
Van ontwerp tot realisatie,
bij Gebr. van Vliet is uw boom en tuin in goede handen.

 
Wij denken mee, adviseren, tekenen

en komen met praktische oplossingen.



Tuinspecialisten

Tuinontwerp

Tuinaanleg en -renovatie

Tuinonderhoud

Een goed tuin- en beplantingsplan is
een belangrijk vertrekpunt voor het
ontwerp van uw tuin. We maken daarin
een vertaalslag van al uw tuinwensen
naar het type tuin dat bij uw behoefte
past. Of u nu kiest voor kindvriendelijk,
onderhoudsarm of een ware
belevingstuin voor mens en dier, bij ons
bent u aan de het juiste adres

Het basisontwerp wordt met papier en potlood gemaakt en desgewenst
in een driedimensionaal tekenprogramma uitgewerkt waar niets meer
tot de verbeelding spreekt. Wij helpen met het maken van keuzes in
houtsoorten, bestrating, en beplanting. Ook adviseren wij over de juiste
budgettering en planning. 

Van Vliet heeft alle disciplines in huis voor een complete tuinaanleg of -
renovatie. Dit kan variëren van een kleine stadstuin tot een ruime
villatuin. Onze kracht is het realiseren van totaalprojecten. We kunnen
uw bestaande tuin aanpassen of een geheel nieuwe tuin aanleggen. De
aanleg van een tuin kent een gefaseerde aanpak waar diverse of alle
elementen, vervolgens het uitzetten van lijnen en hoogtes. vervolgens
het plaatsen van erfafscheidingen, straatwerk, beregening,
tuinverlichting, elektra enzovoorts. Tot slot gaan we met de beplanting
en het gazon aan de slag. Vanzelfsprekend betrekken wij u tijdens de
realisatie over de voortgang. 

Tuinonderhoud is afhankelijk van u onderhoudswensen en grootte van
de tuin. U kunt ervoor kiezen dat we een of meerdere malen per jaar
langs komen om de tuin een onderhoudsbeurt te geven, maar wij
kunnen u ook volledig ontzorgen waarbij u alleen nog maar hoeft te
genieten van een tuin die er verzorgd bij ligt. Wij bieden diverse
onderhoudspakketten aan en leveren onderhoudsservice op maat. 



Boomspecialisten

Snoeien bomen

Kappen

U kunt bij ons terecht voor:

In de beginjaren van een boom is het van groot belang dat deze
vakkundig wordt begeleid om problemen in de toekomst te voorkomen.
Hiervoor voeren wij begeleidingssnoei uit. In een late stadium gaat dit
over in onderhoudssnoei, dan ligt de focus meer op het verwijderen van
dood hout en de omvang van de kroon ten opzichte van de omgeving.

In sommige gevallen is het noodzakelijk om een boom te verwijderen.
Dit kan wanneer een boom te groot wordt voor uw tuin of als een boom
aangetast is door een parasitaire schimmel en daardoor gevaar
oplevert. Ook als een boom op een lastig bereikbare plek groeit, kunnen
wij deze door middels van klimtechnieken veilig voor u snoeien of
verwijderen. Vanwege veiligheid of ergonomische afwegingen zetten wij
regelmatig een hoogwerker in om het werk aan een boom uit te voeren,
de techniek heeft zicht de laatste jaren dusdanig ontwikkeld dat in bijna
alle tuinen een hoogwerker kan komen. 

✓ Advisering
✓ Begeleiding / onderhouddsnoei
✓ Snoeien van (monumentale) bomen
✓ Kappen van bomen
✓ Planten en verplanten van bomen
✓ Plaatsen van stormankers
✓ Versnipperen of afvoeren van takken
✓ Frezen van stobben.

Bomen zijn meer dan alleen een stam
met wortels, takken en blad. Naast de
natuurlijke waarde is er meestal ook
sprake van emotionele waarde. Of het
nu gaat om boomonderhoud, behoud,
snoei of kap, onze boomexperts zullen
uw vragen met de grootste zorg
behandelen en u helpen een juiste keus
tussen groen en emoties te maken.



Over ons

Certificering

Van Vliet houdt zich bezig met alle voorkomende werkzaamheden in
tuinen, parken en natuur. Onder de opdrachtgevers bevinden zicht
particulieren met tuinen die variëren van kleine percelen tot ruime
villatuinen. Daarnaast weten ook bedrijven en organisaties Van Vliet te
vinden voor aanleg en onderhoud van kantoortuinen e.d. 
Het bedrijf kent circa 10 medewerkers met daaromheen een aantal
collega-bedrijven waarmee een samenwerking is afhankelijk van het
project en de werkzaamheden. Iedere medewerker heeft een
vakopleiding binnen de sector met daarnaast een specialisme op basis
van interesse en ervaring zoals bijvoorbeeld straatwerk, timmerwerk,
vijvers, tuinverlichting, boomverzorging, plantenkennis en
tuinonderhoud. Een compleet team, dat elke ochtend gemotiveerd in de
tuin verschijnt en kwaliteit levert. 

Door de jaren heen hebben we ruime kennis opgedaan over tuinen,
bomen, de groei en opbouw van tuinen en bomen. Inmiddels zijn we
expert in het tijdig waarnemen van symptomen of ontwikkeling van
bomen en planten zodat we u tijdig kunnen vertellen wat de beste
keuzes zijn. Daarnaast blijven we ons continu ontwikkelen door het
volgen van workshops , kennisdeling en cursussen. 

Cor van Vliet is na het afronden van zijn
vakopleiding hovenier in 2005 zijn eigen
onderneming gestart. Broer Arjan van
Vliet heeft zijn focus eerst gelegd op de
boomverzorging. Vanaf 2017 zijn de
broers gaan samenwerken. Sinds januari
2020 is de samenwerking bekrachtigd
met de oprichting van Gebr. van Vliet
Tuin- en Boomspecialisten
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