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Thuiswerk-
tuin 

Nu thuisblijven de nieuwe norm is geworden, 

is het niet meer dan wenselijk dat je huis écht

een thuis is. En wij van hoveniersbedrijf  

Antwan Tuin Totaal vinden dat de tuin daar 

een wezenlijk onderdeel van is!

Na een dag (thuis)werken is het toch heerlijk om 

even te kunnen ontspannen in eigen tuin? Of is 

juist de inspanning van het werken in de tuin dé 

manier om het hoofd weer even helemaal leeg te  

maken? Bij gebrek aan tijd of groene vingers staan 

onze hoveniers te popelen om je hiermee vakkundig 

van dienst te zijn. En ook voor een advies op maat 

kun je altijd contact met ons opnemen. Om mis-

schien wat inspiratie op te doen hebben we op blad-

zijde zestien van dit magazine een leuke tuintrend 

opgenomen.

Graag gunnen we je een kijkje in de tuin van familie 

Doolaard. En laten we je kennismaken met Vincent 

Smid. Dit jaar heeft het uitkijken naar het voorjaar 

een extra dimensie voor ons bedrijf omdat we dan 

alweer 20 jaar bestaan! Houd de website in de gaten 

voor meer nieuws hierover.

We hopen dat je er van gaat genieten. En vergeet 

niet ons recept uit te proberen, om je vingers bij af 

te likken!

Met vriendelijke groet,

Antwan Tuin Totaal

Anton Visser

Zeker in deze periode waarin het buiten nog helemaal niet 

zo koud is, nodigt dat uit tot klussen in de tuin. Dit seizoen 

is uitstekend geschikt om afgevallen blad te ruimen en de 

voorjaarbollen alvast een plekje te geven in de tuin. Of om te 

snoeien en eventueel te verpoten en de tuin klaar te maken 

voor de komende winter. Een najaarsbeurt heeft ook deze 

elementen in zich, die onze hoveniers graag vakkundig voor 

je verzorgen. Zo heeft elk seizoen zijn charme en is juist de 

wisseling van de jaargetijden een mooie kant van ons vak.
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Sinds het begin van dit jaar gebruiken we een 

nieuw automatiseringssysteem. Dat gebruiken  

wij o.a. voor het calculeren, factureren en 

registreren van onze uren. Met dit systeem 

kunnen wij alles overzichtelijk bij elkaar vinden. 

Ook biedt dit portaal jou als klant veel gemak.  

Alle gegevens zijn nu op één plek te vinden in je  

persoonlijke omgeving. Ook als klant kun je zelf snel 

je gegevens wijzigen. Zo hebben wij altijd de juiste  

informatie bij de hand om je te kunnen bereiken.

Je ontvangt automatisch na de eerste offerte of  

factuur je eigen inloggegevens per mail (controleer 

ook de spam/ongewenste email). Met deze inlog- 

gegevens kun je direct inloggen op het portaal.

NIEUW!

Klanten-
portaal

Over het 
klantenportaal:

 AVG-proof

 Gemakkelijk offertes, orders,  

facturen en tuinontwerpen 

terugvinden 

 Servicemeldingen, digitaal  

gemakkelijk doorgeven

 Offertes digitaal ondertekenen

 Vanaf november dit jaar is het zelfs 

ook mogelijk om je factuur via Ideal 

te betalen

TUINKWESTIE

Burenruzie om 
overhangend 
groen

Mag ik overal in mijn tuin  
bomen en struiken planten?
In de wet staat dat bomen        

minstens twee meter en hagen 

en heesters (struiken) minstens 

50 centimeter van de erfgrens af 

moeten staan. Als je tuin grenst 

aan openbaar water of groen, 

dan gelden deze regels niet. Ge-

meenten mogen ook andere af-

standen bepalen. Zo zijn er ge-

meenten waar de afstand van 

bomen en struiken tot de erfgrens 

met de buren nihil mag zijn. Deze  

bepalingen staan in de Algemeen 

Plaatselijke Verordening of de 

Bomenverordening. Of er in je 

woonplaats andere afstanden 

gelden, kun je bij de gemeente  

navragen. Is er onduidelijkheid 

over de erfgrens, dus waar je 

grond ophoudt en die van de  

buren begint? Dan kun je het ka-

daster vragen deze vast te stellen. 

