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Vooraf 

Wooncomfort
in de tuin
We leven in een bijzonde-
re tijd die iedereen zich 
lang zal herinneren. We 
zijn allemaal wel op de 
een of andere manier ge-
confronteerd met 
Covid-19. Dit kan in per-
soonlijk opzicht, maar 
zeker ook in zakelijk 
opzicht.

We zijn blij en dankbaar dat we       
allemaal nog gezond mogen zijn en 
dat we ook met ons bedrijf gewoon 
door konden gaan. Daarin willen we 
onze (vaste) klanten ook allemaal 
bedanken dat we ook in deze onze-
kere ti jd toch iedere keer weer voor 
u klaar mochten staan. 

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

In deze afgelopen periode zijn er 
dingen veranderd, mensen zijn 
noodgedwongen meer thuis en daar-
door is de tuin een stuk belangrijker 
geworden. Een stuk wooncomfort 
wordt teruggevonden in complete 
tuinkamers en diverse veranda’s. En 
doordat we met zijn allen minder op 
vakanti e konden, werden de tuinen 
compleet gemaakt met bijvoorbeeld 
een zwembad, kunstgras en berege-
ningssystemen.

Het magazine is ook deze keer weer 
uitgebreid en bevat weer veel actu-
ele onderwerpen, leuke to-do's en 
mooie projecten. Veel leesplezier! 

Edwin van dijk

Magazine No. 16
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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Tuinkwesti e

Burenruzie om 
overhangend 
groen

Mag ik overal in mijn tuin 
bomen en struiken planten?
In de wet staat dat bomen minstens 
twee meter en hagen en heesters 
(struiken) minstens 50 centi meter 
van de erfgrens af moeten staan. Als 
uw tuin grenst aan openbaar water 
of groen, dan gelden deze regels niet. 
Gemeenten mogen ook andere af-
standen bepalen. Zo zijn er gemeen-
ten waar de afstand van bomen en 
struiken tot de erfgrens met de buren 
nihil mag zijn. Deze bepalingen staan 
in de Algemeen Plaatselijke Verorde-
ning of de Bomenverordening. Of er 
in uw woonplaats andere afstanden

gelden, kunt u bij de gemeente 
navragen. Is er onduidelijkheid over 
de erfgrens, dus waar uw grond 
ophoudt en die van de buren begint? 
Dan kunt u het kadaster vragen deze 
vast te stellen. 

Heb ik het recht om de 
overhangende haag van de 
buren te snoeien?
Zonder de toestemming van uw buren
mag u niet zomaar snoeien. Als uw 
buren toestemming geven voor de 
snoei, zeg dan duidelijk wat u van 
plan bent. Wett elijk gezien mag u 
na toestemming alleen de overhan-
gende takken snoeien. Als uw buren 
geen toestemming geven, dan moet 
u hun schrift elijk verzoeken de over-
hangende takken zelf in te korten. U 
moet in de brief een redelijke termijn 
aangeven. Over het algemeen wordt 
een maand gezien als een redelijke 

termijn. Als uw buren zonder goede 
reden de haag niet snoeien binnen 
de gestelde ti jd, dan mag u zelf de 
snoeischaar ter hand nemen en de 
overhangende takken snoeien. 

De wortels van de boom van de 
buren groeien onder mijn tuin 
en drukken de tegels omhoog. 
Mag ik de wortels kappen?
U mag de wortels van een boom van 
een ander kappen als deze zich onder 
of op uw grond bevinden. U hoeft  uw 
buren hiervoor niet eerst zelf de gele-
genheid te geven. Het kappen van de 
wortels mag de boom niet in gevaar 
brengen. Als het om een grote boom 
gaat, is het daarom aan te raden een 
hovenier om advies te vragen. 

De buren vinden dat mijn 
bomen te veel licht wegnemen. 
Ben ik verplicht de bomen te 
kappen?
Het is van belang of de hinder die 
uw buren ervaren zo erg is dat deze 
hun in redelijkheid niet mag worden 
aangedaan. ‘Redelijk’ is een rekbaar 
begrip. Niet elke hinder die uw buren 
ervaren, is aanleiding om te kappen. 
Als uw buren een grote tuin hebben, 
zal er minder snel sprake zijn van 
hinder dan wanneer ze een kleine 
tuin hebben.   •

probleem. Er werd ti jdens dit proces meegedacht door 
Edwin en zijn medewerkers over hoe dit dan het beste tot 
zijn recht kwam. En het resultaat mag er zijn. 

