
20 jarig bestaan Hoveniersbedrijf van Santwijk 

 

De tijd gaat snel! 

 In de afgelopen 2 decennia hebben wij in de regio Roosendaal, Bergen op Zoom, Etten-leur en Breda, 

maar ook ver daarbuiten, een scala aan mooie tuinen mogen aanleggen en  onderhouden. Aanleg in de 

breedste zin van het woord wel te verstaan. 

Onze expertise houdt niet op bij “het groen in uw tuin”.  Met zo goed als alles wat in uw tuin denkbaar is 

kunnen wij u ontzorgen. Te weten:  schuttingen, hekwerken, vijvers/zwembaden, sproei-installaties, 

tuinhuizen/priëlen, bouwkundige elementen/elektra en niet te vergeten bestratingen  van industrieel tot zeer 

exclusieve uitvoering. 

 

Ofschoon een mooie tuin laten maken/ verzorgen veelal wordt gezien als een luxe, blijkt onze portefeuille 

voor een groot deel te bestaan uit klanten waarvoor wij gemiddeld al meer dan 10 jaar met passie voor ons 

vak het onderhoud verrichten dan wel aanpassingen uitvoeren teneinde deze in topconditie te houden.  

 

Ondanks de crisis is bij ons het onderhoud toch onverminderd doorgegaan! Dank aan onze trouwe klanten 

daarvoor! 

Als ondernemer moeten we altijd scherp blijven op marktontwikkelingen,  wij proberen daarom de nieuwste 

ontwikkelingen op de voet te volgen. 

 

Helaas wordt de laatste jaren de markt vertroebeld door startende ondernemers die zich (ver onder de 

prijs) uitgeven als “hovenier” . Prijs is uiteraard belangrijk, maar hoedt u voor grote prijsverschillen, want het 

eindresultaat laat nog al eens te wensen over. Bedrijfjes komen en gaan en hoe zit het dan met de 

continuïteit; levering, kwaliteit, onderhoud, service en garantie daarop moet u wel kunnen vertrouwen. 

 

Met gepaste trots kunnen we op 2 april 2016 zeggen  “We bestaan 20 jaar!”  en dat is niet zomaar! 

 

Ook wij gaan mee met de nieuwste ontwikkelingen.  

Voor diegene die het nog niet wisten, sinds 6 jaar zijn we ook actief op het gebied van "groene daken" ook 

wel "groendak"genoemd!  

In oorsprong bedoeld voor daken, maar wordt nu ook voor tuinen en slootkanten breed onder de aandacht 

gebracht (onderhoudsvriendelijk en zeer kleurrijk). 

Het is al weer een tijdje in de markt, maar wordt steeds meer toegepast in de particuliere sector. 

Groene daken (sedumdaken) hebben op veel fronten een “Win Win” situatie. Met name op het gebied van 

Milieu geeft het vele voordelen. Deze markt willen wij graag met u delen. 

Voordeel groendak: 

 Fraai kleurrijk gezicht; 

 Voorkomt 'zomers opwarming van dak (dus koeler binnen); 

 Hogere isolatie- en akoestische waarden; 

 Minder belasting op het riool door opname hemelwater; 

 Dakbedekking gaat langer mee; 

 Neemt fijnstof uit lucht op. 

 

Professioneel of voor de doe-het-zelver!  

We hebben sinds 4 jaar een speciale website/webshop Te weten www.groendakenshop.nl 

http://www.groendakenshop.nl/