Heb ik het recht om de  
overhangende haag van 
de buren te snoeien?
Zonder de toestemming van je  

buren mag je niet zomaar snoeien. 

Als je buren toestemming    geven 

voor de snoei, zeg dan   duidelijk 

wat je van plan bent. Wettelijk 

gezien mag je na toestemming 

alleen de overhangende takken 

snoeien. Als je buren geen toe-

stemming geven, dan moet je hun 

schriftelijk verzoeken de overhan-

gende takken zelf in te korten. 

Je moet in de brief een redelijke 

termijn aangeven. Over het alge-

meen wordt een maand gezien als 

een redelijke termijn. Als je buren 

zonder goede reden de haag niet 

snoeien binnen de gestelde tijd, 

dan mag je zelf de snoeischaar ter 

hand nemen en de overhangende 

takken snoeien. 

De wortels van de boom 
van de buren groeien on-
der mijn tuin en drukken 
de tegels omhoog. Mag ik 
de wortels kappen?
Je mag de wortels van een boom 

van een ander kappen als deze 

zich onder of op je grond bevin-

den. Je hoeft je buren hiervoor 

niet eerst zelf de gelegenheid te 

geven. Het kappen van de wortels 

mag de boom niet in gevaar bren-

gen. Als het om een grote boom 

gaat, is het daarom aan te raden 

een hovenier om advies te vragen. 

De buren vinden dat mijn 
bomen te veel licht weg-
nemen. Ben ik verplicht de 
bomen te kappen?
Het is van belang of de hinder die 

je buren ervaren zo erg is dat deze 

hun in redelijkheid niet mag worden 

aangedaan. ‘Redelijk’ is een rekbaar 

begrip. Niet elke hinder die je  

buren ervaren, is aanleiding om te 

kappen. Als je buren een grote tuin 

hebben, zal er minder snel sprake 

zijn van hinder dan wanneer ze een 

kleine tuin hebben.   •

We zijn dol op een groene 

woonomgeving. Helaas zijn 

bomen en struiken rond 

het huis soms een bron van 

burenruzie. In dit magazine 

behandelen we vier vragen 

over overhangend groen. 

4 Tuin Totaal BV 5Bron: www.plusonline.nl
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Een onderhoudsvriendelijke 
én bloeiende tuin…

Tuin Totaal BV

De combinatie van een onderhoudsvriendelijke én bloeiende tuin 

lijkt tegenstrijdig als je het bekende straatbeeld voor ogen hebt. 

Maar niets is minder waar, getuige de tuin van deze tuinliefhebber. 

Wensen

De wensen waren helder en divers, 

dit werd vertaald in een verassend 

tuinontwerp met beplantingsplan. 

Het voorgestelde cortenstaal viel 

goed in de smaak, dit is dan ook 

zeer praktisch toegepast in maat-

werk verhoogde plantenbakken en 

haardhoutopslag. De verharding 

werd uitgevoerd in twee kleuren 

geoceramica en gevoegd met een 

flexibele voeg. De afwatering is 

deels in de borders en wordt ook 

opgevangen in de cortenstalen 

lijngoten. Dit benadrukt het lijnen-

spel, daarbij geeft de cortenstalen 

uitvoering allure aan het geheel.

De berging is in dezelfde stijl  

gebouwd als de erfafscheiding 

waarbij deze ook benut is. De  

ramen en deur zijn hergebruikt uit 

de vorige berging. 

De bankjes aan de cortensta-

len bakken maken het geheel  

compleet. En natuurlijk de in-lite 

verlichting die alle solitairen en 

het waterelement uitlichten, voor 

nog meer tuinplezier. 

Complete tuin

Het resultaat na een groeiseizoen 

is mede door het ondergrondse 

watersysteem overweldigend. 

Al met al een zeer complete tuin  

geworden.   •

Zij hadden goede ervaringen met 

onze onderhoudsman Hans en 

deelden met hem hun plannen 

voor een nieuwe tuin. Zo kwam 

het dat we in 2019 in Westmaas 

aan tafel schoven bij Bas om zijn 

wensen te inventariseren. De  

prioriteit lag bij het plaatsen van 

erfafscheidingen en dit jaar ging 

de rest van de tuin op de schop. 

