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VOORAF

We bestonden in 2021 20 jaar! Dit hebben we door

Terugblik

vieren. Maar, wat in het vat zit...

de geldende maatregelen helaas nog niet kunnen

Het jaar 2021 is ook het jaar waarin steeds meer
tuinontwerpers en architecten ons selecteerden als
uitvoerende partij. Voor hen hebben we bijzondere
projecten mogen realiseren, mooie en duurzame
relaties!
Ook zijn we druk met het maken van plannen voor
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onze nieuwe locatie. We gaan namelijk weer terug
naar Poortugaal en wel naar de Slotvalkensteinsedijk. Op onze huidige locatie zijn we daadwerkelijk uit
ons jasje gegroeid.
Op social media zullen we je op de hoogte houden
van de ontwikkelingen.
Graag gunnen we je een kijkje in de tuin van familie Poldervaart. En laten je kennismaken met Robert

In deze Reportage

Het jaar dat bijna achter ons ligt, was in veel
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Een jaar waarin corona een stempel op alles

Geniet van het lezen van dit magazine. En vergeet

TUINKWESTIE
Een groene tuin

drukte.

niet ons recept van de cheesecakes uit te proberen!

ANTWAN TUIN TOTAAL BV
Ruim 23 ervaren vakmannen

Iedereen kreeg te maken met de gevolgen en het

EEN DAG OP PAD MET...
Hans en Arco
DOE-TIP
Een etagère voor de buitentafel

opzichten een bijzonder en bewogen jaar.

Waskowsky, alweer 19 jaar onze medewerker.

lijkt ons in de greep te blijven houden. Corona heeft

Met vriendelijke groet,

ontegenzeggelijk gaten geslagen, maar ik merk ook

Antwan Tuin Totaal

een groeiende bewustwording om meer met wezenlijke zaken bezig te zijn. En dat is winst.

Tuin Totaal BV

Anton Visser
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Tuin met
een zitkuil

TUINREPORTAGE

Deze tuin aan het water met zitkuil zorgt voor
een heerlijk uitzicht. Er valt altijd wat te zien op
of in het water. De plek die is gecreëerd met de
waalformaat bestrating biedt een uniek plekje
in de tuin.
Philips Hue

Tuin aan
het water

Tijdloze uitstraling

Ook avonds is het een feest om in deze tuin te zijn.

De mooie grote boom zorgt direct voor een roman-

Met de slim geplaatste Philips Hue verlichting wor-

tische sfeer in de tuin. Precies wat nodig is om de

den bomen, grote heesters en wanden uitgelicht.

strakke lijnen in de tuin te verzachten. De mooie af-

Allemaal heel subtiel indirect licht, waardoor de

wisseling van grind, hout, steen en groen geeft de

lichtbron geen aandacht krijgt, maar juist de boom

Een tuin aan het water. In deze tuin komen

tuin een tijdloze uitstraling waar deze mensen jaren-

of heester. •

verschillende materialen samen, wat deze tuin

lang van kunnen genieten. En omdat het onderhoud

zo speels maakt. Dit in combinatie met het
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Deze tuin begon met het inventariseren van de wen-

water zorgt ervoor dat het hier ieder seizoen

sen. Het zicht op de sloot behouden en nog dichter-

van het jaar prachtig toeven is.

bij halen. Mooie, weelderige beplanting en goed ge-

Beschut genieten

Onze droomtuin

Overal is aan gedacht. Een fijne plek in de tuin aan

Nadat het ontwerp bij ons op kantoor was gepresen-

het water. Een zitje op het terras, direct aangrenzend

teerd en het materiaal bemonsterd was wisten ze het

aan het huis en tot slot de overkapping met lounge-

zeker: dit wordt onze droomtuin! De combinatie van

set. Vanwege de glazen pui in combinatie met hea-

de waaltjes in visgraadverband met een verdiepte

ters in de overkapping is het het hele jaar door genie-

zitkuil is natuurlijk ook wel uniek in je eigen achter-

ten. Wat wil een mens nog meer?

tuin. •

Tuin Totaal BV

beperkt blijft, is het meteen volop genieten en blijft

Spreek het design van deze tuin aan? Wij denken

dat ook in de toekomst zo!

graag met u mee. Tot binnenkort!

plaatste verlichting waren essentieel.
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Specialist in

De groene trend.
Overgewaaid vanuit

HOUTBOUW

Houten schuttingen, pergola's, veranda's en

plezier verwerken wij ze in je tuinplan.

