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Vooraf 

Groene ontwikkelingen
Het samenstellen van het magazine is altijd 
weer een mooi moment om terug te kijken. 
Met ons team hebben we weer fantastische 
tuinprojecten gerealiseerd. Twee van deze 
projecten zijn uitgelicht in dit magazine. Nog 
meer projecten bekijken? Breng dan eens een 
bezoek aan onze website. 

We hebben ons best gedaan om ook deze keer weer een 
mooi en gevarieerd magazine samen te stellen. We kon-
den het niet laten om er weer wat nieuwe items toe te 

Bezoek Jacob van der Leeweg 2
 4033 BD Lienden
Bel (0344) 64 25 92
Mail info@hoveniersbedrijfvandijk.com
 www.hoveniersbedrijfvandijk.com

Vormgeving:  		Wilhelmmarketi	ng.nl

voegen. Zo hebben we de leukste natuuruitjes verzameld 
en	kunt	u	creati	ef	aan	de	slag	met	het	bouwen	van	een	
insectenhotel.	En	heeft		u	even	een	momentje	vrij?	Ga	dan	
aan de slag met de tuinpuzzel. 

Teamnieuws
In het afgelopen jaar hebben we weer drie nieuwe per-
soneelsleden mogen verwelkomen. In de rubriek 'Man-
kracht' stellen wij ze graag aan u voor. 

Laat u inspireren door de nieuwste trends op tuingebied, 
houd een oogje in het zeil met behulp van de tuinkalender 
en doe nieuwe ideeën op. Is uw tuin toe aan een kleine 
of	grotere	renovati	e?	Dan	horen	we	het	natuurlijk	graag.	

Mede namens ons team wens ik u veel leesplezier.

Edwin van dijk

PS: We vinden het alti jd leuk om te horen dat het magazine erg wordt 
gewaardeerd door onze klanten. We geven hem ook graag weg aan 
nieuwe klanten. Om de 'houdbaarheid' te verlengen, delen we de 
bedrijfsnieuwtjes nu aan het einde van het jaar in een afzonderlijke 
bijlage. 

Magazine No. 15
Dit magazine is een uitgave van 
Hoveniersbedrijf van Dijk. Dit magazine 
wordt	exclusief	verspreid	en	wordt	u	grati	s	
aangeboden.

In dit magazine...
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Deze wensen hebben we samen met wat sfeerfoto’s van 
pinterest bij Edwin neergelegd en al snel kwam hij langs 
met een mooie overzichtelijke tekening waarop alles dui-
delijk te zien was. 

Al voor de lente konden de mannen aan de slag. En wat 
werd er hard gewerkt. Aan alles werd gedacht, want er 
moesten voor deze tuin enorm veel kabels, afvoeren en 
zelfs krachtstroom aangelegd worden om al onze dromen 
werkelijkheid te laten worden. 
Maar dat ging allemaal super. Jacco werkte enorm pro-
fessioneel en wist per onderdeel precies wat er van hem 
verwacht werd. We werden nauw betrokken bij het tra-
ject, zodat we niet voor verrassingen kwamen te staan. 
Nog	 elke	 dag	 genieten	we	van	 onze	 prachti	ge	 tuin.	De	
beplanti	ng	 past	 qua	 kleur	 en	 sti	jl	 helemaal	 bij	 het	 huis.		
Edwin, nogmaals, dik tevreden zijn we over onze droom-
tuin. Want zeg nu zelf: Het is toch een plaatje!  •

Vol trots leidden onze lieve vrienden ons vorig jaar 
rond in hun prachtige opgeknapte tuin, aangelegd 
door Hoveniersbedrijf van Dijk. De cortenstalen 
bakken waar de beplanting mee afgezet was vielen 
direct al in de smaak. “Wat zou dat mooi staan in 
onze eigen tuin”, was mijn eerste gedachte. 

Ook wij liepen al even met de wens om onze tuin meer 
naar	onze	eigen	sti	jl	te	laten	omtoveren,	nu	we	bijna	een	
jaar	in	ons	prachti	ge	nieuwe	huis	woonden.	En	dit	mooie	
resultaat was exact het duwtje dat we nodig hadden om 
verdere stappen te ondernemen. Als eerste hebben we 
allebei onze wensen op papier gezet. Een buitenkeuken 
en	een	jacuzzi	stonden	allebei	al	langere	ti	jd	op	ons	wen-
senlijstje. Verder wilden we graag wat minder wekelijks 
onderhoud en moest er ruimte blijven voor de tafelten-
nistafel en voor de trampoline waar dagelijks veel gebruik 
van wordt gemaakt. 