TUINTAFEREEL 
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PLANT IN THE PICTURE

Bij deze sierui gaan je ogen 

niet tranen… Overigens, ze 

zijn ook niet voor consump-

tie geschikt. Sterker nog: 

deze prachtige bollen zijn 

een lust voor het oog en 

geven een fantastische 

uitstraling aan je tuin, 

zowel privé als zakelijk.

De Allium
De Allium, zoals de  

botanische naam van sierui 

luidt, is een bolgewas. Ze 

worden geschaard onder 

de voorjaarsbloeiende 

bollen en dat betekent 

dat ze net als krokus-

sen, narcissen en tulpen 

in het najaar de grond 

in moeten. De bloei laat 

dan even op zich wachten, 

maar dan komen er vanaf 

half mei/juni ware sieraden uit 

de grond. 

Kleurrijk
Alliums zijn er in allerlei tinten 

lila, paars en roze en in wit. Ze 

combineren mooi met vaste 

planten als akeleien, tuingera-

niums en kattenkruid, die ook in 

die periode in soortgelijke tinten 

bloeien. 

Zonaanbidders
De grootbloemige Alliums  

houden van een zonnige plek, 

maar gedijen ook nog goed in 

halfschaduw. Sieruien bloeien 

als de meeste vaste planten uit-

sluitend groen blad hebben. Ze 

zijn daarom zeer geschikt om te 

combineren met vaste planten. 

Plant ze in royale aantallen, geef 

ze ieder voorjaar wat extra mest 

en geniet in mei en juni alvast 

van een bloeiende border! Let 

bij het planten wel op de hoogte 

van de sieruien en vaste planten: 

tijdens de bloei moeten de  

sieruien wel boven de vaste 

planten uitsteken. Uitgebloei-

de Alliums mogen later in het  

seizoen wel onder het blad van 

de vaste planten verdwijnen. 

Tenslotte staan sieruien bij voor-

keur op een wat lemige of kleiige 

grond. Heb je zandgrond? Verrijk 

elk plantgat dan met kleimine-

ralen en ze zullen het nog beter 

gaan doen!   •

Tips en weetjes
 

Poot alliums ieder seizoen op 

een andere plaats om ziektes 

te voorkomen.

 

 Alliums zijn ook prachtig als 

snijbloemen in een vaas;  

een verrijking in je woning.

 Vlinders zijn dol op de nectar 

van de sierui, dus wanneer je 

geniet van deze insecten in je 

tuin dan is de Allium een  

absolute aanrader.



GASTRONOMISCH

Boodschappenlijstje
2 el vloeibare boter  +  1 tl melk

Deeg: 500 gram bloem  +  1 zakje gedroogde gist  +  
100 gr kristalsuiker  +  een flinke snuf zout  +   

250 ml lauwwarme melk + 1 ei  +  1 el margarine  
of boter  + 1 tl zonnebloemolie

Appelvulling: 2 appels  +  2 el (appel) stroop  +   
1 el kristalsuiker + 2 tl kaneel  +  1 klontje boter

Topping: 120 gr poedersuiker  +  1 tl vanille extract  +  
100 gr roomkaas  +  1 tl citroensap  +  3 el boter

  Bereidingstijd: 2 uur (+20 min. oventijd)          Porties: 4

Deeg: Voeg in een kom de 
bloem, kristalsuiker, het zout 
en de gedroogde gist samen. 
Verwarm de melk en roer hier 
het ei bij. Voeg dit bij het dro-
ge mengsel en zorg dat de gist 
goed in aanraking komt met de 
warme melk. Kneed het deeg op 
middelhoge snelheid gedurende 
ongeveer 3 minuten. Voeg 1 eet-
lepel margarine of boter toe aan 
het mengsel en meng nog een 
paar minuten door op lage snel-
heid. Haal het deeg uit de kom, 
kneed even met de hand door 
en vet de kom en het deeg in 
met zonnebloemolie. Maak een 
bal en leg het deeg in de kom. 
Dek af met een theedoek en laat 
op een warme plek het deeg ge-
durende 60 minuten rijzen. Zet 
het deeg niet in direct, sterk  
zonlicht.

Vulling: Schil de appel en 
snijd in kleine stukjes. Verhit 
de boter in een pan en voeg 
de blokjes appel toe. Laat even 
sudderen en voeg dan ook 
kristalsuiker, kaneel en appel-
stroop toe. Laat het een tijdje 
op laag vuur pruttelen tot je 

een ingedikte massa hebt. Laat 
dit goed afkoelen voor je verder 
gaat.

