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Lammert Kroesen: Tuin moet
het hele jaar door spannend zijn
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25 jaar!

goed dat ons bedrijf nooit kon groeien en

Dit jaar bereikt ons hoveniersbedrijf een mijl-

vieren met u. Vrijwel iedere maand organi-

paal. In de zomer is het 25 jaar geleden dat

seren wij een bijzondere festiviteit op ons

wij met onze onderneming begonnen. Als

erf, waarvoor wij u van harte uitnodigen.

we terugblikken zijn wij trots op wat we in die

Tot ziens in onze winkel of op één van onze

kwart eeuw met ons team allemaal gereali-

inspirerende en gezellige events!

bloeien zonder onze klanten. Daarom willen
wij ons bedrijfsjubileum het hele jaar door

seerd hebben. In dit jubileummagazine leest
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u er alles over. Wij realiseren ons maar al te

Lammert & Yvonne Kroesen
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EVENT
KALEN
DER’15
//LAMMERT KROESEN
TUINDESIGN VIERT JUBILEUM

ZATERDAG/ZONDAG 18/19 APRIL
Tuinmeubelevent
designer Marcel Wolterink komt zondag!
10.00 - 18.00 uur

25 jaar

ZATERDAG 16 MEI
Gazondag
Demonstraties van de maairobot
10.00 - 18.00 uur
ZATERDAG 20 JUNI
Boretti Event
Demonstraties van buitenkeukens.
13.00 - 21.00 uur
ZATERDAG 26 SEPTEMBER
Landelijke hoveniersdag
10.00 - 18.00 uur
VRIJDAG/ZATERDAG 23/24 OKTOBER
Verlichtingsavonden
Met demo’s van tuinverlichting
19.00 - 22.00 uur
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25
jaar

LA MME RT KR OESEN
TUINDE SIG N BESTA AT
25 JA A R E N DAT VIEREN
LA MME RT E N YVO NNE
KR OE SE N HE T H EL E JA A R
DOOR ME T A LL ERL EI
FE STIVITE ITE N .
Lammert en Yvonne begonnen in 1990 met
hun passie voor het ontwerpen en inrichten
van tuinen. Sinds 1991 is hun hoveniersbedrijf gevestigd in Hollandscheveld.
De onderneming bevindt zich op een royaal
perceel aan de rand van de bebouwde kom.
Hier hebben Lammert en Yvonne een
prachtige tuin en showroom, waar zij naar
hartenlust hun ontstane ideeën uitwerken
en hun producten en materialen tonen.
Door hun jarenlange ervaring in ontwerp,
aanleg en onderhoud creëren zij de perfecte
tuin die alle seizoenen moeiteloos aantrekkelijk blijft door toepassing van mooie
materialen en beplanting op precies de
juiste plekken.
Met hun professionele team maken Lammert
en Yvonne Kroesen van elke tuin - ongeacht
de afmeting- een droomtuin, waar klanten
jarenlang plezier aan beleven.

|5

HIJ ZIE T HE T E LKE KE E R WEER A L S EEN
CRE ATIE VE UITDAG ING : EEN T U IN O NT W ERPEN
DIE A A NSLUIT BIJ DE WE NSEN VA N D E K L A NT.
‘WIJ LE VE RE N MAATWE RK ’, Z EGT L A M M ERT
KR OE SE N BE SLIST. ‘OF HE T NU GA AT O M EEN
TUIN VA N E E N HA LVE HE CTA RE O F EEN K L EINE
STA DSTUIN , UITE IN DE LIJK MO ET EN SF EER
E N UITSTRALIN G PA SSE N B IJ H ET H U IS,
DE BE WONE RS E N DE OM GEVING.’

//TUINONTWERPER LAMMERT KROESEN

Het hele
jaar door
spannend

Een eerste adviesgesprek is bij Lammert Kroesen
Tuindesign vrijblijvend en kosteloos. ‘Ik ga altijd
naar de klanten toe. Ik vind het belangrijk om de
sfeer te proeven, de omgeving in me op te nemen
en het huis te bekijken. Want deze elementen
bepalen - naast de wensen van de klant - voor
een groot deel de basis voor het tuinontwerp.’
Juiste sfeer
Door de locatie te bezoeken, weet Lammert
met wat voor grondsoort hij te maken heeft,
hoe de lichtval is en of er bijvoorbeeld
problemen zijn met vocht, droogte of wind. ‘Dit
zijn allemaal belangrijke aspecten bij het ontwerp

6
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Foto: Schellevis©Cees Rijnen.
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en de beplanting. De tuin is in de loop der jaren
steeds meer een verlengstuk van de woning
geworden. Het is dan ook de kunst om daar één
geheel van te maken en de juiste sfeer te creëren.’
Tuinen zijn de laatste jaren strakker geworden,
signaleert Lammert. ‘Ook worden andere
materialen toegepast dan pakweg 25 jaar
geleden, toen wij net begonnen. Er is veel
vraag naar tuinen die weinig onderhoud nodig
hebben. Het gevaar van saaiheid ligt dan wel op
de loer. Het is de kunst om toch sfeer te creëren.’
blanco en hebben geen idee wat ze ermee aan
Wensen

moeten. ‘Dan geef ik advies en als eenmaal

Mensen moeten zich prettig in de tuin

duidelijk is voor welke sfeer men kiest en wat

voelen en met volle teugen genieten. Het liefst

de wensen zijn, kan ik met het ontwerp aan de

het hele jaar door. ‘Door de juiste beplanting

slag.’ Lammert tekent eerst de maten in en dan

ziet de tuin er ieder seizoen weer anders uit.

begint hij te schetsen. ‘De ideeën zitten vaak al

Het blijft dan spannend en mooi om naar te

in mijn hoofd. Ik spreek het ook nog door met

kijken.’ Sommige mensen hebben duidelijke

mijn vrouw Yvonne. Zij fungeert als klankbord

wensen voor hun tuin, anderen zijn volledig

en tekent het ontwerp helemaal uit en kleurt het
vervolgens in. Het is echt iets van ons samen, zo
hebben we het vanaf het begin gedaan.’

