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Infogroen staat klaar met nieuwe apps voor 
hoveniers en groenaannemers
Na een jaar zonder, kunnen we elkaar op 14 oktober aanstaande tijdens het Meesters in de Tuin 
event in het Ebben Insprium in Cuijk weer live ontmoeten. Afgelopen jaar heeft Infogroen Software 
geïnvesteerd in een tweetal apps die de samenwerking kantoor-uitvoering-klant sterk bevordert. 
De backoffice (Groenvision), Vision Mobile voor de uitvoering en Vision Mobile voor de klant zijn 
(compleet) geïntegreerd - één database én één programma. Met Vision Mobile voor de uitvoering 
kan men uren en materieel boeken, planningen inzien en vandaaruit boeken, meerwerk vastleg-
gen, RAW-productie vastleggen, en het digitaal projectdossier en communicatie inzien. De klanten-
portal van Vision Mobile biedt de mogelijkheid om meldingen vast te leggen, status lopende  
meldingen te bekijken, communicatie en het digitale projectdossier (beperkt) in te zien.

Tijdens Meesters in de Tuin laten wij van Infogroen je graag deze functionaliteiten. Hiermee heeft u  
met minder werk, tevredenere klanten en medewerkers, én resultaat.

Inmeten met  
3DTUIN Designer

Terreinen en percelen inmeten is essentieel om een prachtig ontwerp 
te maken. De uitkomst van een meetlint of afstandsmeter, vertaald naar 
aantekeningen op papier, vergt veel nauwkeurigheid en is meestal erg 
tijdrovend. Fouten zijn snel gemaakt, zeker als de uitwerker en de  
inmeter niet dezelfde persoon is. Het kan makkelijker en sneller met 
minder fouten. Met 3DTUIN Designer kun je niet alleen het ideale ont-
werp voor je klant maken, compleet met de meest actuele trends, maar 
ook de meetresultaten koppelen. Ook kun je ter plaatse de meting uit-
voeren en vervolgens inlezen wanneer je met 3DTUIN Designer aan de 
slag gaat. Jouw speciale ontwerp voor de klant zet je eenvoudig om in een 3D-film. Het gemak 
van 3DTUIN Designer stopt niet na de presentatie aan de klant. Lees het ontwerpbestand een-
voudig in GPS meetsystemen in om daarna met het uitzetten van het werk te beginnen. De kans 
op fouten is klein en de kans op tevreden klanten is des te groter. Gun jezelf de kans om kennis 
te maken met 3DTUIN Designer. Wij denken dat dit een onvergetelijke indruk op je zal maken.  
Meer weten? Neem contact met ons op via info@tsd.nl of bezoek ons tijdens het Meesters in 
 de Tuin-evenement op 14 oktober. 

Een poort van DJS 
geeft uw woning 
extra allure

Maatwerk! Daar zijn we bij DJS Hekwerken 
als sinds 1995 in gespecialiseerd.  
We ontwerpen, maken en monteren hoog-
waardige oplossingen. Met oog voor élk 
detail, gevoel voor design en verstand van 
techniek. Een stijlvolle toegangspoort  
markeert niet alleen de grens van een  
perceel, het is bepalend voor de eerste 
indruk van bezoekers en voorbijgangers.
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Nieuw bij Steen
bakkerij Vande 
Moortel
Elegantia, een nieuwe dimensie binnen ons 
kleiklinker gamma 5 markante kleuren met 
karakter. Deze nieuwe reeks van Wasserstrich 
kleiklinkers creëert dankzij zijn slank formaat 
een héél krachtige beeldtaal. De kleiklinkers 
bieden tal van creatieve mogelijkheden en 
tillen tuinarchitectuur naar een hoger niveau. 
Elegantia is verkrijgbaar in 5 markante 
kleuren met karakter. Deze kleiklinkers zijn 
geschikt voor niet bereden toepassingen 
bij private verharding zoals bv. terrassen en 
tuinpaden.

