
Al meer dan drie decennia een  
begrip in groot groenvoorziening!

http://www.allgroenbv.nl


078 - 61 62 837
www.allgroenbv.nl

Van totaalprojecten tot detailwerk. 
Onze vakmensen staan iedere dag voor 
u klaar!

http://allgroenbv.nl/contact
http://www.allgroenbv.nl


35 5000
jaar actief klanten gingen  

u voor

500
projecten per jaar

In 1982 is Pieter Vroom gestart met het (toen nog) kleinschalig 
hoveniersbedrijf Allgroen bv. In de hierna volgende jaren is het 
bedrijf uitgegroeid tot een groot en professioneel bedrijf op het 
gebied van groen-, grond- en infrawerken. 

Vanuit Dordrecht zijn er dagelijks maar liefst 40 medewerkers 
actief voor tal van opdrachtgevers. Van totaalprojecten tot de-
tailwerk. Onze vakmensen staan iedere dag voor u klaar.

ALLGROEN BV

In 35 jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardig  
bedrijf in groen-, grond- en infravoorziening!



van groenvoorziening!
Al ruim 35 jaar uw uitvoerder

Boomverzorging is een specialistisch 
onderdeel binnen Allgroen. Onze 
European Tree Workers hebben diep-
gaande kennis van boomsoorten, 
groeiwijzen, snoeimethoden, ziektes 

en aantastingen. En kunnen bomen 
veilig en effectief inspecteren, snoei-
en, verwijderen, (ver)planten, rooien, 
frezen en versnipperen.

Hoveniersbedrijf Allgroen bv verzorgt al uw groenonderhoud. 
Op basis van contracten of bestekken. We realiseren aanleg- en 
renovatie werkzaamheden zoals verhardingen, waterpartijen 
en constructies. Daarnaast kunt u ons inschakelen voor de 
inspectie van uw speelvoorzieningen. BOOMVERZORGING

Alle werkzaamheden in de tuin, van 
ontwerp en advisering tot aanleg, 
renovatie en onderhoud worden 
door Allgroen bv uitgevoerd met een 
persoonlijke aanpak. Onze tuinont-

werpen worden geheel afgestemd 
op uw wensen. Allgroen bv voert 
tuinaanleg en tuinonderhoud op een 
zeer professionele wijze uit. Met oog 
voor mens en milieu. 

TUINAANLEG EN - ONDERHOUD

INSPECTIE SPEELVOORZIENING
Voor kinderen is buiten spelen 
ontzettend belangrijk. Bij Allgroen 
bv zien we het belang van veilig 
gebouwde speelplaatsen die voldoen 
aan de juiste wet- en regelgeving en 

de relevante normen. Door de des-
kundigheid van onze medewerkers 
zijn wij in staat speelplaatsen aan te 
leggen, te inspecteren en te voorzien 
van onderhoud.

ONTDEK GROENVOORZIENING
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Grondwerk van A tot Z  
Allgroen bv verzorgt grondwerk ten behoeve van weg-en waterbouw, 
bouwprojecten, bouwputten en tuinaanleg. Voor het ontgraven en 
transporteren van grond, zand en ander funderings-materiaal helpen 
we u graag verder. Onze medewerkers kunnen bouwputten graven, 
bestrating leveren en hemelwaterafvoer aanleggen. 

Bij de uitvoering van uw project, zowel klein- als  
grootschalig, staat vakmanschap en kwaliteit bij  
Allgroen bv voorop.

Indien hydraulische graaftechnie-
ken niet de voorkeur hebben door 
bijvoorbeeld een groot risico op 
kabelbeschadiging of wanneer de 
omgevingsomstandigheden het niet 

toelaten, kan er een zuig-/graafma-
chine worden ingezet. De zuig-/graaf-
machines van Allgroen bv kunnen 
ingezet worden op alle moeilijk  
bereikbare plaatsen.

Het afgraven van uw tuin, verhogen 
van uw terras of oprit, het uitgraven 
van een vijver, zwembad of trampoli-
ne behoren allemaal tot particuliere 

werkzaamheden. Allgroen beschikt 
over de benodige kennis en machi-
nes om u veel werk te besparen of 
geheel uit handen te nemen.

