
Uw droomtuin begint hier
De hoveniers van de Biesbosch Gijsbers Groep  
hebben uitermate veel liefde voor het vak.  
Samen komen we tot uw ideale tuin!

DE BIESBOSCH
GĲSBERS GROEP BV 



Start met een goede basis

Een nieuwe tuin begint bij een goed  
tuinontwerp. 
 
Een tuinontwerp vormt de basis voor een nieuwe
tuin. In zo’n plan zetten wij de grote en kleine 
lijnen uit voor uw nieuwe tuin. 
 
Op deze manier begint u goed! De 
Biesbosch Gijsbers Groep bespreekt  
de gewenste tuin met u in een oriënteren  
gesprek. In zo’n gratis adviesgesprek komen uw 
wensen, eisen en ideeën uitgebreid aan bod. 
 
Uw wensen vormen ons uitgangspunt.  
Daar borduren wij graag op voort met onze  
kennis, ervaring en vakmanschap.

Kies voor een beplantingsplan  
én een apart verlichtingsplan

We berekenen de afstanden door, en denken na over de begroei-
ing. In een zogeheten beplantingsplan ontdekt u zelf meer over het 
groeigedrag, de verschillende soorten planten, siergrassen en de 
zichtlijnen van uw nieuwe tuin. We zoeken de juiste soorten planten, 
(fruit)bomen, groene hagen, waterplanten en bodembedekkers uit. 
Vooral handig als u juist een onderhoudsarme tuin wenst!  
 
Wanneer u jonge kinderen of loslopende dieren heeft biedt een 
beplantingsplan uitkomst. We zorgen er dan voor dat de gekozen 
planten geen gevaar vormen.

In een verlichtingsplan zetten we de mogelijkheden uiteen op het 
gebied van spotverlichting, wandverlichting, hekverlichting, terras-
verlichting, vijververlichting en opritverlichting. Wij adviseren u over 
de uitstraling, verschillende soorten lampen en de stijlen die op de 
markt verkrijgbaar zijn. Tegenwoordig zijn er ook veel ‘smart’ opties 
beschikbaar!

U heeft al een deskundig  
tuinontwerp vanaf €250,-

 
Ontvang altijd een 2D tuintekening!

Na het oriënterende gesprek met 
onze tuinontwerper bent u 
volledig op de hoogte van onze 
werkzaamheden en planning. Ook 
ontvangt u hierna een creatief 
tuinontwerp. 
 
Met een 2D tuinontwerp ontvangt 
u een deskundig ontwerp voor uw 
nieuwe tuin. 
 
Het 2D tuinontwerp is op de 
computer met topview geschetst. 
Wij werken hiervoor met het  
speciaal voor hoveniers 

ontwikkelde helix-CAD tekenpro-
gramma, waarmee we uw droom-
tuin in 2D ontwerpen. U ontvangt 
een net, volledig uitgewerkte 
ontwerptekening van uw (droom)
tuin.  
 
U weet na het in ontvangst nemen 
van uw 2D tuinontwerp precies 
hoe uw nieuwe tuin er binnenkort 
bij ligt.

Dat maakt het wegdromen in uw 
droomtuin eenvoudiger!

VRAAG STELLEN AAN DE HOVENIER

https://debiesboschgijsbersgroep.nl/contact/
https://debiesboschgijsbersgroep.nl/tuinontwerp/?utm_source=brochure&utm_term=goedebasis


 
Houd grip op het budget

Veel mensen gaan zelf aan de slag met het ontwerpen van hun 
droomtuin. Daarbij gaan ze vaak ver over het budget heen, staan de 
planten op de verkeerde plek en krijgt de nieuwe boom te veel of te 
weinig licht. Zonde! 
 
In het ergste geval kloppen de afmetingen bij de aanleg tóch niet.  
Er is dan al vaak geen weg meer terug.

Een tuin is weliswaar een diepte-investering en vergt nu eenmaal een 
goede voorbereiding. Daar is niet alleen een uitgedacht tuinontwerp 
voor nodig, maar ook aandacht voor uw wensen.

