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Traditie. Vakmanschap. Kennis. Liefde voor het vak. 
En een eigentijdse benadering. Gaat dat samen? Jazeker! 
Groenvoorziening A.J. van der Werf uit Bedum bewijst 
het. Ons bedrijf is al meer dan 75 jaar actief op het gebied 
van de groenvoorziening. Een vakgebied dat ons dus 
in het bloed zit. Vandaar die traditie. Maar Groen-
voorziening A.J. van der Werf b.v. staat tegelijkertijd 
met beide benen in het nu. 
Trends signaleren en er op in spelen. Meedenken - mee 
blijven denken! - met de klant. Innovatie. En een nuch - 
tere, noem het Groningse bedrijfsvoering. 
De wortels van ons bedrijf liggen ver in de vorige eeuw. 
In 1937 om precies te zijn. We zijn inmiddels ontelbare 
tevreden klanten verder en het scala van werkzaam-
heden en specialisaties is flink gegroeid. Groenvoor-
ziening A.J. van der Werf b.v. geldt nu als een van de 
meest all round operende groenvoorzieningsbedrijven 
in Noord Nederland. 
Groenvoorziening A.J. Van der Werf b.v. is uw partner  
als het gaat om aanleg, beheer en onderhoud van 
groenvoorzieningen. In de ruimste zin van het woord. 
Geen klus is ons teveel. Geen vraag blijft onbeant-
woord. Of het nu om particuliere opdrachtgevers gaat;  
om opdrachten van overheidsinstanties, non-pro fit-
orga nisaties, bedrijven en instellingen: uw groen is bij 
ons in goede handen! Onze prima geschoolde, erva-
ren medewerkers ontfermen zich er graag over. Met 
liefde voor het vak. Met uw wensen in het achter-
hoofd. Gericht op een eindresultaat waar u én wij met 
trots op kunnen wijzen. 
Zo hebben we dat al meer dan 75 jaar gedaan en zo 
blijven we dat ook in de toekomst doen!
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Uw tuin is onze zorg
De tuin is een verlengstuk van ons huis. De tuin is een plek waar u ontspanning 
en gezelligheid vindt in alle seizoenen van het jaar. Wij brengen heel wat uur
tjes door in onze tuin. Om lekker in bezig te zijn of om er heerlijk te genieten 
tijdens een zomerse dag. Van een tuin wilt u jarenlang plezier hebben.
Bij Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. vinden wij dat een tuin moet passen 
als een jas. Droomt u van een strakke, moderne tuin? Of van een natuurlijke 
tuin met veel bloemen? Wij kunnen u helpen uw droomtuin te maken.  
Vanaf het allereerste idee tot ontwerp, aanleg en onderhoud. 

Van idee naar ontwerp
Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. helpt u graag op weg. Uw tuin moet 
voldoen aan uw ideeën en passen binnen uw budget. Aan de hand van uw  
gegevens komen wij met een professioneel ontwerp. Door onze jarenlange 
ervaring kunnen wij feilloos inspelen op uw wensen. Wij zijn op de hoogte van 
de laatste trends qua tuinaanleg en beschikken over ruime expertise. Samen 
met gerenommeerde tuinontwerpbureaus vertalen wij uw ideeën naar een  
herkenbaar ontwerp. Een uniek en compleet tuinontwerp dat voldoet aan  
uw wensen en dat bovenal functioneel is. 

Aanleg is vakwerk
En dan is ie klaar: het definitieve ontwerp voor uw droomtuin. Een goed 
ontwerp vraagt een goede uitvoering met oog voor detail. Groenvoorziening 
AJ. van der Werf B.V. helpt u graag met de aanleg van uw tuin. Bij de aanleg 
spelen kwaliteit, duurzaamheid en afwerking een belangrijke rol. Onze vak
bekwame groenspecialisten zijn echte allrounders. Zij draaien hun hand niet 
om voor de aanleg van beplanting, bestrating en waterpartijen. Wij hebben de 
vakmensen en het juiste gereedschap in huis om uw droomtuin werkelijkheid 
te laten worden. Tuinaanleg vraagt vakmanschap en liefde voor het vak. 

Onderhoud geeft plezier
Een mooie tuin verdient een goede verzorging. Dat vereist tijd, kennis en vak
manschap. Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. verzorgt alle benodigde 
werkzaamheden om uw tuin te onderhouden. Voor alle seizoenen van het jaar. 
Zoals het zomer of winterklaar maken van uw tuin, snoeiwerkzaamheden,  
verticuteren van het gazon, onderhoud van bestratingen en noem maar op. 
Tevens zorgen wij voor gepaste oplossingen voor de bestrijding van onkruid en 
ziektes. Met kennis van zaken en met een prijskaartje dat u zal aanspreken.  
Een verzorgde en goed onderhouden tuin geeft u plezier en leefgenot. 

Uw groen is bij ons in goede handen!
Neemt u gerust eens contact met ons op of komt u eens langs. 
Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V., Industrieweg 33, 9781 AC Bedum.
T (050) 301 25 00 F (050) 301 58 28 E info@groenwerf.nl W www.groenwerf.nl G
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Een verzorgde buitenruimte is uw visitekaartje
Groen is onmisbaar, ook in een bedrijfsmatige omgeving. Het zorgt voor een 
optimale presentatie naar buiten toe en draagt bij aan een fijne werksfeer. De 
ruimte rond uw bedrijfspand is ook het visitekaartje voor uw bedrijf. Niets is 
zo belangrijk als een eerste indruk; die kunt u maar één keer maken! Een ver
zorgde buitenruimte geeft uw bedrijf allure en heeft een positieve invloed op 
uw bezoekers en uw medewerkers. Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. is 
uw partner als het om aanleg en onderhoud van uw buitenruimte gaat. Een 
betrouwbare partner met kennis van zaken en jarenlange ervaring. 

