
3x groene  
meerwaarde  

voor jouw  
bedrijf. 

>>



Ons maatwerk is tweeledig:

1.   Een job in het groen biedt onze medewerkers  
 een gefaseerd leertraject aan. Van borstel  
 tot graafmachine. 

2.  Daarnaast beschikt Boskat over een uitgebreid   
 gamma aan kennis, ervaring en technieken  
 om jou als klant te ontzorgen op het vlak  
 van groenbeheer.

JOUW GROENUITDAGING IS IN GOEDE HANDEN  
BIJ BOSKAT

Snoeien, intensief of extensief maaien, bomen vellen, 
onderhoud verharding, ontharden aanlegwerken, 
aanleg en beheer bloemenweide, ruimen zwerfvuil, 
aanplantingswerken, omvorming zones, plaatsen 
omheining, betuining grachten, hydroseeding, 
aanleg gazon, inritten en parkings, algemene 
houtkapwerken, bosbeheer, onderhoud en renovatie 
van sportvelden, parkaanleg en -onderhoud.



Maat- 
schappelijke 
meerwaarde

Als maatwerkbedrijf stellen we bij Boskat vzw in Herentals zo’n 50 mensen tewerk. 

Mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans om op een  
zinvolle manier opnieuw aan de slag te gaan. We kiezen voor activiteiten in het groen.  
En we zijn dan ook fier dat we expert zijn in de opleiding van onze teamleden.

Bedrijven vertrouwen Boskat opdrachten toe om te beantwoorden aan hun doelen  
rond maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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Ecologische 
meerwaarde

> Ecologische onkruidbestrijding

> Heet water, pelargonzuur, omvormen terrein,…

> Omvormen van grasland naar bloemenweides

> Minder maaiwerk, duurzame doelen.

> Ontharden van terreinen voor betere waterdoorlatendheid

> Minder grijs meer groen.

> Fytoremediatie

Door op een gerichte manier aan te planten, realiseren we een bodemverbetering of zelfs bodemsanering.   
Dit concept staat nog in de kinderschoenen, de eerste experimenten lopen.

>  Voedselbossen
Een duurzamere manier van omgaan met grond en omgeving. Een zone wordt zodanig aangepakt dat er  
op langere termijn een meerwaarde is op verschillende domeinen: biodiversiteit, bodemkwaliteit, voedsel 
voor mens en dier, natuurbeleving, enzovoort.

> Permacultuur
Deze andere kijk op landbouw of tuinieren gaat uit van een natuurlijk evenwicht zonder extra bemesting  
of bewatering.  Een kortetermijninvestering met een duurzaam eindresultaat en eventuele opbrengst  
van groenten en fruit.  We denken mee na over wat dit op jouw industrieterrein kan betekenen.

Deze concepten kijken op een véél duurzamere manier naar groenbeheer. Naast een bepaalde opbrengst 
van groenten en fruit is er op termijn ook een toename van de biodiversiteit en stijgt de natuurbeleving.

“De meest ecologische  
  oplossing aanbieden.  
  Dat is onze missie.” 2



Economische 
meerwaarde

Naast de ecologische meerwaarde zijn we niet blind voor de realiteit. 

Eén van onze hoofdactiviteiten is het onderhoud van industrieterreinen.  
Boskat garandeert een professionele, kwaliteitsvolle aanpak en streeft  
naar een maximale klanttevredenheid. We denken mee na over een  
optimale aanpak en houden rekening met de economische realiteit. 
Van een éénmalige opkuis tot een permanente onderhoudsopdracht;  
alle formules zijn mogelijk. 

Ook kunnen we zones van jouw industrieterrein heraanleggen.  
Met als voordeel voor uw bedrijf: je onderhoudskost daalt.  
Of we creëren een andere meerwaarde: picknickzone, pluktuin,  
groenbeleving enzovoort. 
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IS JOUW BEDRIJF OP ZOEK NAAR 
EEN GROENOPLOSSING?

En ligt jouw bedrijf in de ruime regio rond Herentals?

Geef ons een seintje. We helpen je graag om  
3x groene meerwaarde te creëren. 

Boskat vzw

Kamergoor 19/1, 2200 Herentals

014 23 31 36

Btw BE 0464.028.204

info@boskat.be
www.boskat.be

EXPERTS IN WATERPROOFING & INSULATION

Umicore  
Olen

We zijn trots op volgende referenties: 


