balkon dat wel een
paar groene vingers kan gebruiken: Van Vliet Hoveniers
maakt al uw tuindromen werkelijkheid.
Kraan Groenvoorziening verzorgt het ontwerp, de
aanleg en het onderhoud van de buitenomgeving van
bedrijven, gemeenten, zorg- of onderwijsinstellingen en
sportverenigingen. Uw buitenruimte is het middelpunt
van ons proces. Kraan Groenvoorziening zorgt voor het
perfecte resultaat.
Grond-, weg- en waterbouw: geen eenvoudig vak, maar een
echt ambacht. Van Vliet Civiele Techniek heit bijvoorbeeld
nauwgezet houten en betonnen palen en draait de hand
niet om voor het plaatsen van houten en stalen dam- en
keerwanden. We zijn bruggenbouwers, stratenmakers en
vlonderleggers en gaan tot het uiterste voor u.
Onze passie voor het vak, de kennis van onze bevlogen
medewerkers en de jarenlange werkervaring zorgen
ervoor dat u méér dan tevreden bent. Ons succes zit in de
samenwerking met u.
Met de jarenlange vakkennis en up-to-date kennis van onze
medewerkers, kunnen wij altijd de beste (groen)oplossing
vinden voor uw project. We staan graag voor u klaar met
advies, tips en goede raad.

Contactpersonen

Bij Van Vliet Bedrijven heeft elk bedrijfsonderdeel zijn
eigen contactpersoon. Voor passend en kwalitatief
advies bent u bij hen aan het juiste adres!

Henk van Vliet
Directeur VVB / adviseur Van Vliet Hoveniers
06-51263725
henk@vanvliethoveniers.nl

Norbert Burgemeester
Adviseur Kraan Groenvoorziening
06-42037222
norbert@kraangroenvoorziening.nl

Marco van Vliet
Directeur / adviseur Van Vliet Civiele Techniek
06-51263716
marco@ vanvlietcivieletechniek.nl

Eric Neven

Adviseur Erkytuin
06-51263726
eric@erkytuin.nl
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Passie voor
tuinen
U heeft een beeld van een tuin
die bij al uw wensen aansluit.
Een sfeervolle plek, waar u tot
rust komt na een lange dag
werken, kunt genieten van de
zon, eten met familie & vrienden
en bovenal heerlijk kunt relaxen.
De tuin als verlengstuk van uw
woonkamer. Wij zijn van alle
tuinen thuis!

Van Vliet Hoveniers

Van Vliet Hoveniers is een
familiebedrijf met jarenlange
ervaring in het ontwerpen,
aanleggen en onderhouden
van tuinen. De grootte van uw
tuin, balkon of dakterras is niet
belangrijk. Wat voor ons telt
is functie, stijl & sfeer én de
ligging van uw woning. Wij gaan
met pure passie aan de slag om
met deze uitgangspunten een
uniek ontwerp voor u te maken.
Bij de aanleg of renovatie
van uw buitenruimte kunt u

denken aan grondwerk, (sier)
bestrating, bomen & beplanting,
vijvers,
waterpartijen,
beregening
en
verlichting.
Met onze creativiteit zijn de
mogelijkheden
onbegrensd.
Ons gemeenschappelijke doel is
dat u geniet.
Een mooi aangelegde tuin
verdient ook onderhoud. Wij
kunnen u daar een handje
bij helpen óf nemen de zorg
geheel van u over. Onze
gepassioneerde
hoveniers
hebben liefde voor hun vak en
zorgen voor harmonie in uw
tuin. Van Vliet Hoveniers is pas
tevreden als u dat ook bent.

van vliet hoveniers
Contact:
www.vanvliethoveniers.nl
info@vanvliethoveniers.nl
0182 631 550
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Vakmanschap in
groot groen

Kraan Groenvoorziening

Bij
Kraan
Groenvoorziening
heeft u niet te maken met
hoveniers, maar gepassioneerde
groenspecialisten. We dragen
zorg voor het ontwerp, de
aanleg en het onderhoud van
diverse buitenruimten. Denk
hierbij aan tuinen bij bedrijven
en Verenigingen van Eigenaren,
openbare
ruimten
binnen
gemeenten en groot groen bij
andere overheidsinstellingen. We
gaan graag met u om tafel over
de vele mogelijkheden en willen
u meenemen in onze visie, ons
vakmanschap en onze liefde voor
groot groen.
Uw
buitenruimte
is
het
middelpunt van ons proces. Hierin
is uw wens leidend. We vullen dit
graag aan met onze expertise en
creatieve ideeën. Op deze manier
sluit ons specialisme zo naadloos
mogelijk aan bij het ideaalbeeld
dat u voor ogen heeft. Voordat
we met uw project van start gaan,

verwerken we ons gezamenlijk
idee in een vakkundig ontwerp of
plan.
Naast het realiseren van uw
buitenruimte, zijn we ook dé
specialist in het onderhoud. Met
onze gedegen kennis van bomen
en beplanting ontzorgen we
u in dit onderhoud. Daarnaast
houden we uw beplanting ook
graag gezond, zodat optimale
groei mogelijk is: het inboeten
van planten of het snoeien van de
grote kastanje in uw park gaan we
niet uit de weg.
Onze bevlogen medewerkers zijn
de kracht van ons bedrijf. Ze staan
voor u klaar en helpen u graag
met specifieke vragen. Voor hen
is niks te veel. Uw groen is hun
passie en dat ziet u terug in het
eindresultaat.
Kraan Groenvoorziening gaat tot
het uiterste voor u. We zijn pas
tevreden als u dat ook bent.