De tuin van
Volkan & Anouschka

Tuinkwesti e

Internet of 
things

Het	 internet	 of	 things,	 oft	ewel	 het	 internet	 der	 dingen,	
betekent dat er steeds meer slimme apparaten zullen 
bestaan. Steeds vaker zijn apparaten met het internet 
verbonden, hierdoor kunnen deze apparaten met elkaar 
communiceren en is er maar een beperkte bijdrage van de 
mens nodig om het apparaat te bedienen.

Maak uw vijver tot internet of things
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw vijver om te 

Zo ongeveer alles kan inmiddels verbon-

den worden met het internet. Zo ook uw 

tuin. De tijd is aangebroken dat u alle be-

langrijke functies in en rondom uw tuin 

vanuit het thuisnetwerk kunt aansturen. 

Er zijn voldoende mogelijkheden op het 

gebied van uw vijver, uw beregening en 

uw verlichting. Wij helpen u graag met het 

creëren van uw eigen internet of things 

tuin.

toveren tot een internet of things vijver. Zo is het moge-
lijk	om	verlichti	ng	aan	te	laten	brengen	in	en	rondom	uw	
vijver en deze via het internet in- of uit te schakelen. Ook 
is het mogelijk, door middel van een koppeling met het 
internet,	uw	fi	lter	via	een	app	aan	te	sturen	en	analyses	
te ontvangen over het watergebruik en het temperatuur-
verloop van uw vijver. Bij eventuele storingen ontvangt u 
de	informati	e	direct	op	uw	mobiele	apparaat	waarmee	u	
uw apparaten aanstuurt. Wilt u ook uw vijverpomp op het 
internet	aansluiten?	Dat	kan!	

Uw beregening aansluiten op het internet
Door	uw	beregeningssysteem	aan	te	sluiten	op	het	inter-
net,	kunt	u	uw	tuin	sproeien	door	middel	van	een	ti	kje	op	
uw mobiele telefoon. Vanaf de bank, vanaf uw werk of 
vanaf	uw	vakanti	eadres?	Geen	probleem!

Het is via de app mogelijk om individuele circuits afzon-
derlijk	af	te	stellen.	Ook	kan	het	beregeningssysteem	in-
formati	e	van	weerstati	ons	in	de	buurt	ophalen.	Zodoende	
kunnen	de	loopti	jden	van	uw	beregening	aangepast	wor-
den, zodat u uw tuin niet onnodig voorziet van water. Dit 
kan een waterbesparing tot 30% opleveren.   •



Tuinkalender

Januari
• Fruitbomen, struiken en planten snoeien*. 
• Als het niet vriest, kunt u ook planten poten. Als u wat 

extra kleur in uw tuin wilt, plant u bijvoorbeeld winter-
heide of viooltjes.

• Het gazon kan in januari voorzien worden van een 
laagje kalk. 

Februari
• Vooral de fruitbomen komen in februari in aanmerking 

voor een snoeibeurt*.
• Bemest de voorjaarsbollen door een beetje organische 

mest te geven. 

Maart
• Tijd om rozen met blote wortels te planten. Heesters, 

hagen en boompjes kunnen verplant worden.
• Begin van de voorjaarsschoonmaak. 
•	Het	gazon	kunt	u	nu	verticuteren.	

Mei
• Bemesten van gazon. Bij voorkeur wanneer er regen is 

voorspeld. Herhalen tot augustus.
• Na 15 mei is er normaal gesproken geen nachtvorst 

meer. Het is nu mogelijk om de zaden van planten 
direct in de volle grond te poten. Ook de voorgezaaide 
planten kunnen nu de grond in.

• Onkruid begint weer te groeien: wieden.

Juni
• Na de langste dag (21 juni) krijgen de planten een 

nieuwe groei-impuls. Denk erom dat heesters en 
hagen dan teruggesnoeid zijn, zodat ze weer mooi 
kunnen uitlopen.

• Bij aanhoudend mooi weer hebben de planten extra 
water nodig. Liever één keer per week een paar uur 
dan	iedere	dag	een	kwartiertje.

Juli
•	Maai	het	gras	niet	te	kort	(3-5	centimeter).	Dit	voor-

komt gele en bruine plekken.
• Uitgebloeide bloemen verwijderen, zodat planten weer 

nieuwe knoppen aanmaken.
• Warme dagen: sproei in de vroege ochtend of late 

avond. 

Augustus
• Oogsten van de zaden van uitgebloeide bloemen.
• Snoeien van bessen- en bramenstruiken.
• Coniferen en andere groenblijvende hagen kunnen 

nu (voor de laatste keer dit jaar) gesnoeid worden. Ze 
maken dan voor de winter nog nieuwe scheuten, maar 
behouden hun strakke vorm.

