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Voor u ligt onze najaarsnieuwsbrief. Hierin staan wij stil bij de voordelen van een zonnepanelenschutting, bieden we een 
leuk alternatief voor de klassieke Hederahaag, steken we een kerstboom uit voor het goede doel en sluiten we af met een 
handig overzicht waarin de meest toegepaste tuinstijlen worden toegelicht. Met de winter in het verschiet hebben wij nog 
enkele tuintips om goed voorbereid het nieuwe jaar in te gaan. Beginnend met het scheuren van de vaste planten, bemesten 
van borders en gazon, verplanten van heesters, vaste planten en bomen en tot slot het snoeien van alle heesters en hagen. 
Vanzelfsprekend krijgt u deze winter weer 2m3 rulkova cadeau wanneer u de winterbeurt door ons laat uitvoeren. 

Wilt u een afspraak maken voor de winterbeurt dan kunt u bellen naar 0578 621 624 of een mail sturen naar info@vantriestbv.nl 
met de gewenste data en eventueel een omschrijving van de werkzaamheden. 

Hoveniersbedrijf van Triest B.V.
Uw duurzame partner voor Tuin en Landschap

Tuinontwerp Tuinproducten Tuindiensten

Spitten voor KiKa

Een fraaie erfafscheiding die 
geld oplevert en privacy biedt. 
De Zwitserse zonnepanelen 

zijn balbestendig en brengen in 
deze verticale opstelling 100kWh 

per jaar op. Een schuttingdeel 
van 200x200cm bestaat uit 3 

zonnepalen, 300kWh totaal, en 
staat voor €995,- bij u in de tuin 

incl. twee zwarte betonpalen, 
een omvormer en de benodigde 

aansluitmaterialen. 

Energie uit schutting
Deze schermen zijn wintergroen 

en verkleuren in een koude 
periode naar warmrood. Ze 
groeien veel langzamer dan 
Hederaschermen en kunnen, 
net als de Hedera, op iedere 

grondsoort worden toegepast. 
Bijkomend voordeel is dat de 

Euonymus niet woekert en goed 
zout verdraagd. Ideaal langs 

wegen en/of de oprit. Meer weten? 
Neem dan contact met ons op

Kant & Klaar
Onze hoveniers assisteren ook 

dit jaar stichting KiKaKerstboom 
met het uitsteken en verkopen 
van kerstbomen direct vanaf 

het veld. U bent van harte 
welkom op 7 december van 
15.00-17.00 en 8 december 

van 09.00-16.00 aan de 
Hertenkampsweg 49 in Emst. 

Een KiKaKerstboom kost €15 en 
daarvan gaat €15 naar KiKa. 

Hoveniers op het veld

EuonymusschermenZonnepanelen
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Op zoek naar een tuin waar je maar 
een paar keer per jaar naar om 

hoeft te kijken? Dan kom je uit bij 
deze tuin met langzaam groeiende 
beplanting en veel (half)verharding.

Onderhoudsarme tuin

Natuurlijk en sfeervol is de beste 
omschrijving voor een landelijke 

tuin. De planten in de borders lopen 
ongedwongen in elkaar over. De 
tuinpaden worden zo natuurlijk 

mogelijk gehouden.

Landelijke tuin

Bij deze tuin proberen we de 
bestaande situatie zo min mogelijk 
te verstoren. Het bos is vanzichzelf 

al in evenwicht en elke wijziging 
resulteert veelal in extra onderhoud.

Bostuin
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Misschien traditioneel maar 
daardoor ook erg rustgevend. 

Duidelijke kaders met fijnmazige 
tuinpaadjes die weer omkaderd 

worden door kleine haagjes. Alles    
               voor het perfecte patroon.

Klassieke tuin

Historisch juist en elk onderdeel van 
deze tuin heeft zijn eigen verhaal 

en bestemming. Veelal beperkt zich 
de sierwaarde tot de voorzijde van 
de boerderij terwijl de achterzijde 

functioneel wordt ingericht.

Boerderijtuin

Lichtgewicht voert de boventoon 
bij de inrichting van een daktuin. 
Daarnaast moet de beplanting 

goed tegen droge omstandigheden 
kunnen en niet schrikken van wat 

temperatuurschommelingen. 

Daktuin

Deze tuin moet representatief zijn 
en tegelijkertijd toe kunnen met 
weinig onderhoud. De hogere 

gebruiksdruk en de verschillende 
bedrijfsactiviteiten mogen geen 

beperking opleveren.

Bedrijfstuin

Een tuin waarbij je je gelijk op je 
gemakt voelt. Sfeervolle beplanting 

met hier en daar een gezellig hoekje 
en smalle tuinpaadjes die bijna 

wegvallen in al het groen.

Romantische tuin

Als verlengstuk van de woning en 
veelal toegepast in een verstedelijkte 

omgeving. Deze tuinen verlangen 
een hoog afwerkingsniveau met 

hoogwaardige materialen die 
eenvoudig schoon te houden zijn.  

Binnentuin
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Kijk 
bij projecten op 
onze site voor

 nog meer 
voorbeelden


