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Jaarrond
genieten 

Wat is het heerlijk om met een kopje koffie 

te genieten van de eerste zonnestralen. Of 

om onder de veranda tot in de late uurtjes te 

genieten van een barbecue met vrienden en 

een goed glas wijn. Of om van achter het glas 

te kijken op de van kleur verschietende tuin in 

de herfst. 

Een goed uitgedacht lijnenspel is de basis, mooie 

contrasten in beplanting of bestrating geven wat 

meer ‘spanning’ in de tuin. De Zevenzonenboom is 

zo’n eyecatcher, u leest er meer over op pagina 16.

Elk seizoen heeft zo z’n charmes en brengt ook 

zo z’n eigen tuinklussen met zich mee om de tuin 

optimaal te houden. Al bij het inventariseren van 

uw wensen proberen we er rekening mee te houden 

hoeveel tijd u in het onderhoud van uw verlengde 

woonkamer wilt investeren. 

Ook kunnen we de mogelijkheden bespreken om u 

voor het tuinonderhoud periodiek te ontzorgen.

 

U krijgt op blz. 5 een kleine indruk van de veelzijdig-

heid van onze allround vakman Richard. 

In de rubriek ‘een dag op pad met’ laten we Anton 

Visser aan het woord. Anton is als eigenaar de 

grondlegger van Antwan Tuin Totaal. In 2001 is hij 

gestart met het realiseren van tuindromen naar 

droomtuinen. Met een betrouwbaar en enthousiast 

team om zich heen is Anton intussen gegroeid naar 

regisseur van het geheel. Een inkijkje in een gevari-

eerde dag.

 

Wat zijn er weer verrassende projecten gerealiseerd 

door de gepassioneerde tuinmannen van Antwan. 

Op pagina 6 geven we u een inkijkje in de realisatie 

van de tuin van familie Verduyn.

We hebben ons best gedaan om er een gevarieerde 

Reportage van te maken. Met een heerlijk recept 

met mediterrane invloeden om van te watertanden; 

smakelijk!

Met vriendelijke groet,

Antwan Tuin Totaal

Anton Visser
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Eerst was het de buxusschimmel, nu is het de 

buxusmot die onze buxushaagjes, -piramides 

en -bollen aantast. De buxusmot verspreidt 

zich razendsnel en is moeilijk te bestrijden. 

Voor wie moeilijk afscheid kan nemen van 

buxus zijn er wel wat dingen die u kunt doen 

tegen de buxusmot. Eruit halen kan altijd nog! 

Hoe eerder u in de gaten hebt dat uw buxus wordt 

belaagd door buxusrupsen – de rupsen van de 

TUINKWESTIE

in actie tegen 
de Buxusmot

buxusmot – hoe beter. Controleer de planten dan 

ook regelmatig op eitjes of rupsen. Ziet u door spin-

sel samengeklitte blaadjes? Dat is de plek waar eitjes 

zijn afgezet, dus knip deze blaadjes direct weg. Check 

ook de onderkant van de blaadjes op eitjes of rupsen. 

Actie ondernemen 
Hang een feromoonval tegen buxusmot op om in een 

vroeg stadium te ontdekken of er mannelijke buxus-

motten in de tuin komen. Is dit het geval, dan kunt 

u direct actie ondernemen en de buxus intensiever 

controleren of eventueel (regelmatig) bespuiten. Let 

wel op waarmee; sommige middelen kunnen scha-

delijk zijn voor andere insecten of vogels! Rupsen 

handmatig wegvangen is uiteraard ook mogelijk. Zijn 

de rupsen nog klein (groengeel met zwarte kop), dan 

zitten ze vaak verstopt in spinsel tussen de buxus-

blaadjes. Vooral de grote rupsen (4 cm lang, geel-

groen met zwart-witte lengtestrepen) eten in rap 

tempo de buxus kaal. De rupsen overwinteren in co-

cons in de buxus. Buxusrupsen zijn actief vanaf fe-

bruari-maart. Buxusmotten zijn actief van april tot in 

oktober.  •

Van het eerste uur
Als werknemer van het eerste uur, ik werk al sinds 

2001 bij Antwan Tuin Totaal, ken ik het klappen van 

de zweep wel zo’n beetje. Direct na de middelbare 

school ben ik gestart bij ATT. Het theoretische deel 

van de opleiding tot hovenier deed ik in Gorinchem, 

maar het meeste leerde ik in de praktijk. Samen met 

Anton gestart en intussen al heel wat collega’s zien 

groeien in het vak. 