September
•	De	nazomer	is	begonnen	en	dus	is	het	weer	tijd	om	

kalk te strooien.
• Wilt u een nieuw gazon aanleggen of een bestaand 
gazon	een	opknapbeurt	geven?	September	is	hiervoor	
de geschikte maand.

• Nieuwe vaste planten kunnen nu in de bloemborders 
geplant worden. 

Oktober
• Bloembollen poten. Nu poten betekent in het volgen-

de voorjaar genieten.

• Notenbomen snoeien. Ook de uitstekende takken van 
de beukenhaag kunnen gerust worden weggeknipt. 

• Oktober is ook de ideale maand om bladverliezende 
bomen en struiken te verplaatsen. 

November
•	Het	is	nu	tijd	om	gevallen	blad	te	verwijderen	van	uw	

gazon. 
• Vaste planten kunnen nog steeds (ver)plant worden. 

Ook de voorjaarsbollen kunnen nu nog in de grond*.
•	U	geeft	de	tuin	nog	extra	kleur	en	fleur	door	planten	

te poten als herfstasters en winterjasmijn.

Jaarrond het beste 
voor uw tuin
In de tuin is altijd wel iets te doen. Maar 

wanneer moet er nu iets gebeuren?  

We zetten de hoofdlijnen op een rij. 

April
• Het grasmaaien begint weer. Inzaaien van 
kale	plekken.	Afhankelijk	van	de	groei,	één	
of twee keer per week maaien. 

• Bemesten: de planten nemen de voedings-
stoffen	nu	optimaal	op.

• Snoei de hagen, zoals de liguster, de taxus 
en	leylandii	en	klimop.	

December
Vanwege hun vorstgevoeligheid verplaatst 
u	exotische	en	mediterrane	planten	bijvoor-
beeld naar de schuur, garage of een 
onverwarmde kamer. 

tip:
Appelbomen	in	uw	tuin?
Rottende	valappels	 

kunnen een bron van infec-
ties	zijn.	Ruim	ze	daarom	

regelmatig	op.
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Gerwin van Dijk
Gerwin	van	Dijk	is	voor	ons	geen	onbekende.	Al	een	heel	
aantal	 jaren	werkte	hij	 ’s	zaterdags	en	 in	de	vakanti	es	bij	
ons. Vanaf begin april hebben we hem in ons vaste team 
mogen verwelkomen. Samen met Jacco vormt hij één van 
onze	aanlegteams.	Gerwin	is	21	jaar	en	woont	in	Lienden.	
Hij	is	ook	in	zijn	vrije	ti	jd	graag	buiten	bezig,	bijvoorbeeld	
in de tuin bij zijn ouders of fruitbomen snoeien bij zijn opa. 

Jeffrey Molhoek
Vanaf half augustus heeft  Rein er een collega 
bij in het onderhoud; Jeff rey Molhoek. Jeff rey 
woont in Tiel en is 29 jaar. Jeff rey heeft  hiervoor 
bij andere grootgroenvoorzieners gewerkt, 
maar heeft  nu heel bewust gekozen voor een 
kleiner bedrijf. Het persoonlijk contact in een 
kleiner team spreekt hem aan en ook het fi jne-
re werk met de bijbehorende resultaten maken 
dat hij het goed naar zijn zin heeft  bij ons.

Gerwin Berends
Gerwin	 Berends	 is	 17	 jaar,	 woont	 in	 Ochten	
en zit in het tweede jaar van de BBL-opleiding 
voor hovenier. Dit betekent dat hij vier dagen 
bij ons werkt en een dag naar school gaat voor 
de	theoreti	sche	kennis.	Hij	heeft		dus	al	een	jaar	
ervaring opgedaan bij een collega-hovenier, 

maar wilde nu graag bij een ander bedrijf aan 
de	slag	om	verder	 te	 leren.	 Ieder	bedrijf	heeft		
immers zijn eigen manier van werken, een be-
paalde klantenkring en werkzaamheden.  Bin-
nen	ons	bedrijf	zijn	er	voor	Gerwin	voldoende	
mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen, 
in	combinati	e	met	zijn	opleiding.