Een prakti sche tuin was voor ons een must, maar om 
er dan ook nog echt sfeer in te krijgen is een kunst! Wij 
hebben nu een prachti ge veranda waar wij, onafh ankelijk 
van het weer, heerlijk kunnen vertoeven. Er is een mooie 
ruime schuur geplaatst, die qua uiterlijk perfect bij de 
veranda past en onze kinderen zijn heel blij met hun 
trampoline en sportveldje.

Met kunstgras, klinkertjes, keramische tegels, een 
gepotdekselde schuur, robuuste Douglas houten veranda, 
beregeningsinstallati e, Inlite verlichti ng door heel de tuin 
en prachti ge bomen en planten is het echt een plaatje 
geworden en helemaal naar onze wens en smaak. Het is 
heerlijk thuiskomen!   •

"Na een aantal jaren dubben over wat we nu met 
onze tuin moesten doen, besloten we uiteindelijk 
Hoveniersbedrijf van Dijk in te schakelen. Wij 
hadden fl ink wat wensen voor onze tuin. Samen met 
Edwin hebben wij gebrainstormd over de nieuwe 
indeling van onze tuin. Niet veel later ontvingen wij 
van hem een prachtig ontwerp. Toen waren wij 
verkocht, dit moest onze nieuwe tuin worden!"

De medewerkers van Hoveniersbedrijf van Dijk waren 
erg vriendelijk en werkten hard om onze droomtuin waar 
te maken. Wat ook erg fi jn was, was dat ze telkens alles 
netjes opruimden voordat ze die avond weer naar huis 
gingen. Tijdens het opbouwen hadden wij nog andere 
ideeën gekregen. Zo wilden wij de schuur toch ergens an-
ders plaatsen. Dit was in overleg met Edwin geen enkel 

De tuin van 

André en Marleen

   Magazine No. 16

We zijn dol op een groene woon-
omgeving. Helaas zijn bomen 
en struiken rond het huis soms 
een bron van burenruzie. In dit 
magazine behandelen we vier 
vragen over overhangend groen. 

""Na een aantal jaren dubben over wat we nu met ""Na een aantal jaren dubben over wat we nu met 
onze tuin moesten doen, besloten we uiteindelijk "onze tuin moesten doen, besloten we uiteindelijk 

Bron: www.plusonline.nl
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Even voorstellen

Het team van 
Hoveniersbedrijf
van Dijk Gerwin Jacco Karel Patrick Hans Edwin Geurt Jeffrey Rein

Hoveniersbedrijf van Dijk 

Een meer dan 
complete tuin

Wij gaan verder dan het ontzorgen van de klant, we 
kruipen als het ware in de huid van de klant voor een 
onverwacht en passend resultaat, voor nu en de toekomst.  
Op die manier leveren wij een meer dan complete tuin.

Een mooi voorbeeld is de strakke en moderne tuin die we 
in Veenendaal hebben mogen maken en op deze pagina 
in beeld brengen. Echt een tuin met alles erop en eraan 
die we van het begin af aan helemaal hebben verzorgd. 

Zoals u ziet bent u bij ons aan het juiste adres als u uw tuin 
wilt laten renoveren of aanleggen zonder zorgen en met een 
verbluffend resultaat! 

In deze tuin

 Grondwerk  Bestrating
 Beplanting	  Beregening
 Houtwerken  Kunstgras
 Een	flat-to-the-ground	trampoline
 Electra/verlichting
 Gemetselde	en	gestucte	muren	voor	
een	moderne	touch

 Een	strakke	veranda	met	stalen	spanten	
en	hardhouten	vlonder	en	wanden



Plant in the picture

Bij deze sierui gaan uw ogen niet 
tranen… Overigens, ze zijn ook 
niet voor consumptie. Sterker
nog: deze prachtige bollen zijn 
een lust voor het oog en geven 
een fantastische uitstraling 
aan uw tuin, zowel privé 
als zakelijk.

