
BEDRIJVENTERREIN GREENPARCK BLEISWIJK 
Beheer en onderhoud bedrijventerreinen

In 2007 is bedrijventerrein Greenparc Bleiswijk opgericht door de Geburenvereniging  
Agro-Center en Bloemenveiling Bleiswijk. Het terrein is 520.000 m2 groot.  

Van Doorn beheert en onderhoudt de grijze en groene buitenruimte op het 
bedrijventerrein en zorgt ervoor dat het terrein schoon, netjes en veilig blijft.

VRAAG
Bedrijventerrein Greenparc was op zoek naar een betrouw- 
bare partij voor het onderhoud van de watergangen, 
groenvoorzieningen en het onkruidvrij en netjes houden 
van het bedrijventerrein. Vanwege de toename van het 
vrachtverkeer ontstond in de loop van de tijd ook de vraag 
om de asfaltverharding en de belijning aan te passen om 
de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren.

OPLOSSING
Het bedrijventerrein is het visitekaartje van de bedrijven 
die er gevestigd zijn. Een goed beheer en onderhoud van 
de buitenruimte is hierbij belangrijk. Van Doorn is partner 
voor het beheer en onderhoud van de groene en grijze 
buitenruimte. Wij zetten daarbij meerdere disciplines 
in: groen, infra, reiniging en calamiteitenservice. Samen 
zorgen wij ervoor dat het bedrijventerrein schoon en veilig 
is, een nette uitstraling heeft en dat calamiteiten snel en 
adequaat verholpen worden.

RESULTAAT
Een modern bedrijventerrein met een aantrekkelijke 
buitenruimte die het visitekaartje is van de bedrijven die 
er gevestigd zijn:
• Veilig, goed toegankelijk, netjes en verzorgd;
• Ruim en overzichtelijk, door de bosjes en groen-
 beplanting zo laag mogelijk te houden;
• Goed bereikbaar, waarbij de bochten en ingangen aan  
 het vrachtverkeer zijn aangepast;
• Een functionele inrichting met een strakke (asfalt)  
 verharding en een duidelijke belijning.

 

Naam project: Beheer en onderhoud 
bedrijventerrein Greenparc Bleiswijk

Opdrachtgever: Parkmanagement Greenparc 
Bleiswijk

Locatie: Klappolder 204, 2665 MR Bleiswijk

Opdrachtsom: 2021 ca. € 300.000,-

Doorlooptijd: Vanaf 2007

Heeft u nog vragen? Of heeft u interesse in een vergelijkbare oplossing?
Christian de Wit, Commercieel manager 0345 - 57 11 41 / info@vandoornbuitenruimte.nl



WIST JE DAT...

We voor dit project de volgende 
werkzaamheden uitvoeren? 

Groen: 

	 Het maaien van de watergangen en taluds 

 en het schonen van de sloten

	 Snoeien van hagen en beplanting

	 Maaien van gras en gazons

	 Onkruidbestrijding

	 Ruimen van blad en snoeiafval

Reiniging: 

	 Vegen van goten en stoepranden

	 Zwerfvuil verwijdering

	 Legen van afvalbakken

Asfalt: 

	 Nieuw aanleg van asfaltverharding en belijning

	 Beheer en onderhoud infrastructuur

Calamiteitenservice


