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Verkiezing familiebedrijf van het jaar 2010 
Tenge Hoveniersbedrijf neemt deel aan de verkiezing van het 

‘Familiebedrijf van het jaar 2010’. De regionale nieuwsbladen 

organiseren deze wedstrijd. Tot en met mei staan iedere week 

twee bedrijven centraal in de Heerenveense Courant. In de 

editie van donderdag 4 maart was de beurt aan Tenge 

Hoveniersbedrijf. Een jury bepaalt wie doorgaat naar de 

provinciale ronde. In september volgt de landelijke verkiezing. 

Op de speciale website van de verkiezing kunt u het verhaal 

en dat van de andere deelnemers (binnenkort) nog eens 

nalezen.  

 Nelleke en Mello 

Tenge 

 

Interview op Omrop Fryslân 
Op 29 maart a.s. tussen 7.30 uur en 8.00 uur zendt Omrop 

Fryslân Radio een interview uit met Mello Tenge en Feitze 

Leemburg. Onderwerp is de lange winter en de gevolgen 

daarvan voor het werk. Daarbij komt ook de mogelijke schade 

van emelten aan de orde. Emelten zijn de larven van 

langpoot-muggen. Ze overwinteren in het gras en leven van 

de jonge wortels. Daardoor kan flinke schade aan uw gazon 

ontstaan. Lees op onze website hoe u dit kunt voorkomen. 
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Sneeuwschuif maakt van de nood een deugd 
Vanaf half december kreeg Nederland te maken met grote 

hoeveelheden sneeuw. Het is niet voor iedereen even 

gemakkelijk om het eigen terrein schoon te maken en te 

houden. Zeker niet voor organisaties als verzorgings- of 

verpleeg-instellingen. Een sneeuwvrije toegang en 

parkeerterrein zijn belangrijk voor de veiligheid van 

bewoners, bezoekers en personeel. Tenge verzorgt het 

groenonderhoud van een aantal van deze instellingen. Een 

logische winterklus is dan ook het sneeuwvrij houden van de 

terreinen. Speciaal daarvoor is een shovel omgebouwd tot 

sneeuwschuif. Daarmee kunnen snel grote hoeveelheden 

sneeuw worden verplaatst. En dat was wel nodig deze winter!  

 

   

Handen, hoofd en creativiteit  
Edwin Boonstra is bij Tenge de man die de tuinontwerpen 

maakt. Ook doet hij acquisitie, maakt de beplantingsplannen 

en bestekken en werkt hij een dag per week in het 

onderhoud. Die afwisseling is precies wat hij wil: binnen én 

buiten werken, met handen én hoofd. Het creatieve proces 

om met de wensen van de klant een mooie tuin te maken die 

precies bij hen past, is voor hem iedere keer een uitdaging. 

Hij vindt het prettig dat hij bij Tenge de kans krijgt om dat 
hele pakket aan werkzaamheden op te pakken.  

   

 

Naast zijn werk heeft hij een aanvullende opleiding gevolgd 

om zich verder te ontwikkelen. Bij Tenge werkt hij al 6½ jaar 

met veel plezier. Fotograferen is een hobby waar hij zijn 

gevoel voor verhoudingen en kleurencombinaties goed in 



 

 

 

 

 

  

  

 

  

kwijt kan. In zijn eigen tuin in Steenwijk, waar hij met zijn  

vrouw en drie kinderen woont, kan hij zich daarbij helemaal 

uitleven.  

 

 

Tuintips voorjaar  

Snel een vrolijk resultaat 
Nu de sneeuw verdwenen is, hebben we behoefte aan kleur in 

de tuin. Met viooltjes of ander perkgoed in potten, hebt u snel 

een vrolijk en kleurig uitzicht vanuit uw kamer.  

Groene terrassen 

Een dankbaar klusje is het schoonmaken van groen geworden 

terrassen en paden. Met een hogedrukspuit en een speciaal 

middel zoals Green Clean 3, waar Tenge mee werkt, gaat dat 

snel en gemakkelijk. Deze methode is niet voor alle tegels 

geschikt. De bezem biedt dan uitkomst. 

 

Borders 

Het weghalen van oude stengels en plantenresten van vorig 

jaar ruimt flink op. Daarna is het goed om de borders te 

spitten en te bemesten. Pas wel op dat u geen wortels 

beschadigt. U kunt ook beginnen met het verplanten of 

scheuren van vaste planten die na mei bloeien. 

Snoeien  
Vanaf half maart kunt u de vlinderstruiken snoeien. Ze 

kunnen flink gekortwiekt worden, ca. 30 – 40 cm boven de 

grond. Ze bloeien alleen op het eenjarige hout. Flink snoeien 

is dus goed voor een volle bloei. De hortensia's mogen ook 

worden gesnoeid. Hydrangea arborescens 'Annabelle' en 

Hydrangea paniculata (pluimhortensia) kunnen eveneens 

kort. De meest bekende soort, de bol- of boerenhortensia (H. 

macrophylla) niet, want die bloeit op het zijhout van de 

meerjarige takken. Weet u niet goed meer welke soort u in de 

tuin hebt, vraag dan Tenge of kijk op internet, bijvoorbeeld op 
de website van Groei & Bloei. 

Gras 

Laat de maaimachine nog even nakijken en de messen 

slijpen. Gras begint weer te groeien vanaf 6º C. Verticuteren 

kan vanaf (half) april. Met een verticuteerhark of 

verticuteermachine doorsnijdt u de wortels en verwijdert u 

alle mos, afgestorven gras en maairesten uit het gras. Dit 

stimuleert het 'uitstoelen' van het gras en brengt lucht in het 
gazon. Daarna kunt u bemesten en bijzaaien. 

Vijver  

In maart hoeft u nog niet veel aan de vijver te doen. Als de 

watertemperatuur 10º C is, kunt de vissen een beetje voedsel 

geven. Geef nog niet te veel. Voedsel dat blijft liggen, 

bevordert de algengroei. U kunt ook het water gaan 
verversen.  

http://www.groei.nl/index.php?id=hortensia-herkennen-snoeien


Trends in de tuin  

Er komt steeds meer kleur en vrolijkheid op de terrassen. Dat 

zie je terug in tuinposters, stoelkussens en zelfs in 

vogelhuisjes. Het toepassen van kleur is heel persoonlijk. 

Gebruik het gerust, maar houd er rekening mee dat te veel 

kleur een onrustig beeld kan geven, zeker in combinatie met 

bonte borders.  
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