Wanneer u in zee gaan met ons hoveniersbedrijf houdt u grip op het 
uitgavenpatroon én grip op de tijdsplanning. Wij werken met speci-
ale machines die veel werk en tijd besparen. Bovendien weten onze 
hoveniers als geen ander hoe zij het werk op een zeer efficiënte wijze 
moeten uitvoeren. 

 
Extra optie: 3D tuinontwerp

Uw ideeën vormen in het 3D ontwerp de leidraad 
voor onze tuinontwerper. Een bepaalde tuinstijl in 
gedachten? zoals de prachtige Franse of Engelse 
tuinstijl? Dan zorgen wij voor een passend ontwerp, 
waarin de gewenste stijl naar voren komt. 

Uw tuin wordt door ons op een vindingrijke manier 
ontworpen. U geniet hierbij van professioneel advies 
van onze tuinontwerper. 

In het 3D ontwerp kunnen we aangeven op welke 
plaats uw tuinplanten terugkomen. 

Een 3D tuinontwerp is een kleine investering, maar 
levert u veel op. Zo weet u vóór aanleg precies welke 
onderdelen waar komen te staan.

Het is zelfs mogelijk om op een speelse wijze een 
digitale tour in uw toekomstige tuin te nemen. Een 
gedegen doorstroming, harmonie en sfeer zijn 
belangrijke kernelementen die zeker niet mogen 
ontbreken in uw nieuwe tuin.

 
Weet waar u aan toe bent!

Met een hovenier aan uw zijde, weet u zeker dat het project van start tot 
oplevering op een zo goed mogelijke manier wordt uitgevoerd.  
Desalniettemin bieden wij altijd goede garantievoorwaarden aan, zodat u 
bij problemen iets heeft om op terug te vallen. Dat is het gemak van de 
Biesbosch Gijsbers Groep.

INFORMATIE OVER TUINONTWERP

https://debiesboschgijsbersgroep.nl/tuinontwerp/?utm_source=brochure&utm_term=budget


Gratis oriënterend gesprek

Wenst u eens kennis te maken en de mogelijkheden van tuinontwerp 
en tuinaanleg te ontdekken bij De Biesbosch Gijsbers Groep? N.a.v. 
het kennismakingsgesprek krijgen wij een goed beeld van uw wensen. 
Vervolgens zullen wij de materiaalkeuzes met u bespreken. Hierbij 
ontvangt u altijd passend advies. Ook verliezen wij de laatste trends 
en ontwikkelingen niet uit het oog! Zo kunt u een gebalanceerde 
keuze maken, die ook nog eens volledig bij u past.

Plan uw afspraak met onze tuinadviseur, gewoon via de website. 

GRATIS AFSPRAAK INPLANNEN

Geniet van puur vakmanschap bij 
het laten aanleggen van uw tuin

De Biesbosch Gijsbers Groep rea-
liseert allerlei uiteenlopende tuin-
wensen! Van landschapstuinen tot 
aan villatuinen. En stadstuinen en 
zelfs bedrijfstuinen. Onze ervaren, 
goed opgeleide & betrokken me-
dewerkers leggen uw tuin aan met 
veel passie en uitgebreide parate 
kennis. Onze hoveniers hebben 
niet alleen verstand van beplan-
ting, maar ook de elektriciteits-
voorzieningen en bestrating vallen 

onder hun hoede. Zo plaatsen ze 
sproei-installaties, sierbestrating 
en schuttingen. Wij hebben tuin-
aanleg in de vingers! Geniet van 
onze gediplomeerde hoveniers die 
zeer nauwkeurig een bestaande 
tuin ontruimen en verantwoord 
afvoeren, die exact maten op-
meten en die al het grond- en 
leidingwerk voor u uit handen 
nemen. Dit is de kwaliteit van de 
Biesbosch Gijsbers Groep!