VAN IDEE TOT
OPLEVERING

Inspiratie
‘Waar ik mijn inspiratie vandaan haal? Eigenlijk
door altijd goed om me heen te kijken.
Bijvoorbeeld tijdens vakanties, wanneer ik een

Lammert Kroesen Tuindesign verzorgt het hele proces: van

mooi gebouw zie of in de natuur ben. Verder

idee tot oplevering. ‘Dat is ook onze kracht. De klanten

gaan we elk jaar naar een internationale beurs

hebben één aanspreekpunt. We hebben alles in huis en komen

in Parijs, waar de nieuwste trends op het gebied

met één ploeg die pas weer weggaat als alles klaar is en de

van interieurs en tuinmeubels gepresenteerd

klant van zijn nieuwe tuin kan genieten. Vaak krijgen we dan te

worden. Bij het ontwerpen is het vooral belang-

horen dat ze het zelf nooit zo hadden kunnen bedenken en dat

rijk om rust te creëren. Vaak bereik je meer met

het precies bij hun past. Dat vind ik het mooiste compliment.’

minder. Ik hou van ruimte en dat laat ik ook altijd
in mijn ontwerpen naar voren komen.’

8
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Wim Koster Tuinhout
oog voor stijl & sfeer in uw tuin

Door uitgekiend
beregeningsplan
de tuin altijd in
topconditie!
De voordelen voor u als particulier:
•

Tekening op maat inclusief volledige materiaalstaat

•

Eenmalige aanleg en eenvoudig onderhoud

Altijd een passende oplossing!

•

Geen gesleep met slangen en sproeiers

www.kostertuinhout.nl T: 0528 - 34 23 48

•

Gelijkmatige besproeiing, geen droge plekken in het gazon

•

Geen verdroging van de beplanting

•

Slangen en sproeiers esthetisch weggewerkt

•

Gehele tuin beregenen met één draai aan de knop

•

Automatische beregening mogelijk

•

Duidelijk advies bij aanleg en aansluiting systeem

•

Onderhoudscontracten afsluiten met Kroesen Tuindesign

ook in

m!
aluminiu

bijv. voor winter- en zomerklaar maken van de installatie

Interesse in een gratis beregeningsplan?
Onze medewerkers helpen u graag!

werf: Coevorderstraatweg 22a
Noordscheschut

showterrein: Weg om de Oost 1a
Hoogeveen

Wildkamp Hoogeveen
A.G. Bellstraat 31a | Hoogeveen
T 0528 - 24 05 40

Lammert Kroesen Tuindesign
Zuideropgaande 41 | Hollandscheveld
T 0528 - 34 34 27

Kleine Weg- en Waterbouw is sinds haar start in 1960
een betrouwbare partner voor aannemers, (semi)overheden en overige bedrijven. De specialisaties grondwerk,
rioleringen, cultuurtechniek, verhardingen, bestratingen,
waterbouwwerken en sloopwerkzaamheden, die in
deze periode zijn ontwikkeld, maken Kleine Weg- en
Waterbouw tot een complete dienstverlener.

Middelveld Machines richt zich op
verkoop, verhuur en onderhoud van
tuin- en parkmachines. Wij werken nauw
samen met Lammert Kroesen TuinDesign. Zo
leveren wij maairobots van Husqvarna, waarbij
Lammert Kroesen de benodigde voorzieningen
al heeft opgenomen in het tuinontwerp voor
een optimaal maairesultaat. Tevens hebben
wij een zeer uitgebreid aanbod van Stiga zit- en
loopmaaimachines. De frontmaaiers van dit Zweedse
kwaliteitsmerk zijn uniek in hun klasse en bieden een
ongeëvenaard comfort en maairesultaat.
Op zaterdag 16 mei verzorgen wij van 10.00 tot 16.00 uur
maaidemo’s met de maairobots van Husqvarna bij Lammert
Kroesen Tuindesign.

A.G. Bellstraat 33 | Hoogeveen | 0528 - 85 26 25 | www.middelveldmachines.nl

10
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Kleine Weg en Waterbouw verzorgt werkzaamheden
voor een grote diversiteit aan opdrachtgevers in de
profit en non-profit sector. Aannemers, (semi)overheden
en overige bedrijven kunnen rekenen op een volledig
pakket aan diensten. Met de juiste mensen op de juiste
plaats en bovendien een zeer breed machinepark
werkt Kleine Weg- en Waterbouw aan bouwprojecten.
Alleen op deze wijze wordt een opdracht een
uitdaging met een optimaal resultaat

//WIM EN ATIE WESSELS

Genieten
van het
buiten zijn
S T R AK , MO DER N EN S T IJ LVO L.
M ET DEZ E S T EEK WO O R DEN
IS DE MO O IE T U IN VAN W IM
EN AT IE W ES S ELS PER FEC T
S AM EN T E VAT T EN. IN DE
Z O M ER VAN 2 0 1 4 LIET EN
Z IJ LAM M ERT K R O ES EN EEN
NIEU W O NT W ER P M AK EN. ‘ WE
WAR EN ER DIR EC T H ELEMAAL
W EG VAN’ , V ERT ELT AT IE
ENT H O U S IAS T.

ware blikvanger en is omgeven door een

het is een heel fijn plekje.’ Wim: ‘De samen-

groot stuk grond. Tussen het woonhuis en de

werking met Lammert en zijn team hebben we

garage is echter een intieme binnentuin gereali-

als heel prettig ervaren. Hij heeft een prachtig

seerd die veel privacy biedt. ‘We vinden het heer-

ontwerp geleverd met praktische oplossingen.’

lijk om thuis te zijn en genieten van het buiten
zijn. Vooral de ruimte om ons huis vinden we heel

Zo bleek het voor bezoekers nog wel eens een pro-

prettig’, bekent Atie. ‘De tuin straalt de zelfde

bleem om de voordeur te vinden. Deze bevindt

sfeer uit als de woning. Vanuit onze woonkamer

zich niet op een in het oog springende plek.

hebben we een prachtig uitzicht op de binnentuin.