De aanleg van tuinen is iets wat me goed af gaat. 

Het klinkt niet bescheiden maar ik kan intussen wel 

zeggen dat ik allround ben. Het afwisselende werk 

met prima collega’s gecombineerd met wisselende 

seizoenen maken dat ik me bij Antwan Tuin Totaal 

prima op m’n plek voel.

Namens Antwan:
Richard is een zeer gewaardeerde collega van Ant-

wan Tuin Totaal. Zeer veelzijdig en vakkundig. Een 

hardwerkende en hartelijke collega die al menig 

nieuwe werknemer de fijne kneepjes van het vak bij-

bracht, een echte topper!

Graag stel ik me even aan u voor, mijn naam 

is Richard Waskowsky, intussen 34 jaar oud,  

getrouwd en woonachtig in Poortugaal. 

MANKRACHT

Richard
Waskowsky
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DE TUIN VAN

Familie Verduyn

Tuin Totaal BV

Als ‘hovenier uit Rhoon’ hadden ze onze bussen al zien rij-

den in het dorp. In de nieuwbouwwijk waar familie Verduijn 

kwam wonen zagen ze onze vakmannen aan het werk. 

seerd, met als resultaat een heer-

lijke gezinstuin.

Praktische gezinstuin

De voortuin is praktisch opgezet, 

zo is er ruimte om twee auto’s te 

parkeren en is er een praktische 

inloop naar de woning gecreëerd. 

Via de door ons gebouwde schuur 

komen we in de overkapping. Deze 

biedt een prachtig zicht op de rest 

van de tuin en over de vijver.

Terwijl de kinderen zich vermaken 

op de zelfgebouwde schommel of 

de ingegraven trampoline, rond-

om voorzien van kunstgras, kan 

onze opdrachtgever heerlijk re-

laxen in de overkapping. Voor de 

frisse avonden uitgerust met een 

heater.

In de vijver komen twee rvs-brie-

venbussen uit met eronder twee 

mistmakers. In de avond wordt 

het geheel prachtig uitgelicht. In 

de gehele tuin is sfeervolle Philips 

Hue verlichting toegepast, waar-

door er allerlei kleurthema’s mo-

gelijk zijn.

Dhr. Verduijn: "Wat een gepassio-

neerde vakmensen heb je; ze gaan 

allen voor het beste resultaat en 

zijn zeer fijn in de omgang."

Wij bedanken de familie Verduyn 
voor hun medewerking. 

Wilt u ook uw droomtuin met ons delen? 
Laat het ons dan weten en wie weet 
staat uw tuin in de volgende editie.

Een aanvraag voor een tuinont-

werp was een logische volgende 

stap. Hun wensen: een kindvrien-

delijke, groene, onderhoudsvrien-

delijke relaxtuin met veel privacy. 

Het ontwerp sprak meteen aan. 

Intussen is het plan gerealiseerd 

en heeft het zelfs hun verwachtin-

gen overtroffen. Dan is het alleen 

nog maar genieten!

In het nieuw gebouwde gedeelte 

van de wijk Essendael in Rhoon 

hebben wij de tuinaanleg gereali-
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TUINKALENDER

Januari
• Fruitbomen, struiken en planten snoeien*. 

• Als het niet vriest, kunt u ook planten poten. Als u 

wat extra kleur in uw tuin wilt, plant u bijvoorbeeld 

winterheide of viooltjes.

• Het gazon kan in januari voorzien worden van een 

laagje kalk. 

Februari
• Vooral de fruitbomen komen in februari in aan-

merking voor een snoeibeurt*.

• Bemest de voorjaarsbollen door een beetje orga-

nische mest te geven. 

Maart
• Tijd om rozen met blote wortels te planten. Hees-

ters, hagen en boompjes kunnen verplant worden.

• Begin van de voorjaarsschoonmaak. 

• Het gazon kunnt u nu verticuteren. 

Mei
• Bemesten van gazon. Bij voorkeur wanneer er 

regen is voorspeld. Herhalen tot augustus.

• Na 15 mei is er normaal geen nachtvorst meer. 

Het is nu mogelijk om de zaden van planten direct 

in de volle grond te poten. Ook de voorgezaaide 

planten kunnen nu de grond in.

• Onkruid begint weer te groeien: wieden.