Ze beschikken over uitmuntende  
eigenschappen:
• de gekende Vande Moortel kwaliteit
• een lage wateropname
• vorstbestendig
• slijtvast

Sander Clijsen nieuwe account manager  
Tablazz Unique Wood Solutions
Graag stellen wij aan u voor onze nieuwe accountmanager Sander Clijsen. Met 8 jaar ervaring in 
de parketwereld en ruim 15 jaar ervaring in de verkoop is Tablazz per 01-10-21 een super  
gemotiveerde en ambitieuze collega rijker! Sander is met zijn achtergrond in de parketwereld 
(Uzin-Utz) gerust een rot in het vak te noemen. Door zijn jarenlange ervaring als technisch  
commercieel adviseur weet hij alles van de verwerking van parket en houten vloeren. Daarnaast 
heeft hij een breed netwerk in de parketbranche opgebouwd. Zijn netwerk evenals zijn tech-
nische achtergrond komen in deze functie perfect van pas! Als accountmanager gaat Sander 
het bestaande netwerk van distributeurs verder verstevigen en uitbreiden. Tevens wordt hij hét 
aanspreekpunt voor alle technische en commerciële vragen. Ook zal hij de projecten van offerte-
stadium tot uitvoering gaan begeleiden en op locatie de projecten mee opstarten. 

Clijsen ziet deze uitdaging met veel plezier tegemoet. “Mijn eerste prioriteit is om ervoor te 
zorgen dat Tablazz on top of mind is bij de bestaande klanten als het gaat om buitenparket, 
gevelbekleding of reclaimed wood. Tevens ben ik zeer gemotiveerd dit netwerk uit te breiden en 
Tablazz te introduceren onder nieuwe parketzaken, architecten en zwembadbouwers”, aldus een 
enthousiaste Clijsen. De aanstelling van Clijsen past helemaal bij de Tablazz-visie om te professi-
onaliseren en de Benelux te bestormen met het assortiment van Unique Wood Solutions. “Vorig 
jaar is de website compleet vernieuwd en ook is er een nieuw crm systeem ingericht. Er is  
continuïteit op de social media kanalen en met de komst van Sander is er een fris en gemoti-

veerd gezicht om Tablazz helemaal op de 
kaart te zetten. Wij heten Sander van harte 
welkom in de Tablazz familie en kijken ont-
zettend uit naar de samenwerking!”, aldus 
Danny Swaans (eigenaar Tablazz). 

Wilt u kennismaken met Sander, heeft u 
advies nodig óf wilt u Sander helpen aan zijn 
eerste bestelling? Neem dan contact op via 
sander@tablazz.nl óf 06-11065816.

Team Ecostyle 
Professional
bereid uit
 
Sinds 1 september jl. is het team van ECOstyle 
Professional Groensector uitgebreid met de 
komst van Hans Eildert van der Wijk.  In 2004 
heeft hij het roer volledig omgegooid en heeft 
hij vanuit zijn (uit de hand gelopen) hobby 
zijn werk gemaakt en een Hoveniersbedrijf 
gestart. Hierdoor is hij in contact gekomen met 
Ecostyle en is zijn “liefde” voor het bedrijf, de 
producten en de visie ontstaan. 
Hans Eildert van der Wijk; Ik heb blij deel uit 
te kunnen maken van het bedrijf dat al zo’n 
15 jaar in mijn bloed zit. De gedachte die ik in 
2004 had toen ik voor mezelf begon, namelijk 

“zo duurzaam mogelijk werken, ook voor de 
toekomst van mijn kinderen om zo de wereld 
beter te laten zijn” geldt voor mij nog steeds.

Met de komst van Hans 
versterken wij het zuiden 
van Nederland en kunnen 
wij meer Groeien. Hans is 
geen onbekende in het vak 
en een Professional met het 
assortiment van ECOstyle 
Professional. De Big Five  
producten (Myco-Gazon, 
Myco-Siertuin, OpMaat Kalk, 
Terra Fertiel & en Terra Actif ) 
om de Bodem in Balans te 
krijgen weet hij dan ook alle 
ins en outs van.  Wilt u kennis 
maken met Hans Eildert van 

der Wijk of een advies op maat? Mail naar  
ecostyleprof@eurostyle.nl

BEURSNIEUWS
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Metallico Mia van 
Luca Lifestyle 

Luca Lifestyle is de exclusieve distributeur  
van het Zwitserse merk Metallico. Nieuw 
binnen deze high end-collectie is de 
Metallico Mia. Deze indrukwekkende 
ronde plantenbak met extra brede rand 
is gemaakt van aluminium en uitermate 
geschikt voor zowel binnen als buiten. De 
Metallico Mia is te bestellen in drie verschil-
lende maten, van 90 tot maar liefst 140 
cm doorsnede. Daarnaast is het mogelijk 
om wieltjes bij te bestellen, waardoor de 
plantenbak op ieder gewenst moment 
gemakkelijk te verplaatsen is. De Metallico 
Mia is verkrijgbaar in de speciale Metallico-
kleuren, van antraciet tot goudkleurig met 
de onmiskenbare Metallico finish, maar ook 
in alle RAL-kleuren. Vanzelfsprekend zullen 
wij deze nieuwe blikvanger laten zien  
tijdens het Meesters in de Tuin-evenement!

