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Een verzorgd bedrijfsterrein draagt bij aan de uitstraling van uw 
bedrijf en is ‘uw altijd aanwezige visitekaartje’. 
Dat kan de tuin voor uw kantoorpand zijn, maar ook het groen 
rondom uw fabriekshallen of een heel (bedrijven)park. Hoveniers-
bedrijf Keuten van Loon zorgt ervoor dat uw complete bedrijfster-
rein er perfect bij ligt. Zo bent u het hele jaar verzekerd van een 
goed onderhouden bedrijfsterrein en een plezierige en stimule-
rende werkomgeving.
 
Voor een verzorgd bedrijfsterrein zijn strakke hagen een must. 
Keuten van Loon heeft zich in de loop van de tijd gespecialiseerd 
in het machinaal knippen van hagen. Als een van de eerste 
bedrijven doet zij dit al vele jaren naar volle tevredenheid, meestal 
voor derden door heel Limburg heen. Voor het machinaal hegknip-
pen heeft Keuten van Loon twee mobiele 5 tons luchtbanden 
kranen en een smalspoortrekker in combinatie met een mulchen-
dek in haar uitgebreide machinepark.

Waarom Keuten van Loon?

Hoveniersbedrijf Keuten van Loon heeft een jarenlange ervaring in 
het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van bedrijfsterreinen. 
Met vakmanschap, een uitgebreid machinepark, creativiteit en 
snelle reactie wordt ervoor gezorgd dat uw terrein de uitstraling 
en de beleving heeft die bij uw organisatie past. Alle medewerkers 
zijn VCA gecertificeerd en leveren kwaliteit en daarmee duurzaam-
heid. Keuten van Loon zorgt voor een goede planning en heldere 
communicatie: Keuten van Loon ontzorgt.

Waarom machinaal hegknippen? 

•  Kostenbesparing: tijdbesparing door hoge capaciteit, 
    capaciteit tot ca. 600 m2 per uur.

•  Milieuvriendelijk, minder brandstofgebruik,
    minder geluidshinder.

•  Door het gebruik van een mulchendek, wordt het 
    organisch materiaal teruggebracht als voeding voor de 
    plant en bespaart men op stortkosten. 
 
•  Arbo vriendelijk, geen zware lichamelijke belasting door 
    gewicht, trillingen en geluid. 

•  Brede inzetbaarheid machine, trottoir, fietspaden, onder 
    bomen, tussen auto’s. Ook waar de ruimte beperkt is zijn 
    de machines goed inzetbaar.

•  Hagen tot ca. 4,5 meter hoog.

•  Verschillende toepassingen, lijnhagen, blokhagen, 
    bodembedekkers, vormbomen, windsingels etc.

•  Referenties: BTL Roermond, Weert, Elslo,
    NLW Buitenbeheer Venray.

Meer informatie

Voor meer informatie en 
voorbeeldfilmpjes
kunt u terecht op de website: 
www.keutenvanloon.nl
of neem contact op
met Sjors van Loon, 
tel. (0478) 54 63 39 of 
info@keutenvanloon.nl
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Beekweg 52,

5815 CN Venray - Merselo

[t] 0478 54 63 39

[e] info@keutenvanloon.nl

[i] www.keutenvanloon.nl
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