Juni
• Na de langste dag (21 juni) krijgen de planten een 

nieuwe groei-impuls. Denk erom dat heesters en 

hagen dan teruggesnoeid zijn, zodat ze weer mooi 

kunnen uitlopen.

• Bij aanhoudend mooi weer hebben de planten 

extra water nodig. Liever één keer per week een 

paar uur dan iedere dag een kwartiertje.

Juli
• Maai het gras niet te kort (3-5 centimeter). Dit 

voorkomt gele en bruine plekken.

• Uitgebloeide bloemen verwijderen, zodat planten 

weer nieuwe knoppen aanmaken.

• Warme dagen: sproei in de vroege ochtend of late 

avond. 

Augustus
• Oogsten van de zaden van uitgebloeide bloemen.

• Snoeien van bessen- en bramenstruiken.

• Coniferen en andere groenblijvende hagen kunnen 

nu (voor de laatste keer dit jaar) gesnoeid worden. 

Ze maken dan voor de winter nog nieuwe scheu-

ten, maar behouden hun strakke vorm.

September
• De nazomer is begonnen en dus is het weer tijd 

om kalk te strooien.

• Wilt u een nieuw gazon aanleggen of een be-

staand gazon een opknapbeurt geven? September 

is hiervoor de geschikte maand.

• Nieuwe vaste planten kunnen nu in de bloembor-

ders geplant worden. 

Oktober
• Bloembollen poten. Nu poten betekent in het vol-

gende voorjaar genieten.

• Notenbomen snoeien. Ook de uitstekende takken 

van de beukenhaag kunnen gerust worden weg-

geknipt. 

• Oktober is ook de ideale maand om bladverliezen-

de bomen en struiken te verplaatsen. 

November
• Het is nu tijd om gevallen blad te verwijderen van 

uw gazon. 

• Vaste planten kunnen nog steeds (ver)plant wor-

den. Ook de voorjaarsbollen kunnen nu nog in de 

grond*.

• U geeft de tuin nog extra kleur en fleur door plan-

ten te poten als herfstasters en winterjasmijn.

Jaarrond het beste 
voor uw tuin
In de tuin is altijd wel iets te doen. Maar wan-

neer moet er nu iets gebeuren? We zetten de 

hoofdlijnen op een rij. 

April
• Het grasmaaien begint weer. Inzaaien 

van kale plekken. Afhankelijk van de 

groei, één of twee keer per week maaien. 

• Bemesten: de planten nemen de voe-

dingsstoffen nu optimaal op.

• Snoei de hagen, zoals de liguster, de 

taxus en leylandii en klimop. 

December
Vanwege hun vorstgevoeligheid ver-

plaatst u exotische en mediterrane plan-

ten bijvoorbeeld naar de schuur, garage 

of een onverwarmde kamer. 

Tip:
Appelbomen in uw tuin?

Rottende valappels  

kunnen een bron van infecties 

zijn. Ruim ze daarom regel-

matig op.

Tuin Totaal BV
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Bouw een
insectenhotel

Doe-tip

Een gezonde fauna en flora is heel belang-

rijk voor het milieu. Insecten spelen daarin 

een grote rol, denk maar aan bijen die plan-

ten en bloemen bestuiven. Helaas dreigen 

deze gevleugelde diertjes uit te sterven als 

we niets doen. Help ze door een insecten- 

hotel te maken! 

Dit hebt 
u nodig
• houten kistje

• mos, dennenappels

• tuinafval zoals boom-

schors, takjes, grove hout-

snippers

• holle takjes zoals bamboe-

stokjes en riet

Zo’n hotel is ook een fijne plek 

voor hommels en vlinders, die net 

als bijen ook planten bestuiven. 

Lieveheersbeestjes en gaasvlie-

gen zijn ook erg welkom in uw 

tuin, want ze eten bladluizen. Met 

dit vijfsterrenhotel lokt u al deze 

beestjes naar de tuin en stimuleer 

de biodiversiteit. U biedt ze een 

beschutte plek voor guur weer, ze 

kunnen er eitjes leggen en over-

winteren. Dus waar wacht u nog 

op? Aan de slag en laat de bijen, 

vlinders en lieveheersbeestjes 

maar komen!  •

Zo gaat u te werk
Het hoofdingrediënt voor deze do-it-yourself is een houten kist-