Mankracht
Drie nieuwe medewerkers

8

door ze op te eten, maar door ze te 
parasiteren. Dit wil zeggen dat de 
sluipwesp een eitje legt in de bladluis. 
Omdat er een larve in de bladluis gaat 
groeien, zwelt deze op, verstart en 
gaat uiteindelijk dood. Dit is met een 
loep goed zichtbaar. U ziet een vaak 
gekleurd, hard ogend bolletje. Meest-
al zijn de lichaamsdelen van de luis 
nog goed herkenbaar. De kleur van 
dit	bolletje	is	mede	afh	 ankelijk	van	de	
sluipwesp die ingezet is. In een iets 

later stadium zal er een gaatje in het 
bolletje	zitt	en.	Dit	is	een	teken	dat	de	
larve van de sluipwesp uitgekomen is 
en niet meer in de luis aanwezig is.

De volwassen sluipwesp komt via 
een rond gaatje aan de achterkant 
van de mummie tevoorschijn. On-
geveer	twee	weken	na	het	uitzett	en	
zullen de eerste mummies in het ge-
was te zien zijn.  •

De aanwezigheid van honing-
dauw op bladeren, auto’s of bestra-
ti	ng	is	meestal	een	aanwijzing	dat	er	
bladluizen in uw tuin aanwezig zijn. 
Deze luizen produceren een kleve-
rige ‘plak’. Naast de hinderlijke plak 
zorgt de roetdauwschimmel, die zich 
op de honingdauw vastzet, voor de 
nodige	irritati	e.

Parasiteren
Sluipwespen bestrijden bladluis niet 

Tuinkwesti e

Bladluis bestrijden 
met sluipwespen

Heeft u last van bladluizen in de tuin en wilt u 
ze op een natuurlijke en dus milieuvriendelijke 
manier bestrijden? Dat kan nu met behulp van 
sluipwespen. 

Sluipwespen kopen?
Neem contact met ons op! 

u
o
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Een den borst met gra naat ap pel 
en ci trus cous cous

Gastronomisch

Snijd ondertussen met een scherp mes de schil van de 
grapefruit en sinaasappel. Snijd de partjes vruchtvlees los 
van de vliezen en wip het vruchtvlees er met het mes tus-
senuit. Voeg toe aan de couscous. Rasp de groene schil van 
de limoen en pers de vrucht uit. Voeg het rasp en het sap 
toe aan de couscous. Voeg de harissa en olie toe. Snijd de 
blaadjes	koriander	fi	jn	en	voeg	toe.	Meng	door	elkaar.

Snijd	 de	 velkant	 van	 de	 eendenborstfi	lets	 kruislings	 in,	
zodat er een ruitpatroon ontstaat. Verhit een koekenpan 
zonder	olie	of	boter	en	bak	de	fi	lets	op	de	velkant	op	mid-
delhoog vuur 5 min. Draai om en bak nog 1 min. Leg met 
de velkant naar boven in de ovenschaal. Bak ca. 5 min. 
in de oven. Neem uit de oven en laat 5 min. op een bord 
onder aluminiumfolie rusten.

Schep	de	couscous	op	een	platt	e	schaal.	Halveer	de	gra-
naatappel en sla met een houten lepel de pitjes eruit. 
Vang	op.	Snijd	de	eendenborstfi	lets	 in	plakjes	en	 leg	ze	
op de couscous. Serveer met de granaatappelpitjes erop.

Bereidingswijze
Verwarm	de	oven	voor	op	170	°C.	Doe	de	couscous	met	
de kardemom en eventueel zout in een ruime schaal en 
schenk er 300 ml kokend water bij. Roer door en laat 10 
min. staan. Roer los met een vork.

Wild	van	wild?	Dan	is	deze	frisse	couscous	
met eendenborst een echte aanrader. 

	 Bereidingsti	jd:	35	min.	bereiden	/	5	min.	oventi	jd										

	 Porti	es:	4
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tip:
Combineer deze 
maalti	jd	met	sugar-
snaps om het hele-
maal af te maken.

300 g couscous

2 tl gemalen kardemom

300 ml kokend water

1 rode grapefruit

1 medium handsinaasappel

1 limoen (schoongeboend)

1 el harissa

3 el extra vierge olijfolie

15 g verse koriander

2	eendenborstfi	lets

1 granaatappel

Boodschappenlijstje

1.

2.

3.

4.
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Pronkstuk
De tuin is ons pronkstuk geworden, het mooie lijnenspel 
laat de tuin groots aanvoelen en de gebruikte materialen 
laten de huiskamer doorlopen in de tuin.   •

Onze grootste wens was een zwembad in de tuin 
bij onze nieuwe woning. Ondanks dat we niet zeker 
wisten of we bij Hoveniersbedrijf van Dijk terecht 
konden voor een zwembad, hadden we toch een af-
spraak gemaakt bij Edwin. 

