


SIGHT Landscaping zorgt met haar specialisten voor een represen-
tatief terrein, waar het aangenaam verblijven is voor u en uw 
gasten. SIGHT Landscaping  verzorgt voor overheid, bedrijven en 
(zorg)instellingen het hele traject van advies, ontwerp, aanleg, 
onderhoud en beheer van de buitenruimte.

Wij zijn landelijk actief in de vakgebieden Design & Construct, 
Groenaanleg, (Integraal) Beheer en Daktuinen. Onze vakbekwame 
hoveniers zijn gespecialiseerd in het werken op terreinen van 
zorginstellingen en ziekenhuizen. Zij weten wat belangrijk is 
binnen uw sector en op uw terrein.

Terreininrichting in de zorgsector is een specialisme. Welzijn, 
veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en representativiteit zijn 
belangrijke aspecten die er toe doen. Uw zorginstelling moet een 
prettige en geborgen omgeving zijn voor uw cliënten. Een goed 
uitgedachte invulling van het groen levert hieraan een belangrijke 
bijdrage. Het is bewezen dat de juiste aanwezigheid van groen een 
positieve invloed heeft op de lichamelijke en geestelijke gezond-
heid van uw cliënten. Onze bijdrage aan het welzijn van uw 
cliënten en hun herstelproces gaat verder dan alleen het onder-
houden van groen: wij laten uw cliënten het groen beleven en 
prikkelen hun zintuigen. Geurtuinen, oefenpaden, knu�elmuren, 
schaduwruimtes en vlinder- en vogeltuinen zijn slechts enkele van 
de vele mogelijkheden.

Uw wensen zijn de uitgangspunten voor onze 
creatieve ontwerpers. Door onze jarenlange 
ervaring met terreininrichting in de 
zorgsector, zijn wij goed in staat om 
op uw speci�eke wensen in te 
gaan.

Terreinonderhoud gaat bij SIGHT Landscaping verder dan alleen 
het uitvoeren ervan. Wij kunnen de, voor u, juiste balans vinden 
tussen kwaliteit en kosten. Wij stellen voor u een jaarlijks onder-
houdsprogramma op maat op, met diverse kwaliteitsniveaus. De 
voor- en nadelen worden per kwaliteitsniveau duidelijk in beeld 
gebracht, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken voor uw 
terrein. 

U kunt er van op aan dat onze medewerkers ervoor zorgen dat u en 
uw cliënten zo min mogelijk overlast ondervinden van de 
werkzaamheden. Veiligheid, geluidsbeperking, aangepaste werktij-
den en representatie van medewerkers zijn hierin belangrijke aspec-
ten. U wordt daarnaast ontzorgt door een vast onderhoudsteam, 
korte communicatielijnen en een klantenportal.
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