Kaneelbroodjes: Druk de 
lucht uit het deeg en bestrooi 
het werkblad met bloem. Rol het 
deeg uit met een deegroller tot 
een rechthoek van ongeveer 1⁄2 
cm dik. Besmeer eerst het deeg 
met een beetje vloeibare boter. 
Verdeel het appelmengsel hier 
overheen. Rol het deeg op tot 
een rol. Vet een ovenschaal in 
met boter of leg bakpapier op 
een ovenschaal. Snijd met een 
scherp mes de rol in plakjes 
(van ongeveer 2 cm breed) en 
plaats de broodjes naast elkaar 
in de ovenschaal. Dek het deeg 
af en laat het 30 minuten rij-
zen. Verwarm in de tussentijd 
de oven op 180 graden. Roer de 
melk bij de eidooier en bestrijk 
hiermee de kaneelbroodjes en 
bak deze in ongeveer 20-25  
minuten lichtbruin en gaar.

Topping: Meng alle 
ingrediënten. Doe deze pas op 
de kaneel broodjes als deze  
volledig afgekoeld zijn.   •

Allrounder in de tuin!
Wij leveren bijna geen tuin meer op zonder houtwerk, 

hier kan ik echt mijn energie in kwijt. Ik maak graag 

de mooiste overkappingen en vlonders. Voor mij is 

een project perfect als we dit vanaf het begin mogen 

opbouwen en bij oplevering de verwachting van de 

klant overtreffen. Mijn opleidingen heb ik met goed 

gevolg af kunnen ronden en ik heb een mooie vaste 

aanstelling. In eerste instantie heb ik veel samen- 

gewerkt met Robert, die me de fijne kneepjes van het 

vak geleerd heeft. Nu vorm ik samen met Martijn een 

allround aanlegteam. 

Samen met m’n vriendin, Femke, heb ik een fijn huis 

kunnen kopen in Barendrecht. Hier ga ik dit jaar ook 

een mooie overkapping bouwen met een buiten- 

keuken zodat we ‘s avonds tot laat buiten kunnen 

barbecuen en tafelen.

Naast mijn werk speel ik volleybal in de eredivi-

sie en besteed ik daar de nodige trainingsuren aan.  

Normaal gesproken in de zaal maar in de zomer  

lekker recreatief op het strand. Daarnaast ga ik graag 

met vrienden een drankje doen of spelen we thuis 

een spelletje.   •

Graag stel ik me even aan je voor. Mijn naam is 

Vincent Smid, 27 jaar oud en sinds 2010 ben ik 

werkzaam bij Antwan Tuin Totaal. Dus alweer 

meer dan 10 jaar!

MANKRACHT

Vincent Smid

1110 Tuin Totaal BV

Kaneelbroodjes met appel
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Do-it-yourself

Hangende 
kruidentuin

Maak de smaakvolste gerechten met kruiden uit je eigen 

kruidentuin. In een aantal stappen maak je in een handom-

draai een hangende tuin. En is er vorst in zicht? Dan haal je 

de kruidenblikken gemakkelijk weer naar binnen. 

Veel plezier! 

Doe-
tip

1

2

3

4Benodigdheden:
• Blikken naar het aantal gewenste kruiden

• Een hamer en spijkers

• Stevig touw

• Spuitbus met verf

• Een boormachine met een boor

• Wat oude kranten

Start met het verzamelen van alle benodigdheden. 

In het voorbeeld zijn oude koffieblikken gebruikt.  

Fruitblikken of  verfblikken zouden ook geschikt zijn. 

Geen geschikte blikken in huis? Ook online zijn er 

lege blikken verkrijgbaar. 

Bron: www.stuffstephdoes.com

Voorzie de bodem van de blikken van gaten voor  

drainage. Voorzie daarnaast de achterkant van twee  

grotere gaten. Deze kunnen het best met een boor  

gemaakt worden. Maak ze niet te groot en zorg 

ervoor dat het touw er net doorheen past. 

Steek een van de touwtjes door een van de 

touwgaten en knoop het vast. Bepaal  

vervolgens de lengte en knip het andere 

uiteinde af. Knoop deze door het andere gat 

en de pot is klaar om opgehangen  

te worden. 