je. Dat kunt  u zelf maken van resthout, maar een oud wijnkistje 

voldoet ook. Wees een echte gastheer of -vrouw en zorg er in 

elk geval voor dat er een overstekend dakje op zit om de bewo-

ners te beschermen tegen wind en regen. De maat van het ver-

blijf kunt u helemaal zelf bepalen. Maak vervolgens verschillen-

de ‘hotelkamers’. Vul het onderste deel met takjes, maak daarna 

een kamer met houtsnippers, mos of dennenappels en stapel zo 

verder. Vrijwel alles wat u in de natuur vindt, kan gebruikt wor-

den. Zo zou u ook nog kleine boomstammetjes op maat kunnen 

zagen en er daarna grove gaten in boren, die dienen als holletje 

voor kleine vliegbeestjes. 

Tip:
Plaats het insectenhotel op  

een zonnige en vooral luwe plek 

en plaats de openingen niet in de 

richting van het zuidwesten 

i.v.m. regeninslag. 

DO-IT-YOURSELF

Tuin Totaal BV
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Een den borst met gra naat ap pel en ci trus cous cous
GASTRONOMISCH

Snijd ondertussen met een scherp mes de schil van de 
grapefruit en sinaasappel. Snijd de partjes vruchtvlees los 
van de vliezen en wip het vruchtvlees er met het mes tus-
senuit. Voeg toe aan de couscous. Rasp de groene schil 
van de limoen en pers de vrucht uit. Voeg het rasp en het 
sap toe aan de couscous. Voeg de harissa en olie toe. Snijd 
de blaadjes koriander fijn en voeg toe. Meng door elkaar.

Snijd de velkant van de eendenborstfilets kruislings 
in, zodat er een ruitpatroon ontstaat. Verhit een koe-
kenpan zonder olie of boter en bak de filets op de 
velkant op middelhoog vuur 5 min. Draai om en bak 
nog 1 min. Leg met de velkant naar boven in de oven-
schaal. Bak ca. 5 min. in de oven. Neem uit de oven en 
laat 5 min. op een bord onder aluminiumfolie rusten.

Schep de couscous op een platte schaal. Halveer de gra-
naatappel en sla met een houten lepel de pitjes eruit. 
Vang op. Snijd de eendenborstfilets in plakjes en leg ze 
op de couscous. Serveer met de granaatappelpitjes erop.

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 170 °C. Doe de couscous 
met de kardemom en eventueel zout in een ruime 
schaal en schenk er 300 ml kokend water bij. Roer 
door en laat 10 min. staan. Roer los met een vork.

Wild van wild? Dan is deze frisse couscous 
met eendenborst een echte aanrader. 

 Bereidingstijd: 35 min. bereiden / 5 min. oventijd          

 Porties: 4

Tip:
Combineer deze 

maaltijd met sugar-
snaps om het  
helemaal af te  

maken.

300 g couscous

2 tl gemalen kardemom

300 ml kokend water

1 rode grapefruit

1 medium handsinaasappel

1 limoen (schoongeboend)

1 el harissa

3 el extra vierge olijfolie

15 g verse koriander

2 eendenborstfilets

1 granaatappel

 Boodschappenlijstje

2.

1. 3.

4.

door ze op te eten, maar door ze te 

parasiteren. Dit wil zeggen dat de 

sluipwesp een eitje legt in de blad-

luis. Omdat er een larve in de blad-

luis gaat groeien, zwelt deze op, 

verstart en gaat uiteindelijk dood. 

Dit is met een loep goed zichtbaar. U 

ziet een vaak gekleurd, hard ogend 

bolletje. Meestal zijn de lichaams-

delen van de luis nog goed her-

kenbaar. De kleur van dit bolletje is 

mede afhankelijk van de sluipwesp 

die ingezet is. In een iets later stadi-

um zal er een gaatje in het bolletje 

zitten. Dit is een teken dat de larve 

van de sluipwesp uitgekomen is en 

niet meer in de luis aanwezig is.

De volwassen sluipwesp komt via 

een rond gaatje aan de achterkant 

van de mummie tevoorschijn. On-

geveer twee weken na het uitzetten 

zullen de eerste mummies in het ge-

was te zien zijn.  •

De aanwezigheid van honing- 

dauw op bladeren, auto’s of bestra-

ting is meestal een aanwijzing dat 

er bladluizen in uw tuin aanwezig 

zijn. Deze luizen produceren een 

kleverige ‘plak’. Naast de hinderlijke 

plak zorgt de roetdauwschimmel, 

die zich op de honingdauw vastzet, 

voor de nodige irritatie.

