
Total solutions for green 
supply and landscaping.



Brings 
green
together
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Wat is de 
overeenkomst 
tussen een 
palmboom en  
een waterplant? 

Huverba levert ze allebei. 
Alles wat groeit en bloeit.
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Als u ze wilt toepassen in een project, leveren wij 

ze. In alle combinaties, in alle aantallen, het jaar 

rond, in heel Europa en daarbuiten. We putten 

uit een ongekende voorraad producten. Deels uit 

eigen kwekerij, deels uit ons Europees netwerk 

van toeleveranciers. 

Zo zorgen we dat de beplanting voor uw project direct 

beschikbaar is. Dat maakt ons tot een strategische partner voor 

landschapsinrichters, hoveniers, tuinarchitecten, aannemers, 

onderhoudsbedrijven, handelaren en kwekers. Een gegarandeerd 

compleet pakket van groen is voor u een enorme kracht. U zou 

niet de eerste zijn die uw omzet ziet groeien omdat u samen met 

Huverba in elke vraag kunt voorzien.

Dát is Huverba. Brings green together.



Even over  
onze missie
 en ónze wortels.

Ontdek onze dubbele kracht als totaalleverancier. We zijn kweker én logistiek 

dienstverlener. Het is onze missie om u beter te laten presteren door maximale 

beschikbaarheid van groen. Natuurlijk, het kweken van bomen zit in ons bloed.  

Als familiebedrijf doen we dat al sinds 1930: we weten wat een goed product is 

en hoe het tot stand komt. Sterker nog: met 110 hectare eigen kwekerij (volle  

grond en containerteelt) blijven we rasechte productspecialisten. Maar dat is  

niet meer ons hele verhaal.

De achterliggende jaren hebben we zorgvuldig ingespeeld op de marktvraag. 

Dát is onze passie in het kort: in uw vraag voorzien. Niet het aanbod uit 

onze eigen kwekerij is leidend, maar uw vraag. We zijn uitgegroeid tot een 

groencentrum dat gespecialiseerd is in totaallevering. Het kloppend hart 

van onze organisatie is ons logistieke centrum. Hier komen producten uit 

heel Europa samen in projectspecifieke leveringen. In de ogen van onze 

internationale opdrachtgevers zijn onze totaalleveringen huzarenstukjes.  

Wij vatten het nuchter samen. Huverba. Brings green together
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Huverba. Brings green together.
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Dick Huibers
Algemeen directeur / verkoopleider

'We leveren alles  

behalve de koikarpers'

Alles leveren wat  

u nodig heeft.  

Daar komen we  

bij Huverba graag 

voor uit bed.
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Total solutions for green  

supply and landscaping.

De vraag is niet  
of wij aan uw 
vraag kunnen 
voldoen, maar 
waar en wanneer 
we zullen leveren.



Het geheim
 van ons logistieke centrum. 

Onze logistiek is volledig ingericht op de snelle verwerking en uitlevering 

van verzamelorders. Dat wil zeggen: orders waarmee we het complete 

sortiment voor een specifiek project uitleveren. Dankzij realtime inzicht in 

alle voorraden kunnen we direct de beschikbaarheid en levertijd bepalen.  

U weet meteen waar u aan toe bent.

Op drie strategische locaties in Nederland verzamelen we de producten 

van eigen kwekerij en toeleveranciers. Dit proces hebben we vergaand 

geautomatiseerd. Zo garanderen we een optimale planning en de kortste 

levertijden.

Wat voor ons een logistiek centrum is – het centrale knooppunt in ons 

bedrijf – is voor u een bron van zekerheid en gemak. Inkopen bij Huverba 

betekent actieve ondersteuning bij uw projecten. De vraag is niet of wij 

aan uw vraag kunnen voldoen, maar waar en wanneer we zullen leveren.
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Zo levert Huverba
• Alles wat u nodig heeft
• Compleet of in deelladingen
• Exact volgens afspraak 

• Met een korte levertijd
• Uitsluitend hoge kwaliteit
• Tot in het plantgat
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Het mooiste  
groen is
 duurzaam groen 

Een duurzame bedrijfsvoering is een efficiënte bedrijfsvoering. Daar zijn we van 

overtuigd bij Huverba. Niet alleen omdat we willen excelleren als totaalleverancier. 

