
Een eerste indruk maak je maar één keer.

Ook als onderneming, gemeente of zorginstelling. 

Uw bedrijfstuin kan de identiteit, het imago en 

de uitstraling van uw organisatie versterken; uw 

groene visitekaartje zijn. Groenmeesters kan, 

als erkend Groenkeur-hovenier, die tuin voor u 

realiseren. Denkend vanuit uw cultuur en wensen 

en gebaseerd op onze jarenlange ervaring en 

visie op bedrijfstuinen, maken wij een passend 

ontwerp. Groenmeesters is ook specialist in 

de aanleg én onderhoud van bedrijfstuinen. 

Zo kunnen onze vakmensen voor u een tuin of 

daktuin realiseren, maar pakken we natuurlijk 

ook specifieke onderdelen aan, zoals uw entree. 

Bovendien nemen we u graag de zorg voor het 

onderhoud van uw bedrijfstuin uit handen.

Een goed verzorgde bedrijfstuin geeft uw 

pand meerwaarde en zorgt voor een positieve 

beleving bij uw klanten, medewerkers en relaties. 

Tuinideeën genoeg bij Groenmeesters.

Groen betekent voor ons beleving en betovering. Bij Groenmeesters werken we daarom

met veel passie, creativiteit en plezier aan (bedrijfs)tuinen. We zijn ervaren en deskundige 

vakmensen; een autoriteit. Sinds 1968 voeren we projecten uit,van enkele vierkante meters, 

tot een paar duizend vierkante meter. We hebben oog voor duurzaamheid en voor wat 

klanten wensen. De mooiste projecten ontstaan daar waar we nauw samenwerken met de 

opdrachtgever. Groen staat net zo goed voor schoonheid als voor welbevinden. We kijken 

bewust naar de toekomst en de plek die groen daarin heeft.Wij geloven dat ‘meesterlijk 

groen’ een glimlach op ieders gezicht kan toveren.
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