De mogelijkheden:
Pergola’s met beplanting

Op maat gemaakte overkappingen

Tuinhuisjes (met én zonder glas)

Luxe buitenkeukens

Vijvers én zwemvijvers

Hoge en lage plantenborders

Terrastegels en opritbestrating

Schuttingen (van hout en beton)

Groene erfafscheidingen 

Speeltoestellen; waaronder schommels

Sfeervolle buitenverlichting

Houten veranda’s en overgangsbruggen

Luxe onderdelen zoals een zwembad, jaccuzi,  
buitendouche of sauna

https://debiesboschgijsbersgroep.nl/gratis-adviesgesprek/?utm_source=brochure&utm_term=Gratis+orienterend+gesprek


Landelijke / jaren 30 tuin

Boerderij tuin

Ecologische tuin

Engelse / Cottage tuin

Realiseerbare tuinstijlen

De Biesbosch Gijsbers Groep maakt al uw tuindromen waar. Hieronder 
een overzicht van mogelijke tuinstijlen die u kunt kiezen!

BEKIJK DE LAATSTE TUINTRENDS

Landelijk of modern? Kies de beste 
tuinstijl voor uw tuin

Iedere tuinstijl heeft een eigen uitstraling, sfeer en tuinindeling. 
Daarom is het belangrijk dat u voorafgaand aan de aanleg al ongeveer 
weet welke tuinstijl bij u én uw gezinssamenstelling past. 
 
Wij helpen u graag bij de zoektocht naar uw ideale tuinstijl. Daarbij is 
geen idee te gek!  Door de jaren heen hebben wij verschillende 
soorten tuinen aangelegd.

Met meer dan 40 jaar ervaring in de groensector, bent u bij ons 
hoveniersbedrijf aan het juiste adres voor uw ideale tuinstijl. 

Japanse rotstuin

Ibiza- of strandtuin

Marokkaanse tuin

Scandinavische tuin

Luxe spa tuin

Mediterraanse tuin

Wilde natuurlijk tuin

Romantische tuin

De meest gekozen tuinstijlen

De populairste tuinstijlen op dit moment. Klik op een van de 
onderstaande tuinstijlen om hier meer over te weten te komen. 

Levendige tuin

Moderne tuin Stadstuin

Kindvriendelijke tuin

Luxe wellness tuin Onderhoudsarme tuin

Landelijke tuin Klassieke tuin

https://debiesboschgijsbersgroep.nl/inspiratie/?utm_source=brochure&utm_term=laatste+tuintrends
https://debiesboschgijsbersgroep.nl/inspiratie/tuinstijlen/de-levendige-tuin/?utm_source=brochure&utm_term=inspiratie
https://debiesboschgijsbersgroep.nl/inspiratie/tuinstijlen/de-moderne-tuin/?utm_source=brochure&utm_term=inspiratie
https://debiesboschgijsbersgroep.nl/inspiratie/tuinstijlen/de-stadstuin/?utm_source=brochure&utm_term=inspiratie
https://debiesboschgijsbersgroep.nl/inspiratie/tuinstijlen/kindvriendelijke-tuin/?utm_source=brochure&utm_term=inspiratie
https://debiesboschgijsbersgroep.nl/inspiratie/tuinstijlen/de-wellness-tuin/?utm_source=brochure&utm_term=inspiratie
https://debiesboschgijsbersgroep.nl/inspiratie/tuinstijlen/onderhoudsvriendelijke-tuin/?utm_source=brochure&utm_term=inspiratie
https://debiesboschgijsbersgroep.nl/inspiratie/tuinstijlen/de-landelijke-tuin/?utm_source=brochure&utm_term=inspiratie
https://debiesboschgijsbersgroep.nl/inspiratie/tuinstijlen/de-klassieke-tuin/?utm_source=brochure&utm_term=inspiratie


GRATIS BELAFSPRAAK INPLANNEN

 
Veelgestelde vragen
Ik heb interesse in het opstarten van een tuinproject. Maar kost het 
direct geld om eens rustig kennis te maken & de opties te bespreken? 
 
Nee. De Biesbosch Gijsbers Groep hanteert geen kosten aan het 
eerste oriënterende gesprek met onze tuinontwerper of adviseur. 
Wanneer u belangstelling heeft om eens kennis te maken met ons 
bedrijf, plant u heel eenvoudig via de website een belafspraak in.  