Regenton

te voor het milieu. Levend

Plaats een regenton. Zo

groen zorgt voor minder

vang je regenwater op en

wateroverlast in natte peri-

kun je in droge periodes je

odes en verkoeling in war-

tuin water geven zonder

me periodes. Daarnaast is

drinkwater

een groene tuin goed voor

Het zorgt er ook voor dat

de biodiversiteit: dieren, vo-

schoon regenwater niet in

gels en insecten profiteren

het riool terecht komt.

te

gebruiken.

ervan.

Milieubewust
Groen dak

Door alle klimaatverande-

een belangrijk onder-

Heb je een plat dak op je

ringen worden mensen ook

werp, groen in je tuin.

huis of schuurtje? Maak het

milieubewuster en kiezen ze

onderdeel van je tuin door

voor duurzaamheid. Dit zien

er een groen dak van te ma-

we terug in het gebruik van

ken. Dat werkt verkoelend,

materialen.

vangt regenwater op en is

mensen kiezen dan ook

goed voor dieren en insec-

voor duurzame materialen,

ten.

zoals duurzaam geprodu-

niet alleen planten.

uit de tuinen van tegenwoordig. Met passie en

Een groene tuin is het bes-

2020 en nog steeds

En dan bedoelen we

tuinkamers; ze zijn niet meer weg te denken

Levend groen

Steeds

meer

Een aangename plek in je tuin of een comfortabele

basis van professioneel maatwerk. Wij gebruiken de

schaduwplek op de warme en zonnige dagen, voor

beste materialen en systemen zodat je er gegarandeerd

Groene haag

elke situatie weten wij de passende overkapping voor

langdurig plezier van zult beleven.

Hagen zijn de meest natuur-

Denk bijvoorbeeld aan een

lijke afscheiding van je tuin.

schutting

je te creëren. Of je nu op zoek bent naar een serre, een

ceerd hout.

of

afrastering

veranda of een tuinkamer: de vakmannen van ons ho-

Uitstraling en duurzaamheid staan bij ons voorop. Dat

Een groene haag trekt die-

van

veniersbedrijf weten er wel raad mee.

zie je terug in onze gerealiseerde projecten. Wij zorgen

ren aan en zuivert de lucht.

ten. Deze materialen gaan

ervoor dat we een ontwerp creëren dat past bij de

Liever geen haag? Kies dan

langer mee, zijn weersbe-

Naast het aanleggen en onderhouden van tuinen zijn

omgeving en volledig voldoet aan jouw wensen.

voor een begroeid hekwerk.

stendig en zijn veelal FSC-

wij gespecialiseerd in houtbouw. Dit alles uitsluitend op

Informeer naar de mogelijkheden voor jouw tuin. •

duurzame

houtsoor-

of PEFC-gecertificeerd. Op
die manier dragen zij hun
steentje bij aan het klimaat. •
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BEDRIJFSPRESENTATIE

Antwan
Tuin Totaal
Aanleg
Onderhoud
Advies

Anton Visser

Erik van Veelen

Maarten Slingerland

Victor Nobel

Oprichter

Bedrijfsleider, aansturing

Complete administratie

Calculator en

personeel tuinontwerp

Antwan Tuin Totaal beschikt over ruim 23

Tegenwoordig vallen Straatwerk bv en Boomnl ook

ervaren vakmannen. Met veel enthou-

onder de vlag van ATT. Zij geven een mooie verbre-

siasme staan zij altijd voor u klaar. Aanleg, onderhoud of een advies? Bij ons
kunt u alle vragen stellen. Dat is wat wij
belangrijk vinden, namelijk laagdrempelig
contact van mens tot mens.

ding en korte lijnen voor de inkoop.