Hans Gorter Fotografie op  
Meesters in de Tuin

Met dit bedrijf richten wij ons op het fotograferen van 
interieurs en tuinen uit het hoge segment. Vanaf mijn 
vroege jeugd is fotografie met de paplepel ingegoten. 
Voor mij was het dus vanzelfsprekend dat ik een camera 
kocht en hiermee aan het werk ging. Dit resulteerde als 
snel in een KvK-inschrijving en vanaf 2017 ging ik full-
time als fotograaf aan de slag. Ik zegde mijn baan op  
en ik stortte me op het fotograferen van mooie  
dingen. Inmiddels werken we voor de beste partijen  
van de Benelux, hebben we ons gespecialiseerd in  
tuinen en interieurs en fotograferen we de mooiste  
projecten van Nederland, Duitsland, België, Luxemburg 
en soms zelfs daarbuiten. 
 
Zijn we klaar? Nee, zeker niet. We timmeren elke dag nog steeds hard aan de weg om nog  
mooiere en betere beelden te maken. We onderscheiden ons door flexibiliteit, avond- en nacht-
fotografie in de best mogelijke kwaliteit en persoonlijke aandacht voor ieder project. Graag 
nodig ik u uit om eens een kijkje te nemen op www.hansgorter.com om een indruk te krijgen 
van ons werk. We zien ernaar uit om u te ontmoeten en voor u aan het werk te gaan. 

Mascot Workwear –  
Werkkleding voor hoveniers

Als hovenier werk je vele uren in de buitenlucht en de werkzaamheden  
moeten worden uitgevoerd, ongeacht het weer. Dat stelt zeer specifieke eisen 
aan uw werkkleding en de functies ervan, aangezien de kleding u optimaal 
moet beschermen tegen weer en wind. MASCOT biedt daarom een grote 
selectie werkkleding voor hoveniers, die perfect is voor werk in de buitenlucht. 
Het hele jaar door.

In het assortiment vindt u functionele, comfortabele werkkleding. Er zijn  
producten die zijn gemaakt van 100% stretchstof, wat u optimale bewegings-
vrijheid geeft wanneer u in verschillende werkhoudingen werkt. De werk-
kleding voor hoveniers is bovendien ontworpen met een reeks praktische zak-
ken, zodat u gemakkelijk bij uw gereedschap en uitrusting kunt. Wanneer het 
buiten erg koud is, is het belangrijk dat u warm genoeg gekleed bent, zodat u 
de warmte kunt vasthouden. Tegelijkertijd moet u zich vrij kunnen bewegen 
en uw werkzaamheden kunnen doen zonder oververhit en doorweekt van het 
zweet te raken. MASCOT adviseert u om u in verschillende laagjes te kleden – 
een vochtafdrijvende laag aan de binnenkant, één of meer isolerende tussen-
lagen en op regenachtige dagen een waterdichte laag aan de buitenkant. Op 
die manier bereikt u een goed isolerend effect, terwijl u tegelijkertijd gemak-
kelijk kleding aan en uit kunt trekken als u het te warm of te koud krijgt. In het 
assortiment van MASCOT vindt u onder andere functioneel ondergoed,  
sweaters, winterjassen, winterbroeken, Amerikaanse overalls en accessoires 
voor de winter. Kijk voor meer informatie op: www.mascot.nl/hovenier
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Royal Grass op  
Meesters in de Tuin

Iedere dag vragen wij ons bij Royal Grass af hoe we ons kunstgras nóg mooier en beter kunnen 
maken en hoe we onze impact op het milieu kunnen verminderen, vanaf het ontwerp van het 
product tot aan productie en recycling. Daarnaast onderzoeken we hoe we Royal Grass er nog 
meer als écht gras kunnen laten voelen en uitzien. Kortom, hoe we Royal Grass kunstgras tot 
leven kunnen brengen. Dit doen we omdat we weten dat we zó het verschil kunnen maken en 
daarmee jouw tuingenot kunnen vergroten. Niet alleen nu, maar op de lange termijn. En met 
een gerust gevoel, want Royal Grass is een investering in jouw tuingeluk en wordt, wanneer 
nodig, gegarandeerd gerecycled tot herbruikbare nieuwe materialen. 