‘Lammert heeft dat perfect opgelost door een

Het is als het ware een verlengstuk van de living.’

verlicht pad te creëren. Daar waren wij zelf
nooit opgekomen. Zijn mensen hebben keurig

Het tuingedeelte om het huis straalt rust en

werk geleverd. Ze lieten het terrein altijd netjes

ruimte uit. Wim: ‘Evenals in de binnentuin, vind

achter en hebben er echt iets moois van gemaakt.

je ook daar een vijver. Deze vormt een mooie

De tuin ligt er strak in. Het zijn echt vakmensen.’

verbinding

tussen

het

bestaande

deel

Omdat hun huis vorig jaar verbouwd werd, moest

van de woning en de nieuwe aanbouw.

ook de tuin van Wim en Atie onder handen wor-

’Strategisch aangebrachte verlichting zorgt

den genomen. ‘Eigenlijk moest er een heel nieuw

ervoor dat de tuin ’s avonds eveneens een aan-

ontwerp komen. De tuin paste niet meer bij het

trekkelijk schouwspel biedt.

huis’, legt Wim uit. ‘We wilden een strak geheel
met een parkachtig uiterlijk. En het moest onder-

Heerlijk zitten

houdsvriendelijk zijn. Enkele elementen van de

Atie laat haar favoriete plekjes zien. ‘Op de ver-

bestaande tuin wilden we behouden. Deze zijn

schillende terrassen kunnen we heerlijk zitten. En

helemaal in het nieuwe ontwerp opgenomen.’

dat geldt eigenlijk voor alle seizoenen. Onder
de overkapping kunnen we al heel vroeg in het

12
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Blikvanger

voorjaar zitten. Je zit er heel beschut, maar je

Het vrijstaande huis van Wim en Atie is een

kunt toch van de eerste zonnestralen genieten,

| 13

DAKTUINEN
Wij maken prachtige daktuinen van duurzame materialen. Door
het uitgekiende ontwerp benutten wij de ruimte optimaal.
Deze daktuin hebben wij compleet ingericht met exclusieve
verlichting van Royal Botania en tuinmeubelen van Gloster. De
loungebanken blijven het hele jaar door buiten staan. Eyecatcher
is de complete buitenkeuken met kookunit en koelkast.
Een computergestuurd beregeningssysteem staat garant voor
een optimale verzorging van de beplanting. Nieuwsgierig naar
de mogelijkheden? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak.

14
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IN HOOG SOE RE N OP DE VEL U W E
BE VINDT ZICH HOTE L GA ST R O NO M IQU E
DE E CHOP UT. HE T COMP L EX IS H ET
E IG E N DOM VA N P E TE R KLO SSE EN Z IJ N
E CHTG E NOTE CA RLA . HO EW EL H ET
BE KE N DE HOTE L A A N E E N DR U K K E
WE G BIJ A P E LDOORN LIGT, IS DE
TUIN E E N OASE VA N R UST.

Peter is sinds 1986 eigenaar van De Echoput
en sinds 1991 oprichter van de Academie
voor

Gastronomie

en

de

Wildacademie.

‘Onze tuin is al enkele tientallen jaren oud
en dateert nog uit de begintijd van Lammert
Kroesen. We zochten naar een goed ontwerp en Lammert kon ons dat bieden.’
Hun wens was een tuin met ronde vormen
en besloten hoekjes. Er moesten verschillende terrassen worden gerealiseerd waar zowel
grotere groepen als kleinere gezelschappen

//HOTEL DE ECHOPUT

Oase
van rust

zich terug kunnen trekken. ‘Daarnaast wilden
we een waterpartij. De functie van water is
heel belangrijk. Aan de ene kant is het rustgevend, aan de andere kant leidt het geluid van
fonteintjes de aandacht af van het verkeer.’
De Echoput bevindt zich pal naast een doorgaande weg, maar in de tuin merk je vrijwel
niks van het verkeer. ‘We krijgen er vaak complimenten over. Het is een populaire plek en
bij mooi weer zitten de terrassen altijd vol.’
Culinair genieten
De Echoput was één van de eerste restaurants met
volwaardige wijnarrangementen bij de menu’s.

16
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het nieuwe stuk tuin sluit heel mooi bij het oude
gedeelte. ‘In ons vijfsterrenhotel heeft Lammert
zelfs nog een indoor putting green gerealiseerd.
Speciaal voor onze gasten die ’s avonds of bij
slecht weer nog even een balletje willen slaan.’
In ere hersteld
Hotel Gastronomique De Echoput is genoemd
naar het monument dat zich nabij het gebouw
bevindt. De echoput bevindt zich op onze parkeerplaats en lag er eigenlijk een beetje verloren
bij. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw
was de echoput een bekende toeristische attracbegon Lammert al om een aangrenzend per-

tie en een populaire bestemming voor school-

ceel aan te planten in de stijl van onze tuin.’

reisjes. ‘Lammert heeft het huisje en de 56 meter
diepe put helemaal gerestaureerd en er een tuin

In 2007 vond de opening van Hotel Gastronomique

omheen aangelegd’, vertelt Peter Klosse. ‘De

De Echoput plaats. De tuin heeft een andere sfeer

oude echoput, waar wij onze naam aan te dan-

dan het gebouw, maar past er perfect bij. Ook

ken hebben, is nu weer helemaal in ere hersteld.’