Parasiteren
Sluipwespen bestrijden bladluis niet 

TUINKWESTIE

Bladluis bestrijden 
met sluipwespen

Heeft u last van bladluizen in de tuin en wilt u ze op een natuur-

lijke en dus milieuvriendelijke manier bestrijden? Dat kan nu met 

behulp van sluipwespen. 

Sluipwespen kopen? 
Deze zijn verkrijgbaar via 
specialistische tuincentra en 
de webshop www.biopol.nl

12 Tuin Totaal BV
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Natuurlijke schoonheid, kleurrijk en on-
derhoudsarm
Prairiebeplanting is een onderhoudsvriendelijke be-

planting met een enorme belevingswaarde vanwege 

haar natuurlijke schoonheid en de afwisseling in kleur 

en structuur door de jaargetijden heen. De bloemrijke 

planten komen in een wisselende samenstelling over 

het gehele plantvak terug. Deze evenwichtige com-

binatie van langbloeiende vaste planten en siergras-

sen zorgt voor een kleurrijke tuin of border die weinig 

onderhoud nodig heeft.

Klimaatadaptieve beplanting
Het klimaat verandert en daarmee de eisen aan onze 

buitenruimte. Prairiebeplanting is zeer duurzaam en 

past goed binnen deze veranderende vereisten van 

de natuur. Prairiebeplanting is zeer geschikt voor 

gebruik in een klimaatvriendelijke tuin, heeft een na-

tuurlijke uitstraling en een positief effect op de bio-

diversiteit. 

Goede waterhuishouding
Prairiebeplanting zijn planten die weinig tot geen 

onkruid toelaten, omdat de planten diep wortelend 

zijn. De bovenste acht centimeter grond wordt afge-

dekt met een speciaal samengesteld mengsel van 

lavagesteente. In deze laag worden de prairieplanten 

geplant. Het lavagranulaat houdt kiemend onkruid 

grotendeels tegen en zorgt voor een goede water-

huishouding voor de planten. Het heeft een water-

bergend vermogen waardoor een prairiebeplanting 

goed bestand is tegen extreme hoosbuien en over-

vloedig water. In droge periodes voorkomt de lava 

juist uitdroging van de grond en de planten.

Op maat of kant-en-klaar combinaties
Naast maatwerk bieden we ook kant-en-klare vaste 

plantencombinaties aan. Er kan gekozen worden op 

kleur, hoogte en planteigenschappen. Met inmiddels 

ruim 30 unieke combinaties is ons prairieconcept 

flexibel in te zetten en daarmee in elke ruimte en 

voor elke oppervlakte toepasbaar.

Toepassingen
Prairiebeplanting is vooral geschikt voor een zonni-

ge standplaats, maar ook voor halfschaduw plaat-

sen hebben wij mooie mogelijkheden. Wij adviseren 

u graag bij vragen over een specifieke grondsoort, 

standplaats of grondvochtigheid. Op zowel grote als 

kleine oppervlaktes komt de prairiesfeer van onze 

plantcombinaties goed tot zijn recht. Kijkt u eens bij 

de plantcombinaties voor een impressie, of laat u bij 

de projecten inspireren door de mogelijkheden. 

De foto's bij dit artikel geven een sfeerimpressie van 

de kant-en-klaar combinaties. Afhankelijk van de 

grootte van het plantvak kunnen andere plantsoor-

ten toegepast worden. De prairiebeplanting wordt 

aangeplant met goede, sterke planten en wordt niet 

geleverd als zaaimengsel.  •

Het thema ‘de levende tuin’ is steeds 

meer een trend, als tegenhanger van de 

verstening van tuinen: stoeptegel eruit 

en plantje erin. Een belangrijk thema 

waar we als hoveniersbedrijf ook graag 

aandacht aan geven. 

TUINTRENDS

www.delevendetuin.nl

Tuin Totaal BV



PLANT IN THE PICTURE

naar China, waarna zaden van Heptacodium miconi-

oides werden meegenomen en in onze cultuur wer-

den gebracht. 