Tijdens ons eerste gesprek had hij al een mooi plan ge-
maakt dat goed aansloot bij onze wensen en ook het ge-
sprek zelf gaf ons een goed gevoel. Edwin begreep wat we 
graag wilden en kon dit vertalen naar een mooi ontwerp.

Terugdenkend hebben we de samenwerking als het meest 
pretti		g	ervaren.	Met	name	het	ti	jdens	de	“realisati	e”	kun-
nen	bijsturen.	Uiteraard	was	er	een	script,	maar	ti	jdens	de	
bouw	hebben	we	conti	nue	onze	wensen	kunnen	bespre-
ken.	Dit	heeft		ook	gemaakt	dat	de	tuin	onze	verwachti	ng	
heeft		overtroff	en.

Fantasti	sch	was	ook	het	 team	dat	bij	 ons	aan	het	werk	
was,	vriendelijk,	geduldig	en	met	oog	voor	detail.	Geduldig	
zeg ik bewust, gezien we oog voor detail hebben, en dit 
ook steeds aangaven. Eigenlijk was dat niet nodig, ieder-
een was al bezig om alles gedetailleerd te laten kloppen.

De tuin van
Raymond & Remco
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Bouw een
insectenhotel

Doe-tip

Een gezonde fauna en fl ora is heel belangrijk 

voor het milieu. Insecten spelen daarin een 

grote rol, denk maar aan bijen die planten en 

bloemen bestuiven. Helaas dreigen deze ge-

vleugelde diertjes uit te sterven als we niets 

doen. Help ze door een insectenhotel te maken! 

Dit heeft  
u nodig
• houten kistje
• mos, dennenappels
• tuinafval zoals boomschors, 

takjes, grove houtsnippers
• holle takjes zoals bamboe-

stokjes en riet

Zo’n	hotel	 is	ook	een	fi	jne	plek	voor	
hommels en vlinders, die net als bijen 
ook planten bestuiven. Lieveheers-
beestjes en gaasvliegen zijn ook erg 
welkom in uw tuin, want ze eten 
bladluizen. Met dit vijfsterrenhotel 
lokt u al deze beestjes naar uw tuin 
en	 sti	muleert	 u	 de	 biodiversiteit.	 U	
bied	ze	een	beschutt	e	plek	voor	guur	
weer, ze kunnen er eitjes leggen en 
overwinteren. Dus waar wacht u nog 
op?	Aan	de	slag	en	laat	de	bijen,	vlin-
ders en lieveheersbeestjes maar ko-
men!  •

Zo gaat u te werk
Het	 hoofdingrediënt	 voor	 deze	 do-it-yourself	 is	 een	 houten	 kistje.	
Dat kunt u zelf maken van resthout, maar een oud wijnkistje voldoet 
ook. Wees een echte gastheer of -vrouw en zorg er in elk geval voor 
dat er een overstekend dakje op zit om de bewoners te beschermen 
tegen wind en regen. De maat van het verblijf kunt u helemaal zelf 
bepalen. Maak vervolgens verschillende ‘hotelkamers’. Vul het onder-
ste deel met takjes, maak daarna een kamer met houtsnippers, mos 
of dennenappels en stapel zo verder. Vrijwel alles wat u in de natuur 
vindt, kunt u gebruiken. Zo zou u ook nog kleine boomstammetjes op 
maat kunnen zagen en er daarna grove gaten in boren, die dienen als 
holletje voor kleine vliegbeestjes. 

tip:
Plaats het insectenhotel op een 

zonnige en vooral luwe plek 
en plaats de openingen niet in 
de	richti	ng	van	het	zuidwesten	

i.v.m. regeninslag. 

Do-it-yourself

1312 Hoveniersbedrijf van Dijk      Magazine No. 15



Natuurlijke schoonheid, kleurrijk en on-
derhoudsarm
Prairiebeplanting	 is	 een	onderhoudsvriendelijke	 beplan-
ting	 met	 een	 enorme	 belevingswaarde	 vanwege	 haar	
natuurlijke schoonheid en de afwisseling in kleur en 
structuur	door	de	jaargetijden	heen.	De	bloemrijke	plan-
ten komen in een wisselende samenstelling over het ge-
hele	plantvak	 terug.	Deze	evenwichtige	combinatie	van	
langbloeiende vaste planten en siergrassen zorgt voor 
een kleurrijke tuin of border die weinig onderhoud nodig 
heeft.

Klimaatadaptieve beplanting
Het klimaat verandert en daarmee de eisen aan onze 

buitenruimte.	Prairiebeplanting	is	zeer	duurzaam	en	past	
goed binnen deze veranderende vereisten van de natuur. 
Prairiebeplanting	is	zeer	geschikt	voor	gebruik	in	een	kli-
maatvriendelijke	tuin,	heeft	een	natuurlijke	uitstraling	en	
een	positief	effect	op	de	biodiversiteit.	