We vinden het belangrijk dat elke boom en elke plant de wereld een stukje mooier 

maakt. Dat kan alleen als ze met zorg zijn gekweekt en getransporteerd.

Daar doen we veel voor. 

• We werken CO2-neutraal. 

• Door onze logistiek efficiënt in te richten, beperken we  

het aantal transportbewegingen.

• Het MPS-A keurmerk verzekert u ervan dat we alleen verantwoord  

geteelde en verzorgde bomen en planten leveren.

• Als lid van Tree Center Opheusden (TCO) dragen we bij aan innovaties  

die de duurzaamheid en efficiency in de sector vergroten.
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Onze belofte  
ziet u terug in 
ons beeldmerk
Dat ons beeldmerk een abstracte bloemvorm heeft, is 

niet toevallig. We willen u helpen beter te presteren en 

uw bedrijf te laten bloeien. Hoe we dat doen, ziet u ook. 

We zijn een meester in het samenbrengen van de juiste 

producten. De lijnen in het beeldmerk symboliseren 

logistieke stromen. Zo herinneren onze naam en ons 

beeldmerk u elke dag aan onze kracht. 
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Aanleg  
en onderhoud
Hoe groot uw projecten  

ook zijn, Huverba is voor  

u een betrouwbare partner. 

We zorgen dat u op het 

juiste moment over de juiste 

beplanting beschikt.  

We leveren wat u nodig hebt. 

Wat de beste keuze is? Daar 

denken we graag in mee, 

samen met uw landschaps-  

of tuinarchitect.
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Meer weten? Bel ons gerust, we vertellen graag meer.

Landgoederen en natuurinrichting
Bij het onderhouden en inrichten van natuurgebieden en 

landgoederen zoekt u de balans. De balans tussen budget en 

ideaal. Tussen scherpe prijs en optimale projectondersteuning.  

Wij kunnen u in dat opzicht een oplossing op maat bieden.  

Of u nu als professional beplanting inkoopt of namens betrokken 

burgers. Met veel plezier dragen we bij aan een groen landschap. 

Kwekers
De basis voor uw resultaat legt u met de keuze 

voor het uitgangsmateriaal. U kiest bij voorkeur 

voor betrouwbare, verzorgde bomen met 

een goed ontwikkeld wortel-gestel en snelle 

hergroei. Wij kunnen u hierin voorzien. Uit de 

volle grond of – het jaar rond – in containers. 

Als het aan ons ligt beschikt u over het 

sortiment waar vraag naar is.

Hoveniers
In de uitvoering van projecten is de samenwerking met 

Huverba een sterk punt voor u. U beschikt over de 

complete beplanting voor uw project, hoe gevarieerd deze 

ook is. En omdat kwaliteit van onze producten standaard 

hoog is, geniet uw opdrachtgever al snel van een mooi 

resultaat. We kunnen u ook ondersteunen met aanvullende 

diensten, zoals het maken van een ontwerp  

of werktekening.

Bemiddelaars
Als handelaar wilt u snel en zorgvuldig op de vraag van uw 

klant inspelen. Dat wil zeggen: met een korte levertijd, oog 

voor specifieke wensen en gegarandeerde kwaliteit. In dat 

opzicht kunnen wij veel voor u betekenen. Welke soorten 

of aantallen u ook nodig hebt, wij helpen u uw sortiment 

compleet te maken.



'Wie zijn eigen kracht 
kent, leert die van een 
ander waarderen.'

• Gedrevenheid is voor ons vanzelfsprekend en onmisbaar tegelijk. 

Voor ’n klant gaat alles aan de kant.

• Commitment zien wij als het resultaat van verantwoordelijkheid 

nemen. We vinden het belangrijk dat u op ons kunt rekenen.  

Altijd. Of het nu om de levering voor een groot project gaat,  

of de afhandeling van een klacht.

• Het komt altijd goed. Dat is onze overtuiging. We denken in 

oplossingen en voegen de daad bij het woord. Hoe dan ook.