GASTRONOOM
Peter Klosse (1956) promoveerde op 24 maart 2004 met een proefschrift over smaak.
Zijn ouders waren de grondleggers van restaurant De Echoput in Hoog Soeren.
Vader Jaap Klosse was één van de oprichters van de Alliance Gastronomique. Na
Dat heeft zich steeds uitgebreid. Tegenwoordig

het mooie binnenzwembad, de sauna, fitness,

zijn studie bedrijfskunde (Nijenrode en Delft) besloot Peter samen met zijn vrouw

staat bij elk gerecht op de kaart een wijn die

indoor putting green en de prachtige natuur.

Carla in zijn vaders voetsporen te treden. Na stages bij buitenlandse bedrijven,

er goed bij past. Peter en Carla waren altijd al
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onder andere bij Robert Kranenborg in Brussel en bij de gebroeders Troisgros

gefascineerd door de grote hotelorganisaties en

Compleet nieuw

in Roanne, werd in 1985 De Echoput overgenomen. Klosse doet onderzoek naar

besloten dat zij hun gasten meer wilden bieden.

‘Uiteindelijke hebben we besloten om het res-

de wortels van de gastronomie en probeert de dynamiek van de combinatie van

taurant helemaal af te breken en een com-

wijnen en gerechten te verklaren. Dit leidde tot publicatie van boeken over smaak

Alcohol en verkeer gaan niet samen en het

pleet nieuw gebouw neer te zetten’, vervolgt

en uiteindelijk tot een promotie aan de Universiteit van Maastricht. In 1991 richtte

bouwen van hotelkamers leek dan ook een

Peter. ‘Onze eis was wel dat de tuin helemaal

hij de Academie voor Gastronomie op, een niet-erkende, niet-academische instel-

logische stap. Met de Veluwe als ‘achtertuin’ zou

intact zou blijven. Deze was mooi volgroeid en

ling waar Klosse verschillende cursussen verzorgt. Sinds 17 november 2011 doceert

De Echoput met de juiste faciliteiten een waar

dat wilden we behouden. Alhoewel het eerst

Klosse Gastronomie bij International Hospitality Management aan de Stenden

verwenoord kunnen worden. Een combinatie

op wat tegenstand van de aannemer stuitte,

Hogeschool in Leeuwarden, en sinds 1 oktober 2012 doceert hij ook Gastronomie

van culinair genieten, overnachten in prachtige

is het uiteindelijk toch gelukt. In 2004 is het

in Foodservice aan de Hogeschool Zuyd (Hotel Management School Maastricht).

comfortabele hotelkamers en ontspanning in

restaurant afgebroken, maar het jaar daarvoor
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GRASZODEN van
E

E N

I N

D U I D E L I J K
K WA L I T E I T

H E R K E N B A R E
E N

N A A M

QUEENS GRASS BV

S E R V I C E

Postbus 42,
9530 AA Borger,
Nederland

Levering van graszoden voor speelgazon, sportvelden, siergazon, Queens Shadow, Queens Superroot, Queens Tee Turf,
Queens Fairway Turf, Queens Green Turf en RTF ® .

Kweekbedrijf en kantoor
Steenhopenweg 3,
Drouwen
Tel.:
+31 (0) 599-56 44 47
Fax:
+31 (0) 599-56 49 00

Rolzoden
Big Slabs
Big Rolls
Blokzoden
Bump Grass

Website:
www.queensgrass.com
E-mail:
info@queensgrass.com

Levering door geheel Europa met speciaal transport.

GRASZODEN van

Zwevend terras

G

E N

E N D U I D E L I J K H E RK E N B A R E N A A M I N
K WA L I T E I T E N S E R V I C E

D U I D E L I J K

H E R K E N B A R E
I N

K WA L I T E I T

E N

S E R V I C E

N A A M

Levering van graszoden voor speelgazon, sportvelden, siergazon,
Queens Shadow, Queens Superroot, Queens Tee Turf, Queens
Fairway Turf, Queens Green Turf en
RTF ® .
Rolzoden
Big Slabs
Big Rolls
Blokzoden
Bump Grass

Levering van graszoden voor speelgazon, sportvelden, siergazon, Queens Shadow, Queens Superroot,
Queens Tee Turf, Queens Fairway Turf, Queens
Green Turf en RTF ® .
Levering door geheel Europa met speciaal transport.

QUEENS GRASS BV
Postbus 42,
9530 AA Borger,
Nederland
Kweekbedrijf en kantoor
Steenhopenweg 3,
Drouwen
Tel.:
+31 (0) 599-56 44 47
Fax:
+31 (0) 599-56 49 00
Website:

Schellevis Beton B.V. Postbus
14, 4270 BA Dussen, Tel:
www.queensgrass.com

Levering door geheel Europa
met speciaal transport.
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E-mail:
info@queensgrass.com

QUEENS GRASS BV
Postbus 42,
9530 AA Borger,
Nederland

Kweekbedrijf en kantoor
Steenhopenweg 3,
Drouwen
Tel.:
0599-56 44 47
Fax:
0599-56 49 00
www.queensgrass.com
info@queensgrass.com

GRASZODEN van
E

E N D U I D E L I J K H E RK E N B A R E N A A M I N
K WA L I T E I T E N S E R V I C E

voor zet. Deze filosofie wordt in 2015
gecombineerd met nog meer diversiteit
in het gamma, extra rijdynamiek en

ME T VE STIG IN G E N IN AP E LDOORN , DE VE NTE R,
HOOG E VE E N E N ZWOLLE IS DUSSE LDORP DÉ
BMW DE A LE R VOOR NOORD-OOST N E DE RLAND.