Goede waterhuishouding
Prairiebeplanting	zijn	planten	die	weinig	tot	geen	onkruid	
toelaten, omdat de planten diep wortelend zijn. De bo-
venste	 acht	 centimeter	 grond	wordt	 afgedekt	 met	 een	
speciaal samengesteld mengsel van lavagesteente. In 
deze laag worden de prairieplanten geplant. Het lavagra-
nulaat houdt kiemend onkruid grotendeels tegen en zorgt 
voor een goede waterhuishouding voor de planten. Het 

heeft	een	waterbergend	vermogen	waardoor	een	prairie-
beplanting	goed	bestand	is	tegen	extreme	hoosbuien	en	
overvloedig water. In droge periodes voorkomt de lava 
juist uitdroging van de grond en de planten.

Op maat of kant-en-klaar combinaties
Naast maatwerk bieden we ook kant-en-klare vaste plan-
tencombinaties	 aan.	 Er	 kan	 gekozen	 worden	 op	 kleur,	
hoogte en planteigenschappen. Met inmiddels ruim 30 
unieke	combinaties	is	ons	prairieconcept	flexibel	in	te	zet-
ten en daarmee in elke ruimte en voor elke oppervlakte 
toepasbaar.

Toepassingen
Prairiebeplanting	 is	 vooral	 geschikt	 voor	 een	 zonnige	
standplaats, maar ook voor halfschaduw plaatsen hebben 
wij mooie mogelijkheden. Wij adviseren u graag bij vra-
gen	over	een	specifieke	grondsoort,	standplaats	of	grond-
vochtigheid.	Op	zowel	grote	als	kleine	oppervlaktes	komt	
de	 prairiesfeer	van	 onze	 plantcombinaties	 goed	 tot	 zijn	
recht. 

De	foto's	bij	dit	artikel	geven	een	sfeerimpressie	van	de	
kant-en-klaar	combinaties.	Afhankelijk	van	de	grootte	van	
het plantvak kunnen andere plantsoorten toegepast wor-
den.	De	prairiebeplanting	wordt	 aangeplant	met	goede,	
sterke planten en wordt niet geleverd als zaaimengsel.  •

Het thema ‘de levende tuin’ is steeds 

meer een trend, als tegenhanger van 

de verstening van tuinen: stoeptegel 

eruit en plantje erin. Een belangrijk 

thema waar we als hoveniersbedrijf 

ook graag aandacht aan geven. 

Tuintrends
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Een dag op pad met...
Rein

Ook deze keer laten we u graag een dag meekijken 
over de schouder van één van onze medewerkers. 

Deze keer gaan we op pad met één van onze onderhouds-
mannen, Rein. Rein is deze dag in een tuin in Veenendaal 
die we in het voorjaar hebben aangelegd. Het is het eerste 
onderhoud aan deze tuin, dat er voor moet zorgen dat de 
strakke lijnen goed zichtbaar worden. Op de foto’s kunt u 
zien welke werkzaamheden daar zoal bij komen kijken.

08:00

09:00

11:00

12:30

13:00

16:00 16:30

Nadat er 
zeilen op de 
ondergrond 
zijn gelegd 
voor het afval 
worden eerst 
de grove 
toppen van 
de taxus 
afgeknipt.

Ook de taxuspiramide moet weer in model 
geschoren worden. Een precies werkje dat met 
de elektrische heggenschaar wordt uitgevoerd. 

Het eindresultaat: een strakke tuin 
die de winter in kan!

Tijd voor pauze, 
even bijpraten met 
de collega’s.

En dan de fi nishing touch met de snoeischaar, alle 
uitstekende piekjes nog even bijknippen.

Met de elektri-
sche heggen-
schaar wordt het 
strakke model er 
weer ingebracht.

Als alles klaar 
is, wordt er nog 
een keer een 
rondje gelopen 
met een emmer 
om het laatste 
afval op te 
ruimen dat nog 
was blijven 
liggen.
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Plant in the picture

Pas	 in	1980	vond	er	opnieuw	een	expeditie	plaats	naar	
China, waarna zaden van Heptacodium miconioides wer-
den meegenomen en in onze cultuur werden gebracht. 