Totaal in tuinen
Onze tekenkamer houdt zich bezig met tuinontwerpen,
beplantingsplannen, landschapsplannen en onderhoudsplannen. Onze vakkundige en vaste aanlegteams zorgen met behulp van een modern machine-

In 1997 werd Antwan Tuin Totaal opgericht door An-

park vervolgens voor de verwezenlijking van de tuin.

ton Visser. Al snel werden de eerste medewerkers

Daarbij hoort ook het realiseren van veranda's en

aangenomen en groeide het bedrijf uit tot een toon-

tuinkamers. Tenslotte voeren we ook het onderhoud

aangevende speler in de aanleg en het onderhoud

graag voor je uit. •

van tuinen.
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werkvoorbereider

U zoekt een vakkundige
hovenier? Een hovenier die
met creatieve ideeën en
oplossingen komt en deze
perfect uitvoert? Dan hoeft
u niet langer te zoeken, dit
hoveniersbedrijf is Antwan
Tuin Totaal. De hovenier met
het totaalpakket in de regio
Rotterdam.
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Plant in the picture

Plantweetjes

Snelgroeiende boom
De Albizia Julibrissin is een
snelgroeiende boom. Per jaar komt er
ongeveer 50-75 cm per tak bij. Zonder
bij te snoeien kan de kruin gerust

De boom is bladverliezend.
Het blad sterft af in de
winter.

doorgroeien tot 6 meter doorsnee.
De Albizia is niet giftig voor
mens en dier.
De plant komt oorspronkelijk uit China en is inheems
in landen zoals Iran, Pakistan, China en Japan. Dat is
dan ook de reden dat de Perzische slaapboom soms

Perzische slaapboom

Showstelende
zijdeboom
Met de oogstrelende, felroze bloemen is de Perzische slaapboom een
echte showsteler. En de boom is niet alleen bij mensen geliefd. Omdat hij
een bron van voedsel is willen ook bijen en vlinders graag een bezoekje
brengen aan de Albizia Julibrissin.

wat moeite heeft met onze koude winters. Daarom

De bladeren kunnen tot wel
40 cm lengte uitgroeien.

is het aan te raden om ‘m vooral toe te passen in
beschutte en warme patiotuinen of kleinere tuinen.
De boom behaalt een hoogte van zo’n vijf tot acht
meter en gedijt op vrijwel iedere grondsoort.

Slaapboom
Vooral in de zomerperiode is de boom een lust voor

Onderhoudsvriendelijk

het oog. In deze periode komt de felroze bloei in de

De Albizia Julibrissin verlangt een zonnige en

boom, waardoor hij een opvallende verschijning is. De

warme standplaats. De vorst kan ervoor zorgen dat

grote, roze bloembundels bevatten lange, zijdezach-

de takken bevriezen. Met strenge vorst is het daarom

te meeldraden. Overigens is het dubbel geveerde, in-

raadzaam om de boom te voorzien van een winter-

tens groene blad ook noemenswaardig. En nee, niet

jas. Het is niet nodig om de boom te snoeien, maar

de dromerige uitstraling met parasolvormige groei-

om de vorm erin te houden kan de boom in maart

wijze maakt het dat de boom ‘slaapboom’ genoemd

gesnoeid worden. De bloemen groeien trouwens

wordt. De boom komt tot rust doordat de bladeren

op nieuw hout, dus na het snoeien komen er on-

zichzelf dichtvouwen bij zonsondergang, waarna ze

getwijfeld weer nieuwe bloemen. •

bij het opkomen van de zon zich weer openvouwen.
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Mini cheesecakes
met perzik

Gastronomisch

Bereidingstijd: 30 minuten

MANKRACHT

Robert
Waskowsky

Porties: 4

Graag stel ik me even aan u voor, mijn naam
is Robert Waskowsky. Intussen 34 jaar oud,

Deze toetjes zijn een echte

samenwonend met mijn vrouw.

aanrader als je je gasten écht
wilt verrassen. Ze zijn eenvoudig te maken en smaken
ook nog eens verrukkelijk.
1. Klop de slagroom met de
suiker en een zakje Dr. Oetker
Klop-Fix stijf stijf.
2. Voeg daarna de roomkaas en
2 el perziksap toe en meng dit

Boodschappenlijstje
250 ml slagroom + 250 gr roomkaas
naturel (Bijv. Philadelphia of Monchou)
+ 4 el suiker + grote perzikken uit blik
+ 2 el perziksap uit blik + pakje bokkenpoo
tjes + 1 zakje Dr. Oetker Klop-Fix
Voor de versiering:
Bokkenpootjes / chocoladehagelslag

kort door elkaar.