In de potjes in het voorbeeld zit koriander, munt en 

rozemarijn. Vul de potjes met kruiden naar keuze. 

Plaats de blikken op wat oude kranten 

en spuit ze in de gewenste kleur. Voeg 

meerdere lagen toe zodat de kleur goed 

dekkend is. Laat ze vervolgens drogen. 
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1997
Antwan Tuin Totaal BV 

wordt ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel.

2012
Voor de straatwerk- 

activiteiten wordt een  

nieuwe BV opgericht.

2008
In het najaar van 2008  

gaan we met het hele  

team survivallen in de  

Ardennen.

2018
De groei zet zich voort.

Inmiddels telt ons team

20 vaste medewerkers. 

2001
Anton gaat fulltime aan  

de slag binnen het  

hoveniersbedrijf.

2016
In het najaar gaan we 

met het team twee dagen

naar Texel. 

2020
We introduceren een 

digitaal klantenportaal 

voor onze klanten. 

2003
We betrekken een nieuwe  

opslag aan de Albrands-

waardseweg.

2017
Om onze plannen nog 

beter te presenteren  

starten we met digitaal

tekenen. 

2010
Antwan Tuin Totaal BV 

groeit door en inmiddels 

werken we met 8 mensen .

2006
Op 27 januari wordt de  

eerste paal geslagen van 

het huidige pand op het  

industrieterrein Overhoeken.

2017
We hebben een liefde voor 

mediterrane bomen en starten 

met een nieuw bedrijf: BoomNL.

2010
Anton gaat met Nico fulltime 

op kantoor om de projecten 

goed te laten verlopen. 

20 jaar 
Antwan Tuin 
Totaal BV

2021
20-jarig bestaan! 

In 2021 vieren wij ons

20-jarig bestaan! Houd de website 
in de gaten voor meer 

nieuws hierover!H
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Een prairietuin komt echt bij je binnen als je er doorheen loopt.  

Het is een ‘oer’beleving, een totaal andere ervaring dan bijna alle andere  

tuinen die we kennen. Dat heeft een diepere oorzaak: een prairietuin komt 

rechtstreeks uit de natuur. Een prairietuin heeft niets met vorm te maken, 

maar wel alles met geur, kleur, zon en regen en door het landschap golvende 

wind die in de planten zichtbaar wordt.

sen en de andere planten door. Soms er helemaal 

door besloten zijn. Je moet je vingers door de zachte 

halmen kunnen laten strijken, de planten voelen, 

omringd zijn door de geuren, de kracht en de span-

ning van deze beplanting ervaren en er sterker van 

worden. Een stuk prairietuin kan je iets unieks geven: 

de sensatie van je er één mee voelen! Dat kan zeker 

Een prairietuin is iets totaal anders. Het is een stukje 

uit een grenzeloos geheel. Daar kun je natuurlijk een 

soort border van maken waar je van buitenaf naar 

kijkt als naar een schilderij. Maar… dat geeft 

niet het juiste, unieke gevoel. Tuinarchitecten die een 

prairie echt hebben ervaren, willen dat je er als het 

ware in gaat. Over smalle paadjes tussen de gras-

in particuliere tuinen, maar ook in bedrijfstuinen en 

parken en soms ook in het openbaar groen!

Een prairietuin is altijd eindeloos
Ieder stuk prairietuinbeplanting – waar ook gere-

aliseerd – is een deel uit een in principe eindeloos 

uitbreidbaar en repeteerbaar geheel, een stukje uit 

een zeer soortenrijke plantenmatrix. In de natuur-

lijke praktijk ontstaan kleine plaatselijke verschillen 

door variatie in de bodem, de bodemmineralen en 

de vochtigheid. In een prairietuin staan de planten  

eindeloos gemengd, maar door de verschillende 

bloeitijden zullen door het jaar heen verschillende 

soorten wel meer opvallen en dan door hun massa-

liteit een verpletterende indruk maken. De variëren-

de bloeitijden en plantstructuren zorgen er ook voor 

dat de beplanting door de seizoenen heen een totaal  

andere indruk maakt. 