Al sinds 2003 hebben wij ervaring met het ontwerpen en produceren van kunstgras. Zo hebben 
we een aantoonbare reputatie opgebouwd. Als pionier hebben wij diverse baanbrekende  
technologieën ontwikkeld en we werken samen met onze partners op het gebied van kunstgras. 
In samenwerking met hen creëren wij zorgeloos groengenot. 

Wil je meer weten? Kom bij ons 
langs tijdens het Meesters in de 
Tuin-evenement en we vertellen 
je graag meer over ons en onze 
samenwerkingen.

Mascot Workwear –  
Werkkleding voor hoveniers

Als hovenier werk je vele uren in de buitenlucht en de werkzaamheden  
moeten worden uitgevoerd, ongeacht het weer. Dat stelt zeer specifieke eisen 
aan uw werkkleding en de functies ervan, aangezien de kleding u optimaal 
moet beschermen tegen weer en wind. MASCOT biedt daarom een grote 
selectie werkkleding voor hoveniers, die perfect is voor werk in de buitenlucht. 
Het hele jaar door.

In het assortiment vindt u functionele, comfortabele werkkleding. Er zijn  
producten die zijn gemaakt van 100% stretchstof, wat u optimale bewegings-
vrijheid geeft wanneer u in verschillende werkhoudingen werkt. De werk-
kleding voor hoveniers is bovendien ontworpen met een reeks praktische zak-
ken, zodat u gemakkelijk bij uw gereedschap en uitrusting kunt. Wanneer het 
buiten erg koud is, is het belangrijk dat u warm genoeg gekleed bent, zodat u 
de warmte kunt vasthouden. Tegelijkertijd moet u zich vrij kunnen bewegen 
en uw werkzaamheden kunnen doen zonder oververhit en doorweekt van het 
zweet te raken. MASCOT adviseert u om u in verschillende laagjes te kleden – 
een vochtafdrijvende laag aan de binnenkant, één of meer isolerende tussen-
lagen en op regenachtige dagen een waterdichte laag aan de buitenkant. Op 
die manier bereikt u een goed isolerend effect, terwijl u tegelijkertijd gemak-
kelijk kleding aan en uit kunt trekken als u het te warm of te koud krijgt. In het 
assortiment van MASCOT vindt u onder andere functioneel ondergoed,  
sweaters, winterjassen, winterbroeken, Amerikaanse overalls en accessoires 
voor de winter. Kijk voor meer informatie op: www.mascot.nl/hovenier

Nooit meer  
onkruid

Romfix is uw partner wanneer het gaat om 
terrassen, opritten, voegwerk én fundatie-
systemen. Het gepatenteerde fundatiesysteem 
zorgt voor een duurzame en stabiele opbouw 
van terrassen en opritten. De betrouwbare 
onderbouw en stevige voegen kunnen zelfs 
op niet draagkrachtige ondergronden worden 

gerealiseerd. Romfix maakt niet alleen de  
berekening, maar geeft ook het juiste advies  
en heeft een team van gespecialiseerde  
medewerkers die het systeem vakkundig  
aan brengen in uw project. 

Naast bodemstabilisatie, bestaat de core  
business van Romfix uit voegmortel voor de 
meest uiteenlopende bestrating. We ontwikke-
len de meest duurzame, onkruidvrije oplossing 
voor al uw voegwerk. Daarmee bedienen we 
de particulier, hoveniers, infra en overheid. Ook 
voor de verwerking van voegmortels kunt u 
bij ons terecht voor advies en begeleiding bij 
de verwerking. Tevens biedt Romfix volledige 
ontzorging dankzij de deskundige voegservice. 
‘Onze twee componenten voegmortels zorgen 
voor een lange levensduur, gemak en lagere 
onderhoudskosten. Er zijn nog steeds veel  

terrassen en opritten die daar baat bij hebben.’ 
De voegmiddelen van Romfix onderscheiden 
zich door duurzaamheid, waterdoorlatend-
heid en het feit dat er geen onkruid doorheen 
groeit. 

Volledige ontzorging door onze deskundige 
voegservice:
• Inclusief 5 jaar garantie
• Snel en efficiënt uitgevoerd
• Schoon opgeleverd
• Gecertificeerde medewerkers 

Bij toepassing van het Romfix-systeem biedt 
Romfix vijf jaar systeemgarantie. Fijn voor u als 
verwerker, maar ook een geruststelling voor 
uw opdrachtgevers.