Het is heerlijk om buiten bezig te zijn en dankzij de
nieuwe tuintrends en de diversiteit aan werkzaamheden van een hovenier verveelt het ook niet

Aanleg van A-Z
hebben aangelegd, van het eerste grondwerk tot de

en verdeel de bokkenpootjes

beplanting.

over vier glazen.
4. Schep daarna het roomkaas5. Snijd de perziken in stukjes en
verdeel dit over de roomkaas.
Versier de mini cheesecakes
verder met bijvoorbeeld wat cho-

Haal ze ongeveer 30 minuten

coladerasp, hagelslag en/of een

voor het serveren uit de koelkast.

bokkenpootje. Bewaar de toetjes

Op kamertemperatuur zijn ze nog

in de koelkast.

net wat smakelijker. •

Bron: www.lekkerensimpel.com

Het leuke aan de aanleg is dat wij veel op maat kunnen

mengsel in de vier glazen.

Tuin Totaal BV

in de tuinen gewerkt en dat doe ik nog steeds graag.

Erg gaaf om een tuin op te leveren die we van A-Z

3. Hak de bokkenpootjes heel fijn
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Door de jaren heen heb ik bij Antwan met veel plezier

maken en dat brengt soms uitdagende constructies
met zich mee, met name in het houtwerk.
stoel te kijken. Ook begeef ik mij graag in de natuur
Naast mijn werk volg ik graag alles op het gebied van

met mijn racefiets of al wandelend samen met mijn

Formule 1. Wanneer het even mogelijk is, ga ik er goed

vrouw. De herfst vind ik het mooiste seizoen van het

voor zitten om heel de wedstrijd op het puntje van m’n

jaar. •
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OP PAD MET

07:57

Hans & Arco

12:30

soon ook op de hoogte gebracht
van onze service in de winter, na-

We zijn aangekomen in Hillegers-

Schaften in de moderne kanti-

berg. Hier hebben we afgelopen

ne van Van Gelder. Wat een bij-

jaar extra aandacht en zorg be-

zondere groene wereld, deze

steed aan het gazon. De heren

wereld van groenten en fruit.

Binnen Antwan Tuin Totaal is het ze-

verzorgen een najaarsgift, bemes-

Trots dat we hier ook ons

De jongens zijn weer in Rhoon, los-

ker Hans de Waard die zijn sporen ver-

ting voor het gazon en de borders.

steentje aan hebben mogen

sen hun afval, zorgen dat ze gela-

Hagen en hedera worden voor de

bijdragen.

den zijn voor de volgende dag en

diend heeft in het onderhouden van

tweede keer geschoren. Het on-

veel onderhoudsprojecten.

kruidvrij houden van de borders
doet deze opdrachtgever zelf.

Hans is opgeleid als tuinder, daar-

melijk de gladheidsbestrijding.

16:25

sluiten de dag af met een lekker

14:00

bakkie koffie.

Na nog wat extra drainagegaten

na in het hoveniersvak gerold en al-

09:30

weer 16,5 jaar in dienst. Echt een
oude rot in het vak en onze vaste
klanten zien hem graag komen, zeker met z’n vaste maat Arco van

geboord te hebben, t.b.v. waterafvoer, bodembeluchting en be-

Schaft, de opdrachtgever is niet

mesting, rijden ze naar het laatste

thuis dus nuttigen ze de zelfge-

adres. Een nieuwe klant in het Rid-

zette koffie van Hans.

derkerkse, namelijk Berkman.

Malland.

11:00
Ook een mooi verhaal: Arco is van origine banketbakker en we kennen elkaar al sinds we zijn tuin aangelegd
hebben. Hij was op zoek naar een

07:00
Hans komt aan op de zaak en gaat
zoals altijd even darten.

nieuwe uitdaging. Juist de veelzijdigheid van het vak en de collegiale

07:30

Het project is afgerond.