De Allium
De Allium, zoals de 
botanische naam van sierui 
luidt, is een bolgewas. Ze 
worden geschaard onder de 
voorjaarsbloeiende bollen 

8    Magazine No. 16

en dat betekent dat ze net 
als krokussen, narcissen 
en tulpen in het najaar 
de grond in moeten. De 
bloei laat dan even op zich 
wachten, maar dan komen 

er vanaf half mei/juni ware 
sieraden uit de grond. 

Kleurrijk
Alliums zijn er in allerlei ti nten lila, 
paars en roze en in wit. Ze com-
bineren mooi met vaste planten 
als akeleien, tuingeraniums en 
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een fantastische uitstraling 
aan uw tuin, zowel privé 

De Allium, zoals de 
botanische naam van sierui 
luidt, is een bolgewas. Ze 
worden geschaard onder de 
voorjaarsbloeiende bollen 

en dat betekent dat ze net 

er vanaf half mei/juni ware 
sieraden uit de grond. 

Kleurrijk
Alliums zijn er in allerlei ti nten lila, 
paars en roze en in wit. Ze com-
bineren mooi met vaste planten 
als akeleien, tuingeraniums en 

katt enkruid, die ook in die periode 
in soortgelijke ti nten bloeien. 

Zonaanbidders
De grootbloemige Alliums houden 
van een zonnige plek, maar gedijen 
ook nog goed in de halfschaduw. 
Sieruien bloeien als de meeste 
vaste planten uitsluitend groen 
blad hebben. Ze zijn daarom zeer 
geschikt om te combineren met 
vaste planten. Plant ze in royale 
aantallen, geef ze ieder voorjaar 
wat extra mest en geniet in mei 

en juni alvast van een bloeiende 
border! Let bij het planten wel op 
de hoogte van de sieruien en vaste 
planten: ti jdens de bloei moeten de 
sieruien wel boven de vaste planten
uitsteken. Uitgebloeide Alliums 
mogen later in het seizoen wel 
onder het blad van de vaste 
planten verdwijnen. Tenslott e staan 
sieruien bij voorkeur op een wat 
lemige of kleiige grond. Heeft  u 
zandgrond? Verrijk elk plantgat dan 
met kleimineralen en ze zullen het 
nog beter gaan doen!   •

Tips en weet jes
Poot alliums ieder seizoen op 
een andere plaats om ziektes 

te voorkomen.

Alliums zijn ook prachti g als 
snijbloemen in een vaas; een 

verrijking in uw woning.

Vlinders zijn dol op de nectar
van de sierui, dus wanneer u 

geniet van deze insecten in uw 
tuin dan is de Allium een absolute 

aanrader.
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De tuin van

Jan-Dirk en Oda
"Onze tuin wilden we graag aanpassen, 

de wens was een strakke tuin met mooie 

elementen. Verder wilden we graag een 

berging, veranda en tuinverlichting die 

niet alleen praktisch moest zijn, maar ook 

sfeer zou geven."

"Na een pretti  g, open en eerlijk gesprek kwamen we al 
snel op een concreet ontwerp. Het eindresultaat is een 
onderhoudsvriendelijke tuin met een aluminium veranda, 
kunstgras en keramische tegels. De grote solitair bomen, 

kuipen en de vijver in combinati e met grote keramische 
tegels geven de tuin iets stoers. Door de verlichti ng onder 
de bomen, in het zwembad, de veranda, de vijver en de 
kuipen heeft  de tuin ’s avonds iets warms en gemoede-
lijks. Het resultaat is prachti g geworden! Zowel overdag 
als ’s avonds genieten we van onze tuin."   •

10    Magazine No. 16

""Onze tuin wilden we graag aanpassen, ""Onze tuin wilden we graag aanpassen, 

Gastronomisch

Kaneelbroodjes met appel

Boodschappenlijstje
2 el vloeibare boter  +  1 tl melk

Deeg: 500 gram bloem  +  1 zakje gedroogde gist  +
100 gr kristalsuiker  +  een fl inke snuf zout  +  

250 ml lauwwarme melk + 1 ei  +  1 el margarine 
of boter  + 1 tl zonnebloemolie

Appelvulling: 2 appels  +  2 el (appel) stroop  +
1 el kristalsuiker + 2 tl kaneel  +  1 klontje boter