Verwarrende naam
Er kan wat verwarring ontstaan over de naam zevenzo-
nenboom.	 Waar	 verwijst	 ‘zonen’	 naar?	 Uit	 de	 Engelse	
vertaling	wordt	men	niet	veel	wijzer:	 seven	 son	flower.	
In elk geval is duidelijk dat ‘zeven’ verwijst naar het aantal 
bloemen	 dat	 de	 botanicus	 in	 kwestie	 aantrof	 per	 bloe-
menkrans van de Heptacodium miconioides: hepta bete-
kent zeven. 

Heptacodium miconioides is familie van 

de Caprifoliaceae, de kamperfoelieachti-

gen. Het is een nog vrij onbekende blad-

verliezende sierheester, alhoewel hij al in 

1907 is ontdekt door Amerikaanse dendro-

logen tijdens een expeditie naar het Chi-

nese berggebied. Zij namen echter alleen 

gedroogde monsters mee en deze verdwe-

nen in het archief. 

De soort wordt sinds de jaren 80 gekweekt. In het arbo-
retum van Wageningen staat één van de eerst geplante 
exemplaren. Ze zijn nu overal verkrijgbaar bij de grote 
kwekers. Langzaamaan verschijnen ze nu ook in de open-
bare ruimte. Ze zijn heel makkelijk toe te passen. Wel 
houdt hij van een doorlatende vochthoudende grond en 
van zon om het beste tot bloei te kunnen komen, alhoe-
wel hij ook in halfschaduw kan staan. Hij hoort niet in ver-
harding, maar in een ruim plantvak. Hij is in elk geval zeer 
winterhard en er zijn nog geen problemen geconstateerd 
op het gebied van ziekten en plagen.

Aandachtstrekker
Het is een boom waar u van moet houden. Het lijkt mis-
schien	 een	beetje	 alsof	 hij	 een	 rommelig	 uiterlijk	 heeft,	
maar	hij	is	vooral	karakteristiek.	Hij	past	goed	als	solitair	
in een park of als aandachtstrekker in een binnentuin, 
parktuin of daktuin. Met Heptacodium miconioides kan 
men doorkijkjes creëren, wat de sociale veiligheid ten 
goede komt. De zevenzonenboompjes, nu zo’n drie meter 
hoog (hij wordt vijf tot soms wel acht meter hoog), bloei-
en in de lente nog niet. De blaadjes hangen dan wat naar 
beneden en zijn een beetje samengevouwen. 

Bloei
De boom bloeit pas laat, in augustus of september, wan-
neer de meeste planten, bloemen en bomen zijn uitge-
bloeid.	De	 bloei	 gaat	 door	 tot	 ver	 in	 oktober.	De	witte	
bloemen staan in de bladoksels van tegenovergestelde en 
geveerde bladparen en geuren sterk zoet. 

Ecologisch nuttig
Heptacodium	miconioides	is	een	ecologisch	nuttige	boom:	
hij trekt in de bloeiperiode bijen aan en is een drachtplant 
voor vlinders; hij herbergt rupsen die zich verpoppen. In 
het najaar worden de kelkbladen vlezig en verkleuren ze 
kersenrood,	dat	is	werkelijk	prachtig.	•

Heptacodium 
miconioides

Zevenzonenboom De Heptacodium miconioides 
een prima drachtplant voor 
hommels, bijen en vlinders.’ 
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INLITE

SMART HUB
Met SMART HUB-150 introduceren we de 
nieuwe standaard voor aansturing van verlich-
ti	ng	 in	 de	 buitenruimte.	 Deze	 nieuwe	 slimme	
transformator wordt aangestuurd door de in-lite 
app, geschikt voor Android en iOS telefoons of 
tablets van bijvoorbeeld Samsung en Apple. De 
transformator	maakt	connecti	e	met	de	telefoon	
of	tablet	door	middel	van	Bluetooth	Low	Energy.	
BLE is een nieuwe en energiezuinige vorm van 
Bluetooth en is gebruiksvriendelijker en veiliger 
dan	bijvoorbeeld	wifi	.

INLITE

HUB
De HUB-50 en HUB-100 zijn twee nieuwe 
transformators	met	verbeterde	functi	onaliteiten.	
De HUB-50 en HUB-100 zijn uitgevoerd met 
een	 touchscreen	 waarmee	 het	 systeem	 volle-
dig te bedienen is. Er kan gekozen worden om 
de	verlichti	ng	permanent	aan	te	zett	en	of	om	de	
lampen in te schakelen tussen zonsondergang en 
zonsopkomst. Ook zijn de transformators voor-
zien	 van	 een	 ti	merfuncti	e.	 Daarnaast	 introdu-
ceren we de in-lite bewegingsmelder genaamd 
MOVE.	De	MOVE	acti	veert	de	verlichti	ng	zodra	
er beweging wordt gedetecteerd. Dit zorgt voor 
meer	veiligheid	rond	het	huis	en	een	reducti	e	van	
het energieverbruik.