Dusseldorp BMW heeft
veel fiscaalvriendelijke 20%
bijtellingsmodellen, zoals BMW 218i
Coupé, de BMW 214d Active Tourer,

De oorsprong van Dusseldorp BMW

Hoogeveen, die van Oolbekkink werden

maar ook de BMW 316D Sedan en

ligt in een fietsenzaak aan de

overgenomen. Dusseldorp BMW staat

Touring, de BMW 420D Coupé en Gran

Varkensmarkt te Lichtenvoorde. Deze

garant voor een optimale beleving en

Coupé. En vergeet niet de BMW 518D

fietsenzaak maakte uiteindelijk plaats

dienstverlening. Met trots kunnen we

Sedan. Bent u benieuwd naar

voor Garage Dusseldorp, die eind jaren

zeggen dat we in 2014 de nummer

wat Dusseldorp BMW voor u kan

vijftig verhuisde naar Apeldoorn en hier

1 dealer waren in Nederland op het

betekenen? U bent van harte welkom!

in 1958 de eerste BMW-automobielen

gebied van klanttevredenheid.

verkocht. Een jaar later mocht het

QUEENS GRASS BV
Postbus 42,
9530 AA Borger,
Nederland

Kweekbedrijf en kantoor
Steenhopenweg 3,
Levering van graszoden voor speelgazon, sportvelDrouwen
den, siergazon, Queens Shadow, Queens Superroot,
Tel.:
0599-56
44 47
+31
(0)416-391147
Fax:
+31
(0)416-392222
Queens Tee Turf, Queens Fairway Turf, Queens
Fax:
®
Green Turf en RTF .
0599-56 49 00

www.schellevis.nl

Levering door geheel Europa met speciaal transport.

het complete team zijn beste beentje

baanbrekende efficiency vormen.

RASZODEN van

E

E

Iedereen is VIP bij
Dusseldorp BMW

beschouwd als een VIP, voor wie

www.queensgrass.com
info@queensgrass.com

garagebedrijf zich de eerste erkende

Ook in 2015 zullen we niet stil zitten

BMW-dealer van Nederland noemen.

en streven naar het behouden van de
nr. 1 BMW-dealer van Nederland.

Begin jaren negentig opende het

Naast uitmuntende automobielen,

familiebedrijf een tweede vestiging in

vakkundig advies en een perfecte

Deventer geopend. In 2012 volgden

klantenservice mag u bij ons meer

Buitenvaart 1107a | HOOGEVEEN

twee vestigingen in Zwolle en

verwachten.Iedere klant wordt

0528 - 287070 | www.dusseldorpbmw.nl
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BE H A LVE H E T O N TW E RP E N , A A N L E GGEN
EN ON D E R H O UD EN VA N TUI N EN I S B IJ
LA M M E RT K R O ES E N TUI N D E S I GN OO K
VA N A L L E S T E V I N D E N O P HET GEB IED
VA N T U I N M E U B EL EN E N – AC C E S S O IR ES.
‘WI J ZI JN OO I T B EGO N N E N M E T
T EA KM E U B E L E N ’ , B L I K T YVO N N E K R O ES EN
T ER U G. ‘D I T B L EEK Z O ’ N S UC C ES DAT
WE ON S A S S O RTI M EN T A L S N EL
HE B B E N U I T G E B RE I D.’

Inmiddels is Lammert Kroesen Tuindesign dealer
van diverse toonaangevende buitenmeubelmerken. Een relatief nieuw label is Max & Luuk.
‘Betaalbaar design, maar wel van een heel goede
kwaliteit’, vertelt Yvonne.
Retro
‘Het zijn wat frivolere meubels. Retro, met een
knipoog naar het verleden. De materialen zijn
voornamelijk aluminium, vlechtwerk en kunststof
draad in taupe, wit, antraciet en zachte pastel-

//YVONNE KROESEN OVER

sfeer
versterkers

tinten. Voor de tafels gebruikt het merk ook
teakhout.’

22
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Borek is de exclusieve buitenlijn met topontwerpers als Eric Kuster, Marcel Wolterinck,
Maarten Olden en Frans van Rens. Materialen als
rope, teak, outdoor fabric, aluminium, roestvrij
staal en fiber zijn van een dusdanige kwaliteit dat
ze uv-bestendig, waterdicht en schimmelwerend
Een tafel van beide merken gaat een leven lang

zijn. ‘Het is een prachtige meubellijn. Ook de

mee. Traditional Teak gebruikt gecertificeerd

parasols van Borek zijn elegant en stralen eigen-

teakhout, wat volgens de normen op het gebied

tijdse klasse uit.’

van verantwoord bosbeheer geoogst wordt.
De juiste accessoires maken een tuin helemaal
Klassiek

af. Yvonne vindt het heerlijk om bij een nieuw

‘Wist je dat een boom pas na 50 à 60 jaar gerooid

tuinontwerp de juiste producten, kleuren

wordt?’, vraagt Yvonne. ‘Traditional Teak gebruikt

en combinaties uit te zoeken die de sfeer

alleen het kernhout en nooit het spinthout waar-

versterken, vertelt ze enthousiast. ‘We hebben

in noesten kunnen zitten. Naast de klassieke

van alles op het gebied van verlichting, vazen,

Engelse parkbanken en verstelbare dekchairs,

potten, betaalbare kunst, buitenverwarming en

waar na al die jaren nog steeds veel vraag naar

automatische gazonmaaiers. We bieden een

is, heeft het merk ook moderne modellen in haar

totaalpakket, van grondwerk tot aankleding.’

assortiment.’
Buitenkeukens
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Een heel andere uitstraling hebben meubelen