Verwarrende naam
Er kan wat verwarring ontstaan over de naam ze-

venzonenboom. Waar verwijst ‘zonen’ naar? Uit de 

Engelse vertaling wordt men niet veel wijzer: seven 

son flower. In elk geval is duidelijk dat ‘zeven’ verwijst 

naar het aantal bloemen dat de botanicus in kwestie 

aantrof per bloemenkrans van de Heptacodium mi-

conioides: hepta betekent zeven. 

Heptacodium miconioides is familie van de Ca-

prifoliaceae, de kamperfoelieachtigen. Het is 

een nog vrij onbekende bladverliezende sier-

heester, alhoewel hij al in 1907 is ontdekt door 

Amerikaanse dendrologen tijdens een expe-

ditie naar het Chinese berggebied. Zij namen 

echter alleen gedroogde monsters mee en 

deze verdwenen in het archief. 

Pas in 1980 vond er opnieuw een expeditie plaats 

De soort wordt sinds de jaren 80 gekweekt. In het 

arboretum van Wageningen staat één van de eerst 

geplante exemplaren. Ze zijn nu overal verkrijgbaar 

bij de grote kwekers. Langzaamaan verschijnen ze nu 

ook in de openbare ruimte. Ze zijn heel makkelijk toe 

te passen. Wel houdt hij van een doorlatende vocht-

houdende grond en van zon om het beste tot bloei te 

kunnen komen, alhoewel hij ook in halfschaduw kan 

staan. Hij hoort niet in verharding, maar in een ruim 

plantvak. Hij is in elk geval zeer winterhard en er zijn 

nog geen problemen geconstateerd op het gebied 

van ziekten en plagen.

Aandachtstrekker
Het is een boom waar u van moet houden. Het lijkt 

misschien een beetje alsof hij een rommelig uiterlijk 

heeft, maar hij is vooral karakteristiek. Hij past goed 

als solitair in een park of als aandachtstrekker in een 

binnentuin, parktuin of daktuin. Met Heptacodium 

miconioides kan men doorkijkjes creëren, wat de 

sociale veiligheid ten goede komt. De zevenzonen-

boompjes, nu zo’n drie meter hoog (hij wordt vijf tot 

soms wel acht meter hoog), bloeien in de lente nog 

niet. De blaadjes hangen dan wat naar beneden en 

zijn een beetje samengevouwen. 

Bloei
De boom bloeit pas laat, in augustus of september, 

wanneer de meeste planten, bloemen en bomen zijn 

uitgebloeid. De bloei gaat door tot ver in oktober. De 

witte bloemen staan in de bladoksels van tegenover-

gestelde en geveerde bladparen en geuren sterk zoet. 

Ecologisch nuttig
Heptacodium miconioides is een ecologisch nuttige 

boom: hij trekt in de bloeiperiode bijen aan en is een 

drachtplant voor vlinders; hij herbergt rupsen die 

zich verpoppen. In het najaar worden de kelkbladen 

vlezig en verkleuren ze kersenrood. Dat is werkelijk 

prachtig en u kunt genoeg exoten uitkiezen die ook 

nog eens ecologisch verantwoord zijn. •

Heptacodium 
miconioides

Zevenzonenboom

De Heptacodium miconioides 
een prima drachtplant voor 
hommels, bijen en vlinders.’ 
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Als eigenaar van Antwan 

Tuin Totaal is Anton een 

drukbezet man met een ge-

varieerde agenda, een dagje 

meelopen biedt inzicht ….

wellnesstuin, compleet met een 
veranda. Een leuk project dat zijn 
voltooiing nadert; dat gaat er 
goed uitzien. Voor deze opdracht-
gever is het de tweede keer dat we 
een tuin realiseren, nu bij hun net 
gebouwde woning.

09:30
  

Ik ben alweer op de terugweg, 
maar voor ik naar de zaak ga stop 
ik even bij tbs-kliniek ‘de Kijvelan-
den’ in onze gemeente. Een ploeg 
is daar bezig om een hekwerk op 
te hogen en het straatwerk aan te 
passen binnen de instelling. Een 
bijzondere opdrachtgever met wie 
we goede contacten hebben op-
gebouwd in de loop der jaren.
Daarna door naar Hans en Geert 
die in de nieuwbouw in Rhoon 
twee tuinen aan het realiseren 
zijn. De - met de klant doorgeno-
men - beplanting, kan nu besteld 
en volgende week aangebracht 
worden.