GRONDVERZET BIJ RISICO

PARTICULIER GRONDVERZET

> VRAAG EEN PRIJS OP

ONTDEK GRONDVOORZIENING
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Heeft u een project in de civiele techniek, cultuurtechniek of groot-
groenvoorziening? Wij kunnen de gehele aanleg en renovatie voor u 
verzorgen! 

cultuurtechniek of groot groenvoorziening? 
Een project in civiele techniek, 

STRAATWERK
Allgroen bv beschikt over eigen stra-
tenmakers en aantrekkelijk geprijsd 
materieel voor al uw straatwerken. 
Wanneer u een klus heeft voor 
het (her)bestraten of ophogen van 

schoolpleinen, parkeervoorzieningen, 
bedrijfsterreinen, bedrijfsvloerplaten, 
trottoir, woonerf, bushalte, fietspa-
den en opritten (t.b.v. mindervali-
den), kunt u bij ons terecht. 

Naast straatwerk kunt u bij ons te-
recht voor het aanleggen en onder-
houden van rioleringswerken. Alle 
werkzaamheden op het gebied van  
hemelwaterafvoer tot hoofd 
riool, drainage en huisaansluiting, 

behoren tot de mogelijkheden van 
Allgroen. Het vakbekwame personeel 
beschikt over jarenlange ervaring om 
deze projecten naar volle tevreden-
heid voor u uit te voeren.

RIOLERINGSWERK

Wij kunnen voor u als opdrachtge-
ver veel betekenen in zowel aanleg, 
onderhoud en montage van diverse 
kabel- en leidingsystemen. De mees-

te werkzaamheden worden, inclusief 
het grondverzet, geheel in eigen  
beheer uitgevoerd. 

KABEL- EN LEIDINGWERK

ONTDEK INFRAVOORZIENING
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ONTDEK WAT U KUNT HUREN

Wist u dat Allgroen bv beschikt over een uitgebreid machine-
park? Wij hebben zo’n 50 machines en vrachtwagens in eigen 
beheer. Wij werken met eigen shovels, graafmachines, vracht-
wagens en tractors. De machines zetten we in ten behoeve 
van grondverzet, boomverzorging en aanleg-, en onderhouds-
werkzaamheden.

Machineverhuur bij Allgroen bv

Het huren van machines bij Allgroen 
bv biedt u vele voordelen. Niet alleen 
bieden wij u een aantrekkelijke prijs, 
maar u ontvangt ook een specialisti-
sche medewerker die het werk voor 
u uitvoert. Zo bent u al snel verze-
kerd van een professioneel resul-
taat. Zelfs zonder uw handen vies 

te maken. Hoe voordelig is dat! Ons 
personeel is getraind in het bestu-
ren van uw gewenste machine. Na 
het maken van een afspraak levert 
onze medewerker de machine af op 
locatie. De medewerker helpt u bij 
uw klus en kan u tevens voorzien van 
passend advies.

VERHUUR INCLUSIEF BESTUURDER

ALTIJD PROFESSIONEEL ADVIES
Allgroen adviseert haar klanten bij 
het inzetten van het juiste materieel 

bij hun projecten. Jarenlange ervaring 
garandeert u een uitstekend advies! 

> VRAAG EEN PRIJS OP

ONTDEK ONS MACHINEPARK
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Vragen? Neem contact op of kom langs! 

Sikkelstraat 28 - 3319 LJ Dordrecht  
Bel naar: 078 -  61 62 837 
Of mail met: info@allgroenbv.nl    www.allgroenbv.nl 

http://www.allgroenbv.nl
http://www.allgroenbv.nl
https://www.facebook.com/allgroenbv/?ref=hl
https://twitter.com/AllgroenBV
https://www.linkedin.com/company/allgroen-b-v-?trk=biz-companies-cym
https://plus.google.com/u/0/112397437017318577625
https://www.youtube.com/channel/UCMut3vK6Gb3V-m5wk-A0SGA
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