Naast accessoires zijn er nog meer artikelen

van Gloster en Borek, twee merken uit het top-

die het genot van de tuin en het buitenle-

segment. ‘Qua sfeer liggen ze redelijk dicht bij

ven kunnen verhogen. ‘Sinds kort zijn wij ook

elkaar’, vindt Yvonne. ‘Gloster is van oorsprong

dealer van Boretti-buitenkeukens. Wij heb-

ook begonnen met teakhouten meubelen, maar

ben verschillende modellen in de showroom

heeft zich gaandeweg ook gespecialiseerd in

en op voorraad. Via een zuil kunnen klanten

meubelen van aluminium en roestvrij staal. Het

ook andere uitvoeringen bestellen, die ver-

merk heeft stoffen ontwikkeld die volledig weer-

volgens binnen 48 uur op locatie worden

bestendig en waterdicht zijn. Ze zijn bestand

afgeleverd en gemonteerd. Een uniek en

tegen schimmels, condens en vocht.’

nieuw concept.’
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OUTDOOR
LUXURY
//BY LAMMERT KROESEN TUINDESIGN

GLOSTER

MARCEL WOLTERINK
KOMT NAAR
HOLLANDSCHEVELD
Op zondag 19 april is Marcel Wolterink aanwezig
tijdens het tuinmeubelevent Van Lammert Kroesen
Tuindesign. De bekende interieurarchitect ontwerpt
tuinmeubelen voor het Nederlandse merk Borek.
Het event vindt ook op zaterdag plaats en duurt
beide dagen van 10 tot 18 uur.
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GLOSTER

TRADITIONAL TEAK

GLOSTER

BOREK
MAX & LUUK

BOREK
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MAX & LUUK
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TRADITIONAL TEAK

BOREK

BOREK

MAX & LUUK
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//HENK EN THEA GIETHOORN

Zelfs in het
donker is de
tuin prachtig

VOOR DE METAMORFOSE
Deze tuin is ontworpen en aangelegd
in 1993. Een natuurlijke uitstraling en
een waterpartij met een beekloop was
toen de opdracht.

NA DE METAMORFOSE

A L T WI N TI G JA A R WO N EN HENK EN T H EA GIET H O O R N M ET V EEL
P LE ZI E R I N H UN S F EERVO L L E EENGEZ INS WO NING. “LAM M ERT K R O ES EN
H E E F T Z I C H A L V E RS C HI L L E NDE K ER EN U IT M O GEN LEV EN IN O NZ E
T U I N . WAT H I J O O K A A N L E GT, H ET IS ALT IJ D M O O I. H IJ H EEFT H IER IN
D E BU U RT A L D I V E RS E TUI N E N MO GEN O NT W ER PEN EN IK H EB NO G
N OOI T I E M A N D G E H O O RD DIE NIET T EV R EDEN IS.’

Alleen het tuinhuisje is blijven staan en
opnieuw geschilderd. De tuin is
onderhoudsvriendelijk en aan de eisen
van deze tijd aangepast. Minder
werk met een prachtige uitstraling.

Henk en Thea zitten aan de eetkamertafel. Een
grote tekening ligt tussen hen in. ‘Dit is het
ontwerp van onze eerste tuin. Je kunt goed zien
dat deze uitloopt in een punt. Toen onze woning
nog in aanbouw was, maakten we al plannen
voor de inrichting, maar we wisten niet zo goed
wat we met de tuin aan moesten. We hebben
Lammert gevraagd om een ontwerp te maken.’
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vindt u het stoere, lasergesneden logo terug in het onderstel
van deze types.

Collezione Fuori: Outdoor Kitchens met klasse

BARILO
– de onverslijtbare bikkel

Boretti, sinds jaren dé vaste waarde in kwalitatief hoogstaand design keukenapparatuur, lanceert alweer
haar derde collectie Outdoor Kitchens ‘Collezione Fuori’.

Het authentieke en ruige design van de houtskoolbarbecue

In deze collectie staat gebruiksgemak, betrouwbaarheid

Barilo staat garant voor een perfecte warmtecirculatie en dus

en Italiaans topdesign centraal. Beleef ook buiten culinaire
sensaties zonder concessies te doen in kookcomfort en stijl.

IBRIDO

een heerlijk stukje vlees of vis. En hij is groot: het grilloppervlak

BARILO

Collezione Fuori: Outdoor Kitchens met klasse

is maar Boretti,
liefst 84 bijsinds
41 centimeter.
jaren dé

De Fuori Outdoor Kitchens zijn ontworpen om te presteren en
vaste waarde in kwalitatief hoogstaand
design keukenapparatuur,
om van te genieten, met aandacht voor detail. Zo zijn de Ibrido,
lanceert alweer haar derde collectie Outdoor Kitchens ‘Collezione
Fuori’.
deze
collectie
Ligorio, Maggiore
en deIn
Barilo
standaard
uitgevoerd met een
gestileerd Boretti logo op de thermometer en de knoppen. Ook
IBRIDO
staat gebruiksgemak, betrouwbaarheid en Italiaans topdesign
centraal.
Beleef
ook
buiten
vindt u het stoere, lasergesneden logo terug in het onderstel
– houtskool
gas inzonder
één concessies te doen in kookcomfort
culinaire en
sensaties
stijl.
van en
deze types.

