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Rotondenieuws 
De rotondes in het centrum van Heerenveen stonden er de 

hele zomer weer fris en fleurig bij. Nu de winter dichterbij 

komt, wordt de beplanting vervangen door eenjarige 

winterviolen, die de kou beter kunnen verdragen. Op de 

foto’s de mannen aan het werk met het planten van violen 

en kleine sparren. 

   
Klaas Woudsma, Harro ten Hoor, Michel Vermaning en Arjen Boonstra aan het planten 
 

Hoge bomen … 
De storm van maandag 28 oktober zorgde voor veel 

overlast door omgewaaide bomen en afgewaaide takken. 

Volop werk aan de werk aan de winkel dus voor Tenge 

Hoveniersbedrijf. Gelukkig deden zich geen persoonlijke 

ongelukken voor, maar de schade was in een aantal 
gevallen behoorlijk groot.  

   

Er zijn ook veel bomen met stormschade. Het is van 

belang goed te kijken wat in die gevallen nodig is en dit 

vervolgens dit aan te pakken vóór een volgende storm. Zo 

zijn veel treurwilgen zwaar beschadigd. Om dit in de 

toekomst te voorkomen, kunnen deze bomen op een 

bepaalde manier gesnoeid worden, ook wel ‘kandelaberen’ 
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genoemd of ‘op kapstokjes zetten’. Een flinke ingreep die 

binnen een paar jaar niet meer zichtbaar is en de boom 

veel minder kwetsbaar maakt. 

   

Maaiboot aan het werk 
Tenge Hoveniersbedrijf voert het groenonderhoud uit bij 

Ziekenhuis de Tjongerschans in Heerenveen. Het schoon-

houden van de waterpartijen hoort daar ook bij. Eigenaren 

van gronden die aan watergangen liggen met een aan- en 

afvoerfunctie, zijn verplicht om dat te doen. Voor dit 

specialistische karwei schakelt Tenge Hoveniersbedrijf een 

loonbedrijf in. Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor 
de controle. Dat wordt schouwen genoemd. 

     

Schaatsen en fietsen 

Het is bekend dat Mello Tenge van sport houdt en de sport 

een warm hart toedraagt. Tenge Hoveniersbedrijf is 

bijvoorbeeld kledingsponsor van de jeugdschaatsers van 

het Gewest Friesland. Zelf is Mello ook een enthousiast 

sportman en je kunt hem dan ook hardlopend, schaatsend 

of fietsend aantreffen. Zo heeft hij deze zomer een rondje 
IJsselmeer gefietst met zijn wielrenmaten. 

    
Schaatskleding                                    Mello Tenge, Siebren Bosma en Erik Stoeten  

Van speelgazon tot vijver – deel 1 
Het komt vaak voor dat bewoners na ca. 12-15 jaar de 

behoefte hebben hun tuin anders in te richten. Dat gold 

ook voor een gezin met opgroeiende kinderen in Heeren-

veen. Zij wilden hun speelgazon vervangen door een grote 

vijver en richtten zich tot Tenge Hoveniersbedrijf, dat in 

1998 de tuin ook aanlegde. De wens was een grote vijver 



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

met een natuurlijke uitstraling. 

  
Ontwerp                      Oude situatie                             Bezig met de werkzaamheden 

Edwin Boonstra ging aan de slag en ontwierp een vijver 

van 50 m2, met daarover een looppad van roosters in 

plaats van een massieve brug. Zo zijn alle delen van de 

tuin bereikbaar en wordt het open aanzicht van de vijver 

niet verstoord. De vijver krijgt een natuurlijke oever-

beplanting en ligt te midden van borders met een losse, 

speelse beplanting. Verlichting accentueert de zichtlijnen 

en zorgt voor veilige looproutes. In de volgende 
nieuwsbrief meer informatie en nieuwe foto’s. 

Tuintips voor de herfst 

Overwinteren 

Afgestorven delen van vaste planten kunnen in herfst en 

winter blijven zitten. Ze bieden bescherming aan kleine 

dieren zoals egels en padden. Zaaddozen en stengels 

zorgen voor een mooi silhouet. Wat helemaal verwaaid is, 
kan al afgeknipt worden. 

Vorst 

Zorg ervoor dat u tuinslangen e.d. leegmaakt en opruimt 

voor de winter. Denk ook aan gieters, (glazen) siervazen 
en uw regenton, om kapotvriezen te voorkomen. 

Bescherming 

Vorstgevoelige planten in potten kunt u indien mogelijk 

binnen zetten. Kan dat niet, bescherm ze dan met 

vliesdoek, jute en/of noppenfolie en zet ze op een 
beschutte plek uit de wind. 

Binnenbloeiers 

Sommige bollen zoals hyacinten en een aantal 

narcissoorten kunt u alvast voortrekken. Zet ze op een 

donkere koele plaats en houd de grond vochtig. Plaats ze 
pas in het licht wanneer er flinke scheuten te zien zijn. 

Gazon 

Voor uw gazon is het beter om al het afgevallen blad te 

verwijderen. 

  



  