Topping: 120 gr poedersuiker  +  1 tl vanille extract  +
100 gr roomkaas  +  1 tl citroensap  +  3 el boter

  Bereidingsti jd: 2 uur (+20 min. oventi jd)          Porti es: 4

Deeg: Voeg in een kom de 
bloem, kristalsuiker, het zout en 
de gedroogde gist samen. 
Verwarm de melk en roer hier het 
ei bij. Voeg dit bij het droge meng-
sel en zorg dat de gist goed in aan-
raking komt met de warme melk. 
Kneed het deeg op middelhoge 
snelheid gedurende ongeveer 3 
minuten. Voeg 1 eetlepel marga-
rine of boter toe aan het mengsel 
en meng nog een paar minuten 
door op lage snelheid. Haal het 
deeg uit de kom, kneed even met 
de hand door en vet de kom en 
het deeg in met zonnebloemolie. 
Maak een bal en leg het deeg in 
de kom. Dek af met een theedoek 
en laat op een warme plek het 
deeg gedurende  60 minuten 
rijzen. Zet het deeg niet in direct, 
sterk zonlicht.

Vulling: Schil de appel en 
snijd in kleine stukjes. Verhit de 
boter in een pan en voeg de blok-
jes appel toe. Laat even sudderen 
en voeg dan ook kristalsuiker, 
kaneel en appelstroop toe. Laat 
het een ti jdje op laag vuur prut-
telen tot u een ingedikte massa 

hebt. Laat dit goed afk oelen voor 
u verder gaat.

Kaneelbroodjes: Druk de 
lucht uit het deeg en bestrooi 
het werkblad met bloem. Rol 
het deeg uit met een deegroller 
tot een rechthoek van ongeveer 
1⁄2 cm dik. Besmeer eerst het 
deeg met een beetje vloeibare 
boter. Verdeel het appelmengsel 
hier overheen. Rol het deeg op 
tot een rol. Vet een ovenschaal 
in met boter of leg bakpapier 
op een ovenschaal. Snijd met 
een scherp mes de rol in plakjes 
(van ongeveer 2 cm breed) en 
plaats de broodjes naast elkaar 
in de ovenschaal. Dek het deeg 
af en laat het 30 minuten rijzen. 
Verwarm in de tussenti jd de oven 
op 180 graden. Roer de melk bij 
de eidooier en bestrijk hiermee 
de kaneelbroodjes en bak deze in 
ongeveer 20-25 minuten 
lichtbruin en gaar.

Topping:Meng     alle ingrediënten.
Doe deze pas op de kaneel
broodjes als deze volledig 
afgekoeld zijn.   •
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Edwin van Dijk komt uit een ondernemers-

familie en heeft voor zijn gevoel daarom 

altijd de drang gehad om voor zichzelf te 

beginnen. 

Voor hij in 1999 als ZZP'er begon onder de naam EvD 
Hovenier, werkte hij een aantal jaren voor een groot 
hoveniersbedrijf in de regio. In de beginfase legde hij al 
mooie projecten aan. Dankzij de goede samenwerking 
met onderaannemers werd dat een groot succes en werd 
de basis gelegd voor de groei van het bedrijf. 

Eerste werknemer
In 2003 kwam Hans Verkuijl er als eerste werknemer bij, 
na wie er nog velen zouden volgen. Eind 2006 was Edwin
medeoprichter van Dreamgarden B.V., een landelijk 
collecti ef van hoveniers, ontwerpers en toeleveranciers. 
Samen op grote beurzen staan, samen grote projecten 
realiseren, samen op de hoogte van de nieuwste produc-
ten en daarvan dealer worden. Een periode waarin vele 
contacten werden gelegd en waarin er veel is geleerd. In 
2007 volgde de overname van Hoveniersbedrijf Dijkstra 
uit Ederveen, hetgeen automati sch leidde tot uitbreiding 
van de onderhoudsportefeuille. Door de groei van het 

bedrijf was er vraag naar een duidelijkere naam en uit-
straling en ging het bedrijf vanaf 2009 verder onder de 
naam ‘Hoveniersbedrijf van Dijk’, met het ondertussen 
welbekende logo passend bij de steekwoorden ‘creati ef, 
exclusief en kwalitati ef’.