IBRIDO

De Ibrido – stijlvol uitgevoerd in matzwart – combineert het
BARILO
BARILO
plezier van
barbecueën op houtskool met het gemak van
– de onverslijtbare bikkel
– de
onverslijtbare
bikkel
grillen en
bakken
op gas, want de Ibrido
is uitgerust met
Het authentieke en ruige design van de houtskoolbarbecue
Het authentieke en ruige design van de houtskoolbarbecue Barilo Barilo
staat
garant
een warmtecirculatie
perfecte en dus
staat
garant voorvoor
een perfecte
zowel een houtskoolsectie (van 22,5 bij 44 centimeter) als
warmtecirculatie en dus een heerlijk stukje vlees of vis. En hij een
isheerlijk
groot:
hetof grilloppervlak
is
stukje vlees
vis. En hij is groot: het grilloppervlak
drie gasbranders,
een
zijbrander
en
een
infraroodbrander
in
is maar liefst 84 bij 41 centimeter.
maar liefst 84 bij 41 centimeter.
de achterwand.
IBRIDO
IBRIDO
– houtskool en gas in één
–
houtskool
en
gas
in
één
MAGGIORE
De Ibrido – stijlvol uitgevoerd in matzwart – combineert het
De Ibrido – stijlvol uitgevoerd in matzwart – combineert hetplezier
plezier
van op
barbecueën
van barbecueën
houtskool met hetop
gemak van
– knipoog naar de boretti-fornuizen
houtskool met het gemak van grillen en bakken op gas, want degrillen
Ibrido
is uitgerust
en bakken
op gas, want demet
Ibrido zowel
is uitgerust met
De Maggiore,
uitgevoerd
in
hoogwaardig
roestvrijstaal,
is
zowel
een
houtskoolsectie
(van
22,5
bij
44
centimeter)
als
een houtskoolsectie als drie gasbranders, een zijbrander en een infraroodbrander in de
drie gasbranders, een zijbrander en een infraroodbrander in
een bijzonder
fraaie maar functionele gasbarbecue. Binnenin
achterwand.
de achterwand.
vindt u een fraai ingebouwd kruidenrek en meer praktische
MAGGIORE
opbergruimte
en de gasfles kan stijlvol weggeborgen worden in
MAGGIORE
– knipoog
de Maggiore
Boretti-fornuizen
– knipoog naar de boretti-fornuizen
een aparte
ruimte aan denaar
achterkant.
is uitgevoerd
De Maggiore,
uitgevoerd
in hoogwaardig
roestvrijstaal, is
De Maggiore, uitgevoerd in hoogwaardig roestvrijstaal, is een bijzonder
fraaie
maar
functionele
met maar liefst drie hoofdbranders van elk 3,8 KWh en
bijzonder
fraaie maar functionele
gasbarbecue. Binnenin
gasbarbecue. Binnenin vindt u een fraai ingebouwd kruidenrekeenen
praktische
opbergruimte.
een fraai ingebouwd kruidenrek en meer praktische
twee infraroodbranders,
zodat u tegelijkertijd
Dankzij drie hoofdbranders
en verschillende
twee infraroodbranders kuntvindt
u u tegelijkertijd
verschillende
opbergruimte en de gasfles kan stijlvol weggeborgen worden in
gerechten
kunt bereiden.
gerechten
bereiden.
een aparte ruimte aan de achterkant. Maggiore is uitgevoerd

MAGGIORE

MAGGIORE

met maar liefst drie hoofdbranders van elk 3,8 KWh en
twee infraroodbranders, zodat u tegelijkertijd verschillende
gerechten kunt bereiden.

www.boretti.com
Hun belangrijkste wens was een onderhouds-

morfose: voor- en achtertuin vormen nu weer

vriendelijke tuin zonder gras en met water.

één geheel met het huis. De besloten achtertuin

‘Verder waren we helemaal blanco, we hebben

oogt strak en ruim. Verhoogde plantenbak-

Lammert de vrije hand gegeven. Hij mocht ons

ken en een rechthoekige vijver zijn stijlvolle

verrassen.’ Toen de twee het ontwerp onder ogen

blikvangers. Achter de grijze waterwand die

kregen, waren ze diep onder de indruk. ‘Prachtig

de punt verhult waarin de tuin uitloopt, staan

vonden we het’, vult Henk zijn vrouw aan. ‘Het

vlinderstruiken die van juli tot september voor

was ontzettend mooi, met allemaal ronde lijnen

een paarsblauwe bloemenhulde zorgen.

www.boretti.com

Boretti_adv_ilGiornale_290x420.indd 1

Boretti_adv_ilGiornale_290x420.indd 1
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Frisse touch
De kleuren grijs en groen overheersen, maar

In de loop der jaren vonden er diverse aanpas-

witte elementen in de vorm van hoge potten,

singen plaats. ‘We kochten een tweede auto die

tuinmeubels en accessoires zorgen voor een fris-

we voor het huis op eigen erf wilden parkeren.

se touch. Door de creatie van diverse terrassen

Dit is heel goed opgelost, waardoor de voortuin

kun je eigenlijk op ieder moment van de dag

een mooie uitstraling bleef houden. Maar op een

kiezen of je in de zon of de schaduw wilt zitten.’

gegeven moment veranderde onze smaak ook.
Eerst hebben we binnenshuis het een en ander

En ’s avonds kunnen ze lang nagenieten op

veranderd. Ook buiten was het tijd voor wat

het overdekte terras. ‘De tuin is het hele

anders.’

jaar mooi. Dankzij de subtiel aangebrachte

• Sierbestrating
• Natuursteen
• Tuinhout
• Tuinverlichting

verlichting is hij zelfs in het donker prachtig. Het
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Metamorfose

is een geweldige tuin, waar we - zodra het weer

Lammert Kroesen zorgde voor een ware meta-

het toelaat - veel zitten en enorm van genieten.’

17-03-15 13:57

Al 25 jaar zijn wij
hofleverancier van
Lammert Kroesen
TuinDesign voor
bestrating en tuinmaterialen. In onze winkel en
showtuin kunt u heel veel
materialen zien en krijgt
u een goed advies. Laat
u op uw gemak
inspireren en adviseren.

en een indrukwekkende vijverpartij met waterval.
We hebben er jarenlang veel plezier van gehad.’

