Garantie

en groenvoorzieners. Ook bij u in de buurt is dus

Heem geeft garantie op het overeengekomen

een Heem-partner gevestigd. De Heem-partners

eindbeeld na drie tot vijf groeiseizoenen. Dit

zijn bekend met regionale omstandigheden en

eindbeeld wordt per opdracht bepaald en

kunnen u dus altijd van een goed advies voorzien.

beschreven. De garantievoorwaarden kunt u

U vindt een overzicht van de diverse Heem-

aanvragen via www.heem.nl.

partners op onze website: www.heem.nl.

Partners

Belangstelling?

Heem werkt samen met speciaal geselecteerde

Neem dan contact op met de Heem-partner bij u

en opgeleide partners. Samen vormen zij een

in de buurt of bel met Ciran Nederland:

landelijk netwerk van gespecialiseerde hoveniers

0343-48 13 48.

Ciran Nederland B.V.
Heuvelsesteeg 6
3959 BB Overberg
T 0343 48 13 48
F 0343 48 16 34
info@heem.nl
www.heem.nl

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar:
• Onze website: www.heem.nl.
• Onze uitgebreide brochure.
•	Onze projectbladen. Deze geven een realistisch beeld van tal van
uitgevoerde projecten en de behaalde resultaten. U kunt ze aanvragen of
via de website downloaden.
•	De folder ‘Bronnen Bomen en Heem slaan de handen ineen’. In deze folder
wordt de samenwerking met Bronnen Bomen toegelicht. U kunt de folder
aanvragen via de website. Even bellen kan natuurlijk ook.

www.heem.nl
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Heem brengt natuur dichtbij…
Heem betekent letterlijk ‘besloten boeren erf’, maar heeft ook
de betekenis van ‘directe omgeving’ en ‘inheems’. Onze naam is
een weerspiegeling van onze activiteiten: het ontwikkelen en
terugbrengen van de oorspronkelijke natuurlijke begroeiing in uw
directe omgeving.

Natuurlijk groen

In woonwijken maar ook rond gebouwen,

Heem

Natuurontwikkeling is een actueel thema. Dit

op bedrijfsterreinen en in particuliere tuinen

Heem wil bijdragen aan een natuurlijke

komt doordat de manier waarop mensen kijken

komen tal van soorten uit onze oorspronkelijke,

leefomgeving, zowel in het stedelijke als in

naar onze openbare ruimte, is veranderd. Er

Nederlandse flora uitstekend tot hun recht.

het landschappelijke gebied. Daarom zetten wij

worden minder bestrijdingsmiddelen gebruikt en
er zijn nieuwe opvattingen over de waarde van

•	Natuurlijk groen levert een kleurrijker beeld op

ons in voor het behoud en de ontwikkeling van

Toepassingen

bestaande natuurlijke vegetaties en ecologische

In de loop der jaren heeft Heem veel kennis

structuren. Wij passen natuurlijk groen toe in

verzameld over levensgemeenschappen van flora

versterkt

samenhang met de gebruiksfunctie van een

en fauna in hun onderlinge samenhang. Mogelijke

opzichte van traditioneel groen, steeds meer in

ecologische structuren in het stedelijk gebied.

gebied en de doelstelling van de opdrachtgever.

toepassingen van natuurlijk groen zijn:

de belangstelling gekomen. De ontwikkeling van

•	Natuurlijk groen stimuleert de variatie in

natuurlijk groen blijft dus niet beperkt tot het

plant- en diersoorten en brengt de natuur

succesfactor is, gebruiken wij alleen streng

buitengebied.

terug in de stedelijke omgeving.

geselecteerd en inheems zaaimateriaal waarvan

natuurlijk groen in woonwijken. Ook het beheer
van natuurlijk groen is, door de voordelen ten

dan traditioneel groen.
•	Natuurlijk

groen

creëert

of

Omdat

duurzaamheid

een

belangrijke
•	Diverse landschappelijke- en stedelijke
toepassingen

•	Natuurlijk groen is breed toepasbaar, ook

de oorsprong bekend is. Verder adviseren wij over

• Tuinen

rond gebouwen, op bedrijfsterreinen en in

de ontwikkeling van vegetaties, de aanleg van

• Doelvegetaties

particuliere tuinen.

natuurontwikkelingsprojecten en het beheer van

• Natuurlijke oevervegetaties

natuurlijk groen.

• Bomen en houtige gewassen

Activiteiten

Begeleiding

Onze activiteiten zijn advies, aanleg en beheer.

Het succes van natuurlijk groen staat of valt

Bij voorkeur bieden we een totaalpakket, dat

met goede begeleiding. Heem beschikt over de

bestaat uit advies, realisatie, beheer en garantie.

kennis, ervaring én het inheemse zaaimateriaal

De kennis en ervaring van Heem wordt door een

om de voorwaarden voor natuurlijk groen te

keur aan opdrachtgevers benut bij de aanleg en

creëren en de natuurlijke processen te volgen

het beheer van natuurontwikkelingsprojecten.

en bij te sturen. Op deze manier wordt het

Voor hen heeft Heem zich ontwikkeld tot een

beleid voor enkele jaren vastgesteld en wordt de

kenniscentrum van formaat.

continuïteit gewaarborgd.

•	Natuurlijk groen is duurzaam en levert op
termijn besparingen op.
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