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Bij de tijd 
Gerard Hofstra en Melle Zwerver brachten deze winter een 
bezoek aan Tuinpartner in Joure. Ze lieten zich informeren over 
de nieuwste trends, materialen en technieken voor de tuin. Ook 
neemt Mello Tenge vaak klanten mee naar de grote showroom 
van het bedrijf. Daar kunnen ze voor o.a. tuinbestrating een 
keuze maken uit het zeer ruime assortiment. In trek is 

momenteel de keramische tegel: kleigebakken, met een 
emaillelaag.  

   
Gatorsand                      keramische tegel              Tuinpartner 
Joure  

Deze tegel is keihard, krasvast, kleurvast en neemt geen water 
op. Keramische tegels zijn verkrijgbaar in maar liefst 63 kleuren 
en in diverse maten. Het verwerken van de tegels vraagt het 
nodige vakmanschap en werkt heel anders dan het aanleggen 

van bijv. een oprit. Dit materiaal is slechts 2 cm dik en wordt 
gelegd op een gestabiliseerde zandondergrond. Vervolgens wordt 
de tegel gevoegd met Gatorsand, een speciaal voegmateriaal. 

Onkruid krijgt zo geen kans. Ideaal in onderhoud dus! 
 
Tenge Hoveniersbedrijf: LifeStyleXperience  
Op zondag 14 april was Tenge Hoveniersbedrijf onderdeel van 
het RTL4 programma LifestyleXperience. Het programma geeft 
tuin-, woon- en recreatietips en informeert over culinaire trends 
en leuke evenementen. Allround hovenier Feitze Leemburg 
vertelde hoe je op verschillende manieren kunt genieten van je 
tuin. Ook gaf hij handige tips.  

mailto:info@tenge.nl
http://www.tenge.nl/
http://www.tuinpartner.nl/


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Een bijzondere ervaring voor de mannen 

van Tenge Hoveniersbedrijf, die natuurlijk niet gewend zijn om 
dagelijks voor de camera te staan! Samen met het camerateam 
en presentator Kevin Brouwer is een mooi item gemaakt. De 
opnamen voor het programma vonden medio maart plaats. 

Gemist? Bekijk het item hier.   
 

Kubisme en een monumentale beuk 
Een Heerenveens bedrijf moest het zijn, dat met de tuin van de 

familie Terpstra uit deze plaats aan de slag zou gaan. Het werd 
Tenge Hoveniersbedrijf en dat kwam door het vertrouwen dat de 

familie al in het voortraject kreeg in de aanpak: snelle reactie op 
e-mail, een goed luisterend oor en alle kennis en materieel in 
eigen huis. Vastomlijnde plannen had het gezin niet voor de tuin. 
Wel dat hij onderhoudsarm moest zijn. Want genieten van de 
tuin staat voorop en niet het werken erin.  

   

Het project is stapsgewijs aangepakt. Eerst werd een oude 

schuur gesloopt en een nieuwe gebouwd. Vervolgens maakte 
Tenge een ontwerp met de elementen gras, bestrating, 
plantenbakken en bomen. Voor de voortuin werden dat leilinden. 
De strakke vorm past goed bij de kubistische stijl van de woning 
uit 1917. Het bladerdek vormt een natuurlijk zonnescherm.  

De aanwezige monumentale beuk zorgt in de herfst voor veel 
blad. Aanvegen werkt daarvoor het handigst en om die reden is 
er geen grind toegepast. Wel een ander materiaal: Brelux. Deze 
halfverharding van natuurlijk materiaal vormt na aanwalsen een 
harde bovenlaag die gemakkelijk geveegd kan worden. 

Meer foto's vindt u op de website van Tenge Hoveniersbedrijf.  

Tuintips 

Versteviging 
Nu het voorjaar eindelijk is losgebarsten, begint de beplanting 
flink te groeien. Zorg tijdig voor versteviging voor hoge vaste 
planten met een losse groei. Materiaal uit eigen tuin is goed 
bruikbaar en kost niets. Het snoeihout van de uitgebloeide 
vlinderstruik is bijvoorbeeld heel geschikt. 

Schutting opfleuren 
Een (nog) kale schutting of muur kunt u opvrolijken met een 

http://embed.minoto-video.com/2389/78pG6XR6WfvG
http://www.tenge.nl/particulier/pagina.asp?land=nl&subject=pagina&keuze=fotoshow&hoofd=16&info=fotoshow&title=Fotogalerie&catvolgnr=14&menu=particulier


 

 

 

 

tuinposter, maar u kunt ook eens een wandhanger proberen. Er 
zijn diverse soorten te koop. Vul de hanger met eenjarigen, 
kruiden of kleine groenten als pluksla of radijs. Zorg voor 
voldoende water. 

Bemesting 
In het voorjaar kunnen uw planten wel wat hulp gebruiken in de 
vorm van mest. U kunt kiezen tussen kunstmest en organische 
mest. De laatste bestaat uit natuurlijke grondstoffen die in de 
bodem worden afgebroken tot mineralen. Dit proces bevordert 
het bodemleven en verbetert de structuur van de grond. De 
planten halen hun voedingsstoffen naar behoefte uit de bodem 
en dat leidt tot sterke planten. 

Terras 
Schrob potten voor het terras goed schoon voordat u ze opnieuw 
beplant. Laat potten van poreus aardewerk zich eerst volzuigen 
met water voordat de planten erin gaan. Beplak de randen van 
potten met kopertape om slakken op afstand te houden. 

Veelzijdige mini-petunia 
De balkonplant van het jaar 2013 is de mini-petunia 
(Calibrachoa). Deze dankbare zomerbloeier heeft veel 

toepassingen en staat bekend om zijn uitbundige bloei. De mini-
petunia is heel geschikt voor hanging baskets, maar is als 
bodembedekker ook goed te gebruiken. De plant houdt van zon 
of halfschaduw. Zorg voor voldoende voedsel. 

Verplaatsbare vijver 
Deze Trendy Pond mini-vijver neemt weinig plaats in en zorgt 
voor meer variatie op terras of balkon. Met zuurstofplanten 
houdt u het water helder en algenvrij. Moerasplanten zorgen 

voor sfeer. 

  

 

 

 

Ook deze mailing is gemaakt met  

http://www.velda.nl/trendy_pond
http://www.profemail.nl/
http://www.profemail.nl/