Samenwerking
Vandaag de dag bestaat ons team uit acht vaste mede-
werkers, hebben we twee vaste aanlegploegen en twee 
vaste onderhoudsploegen. Daarnaast werken we samen 

met tal van gespecialiseerde onderaannemers die net als 
wij kwaliteit in hun vakgebied waarborgen. Deze samen-
werking en de verschillende specialisati es binnen ons 
eigen team zorgen ervoor dat wij een tuin van A tot Z 
kunnen aanleggen en onderhouden. Of het nu gaat om 
bestrati ng, verlichti ng, houtbouw, kunstgras, beregening, 
alles wat te maken heeft  met de tuin kunnen wij voor u 
realiseren. Wij staan graag voor u klaar!   •

Hoveniersbedrijf van Dijk

Onderscheidende tuinen, 
inspirerende tuinideeën en
innoverende groentechnieken

Magazine No. 16



Do-it-yourself
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Hangende 
kruidentuin

Maak de smaakvolste gerechten met kruiden uit uw eigen 
kruidentuin. In een aantal stappen maakt u in een hand-
omdraai een hangende tuin. En is er vorst in zicht? Dan 
haalt u de kruidenblikken gemakkelijk weer naar binnen. 

Veel plezier! 

Doe-
tip

1

2

3

4Benodigdheden:
• Blikken naar het aantal gewenste kruiden
• Een hamer en spijkers
• Stevig touw
• Spuitbus met verf
• Een boormachine met een boor
• Wat oude kranten

Start met het verzamelen van alle benodigdheden. In het 
voorbeeld zijn oude koffi  eblikken gebruikt. Fruitblikken 
of  verfb likken zouden ook geschikt zijn. Geen geschikte 
blikken in huis? Ook online zijn er lege blikken verkrijgbaar. 

Bron: www.stuff stephdoes.com

Voorzie de bodem van de blikken van gaten voor 
drainage. Voorzie daarnaast de achterkant van twee 
grotere gaten. Deze kunnen het best met een boor 
gemaakt worden. Maak ze niet te groot en zorg ervoor 
dat het touw er net doorheen past. 

Steek een van de touwtjes door een van de 
touwgaten en knoop het vast. Bepaal vervol-
gens de lengte en knip het andere uiteinde af. 
Knoop deze door het andere gat en de pot is 
klaar om opgehangen te worden. 

In de potjes in het voorbeeld zit koriander, munt en 
rozemarijn. Vul de potjes met kruiden naar keuze. 

Plaats de blikken op wat oude kranten en spuit ze in de 
gewenste kleur. Voeg meerdere lagen toe zodat de kleur 
goed dekkend is. Laat ze vervolgens drogen. 
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Een dag op pad met...

Karel
Deze keer gaan we op pad met een van onze 

aanlegmannen, Karel. Karel is deze dag in een 

tuin in Oss, waar een totale renovatie plaats-

vindt. Op de foto’s kunt u zien welke werk-

zaamheden daar zoal bij komen kijken.

Er is een 
nieuwe 
laurierhaag 
aangeplant 
en Karel is de 
grond aan het 
aanvullen.

Helaas tussendoor een bui ti jdens het 
verbreden van het pad.

Tijd voor pauze, 
even lekker 
onderuit zakken.
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11:00

Weer terug op de zaak, nog even de 
werkbon invullen en dan naar huis.

Voordat het pad naar de achtertuin verbreed kan 
worden, moet eerst de beregening aangepast worden.

Uiteraard moet 
de aanwezige 
bestrati ng waar 
de grond op lag, 
weer schoonge-
maakt worden.

Dichtknippen 
van het nieuwe 
straatwerk.

