
 bries kleur lente

voorjaar 2018

Voor u ligt onze voorjaarsnieuwsbrief 2018. Hierin staan wij stil bij de vernieuwde bestratingsborden, bekijken we hoe 
we deze schoon houden en sluiten we af op onze kwekerij met een gunstige voorjaarsdeal. De achterzijde staat dit 
voorjaar in het teken van de levende tuin. Hierbij ligt de focus op een tuin met een grote biodiversiteit om natuurverlies 
te compenseren.

Met het voorjaar in het verschiet hebben wij nog enkele tuintips om goed voorbereid het groeiseizoen in te gaan. 
Beginnend met het verticuteren en bemesten van het gazon, bestrijden van mos op bestrating, snoeien van 
heesters zoals de hortensia, vlinderstruik, lavendel en roos, scheuren en verwijderen dode plantdelen vaste planten, 
aanbrengen van extra zuurstofplanten in de vijver, opschonen van borders, aanvullen van grind, split en boomschors 
en tot slot het snoeien en nalopen op stormschade van bomen. Wilt u een afspraak maken voor de voorjaarsbeurt dan 
kunt u een mail sturen naar info@vantriestbv.nl met de gewenste data en een omschrijving van de werkzaamheden. 

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

hoveniersbedrijf tuinontwerp tuinaanleg tuinonderhoud boomverzorging

kwekerij

De bestratingsborden zijn de 
afgelopen week vernieuwd en 

zeker een bezoekje waard. Geen 
tegel is hetzelfde en daarom is 
het handig om ze eens in het 
echt te zien. Eventueel kun je 
er wat water overheen gooien 
om te kijken hoe deze oogt na 
een regenbui. U bent elke dag 

welkom van 09.00 tot 17.00 met 
uitzondering van de zondag.

alles op een rijtje
Nu we geen gif meer gebruiken, 

en het onkruid er niet minder 
op wordt kunnen wij een 

opfrisbeurt aanbieden voor 
de oprit en paden met behulp 
van onze borstelmachine. Mos 
en onkruid worden eenvoudig 

weggeborsteld en de bestrating 
is weer mooi schoon. Direct 

inplannen? Neem dan contact op 
met 0578 621 624.

een frisse oprit
Om tegemoet te komen aan de 
adviezen op de achterzijde, met 
betrekking tot de levende tuin, 
doen wij onze klimplanten weg 

tegen zeer aantrekkelijke prijzen. 

Klimhortensia 2 euro per stuk, 
max. 5 per klant

Wij zijn op zaterdag geopend van 
09.00 tot 17.00

actie klimhortensia’s

borstelenbestrating



EEN HANDIG OVERZICHT MET OPTIES VOOR EEN LEVENDE TUIN 
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site route

Een levende omheining biedt meer 
bescherming en privacy dan een 
schutting en gaat een leven lang 
mee. Daarnaast bindt het fijnstof 
en is het fijnvertakte takkengestel 
doordringbaar voor kleine dieren.

levende omheining

Met de materialen die vrijkomen uit 
de tuin is van alles mogelijk. Zo kan 
een oude  omgevallen boom worden 

gebruikt als speelelement voor de 
kinderen. En afgedankte tegels 

kunnen prima worden opgestapeld 
als zitelement.

hergebruik materialen

Gazon is weinig gevarieerd en 
vraagt veel aandacht. Door inbreng 
van vlinderbloemigen, zoals klaver, 
wordt de bodemstrucuur verbetert. 

Het deels niet maaien van het gazon 
zet dit proces vanzelf in werking.

gras anders

voorjaar 2018

Een gezonde tuin bestaat uit een 
breed scala aan planten en dieren. 
Deze variatie levert een natuurlijk 

evenwicht op die tegen een 
stootje kan. Lege plekken worden 
eenvoudig opgevangen door een 

andere soort die er wel gedijt. 

biodiversiteit

De ondiepe waterberging is een ideale 
plek voor natuurlijk spelen. TIjdens 
een droge periode kun je spelen in 
het gras en na een flinke zomerse 

regenbui kun je over de stammetjes 
droog de overkant proberen te halen.

natuurlijk spelen

Op smalle stroken, tegen muren 
en als natuurlijke afscheiding kun 
je uitstekend leifruit toepassen. 
Daarnaast kun je lege plekken 
in de tuin prima opvullen met 

kruiden die je ook kunt 
gebruiken in de keuken.

leifruit en kruiden

Door beter te isoleren hoef je minder 
energie op te wekken. De kosten 
voor verwarming nemen met 23% 

af en die van koeling zelfs met 75%. 
Deze verlaging spaart al snel een 

aantal zonnepanelen uit.

isolatie met groendak

Beperk de bestrating in de tuin tot 
maximaal 20%. Heb je meer nodig? 

Kies dan voor halfverharding. Dit 
laat water door en is in combinatie 
met honingraatmatten even sterk 

als reguliere bestrating.

inzet halfverharding

Jaarlijks neemt een groendak 50-70% 
van de jaarlijkse neerslag op. Als je dit 
aanvult met een ondiepe waterberging 

voor de piekmomenten heb je een 
tuin die al het water zelf verwerkt en 
infiltreert op de plek waar het valt.

opname hemelwater
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