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Leefwereldverbeteraars
De bomen en planten van M. van den Oever die-
nen niet alleen ter decoratie. Uit onderzoek blijkt 
dat het aantal gezondheidsklachten daalt met 
0,15% per inwoner voor elke 10% meer groen.. 
Groen vermindert de gevolgen van vermoeidheid 
en stress. Bovendien nemen bomen en hagen veel 
fijnstof op. Een goede inrichting en goed beheer 
van groen zijn dan ook vaak speerpunten voor 
gemeentes. Een bijkomend gezondheidsvoordeel 
is dat groen leidt tot meer beweging van mens en 
dier.
Het uiteindelijke doel is dat iedereen zich prettig 
voelt in zijn omgeving en ervan geniet. De vak-
kundige accountmanagers van M. van den Oever 
staan klanten bij bij het optimaliseren van hun 
leefwereld. Ze beschikken over een vernieuwend 
sortiment, gericht op de toekomst.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Maatschappelijk ondernemen is belangrijk voor 
het bedrijf en de reden het zich heeft aangesloten 
bij de Nederlandse Klimaatcoalitie, een initiatief 
van het ministerie van I & M , MVO Nederland en 
Natuur en Milieu om klimaatneutraal ondernemen 
tot norm te maken. 

- Milieuvriendelijke teelt 
M. van den Oever hecht veel waarde aan een 

milieuvriendelijke teelt. Het hele areaal is dan ook 
Milieukeur gecertificeerd. Het bedrijf is verder 
partner van NL Greenlabel en bezit het duurzaam-
heidspaspoort A+. 

- Biodiversiteit 
In zijn dagelijks beleid stimuleert M. van den Oever 
biodiversiteit. De aanplant van diverse soorten 
bomen en struiken zorgt voor een brede habitat 
voor insecten.. Hierdoor wordt de kans op uitbra-
ken van ziekten aanzienlijk beperkt. 

- Mensen
Mensen en hun talenten vormen de kern van het 
bedrijf. M. van den spant zich ook in om men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het 
arbeidsproces te betrekken. 

Boomkwekerijen M. van den Oever is voortgekomen 
uit een klein boerenbedrijf, dat zich in 1791 in Haaren 
vestigde. Zeven generaties verder vormen enthousi-
asme, vakmanschap, betrouwbaarheid, kwaliteit en 
service nog steeds het fundament.

Al meer dan 
twee eeuwen 
leefwereldverbeteraars

ADVERTORIAL

De wortels van Boomkwekerij M. van den Oever liggen al meer dan twee eeuwen in Haaren, de ‘tuin van Brabant’. Het areaal van M. van den Oever 

beslaat maar liefst 140 hectare en dat zorgt voor een ongekend breed sortiment bomen, struiken en vaste planten.

De directie van M. van den Oever: Arie Idema (l) en Bert van Hintum
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