10:00

09:00

12:30
13:00

15:00

17:30
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Een prairietuin komt echt bij u binnen als u er doorheen loopt. Het is een ‘oer’beleving, 
een totaal andere ervaring dan bijna alle andere tuinen die we kennen. Dat heeft een 

diepere oorzaak: een prairietuin komt rechtstreeks uit de natuur. Een prairietuin heeft 
niets met vorm te maken, maar wel alles met geur, kleur, zon en regen en door het 

landschap golvende wind die in de planten zichtbaar wordt.

willen dat u er als het ware in gaat. Over smalle paadjes 
tussen de grassen en de andere planten door. Soms er 
helemaal door besloten zijn. U moet uw vingers door de 
zachte halmen kunnen laten strijken, de planten voelen, 
omringd zijn door de geuren, de kracht en de spanning 
van deze beplanti ng ervaren en er sterker van worden. 
Een stuk prairietuin kan u iets unieks geven: de sensati e 

Een prairietuin is iets totaal anders. Het is een stukje uit 
een grenzeloos geheel. Daar kan natuurlijk een soort 
border van gemaakt worden waar u van buitenaf als een 
schilderij naar kijkt. Maar… dat geeft  niet het juiste, unieke 
gevoel. 

Tuinarchitecten die een prairie echt hebben ervaren, 

van u er één mee voelen! Dat kan zeker in parti culiere 
tuinen, maar ook in bedrijfstuinen en parken en soms ook 
in het openbaar groen!

Een prairietuin is alti jd eindeloos
Ieder stuk prairietuinbeplanti ng – waar ook gerealiseerd 
– is een deel uit een in principe eindeloos uitbreidbaar en 
repeteerbaar geheel, een stukje uit een zeer soortenrijke 
plantenmatrix. In de natuurlijke prakti jk ontstaan kleine
plaatselijke verschillen door variati e in de bodem, de 
bodemmineralen en de vochti gheid. In een prairietuin 
staan de planten eindeloos gemengd, maar door de 
verschillende bloeiti jden zullen door het jaar heen ver-
schillende soorten wel meer opvallen en dan door hun 
massaliteit een verplett erende indruk maken. De 

variërende bloeiti jden en plantstructuren zorgen er ook 
voor dat de beplanti ng door de seizoenen heen een totaal 
andere indruk maakt. 

De planten hoeft  u maar één keer per jaar (einde winter; 
kan al in februari) op te schonen en deels te maaien. Het 
maaisel voer je af. Ook bemesten en sproeien is weinig
of niet nodig. De droogtebestendige planten (vaste 
planten en grassen) redden zichzelf doorgaans uitste-
kend. De hele tuin zal lang en rijk bloeien. Doordat het om 
soorten en culti vars gaat die nog dicht bij de wilde natuur 
staan, worden er ook massaal bijen, vlinders en andere 
insecten aangetrokken. En daar komen weer vogels op af. 
Een prairietuin zindert van het leven. In najaar en winter 
zijn de planten nog steeds prachti g door hun rijkdom aan 
zaaddozen en resten van bloeiwijzen. Prairieplanten zijn 
uiterst robuust.

Een bedekte bodem
Het onderhoudsarme karakter van een prairietuin wordt 
ook door nog iets anders veroorzaakt: de bodem waar 
de planten in groeien wordt namelijk afgedekt met een 
7-10 cm dikke laag stabiel materiaal zoals grind, gravel of 
andere steenslag, zand of keien. Veel hoveniers geven
daarbij de voorkeur aan voedende materialen zoals 
dolomiet of lavasteen. Dat gaat onkruidgroei tegen, houdt 
de grond warmer en voorkomt tegelijkerti jd het uitdrogen 
van de grond en het verdichten 
van de bodem.   •

De prairietuin

Tuintrends

De variërende bloeiti jden en 
plantstructuren zorgen er ook voor dat de 

beplanti ng door de seizoenen heen een 
totaal andere indruk maakt. 
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De	één	denkt	er	met	plezier	aan	terug	en	een	ander	heeft		er	toch	wat		
mindere	ervaringen	mee.	Het	maken	van	een	boomherbarium	kon	de	
nodige	voeten	in	de	aarde	hebben.	Zoek	de	Lati	jnse	namen	bij	de	
onderstaande	bladeren,	vul	deze	in,	in	de	kruiswoordpuzzel	op	de	
pagina	hiernaast	en	vind	de	juiste	oplossing!	

44

pagina	hiernaast	en	vind	de	juiste	oplossing!	

22

66

99

88

77

1010

33

55

21Hoveniersbedrijf van Dijk   20    Magazine No. 16

Tuinpuzzel

Boom-
herbarium

11

Verzamel de lett ers in omkaderde vakjes. Hiermee kan de oplossing gemaakt worden. 