14:10
Na een inspectieronde pakken
Hans en Arco de aandachtspun-

11:30

ten beet. Op dit terrein zijn we in
juni gestart met een zogenaamde

Bij Van Gelder in Ridderkerk moe-

0-beurt, het hele terrein was ach-

ten de puntjes nog op de i gezet

terstallig. Nu is het zaak er kort op

werksfeer trokken Arco naar Antwan

worden. De vorige dag zijn daar

te zitten om te voorkomen dat het

Hans en Arco rijden samen weg

taxussen vervangen en deze moe-

kleine onkruid weer terugkomt. De

Tuin Totaal, waar hij een mooie, posi-

naar het project.

ten nog gelijk gesnoeid worden.

jongens hebben hun contactper-

tieve bijdrage levert in het team.
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Tuintrends

Groen,
groener,
groenst

Groen vormt toch wel de centrale
kleur in de tuin. En we blijven in de
buurt. Natuurlijke kleuren vormen
de boventoon. Groen, grijs en bruin
komen in de basis dan ook veel
terug. Af en toe bieden we ook ruimte aan fellere kleuren en creatieve
uitspattingen. Zo zijn tuinmeubels

De tuin
van 2022
Met alles wat achter ons ligt, zijn
we onze eigen tuin weer extra gaan
waarderen. Zo besteedt de één de
nodige uren aan tuinieren en benut
de ander de tuin vooral om te ontspannen. Met het verstrijken van de
tijd kunnen tuinwensen veranderen.
Daarnaast staat de tuin op het gebied
van technologie ook niet stil en is ook
de tuin aan trends onderhevig. We
zetten de tuintrends van 2022 voor je
op een rij.
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met retro-look een belangrijke trend,
waarbij deze wel vaak bestaan uit
moderne en duurzame materialen.
Ontwerpen uit de jaren ’50 en ’70,
met

Binnenstebuiten

felle

kleuren,

winnen

aan

populariteit.

Groen doen

Waterbeheer en
biodiversiteit

buitenruimte. Allerlei technologieën maken

Groen zien we niet alleen terug als kleur in de tuin.

Een variatie in planten en materia-

het daarnaast mogelijk dat je veel meer plezier

Circulariteit speelt in de tuin ook een steeds grotere rol. Zo

len draagt bij aan een evenwicht in de

aan je tuin ervaart. Denk hierbij bijvoorbeeld

zien we in accessoires gebruikt plastic en hergebruikt hout

natuur, schoon water, vruchtbare grond

aan automatische tuinbesproeiing, sfeervolle

terug. Verder maken we bewust keuzes voor materialen die

en een stabiel klimaat. Niet voor niets is

verlichting die automatisch geactiveerd wordt

lang meegaan. Denk hierbij aan roestvrij aluminium of staal.

dit een terugkerende en steeds belang-

of gekoppeld wordt aan de domotica van de

Per definitie geen materialen die duurzaam geproduceerd

rijkere trend. Daar hoort ook een goed

woning. Een ander voorbeeld is een geluids-

worden, maar wél als het gaat om de levensduur.

waterbeheer bij. Creëer bijvoorbeeld

We leven steeds meer in onze tuin. Zo worden veranda’s steeds vaker buitenkamers en
ontwerpen we volledige lichtplannen voor de

installatie in de tuin waar ook de deurbel aan

een wateropslag, zodat er voldoende re-

gekoppeld wordt.

genwater is om je planten te beregenen.

17

Doetip

Onder de veranda of parasol in de zomer,
rond de buitenhaard in de winter; een feestje
in de buitenlucht is altijd ontspannen. Met
de mooiste styling maak je het feestje nóg
sfeervoller. Presenteer de mooiste en lekkerste hapjes op een prachtige etagère van
Bron: Vtwonen

boomstamschijven.

Zo maak je de etagère:
1 Zaag een stuk van zo’n 40-45 cm van de steel.
2 Boor met de speedboor in het midden van
één van de houten boomschijven een gat van
28 mm. Boor tot de helft van de dikte van de
boomschijf (dus bij een schijf van 5 cm boor je

Benodigdheden:

tamschijven. Ga
• Een aantal droge booms
etagère met
uit van zo’n 4 schijven per
een dikte van zo’n 5 cm.
180 cm lang
• Vurenhouten steel van
(doorsnede: 28 mm)
• Houtconstructielijm
mm
• Vlakke speedboor Ø 28
• Schroef
• Boormachine
• Schuurmachine

een gat van 2,5 cm diep). Deze schijf vormt de
standaard.