De planten hoef je maar één keer per jaar (einde winter;  

kan al in februari) op te schonen en deels te maai-

en. Het maaisel voer je af. Ook bemesten en sproei-

en is weinig of niet nodig. De droogtebestendige 

planten (vaste planten en grassen) redden zichzelf 

doorgaans uitstekend. De hele tuin zal lang en rijk 

bloeien. Doordat het om soorten en cultivars gaat 

die nog dicht bij de wilde natuur staan, worden er 

ook massaal bijen, vlinders en andere insecten aan-

getrokken. En daar komen weer vogels op af. Een  

prairietuin zindert van het leven. In najaar en winter 

zijn de planten nog steeds prachtig door hun rijkdom 

aan zaaddozen en resten van bloeiwijzen. Prairie-

planten zijn uiterst robuust.

Een bedekte bodem
Het onderhoudsarme karakter van een prairietuin 

wordt ook door nog iets anders veroorzaakt: de  

bodem waar de planten in groeien wordt namelijk 

afgedekt met een 7-10 cm dikke laag stabiel mate-

riaal zoals grind, gravel of andere steenslag, zand 

of keien. Veel hoveniers geven daarbij de voorkeur 

aan voedende materialen zoals dolomiet of lavas-

teen. Dat gaat onkruidgroei tegen, houdt de grond  

warmer en voorkomt tegelijkertijd het uitdrogen van 

de grond en het verdichten van de bodem.   •

De prairietuin

TUINTRENDS

De variërende bloeitijden en 
plantstructuren zorgen er ook voor 
dat de beplanting door de seizoenen 
heen een totaal andere indruk maakt. 



Als tuinadviseur bij Antwan 

Tuin Totaal is Erik een drukbe-

zet man met een gevarieerde 

agenda, een dagje meelopen 

biedt inzicht. 

07:00
  

De eerste mannen komen binnen- 

lopen en gaan zitten voor het 

maandelijkse werkoverleg. We  

bespreken gereedschappen die 

aan vervanging toe zijn of materi-

alen die het werk sneller en beter 

maken. Verder brainstormen we 

over hoe we onze dienstverlening 

kunnen verbeteren zodat we uniek 

blijven.

07:30
  

Na afloop ga ik direct door naar 

een aanlegploeg in Rhoon. Vin-

cent en Martijn realiseren daar 

een moderne tuin met een wate-

relement en een strakke overkap-

ping. Een leuk project dat zijn vol-

13:00

Samen met een ondernemer van 

de netwerkvereniging hebben we 

afgesproken om te lunchen. We 

eten een goed belegd broodje 

en spreken de ins en outs van de 

branche door. 

14:45
  

Op de zaak aangekomen beant-

woord ik binnengekomen e-mail 

en reacties op eerder gestuurde 

offertes. Offertes sturen we zo snel 

mogelijk op, want van wachten  

wordt niemand blij. Daarna kijk 

ik naar de planning, er zijn twee  

projecten met wat meerwerk waar 

we op inspelen.

16:00
  

Een afspraak met een tuinontwer-

per op kantoor. Met Arie spreek 

ik zijn ontwerp door, dat vol ver-

nieuwde materialen zit. Strak-

ke vormgeving met weelderige  

tooiing nadert. De opdrachtgever 

is erg enthousiast over de grote 

verandering in drie weken en  

samen spreken we door welke 

werkzaamheden we de komende 

dagen oppakken.

08:45
  

Een afspraak in Rotterdam bij een 

nieuwe opdrachtgever die zelf al 

leuke ideeën voor de tuin heeft. 

We brainstormen over de idee-

en en vullen dit aan met onze  

ervaring. Tegelijk kijken we naar de 

bereikbaarheid van de tuin voor 

onze machines.

09:30
  

Op de terugweg vanuit Rotterdam 

beplanting maakt de tuin tot een 

stoer geheel. Na het doorspreken 

van de details beginnen we met 

een eerste opzet voor de offerte.

17:00
  

De meeste jongens komen terug 

op de zaak, tijd om gezamenlijk de 

week af te sluiten met een biertje 

en een bittergarnituur. Stoere  

verhalen over mooie tuinen  

worden afgewisseld met de  

plannen voor het weekend.