Oplossing:
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Complete tuinen; daar houden we van. Niet 

voor niets realiseren we dan zelf ook graag 

diverse soorten van houtbouw in uw tuin.

Wat	te	denken	van	een	veranda	die	aan	drie	zijden	is	voor-
zien	van	glazen	wanden	en	openslaande	deuren,	zodat	u	er	
het	jaar	rond	kunt	vertoeven?	Of	een	robuuste	veranda	met	

grove	staanders	en	schoren?	Blank	hout	of	zwart?	Strak	of	
juist	 landelijk?	Wilt	u	een	 lichtkoepel	of	 juist	sedum	voor	
een	groen	dak?

Ook	voor	diverse	bergingen	kunt	u	bij	ons	terecht.	Een	com-
plete	schuur,	een	fi	etsenberging,	dierenverblijf,	u	kunt	het	
zo	gek	niet	bedenken	of	wij	maken	het	voor	u.	Wij	denken	
graag	met	u	mee	en	maken	alles	geheel	naar	uw	wensen!			•
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Siergras is bijvoorbeeld makkelijk in 
onderhoud – u snoeit het in het vroege
voorjaar allemaal kort – en is lang mooi. 

Bodembedekkers
Maak gebruik van bodembedekkers en 
laat geen stukje aarde onbenut. Zodra 
de grond is bedekt, zal er op die plek 
weinig onkruid groeien. 

Bodembedekkers groeien 
daarnaast mooi rondom een 
boom, zo heeft  u dubbel ple-
zier van hetzelfde stukje 
grond. Tussen nieuwe aan-
plant kunt u een laag van 
houtsnippers strooien om 
onkruid tegen te gaan.

Groenblijvers
Zorg dat u wintergroene planten,
heesters en bomen in uw tuin 
heeft . Deze zorgen voor kleur, 
kunnen ontwerplijnen benadrukken 
en bieden schuilgelegenheid voor 
vogels. Bovendien valt het blad niet 
uit, waardoor u geen blad hoeft  op te 
ruimen in het najaar!  •

Planten in grote groepen
Grote groepen van dezelfde beplan-
ti ng scheelt veel werk. Gaat u planten 
weven, wat wel een mooie natuurlijke 
uitstraling heeft , dan moet u elk plant-
je afzonderlijk onderhouden. Maakt u 
grote groepen van dezelfde planten 
die u selecteert op een lange bloeiti jd 
of sierwaarde dan bent u sneller klaar. 

De meest gestelde vraag aan ons als hoveniers is: hoe krijg 

ik een onderhoudsvriendelijke tuin? Veel mensen denken 

dan aan betegelde tuinen met een enkel perkje of bloem-

bak. Maar een groene tuin hoeft zeker niet voor meer werk 

te zorgen en is bovendien beter voor het milieu. In dit artikel 

leest u er meer over. 

Een onderhouds-
vriendelijke tuin

Tuinkwesti e

Uw specialist in
HOUTBOUW



BlueLite-NET
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Sinds dit najaar zijn wij het eerste 

hoveniersbedrijf in Nederland dat 

werkt met een nieuw irrigatiesys-

teem: BlueLite-NET, 100% duurzaam! 

Dit in samenwerking met onze 

leverancier Agro de Arend uit 

Opheusden.

   Magazine No. 16

worden verlengd. Het BlueLite-NET slaat lucht en water 
op en verdeelt deze over een groot gebied in de buurt van 
de wortels. De wortels kunnen gemakkelijk door de net 
openingen groeien. Een groot voordeel bij het gebruik van 
BlueLite-NET, is dat het gras gewoon gebruikt of gemaaid 
kan worden ti jdens de irrigati e.

BlueLite-NET wordt door middel van een eenvoudige 
installati e op elke gewenste diepte aangebracht. Het 
heeft  een hoge fl exibiliteit, is zeer licht van gewicht en 

beschermt tegen erosie. Het is toe te passen voor gazons, 
sportvelden, dakvergroening, bomen en hellingen.