BEURSNIEUWS
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In-lite op Meesters 
in de Tuin
Natuurlijk kunnen we jullie alles laten zien 
over licht, de nieuwste in-lite innovaties 
en hoe in-lite LAB je kan helpen met 3D 
lichtdesigns voor jouw projecten. Maar we 
kunnen het leven ook een stuk minder saai 
maken en samen lachen, een cocktail  
drinken en elkaar écht leren kennen.
Daarom staan we dit jaar op Meester in de 
Tuin op een iets andere manier dan je  
misschien gewend bent.  Kom naar onze 
stand – ter herkennen aan heel veel zand, 
een cocktailbar en ballenbak – en ontdek 
de mensen achter het bedrijf in-lite en  
in-lite LAB. Niet twijfelen, gewoon doen. 
Dare to be different.

Luxcom: Meesters in 
maatwerk composiet
 
Luxcom produceert hoogwaardige produc-
ten vervaardigd uit een speciaal ontwikkeld 
glasvezelversterkte polymeer-composiet. De 
tuinmuren, en andere producten zijn geschikt 
voor buitengebruik. Het composiet met vaak 
polyester als drager, is licht van gewicht, sterk, 
onderhoudsvrij en bestand tegen alle weers-
invloeden. Met de door Luxcom ontwikkelde 
productietechniek is maatwerk de standaard 
en dus mogelijk om elk product aan te passen 
naar eisen en wensen van de klant.

Bij Luxcom staat het maken van een kwalitatief 
hoogwaardig product centraal. Onze produc-
ten vragen vaak om een stap extra. Hierdoor 

ontstaat een uniek en luxe product. Het gaat 
erom dat de klant krijgt wat hij vraagt. Door 
de productietechniek is het mogelijk om grote 
producten uit één stuk te maken. Maximale 
maat is 24 meter! Niet alleen rechte, maar ook 
ook speciale gebogen vormen. Hierdoor zijn de 
mogelijkheden eindeloos en daagt Luxcom alle 
(tuin)architecten, hoveniers en ontwerpers uit 
iets te ontwerpen wat wij niet kunnen maken! 
De combinatie van de vormvrijheid met het 
composiet maakt het product extreem licht en 
sterk.

Een van de belangrijkste punten bij Luxcom 
is technische aandacht voor de klant. Luxcom 
business-2-business, dit houdt in dat er af-
fabriek gekocht kan worden bij de producent. 
Technische ondersteuning is bij dit soort pro-
ducten essentieel. Wij kijken graag met u mee 

als het gaat over technische haalbaarheid of 
het nu gaat om een een klein of groot  
project. Doen! Wij doen mee.

Wij zijn u graag van dienst.  
Tot Ziens bij Meesters in de Tuin.

Outdoor living in  
6 stijlen
Renson werkte 6 complete outdoor stijlen uit 
voor je terrasoverkapping, waar materialen en 
kleuren perfect op elkaar zijn afgestemd.  
Het assortiment van Renson biedt dan ook 
eindeloze personalisatiemogelijkheden. 
Omdat iedereen zijn eigen stijl heeft. Ook 
als het op de buitenomgeving aankomt zijn 
stijlen en kleuren heel persoonlijk. Het doel is 
evenwel hetzelfde: liefst combineer je comfort 
met functionele en esthetische meerwaarde. 

Earth Oasis:  Warme, zuiderse kleuren,  
texturen en materialen voor een instant 
zomers gevoel. Deze combinatie doet je 
meteen weg dromen naar 
zonover goten streken. Op 
vakantie in je eigen tuin.
Pure Essence: Kalk-, zand- 
en natuurlijke wittinten 
geven deze stijl een  
luchtige sfeer. Geweven 
buitengordijnen zetten de  
dromerige sfeer kracht bij. 
Ideaal om helemaal tot 
rust te komen.
Idyllic Garden: Warmgrijze 
structuren in  
combinatie met olijfgroene 
tinten scheppen een 

verfrissend en tijdloos kader om maximaal te 
genieten. De houtelementen ver sterken de 
ontspannende sfeer.
Spiritual Harmony: Een minimalistische stijl 
in een donker kleurenpallet. Bouw een intieme 
oase van rust in je tuin, volgens de tendensen 
van de traditionele Japanse architectuur.
Tech Cocoon: Radicaal hedendaags en jong, 
maar met een warme ondertoon. Deze stijl is 
voor durvers, die graag experimenteren. Als 
een blanco canvas om helemaal naar eigen 
wens in te richten.
Crystal Lounge: Een zachtgrijze tuin-
constructie met witte daklamellen en semi-
transparante buitengordijnen. Strak en mini-
malistisch. Deze stijl doet de grenzen tussen 
binnen en buiten helemaal vervagen.
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