• Samenwerken zit in onze genen. We werken samen met klanten bij 

projecten, maar ook met collega-kwekers en toeleveranciers.

De beste logistieke organisatie en het 

grootste assortiment zijn nog geen garantie 

voor een adequate levering. Het zijn onze 

mensen die het verschil maken. Het grootste 

deel van onze medewerkers is opgegroeid in 

het laanboomcentrum van Europa. Ze vormen 

een hecht team. Samen geven ze Huverba het 

karakter van een bevlogen dienstverlener die 

altijd in mogelijkheden denkt. 

Zo zijn we  
nu eenmaal

Geja van KleefEelco Bruinooge Aalderd van de Wardt

André Gietman Henk HommersomGerrit Mulder Jerphaas Rustenhoven

Ida van Walsem

Gerbrand Koster

Frank van HelvertDirk Arends Kees Jan van Rossum
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Mascha van Heumen

 Cees Sanders



Wilt u meer weten over ons assortiment of de actuele voorraad?  

Bel of mail ons. We staan u graag te woord.

Volle grond
bomen uit de beste bodem

Zoekt u vollegrondsbomen van topkwaliteit? Wij kweken meer dan 

700 soorten. Laanbomen (3 tot 5 keer verplant), meerstammigen, 

vormbomen en solitairen in volle grond. De beste bodem die een 

boom kan krijgen. Die kwaliteit ziet u onder andere terug in het goede 

wortelgestel, de uitstekende kroon-stamverhouding, een prachtige 

kroonvorm en een hoog aanslagpercentage.

We kweken zowel in klei als in zandgrond, afhankelijk van wat de 

betreffende boomsoort nodig heeft. Ook in de vollegrondsteelt telt 

de efficiëntie voor Huverba. Onze percelen liggen in de buurt, zodat 

we met een minimum aan logistieke bewegingen kunnen werken.  

Dat is tegelijk goed voor het milieu. 
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85 jaar 
ervaring: 
de beste 
basis voor 
uw bomen



De marktvraag 
is leidend
Het is waar: met 110 hectare eigen kwekerijen behoren we tot de grotere 

kwekers van Nederland. Maar de manier waarop wij ons sortiment kiezen 

en het teeltproces inrichten, is onconventioneel. Voor ons is de marktvraag 

leidend. We verkopen niet seizoen op seizoen wat we hebben gekweekt, 

maar we kweken waar vraag naar is. Bijvoorbeeld in de teelt van heesters in 

container, volgen we met ruim 300 soorten de trends op de voet.



2928 Ruim  
700 soorten
 uit eigen kwekerij

Dankzij die eigen kwekerij kunnen we de beschikbaarheid 

van bomen en heesters garanderen. We kweken 

zowel in de volle grond als in containers. Laanbomen, 

meerstammigen, solitairen, beveerde bomen en heesters 

in uiteenlopende maten en vormen.

Dat we het vakmanschap  
in onze genen hebben, ziet 
u in onze kwekerij. 

U ziet het aan de zorg die alle bomen 

krijgen, de rechte stammen en fraaie 

kronen. Maar nog belangrijker: u merkt het 

in uw eigen kwekerij of bij de projecten 

waar u onze beplanting toepast. Een hoog 

aanslagpercentage is het resultaat van 

vakmanschap, overgedragen van vader 

op zoon. Het is de beste basis voor een 

hoogwaardig eindproduct. Met de expertise 

waarmee we kweken, beoordelen we ook 

de producten die we van toeleveranciers 

wereldwijd betrekken. Zo kunnen we 

waarmaken wat we beloven.



Ervaar zelf 
wat u kunt 
winnen aan 
efficiëntie  
en kwaliteit!
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Bel of mail ons om een afspraak te maken of te bestellen.

'Al staan we aan 

het begin van de keten, 

we genieten bij voorbaat 

van het eindresultaat.'



Hamsestraat 70
Postbus 1 
4043 ZG  Opheusden - Holland

+31 488 442004
info@huverba.nl
www.huverba.nl

facebook.com/huverba
twitter: @huverba