19:00
  

Na een drukke dag lekker naar 

huis om thuis gezellig met mijn 

vrouw te eten.   •

06:15
  

's Ochtends vertrek ik vroeg naar 

kantoor om de deuren te openen 

en een beamer op te stellen voor 

het werkoverleg. Ondertussen 

pruttelt de koffie al. Ik schuif even 

wat met een aantal stoelen en  

tafels voor de juiste opstelling voor 

het werkoverleg. Ik neem nog snel 

even de presentatie door onder 

het genot van een bak koffie. En 

zet voor de mannen alvast iets 

lekkers klaar voor bij de koffie.  

stop ik nog even in Barendrecht 

bij een project waar Richard en 

Shokri bezig zijn aan een overkap-

ping met berging. We bespreken 

een aantal kleine wijzigingen 

in het ontwerp en maken een  

afspraak voor oplevering.

11:15
  

Snel rij ik langs een onderhouds-

ploeg die bezig is bij een vereni-

ging van eigenaren. Gezamenlijk 

is het onderhoud uitbesteed en 

we hebben een meerjarenplan 

gemaakt om de tuin steeds een 

stukje mooier te maken. Van-

daag zijn ze bezig met nieuwe 

beplanting plaatsen en samen 

kijken we nog eens goed naar het  

beplantingsplan.

OP PAD MET

Erik
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Complete tuinen; daar houden we van. Niet 

voor niets realiseren we dan zelf ook graag  

diverse soorten van houtbouw in je tuin.

Wat te denken van een veranda die aan drie zijden is 

voorzien van glazen wanden en openslaande deuren, 

zodat je er het jaar rond kunt vertoeven? Of een robuus-

te veranda met grove staanders en schoren? Blank hout 

of zwart? Strak of juist landelijk? Wil je een lichtkoepel of 

juist sedum voor een groen dak?

Ook voor diverse bergingen kan je bij ons terecht. Een 

complete schuur, een fietsenberging, dierenverblijf, je 

kunt het zo gek niet bedenken of wij maken het voor 

je. Wij denken graag met je mee en maken alles geheel 

naar jouw wensen!   •

Uw specialist in
HOUTBOUW
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voorbeeld makkelijk in onderhoud – 

je snoeit het in het vroege voorjaar 

allemaal kort – en het is lang mooi. 

Bodembedekkers
Maak gebruik van bodembedekkers 

en laat geen stukje aarde onbenut. 

Zodra de grond is bedekt, zal er 

op die plek weinig onkruid groeien.  

Bodembedekkers groeien daar-

naast mooi rondom een boom, 

zo heb je dubbel plezier 

van hetzelfde stukje grond.  

Tussen nieuwe aanplant kan 

je een laag van houtsnippers 

strooien om onkruid tegen te 

gaan.

Groenblijvers
Zorg dat je wintergroene planten, 

heesters en bomen in je tuin hebt. 

Deze zorgen voor kleur, kunnen  

ontwerplijnen benadrukken en  

bieden schuilgelegenheid voor  

vogels. Bovendien valt het blad niet 

uit, waardoor je geen blad hoeft op 

te ruimen in het najaar!   •

Planten in grote groepen
Grote groepen van dezelfde beplan-

ting scheelt veel werk. Ga je planten 

weven, wat wel een mooie natuurlijke                                                                          

uitstraling heeft, dan moet je elk 

plantje afzonderlijk onderhouden. 

Maak je grote groepen van dezelf-

de planten die je selecteert op een  

lange bloeitijd of sierwaarde dan 

ben je sneller klaar. Siergras is bij-

De meest gestelde vraag aan ons als hoveniers is: hoe krijg ik een 

onderhoudsvriendelijke tuin? Veel mensen denken dan aan bete-

gelde tuinen met een enkel perkje of bloembak. Maar een groene 

tuin hoeft zeker niet voor meer werk te zorgen en is bovendien 

beter voor het milieu. In dit artikel lees je er meer over. 
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TUINKWESTIE

Een onderhouds-
vriendelijke tuin
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Je drankje gekoeld, heerlijke muziek en prachtige  verlichting vanuit een lampion. 

SHOPPING

The
Lampion
De Lampion is je nieuwe partner op de momenten 

die het leven zo aangenaam maken! De fraai vorm-

gegeven designlamp biedt drie functionaliteiten: het 

is een lamp, een luidspreker en (wijn)koeler. Hier-

door is hij een welkome gast op menig feestje, een  

ontspannen boottocht of heerlijk samenzijn. De  

Lampion is eenvoudig te bedienen door middel van 

een bijbehorende app. Heb je meerdere lampionnen, 

dan kan je deze ook aan elkaar koppelen zodat de 

lichtkleuren op elkaar afgestemd worden. 