kraan groenvoorziening
Contact:
www.kraangroenvoorziening.nl
info@kraangroenvoorziening.nl
0182 631 550
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Het ambacht
uitgevoerd

Van Vliet Civiele Techniek

Grond-, weg, en waterbouw: geen
eenvoudig vak, maar een echt
ambacht. Van Vliet Civiele Techniek
bewijst dit keer op keer. Onze
projecten zijn daar een levend
voorbeeld van. Ons succes zit
hem niet alleen in het uitvoeren
van ons ambacht, maar ook in de
samenwerking met u als partner.
Belofte maakt schuld, dat is ons
startpunt.

vakgebied: zo heien we bijvoorbeeld
nauwgezet houten en betonnen
palen en draaien we onze hand niet
om voor het plaatsen van houten en
stalen dam- en keerwanden. We zijn
bruggenbouwers, stratenmakers
en vlonderleggers. We zijn uw
partner voor het huren van
vuilwaterpompen, stalen binten,
rijplaten, pontons en dragline
schotten.

Uw project is voor ons fundamenteel.
We vullen uw ideale situatie graag
aan met onze technische kennis
en denken mee over de beste,
constructieve oplossing voor uw
project. Elke opdracht, groot of
klein, loopt bij ons gesmeerd.
Vrijwel al het materieel is in eigen
beheer. Daarom kunnen we op een
praktische manier omgaan met het
logistieke traject van uw opdracht.

Onze
medewerkers
hebben
technische kennis van ons materieel
en zijn expert in grond-, weg-, en
waterbouw. Daarmee zijn zij de
schakel tussen uw vraag en onze
realisatie. We zijn pas tevreden, als
u dat ook bent.

Het uitvoeren van grondwerk, in
de breedste zin van het woord, is
ons werk. Het is een uiteenlopend

van vliet civiele techniek
Contact:
www.vanvlietcivieletechniek.nl
info@vanvlietcivieletechniek.nl
0182 631 550
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Laat ogen
sprankelen..
Erkytuin is een concept voor belevingsgerichte
tuinen. Cliënten, maar ook familie, vrijwilligers
en medewerkers worden gestimuleerd om de
buitenwereld op te zoeken. We willen zo goed
mogelijk op de behoeften van cliënten inspelen
en ontwerpen tuinen die passen bij uw (zorg)
instelling.
Met de belevingstuinen willen we verschillende
doelgroepen aanspreken en verbinden. Terwijl
de tuin bloeit, groeit het vertrouwen van de
cliënt in zichzelf. Bij Erkytuin geloven we in de
glimlach van de cliënt en het enthousiasme van
de medewerker. De zorginstelling heeft met een
belevingstuin de kans om de cliënten iedere dag
opnieuw geluksmomenten te laten beleven. We
maken de belevingstuin persoonlijk en gericht op
uw cliënten. Elke tuin is anders!
Het concept van Erkytuin bestaat uit acht
verschillende elementen die u zelf kunt
combineren. Onze adviseur kijkt graag met u
mee naar een passend zorgtuinconcept voor uw
cliënten.

leef - bloei - geef

Bewegen: dit element staat
voor bewegen en is speciaal
ontworpen om dementerenden en
zorgbehoevenden (onbewust) te
stimuleren contact te maken met
hun omgeving.
Herinneren
doet
vergeetachtige
ouderen
floreren. De nostalgie viert hoogtij
in een tuin vol voorwerpen van
vroeger. Een feest der herkenning!
Ontwikkelen
past
bij
mensen in alle stadia van
het dementerings- en zorgproces.
Contact maken met elkaar door
creatieve uitingen is het doel van
deze tuin.

Het lichtblauwe element
oriënteren is gecreëerd om de
zelfredzaamheid
van
cliënten
met beginnende geheugen- en
oriëntatieproblemen te stimuleren
en de zintuigen te prikkelen.
De rode kleur staat voor
snoezelen:
ontspanning.
Door
te snoezelen in een tuin vol
mooie geluiden, lichten, geuren
en texturen voelen cliënten zich
prettiger en minder angstig.
Het groene element voelen is
voor cliënten die moeite hebben met
het verwerken van zintuigprikkels.
Therapievormen helpen het tast-,
evenwichts-, en bewegingsgevoel

te bevorderen.
Oranje
staat
voor
vertroetelen.
Het
betekent
echt niets hoeven. Aandacht en
vertroeteling van cliënten staan
centraal. Ouderen kunnen tot
rust komen in het ontspannen
leefklimaat van deze tuin.
Het roze element vertrouwen gaat
over het bieden van een veilige plek.
Cliënten kunnen de belevingstuin
verkennen, met als uitvalbasis de
centrale ruimte om naar terug te
keren.

Van Vliet
Bedrijven

Onderweg 12, 2742LA Waddinxveen | www.vvb.eu | info@vvb.eu

