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PRODUCTNIEUWS DIRECT IN UW MAILBOX? 
ABONNEER OP ONZE NIEUWSBRIEF!

WWW.MBI.NL/HOVENIERS

De GeoCeramica® collectie 2018 is weer uitgebreider met grootse formaten als 80x40 

en 80x80. Of wat vindt u van het plankformaat 120x30? De nieuwe designs als Corten 

Steel en Belgium Black zijn ook weer echte blikvangers. Vanaf heden zijn de tegels ook 

te verkrijgen met sparingen voor in-lite tuinverlichting. Bekijk de nieuwe collectie bij uw 

vakhandel of surf naar www.geocollectie.nl voor onze online catalogus.

Formaten
NIEUWE

Beton ontmoet keramiek, 
het beste van twee werelden.

BEKROOND MET EEN DESIGN AWARD

60X30
60X60
80X40
80X80
120X30

Designs
NIEUWE

GeoCeramica®

in-lite ready
NIEUW

Voorboren niet meer nodig,
wel zo makkelijk!

Trots op
Mooie projecten in de spotlights

Als hovenier of tuinontwerper weet jij als geen ander dat je met een snoeischaar, hark en schoffel óf met een pen en een luisterend oor wonderen kunt 

verrichten. Daarom vroegen we onlangs aan onze lezers: waar ben jij trots op? Hieronder de mooiste projecten! 

PlAtAAn Als PArAsol
Deze plataan werd in 1986 door Van Diepenbeek Hoveniers uit Langenboom geplant in 
Nederasselt. Sinds die tijd onderhoudt het bedrijf de boom en is hij in parasolvorm gesnoeid. De 
diameter van de kroonprojectie is maar liefst 19 meter. De boom is 7 meter hoog, de onderkant 
van de kruin is 3,2 meter. Be social 

Scan of ga naar:  
www.vakbladdehovenier.nl/artikel.asp?id=7-7593
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PROJECTEN

PAtiotuin
Chris de Graaff stuurde ons bijgaande foto's van zijn 
eigen tuin. De eigenaar van The Count Gardening uit 
Hendrik-Ido-Ambacht vertelt: 'Onze eigen patio was 
een aantal jaren geleden een beetje een troosteloze 
ruimte en een onsamenhangend geheel. Door het 
plaatsen van een pergola, een paar stoere houten 
meubelen en het toevoegen van “zomerse” planten 
zoals siergrassen, oleander, palmen, vijgen, een druif 
en diverse bamboeplanten in potten ontstond er al 
gauw een vrolijker geheel. Wij kozen wit als basis-
kleur voor de harde materialen in de patio en vinden 
het nu een prima plek om te verblijven!'
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H.O. Knopert v.o.f.
Zompstraat 13
8102 HX Raalte

® UW VERTROUWDE PARTNER
IN ELK JAARGETIJDE

MILIEUVRIENDELIJK WERKEN MET
MAXIMAAL VERMOGEN

powerworkstools.nl

LIMPAr.NL

0572-353964
www.knopert.nl

info@knopert.nl

accu power
60 & 82 Volt

PROJECTEN

recyletuin
Jan Vlemmix stuurde foto’s van een ‘recycletuin’ 
die door hem ontworpen is. Met zijn bedrijf Mooie 
Tuinen ontwerpt Vlemmix sinds 2005 tuinen als 
onafhankelijk ontwerper. De recycletuin dankt zijn 
naam aan zijn totstandkoming; hij is namelijk voor 
90 procent gebouwd uit gebruikte materialen. Een 
voorbeeld zijn de muurtjes, waarvoor stoeptegels 
werden hergebruikt en de plantenbakken, die er al 
een eerder leven op hebben zitten. Elke grotere plan-
tenbak heeft zijn eigen kleur en bloeitijd tijdens het 
groeiseizoen en met de verlichting (ook hergebruikt) 
is de sfeer van een klein park beoogd.

Jouw project in deze rubriek? 
Mail naar redactie@nwst.nl


