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*** Laatste nieuws ***
Tenge Hoveniersbedrijf in LifestyleXperience.
RTL4 zendt op zondag 14 april om 14.20 uur een
reportage uit over ons bedrijf. Medio maart vinden
hiervoor de opnamen plaats.

Typische winterklus
Iedere tuinbezitter herkent het: na het planten van een
boom kun je niet wachten tot ‘ie groot is. Vervolgens is hij
lange tijd een sieraad voor de tuin. En dan opeens is hij te
groot. Ongemerkt werd het te donker in de kamer of moet
er iedere herfst wel erg veel blad uit de dakgoot gehaald.
Snoeien of opkronen is een mogelijkheid. Maar uiteindelijk
wordt de knoop doorgehakt: de boom gaat om.

Aan de slag met de hoogwerker en de zaag
Zo ging het ook met een 25 meter hoge blauwe ceder. De
boom stond te dicht bij woning en garage en de lange
takken hingen over het huis. Voor dit soort hoge bomen
tussen de bebouwing huurt Tenge Hoveniersbedrijf een
hoogwerker. Feitze Leemburg, Edwin Boonstra en Freek
Koppelmans gingen aan de slag en paar uur later hadden
ze de boom in stukken gezaagd en stronk en wortels
verwijderd. Voor de lege plek adviseerde Tenge een
nieuwe boom, een sierpeer (Pyrus calleryana
‘Chanticleer’). Deze boom wordt minder hoog en heeft een
piramidevormige groei.

Nieuw in onderhoud
Het klantenbestand van Tenge Hoveniersbedrijf is deze
winter weer uitgebreid. Zo heeft woningcorporatie
WoonFriesland het onderhoud van haar complexen
uitbesteed aan ons bedrijf. Zorgcentrum Mariënbosch,
Voormeer’s Zathe en een aantal appartementen in
Heerenveen zijn enkele voorbeelden.

Zorgcentrum Mariënbosch en Wensink Heerenveen
De komende drie jaar kunt u de mannen van Tenge
Hoveniersbedrijf er zien schoffelen, bemesten, maaien,
snoeien, bladvegen en wat verder nodig is om de terreinen
er piekfijn uit te laten zien. Ook voor Wensink, onder meer
Mercedes- en Alfa Romeodealer en metaal- &
kunststofspecialist Mematec voert Tenge sinds kort het
onderhoud uit. Beide bedrijven zijn gevestigd in
Heerenveen.

Fleurig Heerenveen
Sinds twee jaar verzorgt Tenge Hoveniersbedrijf ’s zomers
de plantenbakken in het centrum van Heerenveen. Vanaf
voorjaar 2013 levert ons bedrijf ook de beplanting en
verzorgen we zes rotondes, waarvan drie met eenjarigen.

Harro ten Hoor en Steven Koerts
Hoera!
Het wagenpark van Tenge Hoveniersbedrijf bestaat uit een
aantal auto’s, bussen en aanhangers om mensen,
gereedschap, materiaal, planten en tuinafval te vervoeren.
Daarom is het heel handig dat Freek Koppelmans eind
januari zijn rijbewijs heeft gehaald. Gefeliciteerd Freek!

Het bloed kruipt ...
Zoals bekend is Mello Tenge een enthousiast sporter
(schaatsen, wielrennen, hardlopen). Sinds de winter van
2012 is Tenge Hoveniersbedrijf daarom sponsor van de
Junioren C van Gewest Friesland van de KNSB. Mello ziet
in de gedrevenheid van deze jonge schaatsers ook een link
met het ondernemerschap. “Ik vind schaatsen puur als
sport. Je hebt wel een team waar je op terug kunt vallen,
maar uiteindelijk moet je het helemaal zelf doen. Dat vind
ik mooi.”

Groepsfoto Junioren C Gewest Friesland, FK korte baan 2013 Steggerda

Via voormalig sprinter Bauke Jonkman kwam Mello in
contact met het wedstrijdschaatsen. “Bauke is o.a.
eigenaar van Villapark Langweer en van Langweerder
Sloep. Wij verzorgen het onderhoud van het Villapark en
zo kwam ik hem tegen.”

Van gazon tot voetbalveld
Toen het tuinonderhoud te veel werd voor de oma van de
17-jarige Wouter Hendrickx, kwam hij haar te hulp. Het
beviel hem goed, want inmiddels is hij tweedejaars
student Tuin Park & Landschap aan het Nordwin College in
Leeuwarden (voorheen AOC). Hij werkt één dag in de
week bij Tenge Hoveniersbedrijf en de andere vier heeft
hij les.

Wouter op cursus, bij een Sequoia in de VS en aan het zagen
Een kantoorbaan is niets voor hem: zijn toekomstdroom is
een eigen hoveniersbedrijf. Hij wil daarom graag ervaring
opdoen met zoveel mogelijk verschillende
werkzaamheden. In zijn vrije tijd voetbalt Wouter met veel
plezier bij Drachtster Boys.

Ondergronds wondertje
Net als andere planten heeft een bloembol wortels, een
stengel en bladeren, maar bij een bol zitten die allemaal
onder de grond. De bladeren zijn dik en breed en noemen
we rokken. Ze bevatten het reservevoedsel. Daaronder zit
de bolschijf. Dit is de korte stengel van de bol. Aan de
onderkant van de bolschijf groeien de wortels. De klisters
zijn de knoppen voor de nieuwe bol.

Bol in doorsnee, in de grond, ui in doorsnee

Bol of knol
Tulpen, uien, hyacinten en lelies zijn voorbeelden van
bollen. Krokussen, aardappelen en dahlia’s zijn knollen. Bij
bollen is het reservevoedsel opgeslagen in de vlezige
rokken en bij knollen in de vlezige wortel of in de stengel.
De dahlia is een wortelknol en de krokus en de aardappel
zijn stengelknollen.

Tulpenbollen,dahliaknol,dahliasoorten

Niet afknippen
Wanneer de plant boven de grond komt en gaat bloeien,
slinken de rokken (of de knol) met reservevoedsel erg
snel. Nieuwe wortels zorgen voor voedselopname via de
bodem. De groene bladeren bovengronds maken suikers
waarmee de klisters uitgroeien tot nieuwe bollen. Het is
daarom belangrijk om het blad helemaal af te laten
sterven (en niet af te knippen of te maaien). Alleen op die
manier wordt het reservevoedsel helemaal opgeslagen in
de bol of knol.

Tuintips voor het einde van de winter
Snoeien
Wanneer het niet meer vriest, kunt u vanaf februari de
zomerbloeiers snoeien. Let bij de clematissen goed op dat
het geen voorjaarsbloeiers zijn. Deze snoeit u na de bloei.
Rozen kunt u snoeien vanaf maart.
Vijvers
Hebt u een vijver? Begin pas met het voeren van de vissen
wanneer het water warmer is dan 10° C.
Struikheide
Winterbloeiende struikheide kunt u snoeien na de bloei.
Knip de uitgebloeide stelen helemaal af. Dat zorgt voor
een goede vertakking en stevige planten.
Zin in de zomer
Miste u afgelopen jaar iets in uw tuin? Begon de bloei te
laat of waren uw vaste planten vroeg uitgebloeid? Maak
dan vast een lijstje met planten waarvan u in de (na)
zomer wilt genieten. Er zijn bijvoorbeeld ook planten die in
september/oktober bloeien. Of denk aan zomerbloeiende
bollen.
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