Product uitgelicht

innovaties 
van inlite

INLITE

SCOPE
CEILING
De	SCOPE	CEILING	is	de	grotere	versie	
van	de	MINI	SCOPE	CEILING	en	is	speciaal	
ontwikkeld voor toepassingen waarin meer 
lichtopbrengst van bovenaf nodig is. De 
SCOPE	CEILING	is	bij	uitstek	geschikt	voor	
toepassing in grote veranda’s en pergola’s 
waarin een groter armatuur beter tot z’n 
recht komt. Hij wordt standaard geleverd 
met een KILLFLASH2 die verblinding door de 
lichtbron	voorkomt	en	een	sfeervol	diff	uus	
lichtbeeld creëert.

2120 Hoveniersbedrijf van Dijk   

Innovatie zit in het DNA van in-lite. 

Wij geloven dat innovatie en vernieu-

wing de enige manier is om een meer-

waarde te kunnen blijven bieden aan 

onze klant. In dit magazine  introdu-

ceren we de nieuwe transformators 

HUB-50, HUB-100 en SMART HUB-150 

en de nieuwe SCOPE CEILING.
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G E L N A A N E M E O L B

A R A A H C S N E G G E H

Z G G E V I J V E R N B O

O I G N I T N A L P E B N

N O N S I E U S A R R E T

H N E A T T V I E A N N W

O D T R U W H G N C A T E

V E E G U I E C N H T H R

E R I T E N T J I A U E P

N H N S I A R R O L U I N

I O E N E G A W I U R K S

E U G U A D N A R E V E N

R D D K M A C H I N E S V

Tuinpuzzel

Aanleg

Beplanting

Beregening

Bloemen

Gazon

Genieten

Heggenschaar

Hovenier

Insecten

Kruiwagen

Kunstgras

Machines

Natuur

Onderhoud

Ontwerp

Terras

Tuinhuis

Veranda

Verlichting

Vijver

Even tijd voor ontspanning? 

Neem een moment voor 

uzelf met deze tuinpuzzel. 

Streep de woorden weg en 

vind de oplossing. 

Kasteeltuin
Arcen 

Kasteeltuinen Arcen is een van de 
meest veelzijdige bloemen- en plan-
tenparken	van	Europa.	Het	park	heeft	
meer dan 15 unieke tuinen die zijn 
aangelegd rondom een historische 
buitenplaats	met	een	17e-eeuws kas-
teel.	Naast	de	prachtige	flora	en	fau-
na is er volop plezier voor de hele fa-
milie!	Ga	met	de	kids	op	speurtocht,	
bezoek één van de evenementen, 
wandel op de begaande paden óf net 
erbuiten en kom tot rust in een van 
onze horecagelegenheden.

  www.kasteeltuinen.nl

Op de bonnefooi

Arboretum
Oostereng

Een arboretum is een botanische 
tuin, een plek waar bijzondere bomen 
en struiken gekweekt worden. Wage-
ningen	 heeft	 er	 vier,	 maar	 eentje	 is	
jarenlang vergeten... Maar daar komt 
nu verandering in: het bos is weer 
toegankelijk voor bezoekers! Tot 
2012 kon het arboretum Oostereng 
ongezien doorgroeien en verwilde-
ren. Daarna gingen er vrijwilligers aan 
de slag om het bos beetje bij beetje 
toegankelijk te maken voor publiek.

  Keijenbergseweg 2,  Wageningen

Duurzaamheids-
centrum Assen

Plafondplaten	 van	 gerecyclede	 ko-
kosnoten, wc's die extra zuinig 
doorspoelen	 en	 een	 gigantische	
kruiden- en plantentuin op het dak. 
Het Duurzaamheidscentrum Assen 
aan de rand van het Asserbos ademt 
groen, in elke zin van het woord. Hier 
komt u op een speelse manier te we-
ten hoe u bewuster in het leven kunt 
staan. Nul procent belerend en hon-
derd procent leuk als duurzaam dagje 
uit!	Leuk,	leerzaam	én	gratis.	

  Bosrand 2, Assen

Natuurlijke 
dagjes 
uit

1

1

3

2 3

2
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Maak de oplossing uit de overgebleven letters:



Als eerste op de hoogte van onze ontwikkelingen? Like ons op  facebook.com /hoveniersbedrijfvandijkAls eerste op de hoogte van onze ontwikkelingen? Like ons op  facebook.com /hoveniersbedrijfvandijk