 
Gecertificeerd aan het werk

De Biesbosch Gijsbers Groep is een gecertificeerd hoveniersbedrijf. 
Ondernemers in de groensector verstaan hun vak. Zij werken alleen met 
gekwalificeerde mensen, denken mee met opdrachtgevers maar blijven 
kritisch. U bent bij ons verzekerd van een eerlijke dienstverlening.  

Onze hoveniers zijn in het bezit van een VCA-diploma. Daarmee weet u 
zeker dat het werk op een veilige en verantwoorde wijze wordt 
uitgevoerd. Ze hebben kennis over levensreddende handelingen en 
grijpen in bij een calamiteit.  

Dankzij onze ISO 9001 certificering weet u dat onze management- 
systemen op orde zijn en u de juiste stappen doorloopt bij het doorge-
ven van een project. Tevens bieden wij een hoogwaardige kwaliteit aan 
bij het leveren van een tuin op maat. Deze kwaliteit is in het kader van 
deze certificering getoetst en waargemaakt. U haalt daarmee een hoge 
kwaliteit diensten en materialen in huis, waar u nog een lange tijd van 
kunt genieten. 

De Biesbosch Gijsbers Groep is aangesloten bij Dutch Quality Gardens 
en lid van branchevereniging VHG.

https://debiesboschgijsbersgroep.nl/gratis-adviesgesprek/?utm_source=brochure&utm_term=vragen


 
Tuinonderhoud uitbesteden

Een tuin is continue in beweging. Planten groeien, 
staan in bloei en worden ieder jaar mooier. Om uw 
tuin goed te verzorgen, is periodiek onderhoud 
wenselijk. De Biesbosch Gijsbers Groep ontzorgt u 
graag op dit gebied. Middels een onderhouds- 
contract kunt u kiezen voor incidentele voor- en 
najaarsbeurten. Zo blijft uw tuin het hele jaar door in 
tip top conditie. 

De kosten van een tuinbeurt zijn vooraf helder. Wat 
u ervoor krijgt, is eveneens duidelijk. Dit stemt u 
namelijk af met de toegewezen hovenier(s). Aan het 
begin van de onderhoudsbeurt inspecteert onze 
tuinman uw tuin en bespreekt met u wat hij in uw 
tuin gaat doen. Vervolgens worden de werkzaamhe-
den, geheel naar wens, gerealiseerd. Zo heeft u geen 
omkijken meer naar uw tuin, maar kunt u optimaal 
genieten!

Benieuwd naar de kosten voor periodiek tuinonder-
houd? De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de  
omvang van uw tuin en de gewenste werkzaam- 
heden. Vraag daarom vrijblijvend een prijsindcatie 
aan op maat via onze website.

KOSTEN TUINONDERHOUD AANVRAGEN

 
TIP: Vraag een gratis offerte aan!

Meer weten over de kosten voor uw tuinproject?  
Inclusief ontwerp, aanleg en onderhoud? Vraag een  
gratis offerte op bij De Biesbosch Gijsbers Groep en  
ontdek wat wij voor u kunnen realiseren. 
 
U ontvangt een gedetailleerde prijsopgave waarbij alle 
werkzaamheden uiteen zijn gezet. Zo weet u al snel 
waar u aan toe bent.   
 
Nu gratis op te vragen via de website:

https://debiesboschgijsbersgroep.nl/offerte-op-maat/

DE BIESBOSCH
GĲSBERS GROEP BV 

https://debiesboschgijsbersgroep.nl/tuinonderhoud/?utm_source=brochure&utm_term=uitbesteden
https://debiesboschgijsbersgroep.nl/offerte-op-maat/?utm_source=brochure&utm_term=offerteaanvragen


 
Neem contact op

Adres: Zuidbuitenpoldersekade 3A, Dordrecht 
Telefoon: 078 61 65 792
E-mail: info@debiesboschgijsbersgroep.nl 
Website: www.debiesboschgijsbersgroep.nl

DE BIESBOSCH
GĲSBERS GROEP BV 

mailto:info%40debiesboschgijsbersgroep.nl?subject=Vraag%20vanuit%20brochure
https://debiesboschgijsbersgroep.nl/?utm_source=brochure&utm_term=laatstepagina