3 Boor met de speedboor een gat van 28 mm in

Do-it-yourself

Een etagère
voor de
buitentafel

drie schijven op circa 6 cm van de rand.

4 Schuur de boomschijven goed op met een
schuurmachine en neem het hout af met een
vochtige doek.

Tip!
Maak leuke onderzetters van
kleinere en dunnere schijven om
er één geheel van te maken.

5 Spuit lijm in het ondiepe gat en steek de afgekorte steel in de onderste boomschijf.

6 Boor voor extra stevigheid vanaf de onderzijde
van de onderste boomschijf een schroef in de
houten steel.

7 Plaats de andere schijven op de houten steel.
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Tuinkwestie

Waterbuffering

Uw specialist in

mediterrane bomen

De wateroverlast van afgelopen juli in Limburg maakt maar weer eens

langzaam, de bodem in. Hierdoor

pijnlijk duidelijk waar klimaatverandering toe kan leiden en met name

voorkom je dat er plassen water in

hoe belangrijk het is om buffers aan te leggen voor regenwater. Vooral

je tuin ontstaan. Of jouw regenton

in bebouwd gebied kan het regenwater vaak geen kant op door alle da-

overstroomt.

ken en bestrating, het kan dan alleen maar afstromen over de verharding heen, met alle gevolgen van dien.

Dit gaat zonder meer leiden tot in-

Hieronder een aantal mogelijkhe-

grepen in onze waterinfrastructuur.

den om het regenwater op te van-

Niet alleen zullen gemeenten en

gen en te hergebruiken voor jouw

waterschappen maatregelen ne-

tuin en zo een klimaatbestendige

men in de openbare ruimte, maar

tuin te realiseren:

zij zullen ook eisen gaan stellen

010 - 50 111 51
Stationsstraat 7
3161 GJ Rhoon
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aan privaat terrein. Bij jou dus. Je

Plaats een regenton

zult verplicht gaan worden om een

De bekendste en goedkoopste ma-

regenwaterbuffer op eigen terrein

nier om regenwater op te vangen

te realiseren, zodat het regenwater

is, de regenton. Te vinden bij bouw-

snel ondergronds kan worden

markten en bij speciaalzaken.

opgeslagen en bovengronds niet
tot overlast leidt. Dat brengt kosten

Plaats een infiltratiekrat

met zich mee, maar je zult er niet

Een regenton is erg handig, maar

aan ontkomen. Iedereen zal z'n

je kunt ook een infiltratiekrat kop-

steentje moeten bijdragen aan

pelen aan jouw regenton. Zit jouw

klimaatadaptatie. Er zijn tal van

regenton vol, dan loopt het over-

mogelijkheden om het regenwater

tollige water de infiltratiekrat in.

op te vangen en te gebruiken voor

In zo’n krat vang je water onder-

de tuin.

gronds op. Daarna sijpelt het, heel

Regenwater opvangen om
het terug te geven aan de
natuur
Naast dat je regenwater kunt opvangen om het te hergebruiken,
kun je regenwater ook opvangen
om het terug te geven aan de natuur. Zo help je de natuur groen te
blijven en het grondwater op peil
te houden. Dat kan op de volgende
drie manieren:
• Plaats een vijver
• Koppel de regenpijp af van het
riool
• Leg een wadi aan
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- Gr
oen

Botanische
tuinen

’T BLODE
FUOTTENPAAD
De meesten weten wel hoe het voelt
om op blote voeten een strandwandeling te maken. Maar hoe zou het zijn om
blootvoets het bos in te gaan of een
weiland?
Je kunt het in principe overal proberen, maar lang
niet alle routes zijn geschikt om met blote voeten
te bewandelen. Gelukkig zijn er tegenwoordig best
wat paden aangelegd die speciaal gemaakt worden om zonder schoenen op te lopen. Hoe leuk?!