10:15
  

Op de zaak aangekomen, beant-
woord ik binnengekomen mails en 

ge gehad en gaan we op de zaak 
verder ‘finetunen’ hoe het defini-
tieve ontwerp eruit zal gaan zien. 
Zij zijn bij de leverancier van ver-
hardingen geweest en hebben 
hun keuze bepaald. Beplantings-
plannen worden bijgesteld en het 
verlichtingsplan krijgt een kleine 
wijziging. Een leuk gesprek waar 
ik energie van krijg, dit is waar ik 
het voor doe: tuindromen vertalen 
naar droomtuinen!

17:00
  

De meeste jongens komen weer 
richting de zaak, tijd om de frituur-
pan op te starten. Met een biertje 
sluiten we de werkweek als col-
lega’s af. Gezellig om elkaar nog 
even te spreken voor we naar huis 
gaan voor een warme prak.

19:00
  

Er staat nog een korte telefoni-
sche vergadering gepland met de 
collega’s van de olijfbomenkweke-
rij in Spanje, waarin ik participeer. 
Ik check mijn agenda en de site 
waar ik m’n vliegtickets boek om 
de gunstigste combinatie te vin-

verdiep ik mij in nieuwe aanvragen 
die via de website zijn binnenge-
komen. Offertes probeer ik vlot 
de deur uit te doen, van wachten 
wordt niemand blij.
Met Maarten en onze accountant 
wordt het financiële reilen en zei-
len besproken. Met de werkvoor-
bereiding spreek ik de planning 
voor volgende week alvast door, 
zodat eventuele bestellingen kun-
nen worden geregeld.

13:30
  

Een afspraak in Den Haag bij een 
nieuwe opdrachtgever die ik via 
een ontwerper kreeg aangereikt. 
Een prachtige locatie die een tuin 
met allure verdient, zoals het ont-
werp belooft. De bereikbaarheid 
voor machines wordt bekeken, de 
tuin is alleen bereikbaar via een 
smalle brandgang. 

14:45
  

Op de terugweg rijd ik nog even 
in Rotterdam-Noord  bij een pro-

den voor een bezoek op locatie. 
Dat maakt het werk zo boeiend en 
afwisselend; daar kan ik echt van 
genieten!

20:30
  

Nog even langs de verjaardag van 
een relatie die door de tijd een 
goede vriend is geworden. Bij een 
mooi glas wijn ontkom ik er niet 
aan om het dan soms nog over 
m’n werk te hebben, maar dat is 
niet erg. Soms lopen dingen een 
beetje door elkaar.

06:15
  

Ik vertrek van huis voor een ontbijt 
bij een businessclub in Vlaardin-
gen. Een vroege start met diverse 
ondernemers uit de regio, bedoeld 
om elkaar te versterken. Een in-
spirerend netwerk dat mooi werk 
oplevert en leuke contacten biedt. 

08:30
  

Na afloop ga ik meteen even 
bij een aanlegploeg langs in 
Maasland. Richard en Shokri                                
realiseren hier een landelijke                              

ject langs. Jacob heeft een vraag 
die we samen snel hebben opge-
lost. Het loopt netjes volgens plan 
en samen met Hans en de klant 
spreek ik de laatste fase door en 
maken we een afspraak voor op-
levering.

16:00

Er arriveert een vracht met nieu-
we bomen. Recent zijn we naar 
Italië geweest voor een partij bo-
men van flink formaat, een speci-
ale opdracht voor een klant. Voor 
onze website schaften we meteen 
ook een nieuwe partij steeneiken 
aan. Een prachtige groenblijver die 
het goed doet op dit moment. Een 
van de jongens maakt meteen een 
paar foto’s met een maatvoering 
erbij zodat de niet-klant gebonden 
planten op de site terechtkomen 
voor de online verkoop.

16:30
  

Een vervolgafspraak met een 
nieuwe klant. De eerste keer zag 
ik hen op locatie en bespraken 
we hun wensen. Intussen hebben 
zij het ontwerp van ons ter inza-

OP PAD MET

Anton 
Visser
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FORNO

Buitenkoken  
op een vuur-
schaal
De FORNO vuurschaal barbecue is prachtig vormge-

geven en is een bijzondere beleving om samen met 

uw gasten een sfeervolle manier van koken te bele-

ven. Of u nu eieren bakt, groenten langzaam kookt, 

een malse biefstuk grilt of een visgerecht gaat berei-

den, met de FORNO ontdekt u een compleet nieuwe 

wereld vol mogelijkheden voor buiten koken.

www.boomnl.nl

GARDENA

Sileno
robotmaaier 
Met blote voeten door een perfect gemaaid 

gazon lopen: is dat geen pure tuinvreugde? 