20-01-15 09:25

20-01-15 09:25

• Zonnewijzers

PEREBOMENWEG 48 | ELIM | 0528-350004 | WWW.UWTUINWINKEL.NL
1-2 adv_Uw Tuin.indd 1

• Barbecues

17-03-15 13:58
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MAATWERK
De afgelopen 25 jaar hebben we vele tuinen aangelegd.
Of het nu om de aanleg, het onderhoud, een vernieuwing
of eigentijdse aankleding gaat van uw tuin, onze vakmensen staan altijd voor u klaar. We zorgen voor een tuin die
past bij uw stijl van leven. Maatwerk in

optima forma.

Graag laten wij u zien wat wij verstaan onder vier seizoenen per jaar genieten van uw tuin. Nieuwsgierig naar de
mogelijkheden? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak!
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De Boer Pesse
AANHANGWAGENS EN TRAILERS

GEMIDDELD
400 WAGENS
OP VOORRAAD
(niet kopen uit de folder).

OOSTERING 28
7933 TM PESSE
T 0528 241 676
F 0528 241 968

Kijk voor meer informatie op www.deboer-aanhangwagens.nl
of neem telefonisch contact met ons op.

1-4 adv_INFOGROEN.indd 1

12-03-15
1-4 adv_De
13:18Boer Pesse_2015.indd 1

11-03-15 14:58

www.pietervanderlinden.nl
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1-2 adv_Greensales Pieter van der Linden_2015.indd 1
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//MARTEN SCHIPHOF EN ANTOINETTE ERDMANN

Tuin is net
zo belangrijk
als woning
E EN PA S S EN D E T U IN B IJ H U N B IJ Z O NDER E H U IS. DAT
WA S D E W E N S VA N M ART EN S C H IPH O F EN ANTO INET T E
ERD M A N N I N Z E EWO LDE. H O EW EL ER IN DE O M GEV ING
VA N HET GO OI, WAAR H ET S T EL WO O NT, LEGIO
TUI N A RC H I TEC TEN GEV ES T IGD Z IJ N, V IEL DE K EU Z E O P
L A M M ERT K R O ES E N T U INDES IGN. ‘ Z IJ N S T IJ L IS APART ’ ,
V I N D T A N TO I N ETTE. ‘ H IJ VO ELT PR EC IES AAN WAT B IJ
O NS PAS T.’

Bij de oplevering van hun woning in 1997

woning zou kunnen worden aangebouwd.’

namen Marten en Antoinette contact op
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met Lammert Kroesen. ‘Ons huis is onder

Eenheid

architectuur gebouwd en we wilden een tuin die

Het duurde uiteindelijk tien jaar voordat

daar bij paste, het moest iets bijzonders wor-

de uitbreiding met een zwembad werd gere-

den. Er is bij het ontwerp toen al rekening mee

aliseerd. Het is een verdiepte aanbouw waar-

gehouden dat er op termijn een gedeelte bij de

van het dak schuin doorloopt tot aan de
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grond. Om het zwembad te kunnen bouwen,
moest de hele tuin echter worden leeggehaald. ‘We besloten alles opnieuw te laten
aanleggen. Het was tijd voor een andere sfeer.’
Ze wilden een strakkere, moderne tuin, die
makkelijk te onderhouden was. ‘Onze wens was
dat het zwembad niet te veel op zou vallen, het
mocht niet te opzichtig worden. Lammert heeft
dat perfect opgelost. Door een met sedum
bedekt dak lijkt de aanbouw naadloos over te
vloeien in het gazon en lijkt onze tuin optisch niet
kleiner te zijn geworden. De aanbouw vormt een

harmonie met de woning. Vier oude olijf-

eenheid met de rest.’

bomen in hoge grijze potten zorgen voor een
mediterraans tintje. De spierwitte loungeset met

Chic contrast

zachte kussens vormt een chic contrast met het

De tuin bevindt zich naast het huis en is

groen en antraciet dat in de tuin overheerst.

met haar strakke en stijlvolle vormgeving in
‘Die loungeset hebben we sinds 2009. Wij waren
één van de eersten in Nederland die dit kochten.
De kussens zijn van een hoogwaardig materiaal
gemaakt en zijn absoluut weerbestendig. Het
kan in de zomer en in de winter buiten blijven
staan en blijft heel mooi. Even de hogedrukspuit
erop en het is weer schoon.’
Compliment
Marten en Antoinette zijn trots op hun tuin. ‘De
tuin is voor ons net zo belangrijk als het huis. We
kunnen er enorm van genieten. Dankzij de juiste
beplanting is de tuin het hele jaar mooi. Lammert
heeft twee keer een tuin voor ons ontworpen.
Wij zijn behoorlijk kritisch, maar hij voelt heel
goed aan wat bij ons past. En dat vind ik toch
erg knap.’ Antoinette vindt dat Lammert een
compliment verdient. ‘Hij gaat met zijn tijd mee
en levert prima werk. Hij doet ook het onderhoud
aan onze tuin, we hebben er helemaal geen
omkijken naar, het ziet er altijd goed verzorgd uit.
Wij zijn dan ook heel tevreden.’
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EVENTKALENDER
2015

LAMMERT
KROESEN
TUINDESIGN
ZATERDAG/ZONDAG 18/19 APRIL
Tuinmeubelevent
designer Marcel Wolterink komt zondag!
10.00 - 18.00 uur
ZATERDAG 16 MEI
Gazondag
Demonstraties van de maairobot
10.00 - 18.00 uur

25
jaar

ZATERDAG 20 JUNI
Boretti Event
Demonstraties van buitenkeukens.
13.00 - 21.00 uur
ZATERDAG 26 SEPTEMBER
Landelijke hoveniersdag
10.00 - 18.00 uur

VRIJDAG/ZATERDAG 23/24 OKTOBER
Verlichtingsavonden
Met demo’s van tuinverlichting
19.00 - 22.00 uur
ZUIDEROPGAANDE 41
HOLLANDSCHEVELD
0528 - 34 34 27

WWW.LAMMERTKROESEN.NL