Groen passend bij uw bedrijf 
Als ondernemer concentreert u zicht op de bedrijfsvoering. De aanleg en het 
onderhoud van uw buitenruimte kunt u uitbesteden aan Groenvoorziening 
A.J. van der Werf B.V. Bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van uw 
buitenruimte letten wij op de functionaliteit van het groen en de zichtbaarheid 
van uw bedrijfspand. Een beplanting met kleur op in het oog vallende plekken, 
zorgen voor een aangenaam uitzicht van zowel vanaf de weg als vanaf uw  
bedrijfspand. Samen met u bekijken we welke groene aankleding bij uw bedrijf 
past. Door onze jarenlange ervaring met de aanleg van bedrijfstuinen weten wij 
sfeer, praktisch gebruik en onderhoudskosten naadloos op elkaar af te stemmen. 
Gun uw bedrijf een prachtige uitstraling middels een passend en goed onder
houden buitenruimte. 

Waar voor uw geld 
Geld kun je maar één keer uitgeven. U let terecht op uw bedrijfskosten en wilt 
u budgetten efficiënt inzetten. Wij geloven net als u in efficiency. En in waar 
voor uw geld. Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. denkt met u mee als het 
om optimaal rendement van uw budgetten gaat. Op een respectvolle en doel
matige manier. 

Functionele buiteninrichting 
Een goede inrichting van uw buitenruimte betreft niet alleen het groen. Het 
vraagt ook om een bewuste keuze voor bestrating, meubilair, verlichting en 
plantenbakken. Bij de inrichting van uw bedrijfstuin denken wij na tot in detail 
zodat u een compleet product krijgt. 
Kortom: de hele inrichting van uw bedrijfstuin onder één dak. Groenvoorziening 
A.J. van der Werf B.V., die zowel wat het betreft het groen als het grijs de be
nodigde kennis en mankracht in huis heeft. Duurzaamheid en functionaliteit 
zijn de sleutelwoorden waar wij garant voor staan. 

Uw groen is bij ons in goede handen!
Neemt u gerust eens contact met ons op of komt u eens langs. 
Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V., Industrieweg 33, 9781 AC Bedum.
T (050) 301 25 00 F (050) 301 58 28 E info@groenwerf.nl W www.groenwerf.nl G
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Verzorgd groen is uw visitekaartje
Een goed onderhouden openbare ruimte is belangrijk voor overheden. De woon 
en leefomgeving springt immers in het oog. Dat moet er verzorgd en representatief 
uitzien. Een goed onderhouden woon en leefomgeving bepaalt voor een groot 
deel het imago van de overheid. Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. verzorgt 
al jaren de openbare ruimtes voor overheden. Wij mogen ons met recht een be
trouwbare partner noemen. Een partner met hart voor uw groen en grijs. 

Voorop in ontwikkelingen groenbeheer
Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. beheerst het vak tot in de puntjes. Ons 
uitgangspunt is: luisteren naar de klant. De ontwikkelingen in de groensector 
hebben in de afgelopen jaren niet stilgestaan. Het terugbrengen van eigen on
derhoudsploegen, wijzigingen in het aanbestedingsbeleid en de invoering van 
beeldkwaliteitbestekken hebben de wijze van groenonderhoud veranderd. Groen
voorziening A.J. van der Werf B.V. loopt voorop bij deze ontwikkelingen. Groen
onderhoud op basis van beeldkwaliteitbestekken is bij ons in goede handen. 

Ecologisch groenbeheer
Eén van onze specialiteiten is het groenbeheer volgens ecologische principes en 
uitgangspunten. Bij alle groenonderhoud bedenken we hoe we de natuur en 
het milieu zo min mogelijk belasten. Bij ecologisch groenbeheer staat natuurlijke 
groei voorop en worden er geen chemische bestrijdingsmiddelen ingezet. Over
heden kiezen steeds vaker voor deze vorm van groenbeheer. De medewerkers 
van Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. hebben in de afgelopen jaren veel 
ervaring opgedaan met het ecologisch groenbeheer. Hun credo is: als je dagelijks 
in het groen werkt, werk je aan je hart voor de natuur. 

Waar voor uw geld 
Geld kun je maar één keer uitgeven. In de toekomst zullen overheden hun bud
getten voor het groen en grijsonderhoud steeds bewuster en efficiënter inzetten. 
Wij geloven net als u in efficiency. En in waar voor uw geld. Groenvoorziening 
A.J. van der Werf B.V. denkt met u mee als het om optimaal rendement van uw 
budgetten gaat. Op een respectvolle en doelmatige manier. 

Groen- en grijsonderhoud onder één dak 
Niet alleen uw groen is bij ons in goede handen. Ook voor grondwerk, riolering, 
bestratingen en waterbouwkundige werken draaien wij onze handen niet om. 
Door onze integrale werkwijze van groen en grijs zijn wij in staat onze opdracht
gevers optimaal van dienst te zijn. Kortom: de hele inrichting van een gebied bij 
één bedrijf. Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V., die zowel wat het betreft 
het groen als het grijs de benodigde kennis en mankracht in huis heeft. Duur
zaamheid en functionaliteit zijn de sleutelwoorden waar wij garant voor staan. 

Uw groen is bij ons in goede handen!
Neemt u gerust eens contact met ons op of komt u eens langs. 
Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V., Industrieweg 33, 9781 AC Bedum.
T (050) 301 25 00 F (050) 301 58 28 E info@groenwerf.nl W www.groenwerf.nl G
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