Met een intelligente GARDENA robotmaaier 

kunt u vertrouwen op geavanceerde, inno-

vatieve technologie en langdurige tevreden-

heid - ongeacht of u de tijd doorbrengt in of 

buiten de tuin.

www.gardena.com  Prijs: vanaf € 899,00

  Werkt in     alle weers- omstandigheden
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SHOPPINGverfijn het buitenleven 
INLITE

HALO
DOWN
DARK
De HALO DOWN DARK 100-230V is een 

chique en robuuste dimbare wandlamp 

met een strakke, brede lichttekening 

op de wand en een sfeervol diffuus 

lichtbeeld op de grond. Het armatuur is 

uitsluitend geschikt voor montage op 

netstroom.

www.in-lite.nl  Prijs: € 139,00

1

2

3

1  FORNO BFC2   •  € 984,00

2  FORNO BFC7   •  € 1.574,00

3  FORNO schort   •  € 97,00

4  FORNO pan Ø 32 cm   •  € 51,75 4

u
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G E L N A A N E M E O L B

A R A A H C S N E G G E H

Z G G E V I J V E R N B O

O I G N I T N A L P E B N

N O N S I E U S A R R E T

H N E A T T V I E A N N W

O D T R U W H G N C A T E

V E E G U I E C N H T H R

E R I T E N T J I A U E P

N H N S I A R R O L U I N

I O E N E G A W I U R K S

E U G U A D N A R E V E N

R D D K M A C H I N E S V

Tuinpuzzel

Aanleg

Beplanting

Beregening

Bloemen

Gazon

Genieten

Heggenschaar

Hovenier

Insecten

Kruiwagen

Kunstgras

Machines

Natuur

Onderhoud

Ontwerp

Terras

Tuinhuis

Veranda

Verlichting

Vijver

Even tijd voor ontspanning? 

Neem een moment voor uzelf 

met deze tuinpuzzel. Streep 

de woorden weg en vind de 

oplossing. 

Kasteeltuin
Arcen 

Kasteeltuinen Arcen is een van 

de meest veelzijdige bloemen- en 

plantenparken van Europa. Het 

park heeft meer dan 15 unieke 

tuinen die zijn aangelegd rondom 

een historische buitenplaats met 

een 17e-eeuws kasteel. Naast de 

prachtige flora en fauna is er vol-

op plezier voor de hele familie! Ga 

met de kids op speurtocht, bezoek 

één van de evenementen, wandel 

op de begaande paden óf net er-

buiten en kom tot rust in een van 

onze horecagelegenheden.

  www.kasteeltuinen.nl

OP DE BONNEFOOI

Arboretum
Oostereng

Een arboretum is een botanische 

tuin, een plek waar bijzondere bo-

men en struiken gekweekt worden. 

Wageningen heeft er vier, maar 

eentje is jarenlang vergeten... Maar 

daar komt nu verandering in: het 

bos is weer toegankelijk voor be-

zoekers! Tot 2012 kon het arbo-

retum Oostereng ongezien door-

groeien en verwilderen. Daarna 

gingen er vrijwilligers aan de slag 

om het bos beetje bij beetje toe-

gankelijk te maken voor publiek.

  Keijenbergseweg 2,  Wageningen 

Duurzaamheids-
centrum Assen

Plafondplaten van gerecyclede 

kokosnoten, wc's die extra zuinig 

doorspoelen en een gigantische 

kruiden- en plantentuin op het 

dak. Het Duurzaamheidscentrum 

Assen aan de rand van het Asser-

bos ademt groen, in elke zin van 

het woord. Hier komt u op een 

speelse manier te weten hoe u be-

wuster in het leven kunt staan. Nul 

procent belerend en honderd pro-

cent leuk als duurzaam dagje uit! 

Leuk, leerzaam én gratis. 

  Bosrand 2, Assen

Natuurlijke 
dagjes 
uit

1

1

3

2 3
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Tuin Totaal BV

Maak de oplossing uit de overgebleven letters:



A Nijverheidsweg 29
 3161 GJ Rhoon

Vormgeving
    realisatie
onderhoud

T  (010) 50 111 50
E  info@antwantuintotaal.nl

 www.antwantuintotaal.nl

Whatsapp
06 113 53 458