De Lampion is in vier formaten leverbaar:

XS / S / M / L  •  Vanaf € 99,-

Kijk voor meer informatie op 

www.nikki.amsterdam
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Als hoveniers kunnen we erg genieten 

van een mooi tuinboek. Vooral in de 

koudere maanden is het heerlijk om 

met een stapel boeken bij de hand 

plannen te maken voor het komende 

seizoen. We hebben een aantal mooie, 

nieuwe tuinboeken op een rij gezet. 

Droomplanten
De nieuwe generatie
tuinplanten

Sterke planten en grassen met een na-

tuurlijkere uitstraling, subtielere kleu-

ren en een meer uitgesproken textuur 

en vorm waardoor ze ook na de bloei 

aantrekkelijk blijven. Ontdek de nieuwe  

generatie vaste planten, voorbeelden 

van plantcombinaties en veel schitte-

rende en inspirerende foto's. 

Piet Oudolf en Henk Gerritsen • € 25,00

Eetbare bomen 
en struiken
Natuurgids met ruim 80 
soorten eetbare bomen en 
struiken

Lekkers uit de natuur. In 

het bos, in je eigen tuin of 

in het park – overal groei-

en bomen en struiken die 

lokken met hun heerlijke 

vruchten. Verrijk je menu 

met knoppen, bloemen, 

bladeren en zelfs boomsap. 

Otmar Diez • € 19,90

Plukgeluk
Een jaar lang bloemen  
uit de tuin

In "Plukgeluk' leert Silvia 

Dekker je hoe je het hele 

jaar door kunt genieten van 

bloemen in de tuin. Maak 

van je tuin een echte pluk-

tuin!

Silvia Dekker • € 20,00

SHOPPING

De mooiste 
tuinboeken
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De één denkt er met plezier aan terug en een ander heeft 

er toch wat mindere ervaringen mee. Het maken van 

een boomherbarium kon de nodige voeten in de aarde  

hebben. Zoek de Latijnse namen bij de onderstaande 

bladeren, vul deze in, in de kruiswoordpuzzel op de  

pagina hiernaast en vind de juiste oplossing! 
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TUINPUZZEL

Boom- 
herbarium
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!

Verzamel de letters in omkaderde vakjes. Hiermee kan de oplossing gemaakt worden. 

Oplossing:
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OP DE BONNEFOOI

Groene uitjes 
en leuke

activiteiten

Natuurspeelplaatsen

Lekker rennen en klimmen. Spelen in de natuur is belangrijk, het levert geweldige 

ervaringen op en het is gezond! En de natuur beleven is helemaal niet moeilijk. Door 

heel Nederland zijn er natuurlijke speelplaatsen, speeltuinen en speelbossen. Hier 

kunnen kinderen naar hartelust klimmen, rennen, bouwen en experimenteren. 

Ontdek een natuurspeelplaats bij jou in de buurt of ga eens op bezoek bij een jeugd- 

afdeling van IVN.

  www.ivn.nl/ouders-en-scharrelkids/natuurspeelplaatsen
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Klompenpaden

Wandelen over boerenland in Gelderland 

en Utrecht. Op klompenpaden.nl vindt je 

de mooiste wandelroutes over boerenland 

in de provincies Utrecht en Gelderland. 

Geniet tijdens je wandeling van de rust, 

kleinschaligheid en de combinatie van  

cultuur en natuur. Ieder Klompenpad heeft 

een eigen pagina met een fotoreeks die 

een indruk geeft van het landschap waar 

je doorheen wandelt. Daarnaast staat er 

een kaartje met de route die je eenvoudig 

kunt printen.

  www.klompenpaden.nl

Pluktuinen

Wil je je eigen groenten oogsten, maar heb 
je geen tuin? Duik in de pluktuin. Tegen 
een kleine vergoeding pluk je je eigen 
groente mee of maak je een eigen boeket. 
De openingstijden van de pluktuinen  
verschillen, maar over het algemeen is het 
plukseizoen van begin juli tot ongeveer 
begin oktober. 

  www.pluktuinen.nl
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