Lopen maar!
Drie kilometer door de natuurgebieden van
Doezemermieden, ten zuidwesten van Groningen
tussen Groningen en Drachten. Wordt één met de
natuur. Heerlijk toch om op de blote voeten door
de natuur te lopen? Loop door het veen, een schapenkeutel, water en noem maar op. Schoenen en
sokken uit en lopen maar!
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Utrecht

Deze botanische tuin is onderdeel van de Universiteit van Utrecht en ligt in het hartje van
het Utrecht Sciene park. Hoor het geluid van
klinkend water, fluitende vogels en zoemende
insecten. Je staat letterlijk tussen duizenden
planten met de mooiste bloemen.
www.uu.nl/botanischetuinen

Wageningen

Landgoed Belmonte, een stuwwal uit de
ijstijd. Na de Tweede Wereldoorlog kwam dit
landgoed in handen van de Universiteit van
Wageningen, die er een botanische tuin vestigde. De sporen van de rijke geschiedenis zijn
overal te zien.
www.belmontearboretum.nl

Amsterdam

Wanneer je het aanzicht van deze kassen ziet,
wordt je al enthousiast. Het is een verborgen
schat in Amsterdam. De vlinders omringen je
aan alle zijden. Prachtige cactussen vervullen
de kas. Een ware oase van rust.
www.dehortus.nl

Haren

Kleurige paddenstoelen die eruitzien alsof ze
van porselein zijn gemaakt, een rijk bloeiende
weide vol vlinders, idyllische bruggetjes en
rotsen met gezichten. Bij Hortus Haren, een
van de grootste botanische tuinen van ons
land, geniet je met al je zintuigen.
www.hortusharen.nl
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Stalen
tuinstekers

Shopping

Perzikstenen
Nocciolo is een familiebedrijf dat zich
specialiseert in de diverse toepassingen van de perziksteen, abrikoos en
hazelnoot als bodembedekker of halfverharding. De perzikstenen worden

Ben jij op zoek naar bijzondere woonacces-

bijvoorbeeld gebruikt als bodembedekker,

soires en tuindecoratie die jouw huis en tuin

spatrand, schutting of wandelpad.
Daarnaast zijn ze ook toepasbaar op je
oprit en parkeerplaats, omdat perzikstenen zeer goed berijdbaar en waterdoorlatend zijn. De producten spoelen, waaien
of rotten niet weg, ook zijn ze schimmelen algvrij. Hierdoor zijn de producten extreem lang houdbaar en onderhoudsarm,
zonder dat de kwaliteit achteruitgaat. Het

écht uniek maken? Kijk dan eens in de web-

Het product is duurzaam, heeft een
langdurige CO2-opslag en vraagt
voor transport de helft minder
CO2 -uitstoot dan grind en schors.

shop van Pand 122! Ze hebben onder andere
deze prachtige stalen tuinstekers te koop. Dit
zijn echte eyecatchers voor jouw tuin! Door
het grote assortiment aan tuinstekers en andere tuindecoratie, zit er altijd wel wat leuks
bij.

• Direct uit voorraad leverbaar

is dus een goed alternatief voor grind,
schors en houtsnippers, maar ook voor

Kijk voor meer informatie op

bestrating.

www.nocciolo.nl

• Prijzen variërend, vanaf €14,95 tot €56,50
Kijk voor meer informatie op
www.pand122.nl
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letters die maar op één manier
weg te strepen zijn. Bewaar de
korte woorden voor het laatst.
Veel puzzelplezier!
Beregening

Druppelslang

Beuk

Gazon

Bij

Gieter

Biodiversiteit

Grind

Blad

Groen

Border

Grondspot

Buitenleven

Haag

Conifeer

Hark

Het is vaak hommele
s in de tuin.
Of hoe zeg je anders
dat het gonst
van de hommels?

Hommel

Terrastegel

Hovenier

Tuinieren

Leilinde

Tuinplezier

Onkruid

Vijver

Pergola

Water

Plant

Waterbuffering

Regenton

Watermuur

Puzzel: Ruiter Puzzel

U

U

N M K W E
N
B
G R E P W N R A T
I
A A B S E A T I L
J
A H Z O H E T A L
R
H E R O R T D E G
E
V G V B N D G B R
I
H E U G R E E E E
Z
N F R E T A V R G
E

L

B

In elk woord zitten minstens twee

Snoeien

Gedicht: Madeliefde - Geert de Kockere

Woordzoeker

Madeliefjes staan nooit
moederziel alleen.
Ze zijn omringd.
Door elkaar.
Het is madeliefde.

De oplossing
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Vormgeving
realisatie
onderhoud
Whatsapp
(010) 50 111 50

A Nijverheidsweg 29
3161 GJ Rhoon

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