Voor bomen, struiken, hoge perken, bloempott en, taluds, 
fi lterbakken en dakvergroening zijn er ook nog andere 
oplossingen van Lite-DRAINS.   •

Wilt u dit systeem toepassen in uw tuin? 
Wij vertellen u graag de mogelijkheden! 
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BlueLite-NET is een ondergronds irrigati esysteem. 
Hierdoor vindt er irrigati e zonder verdamping
plaats! Bij BleuLite-NET leggen we onder het 
gazon een net van hoogwaardig geotexti el met 
een extreem hoge watergeleiding en opslag-
capaciteit, met daar bovenop drainageslan-
gen. Hierdoor komen water en lucht precies 
daar waar het nodig is: bij de wortels. Water 
wordt zo zeer effi  ciënt gebruikt: er wordt tot 
70% water bespaard en de irrigati e-intervallen 

Elke druppel telt!
Met deze directe irrigati e-
oplossing wordt het water 

direct naar de wortels 
gebracht. 

Innovati e



Natuur-
speel-
plaatsen

Lekker rennen en klimmen. 
Spelen in de natuur is belang-
rijk, het levert geweldige er-
varingen op en het is gezond! 
En de natuur beleven is hele-
maal niet moeilijk. Door heel 
Nederland zijn er natuurlijke 
speelplaatsen, speeltuinen 
en speelbossen. Hier kunnen 
kinderen naar hartelust 
klimmen, rennen, bouwen 
en experimenteren. Ontdek 
een natuurspeelplaats bij 
u in de buurt of ga eens op 
bezoek bij een jeugdafdeling 
van IVN.

www.ivn.nl/
ouders-en-scharrelkids/
natuurspeelplaatsen

Op de bonnefooi
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Als hoveniers kunnen we erg genieten 
van een mooi tuinboek. Vooral in de 
koudere maanden is het heerlijk om 
met een stapel boeken bij de hand 
plannen te maken voor het komende 
seizoen. We hebben een aantal mooie, 
nieuwe tuinboeken op een rij gezet. 
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Droomplanten
De nieuwe generati e
tuinplanten

Sterke planten en grassen met een natuur-
lijkere uitstraling, subti elere kleuren en 
een meer uitgesproken textuur en vorm 
waardoor ze ook na de bloei aantrekkelijk 
blijven. Ontdek de nieuwe generati e vaste 
planten, voorbeelden van plantcombinati es 
en veel schitt erende en inspirerende foto's. 

Piet Oudolf en Henk Gerritsen • € 25,00

Eetbare bomen 
en struiken
Ruim 80 soorten 
eetbare bomen en struiken

Lekkers uit de natuur. In het 
bos, in uw eigen tuin of in het 
park – overal groeien bomen 
en struiken die lokken met 
hun heerlijke vruchten. 
Verrijk uw menu met 
knoppen, bloemen, bladeren 
en zelfs boomsap. 

Otmar Diez • € 19,90

Plukgeluk
Een jaar lang bloemen 
uit de tuin

In "Plukgeluk' leert Silvia 
Dekker u hoe u het hele jaar 
door kunt genieten van bloe-
men in de tuin. Maak van uw 
tuin een echte pluktuin!

Silvia Dekker • € 20,00

Groene uitjes 
en leuke

activiteiten

Pluk-
tuinen

Wilt u uw eigen groenten 
oogsten, maar hebt u geen 
tuin? Duik in de pluktuin. 
Tegen een kleine vergoeding 
plukt u uw eigen groente of 
maakt u een eigen boeket. 
De openingsti jden van de 
pluktuinen verschillen, maar 
over het algemeen is het 
plukseizoen van begin juli tot 
ongeveer begin oktober. 

  www.pluktuinen.nl

Klompen-
paden

Wandelen over boerenland 
in Gelderland en Utrecht. Op 
klompenpaden.nl vindt u de 
mooiste wandelroutes over 
boerenland in de provincies 
Utrecht en Gelderland. 
Geniet ti jdens uw wandeling 
van de rust, kleinschaligheid 
en de combinati e van cultuur 
en natuur. Ieder Klompenpad 
heeft  een eigen pagina met 
een fotoreeks die een indruk 
geeft  van het landschap 
waar u doorheen wandelt. 
Daarnaast staat er een 
kaartje met de route die u 
eenvoudig kunt printen.

  www.klompenpaden.nl

Shopping

De mooiste 
tuinboeken
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