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Met een hartelijke groet van Edwin van Dijk

Een lange, droge zomer
Van veel sneeuw in de winter tot een lange 
droogte in de zomer. We mogen wel zeggen  
dat we extremen kennen in onze seizoenen.
Met de voorbereiding van het magazine ver-
baast het me altijd weer hoeveel werk we met 
ons team hebben verzet. De grote variatie aan 
werkzaamheden maakt iedere dag weer tot 
een uitdaging. 

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

Vormgeving:    Wilhelmmarketing.nl

Die grote variatie in werkzaamheden blijkt wel uit het tuintafe-
reel in dit magazine. U leest er meer over op pagina 8. Bij dit  
fantastische project waren we van het begin tot het eind betrok-
ken. Het eindresultaat mag er zijn. 

Wat een zomer 
Er is al heel veel over gesproken, maar deze zomer was toch 
wel een unicum qua warmterecords. We hebben samen kunnen  
genieten van een wel hele lange, warme zomer. De extreme 
droogte bracht echter ook nadelen met zich mee. Ook uw tuin 
zal er onder geleden hebben. Zijn er planten die vervangen  
moeten worden? Wij staan graag weer voor u klaar. 

Ontwikkelingen
Als bedrijf staan we niet stil. Onze klantenkring breidt steeds 
verder uit en in het kader van duurzaam ondernemen gaan we 
steeds verder over op elektrische gereedschappen en machines.  
Waar we ons verder mee beziggehouden hebben leest u in dit 
extra dikke magazine.

Namens ons team wens ik u veel
leesplezier. 

Edwin van dijk

Magazine No. 14
Dit magazine is een uitgave van  
Hoveniersbedrijf van Dijk. Dit magazine 
wordt exclusief verspreid en wordt u gratis  
aangeboden.
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Laat het ons weten! 
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Waterbuff ering
Op plaatsen waar veel oppervlakten zijn verhard of bebouwd kan 
regenwater bij hevige regenval voor problemen zorgen. Steeds 
vaker plaatsen we waterbuff ers in de grond die zorgen dat het 
water snel wordt afgevoerd en geleidelijk aan in de grond wordt 
opgenomen. Het is ook mogelijk om het water op te vangen en 
te gebruiken voor beregening of als fonteinwater. 

Watersystemen
Als hoveniersbedrijf hebben wij de nodige ervaring op het ge-
bied van het aanleggen en onderhouden van sproei installati es 
en druppelsystemen. De sproei installati es worden veelal ingezet 
voor het sproeien van (grotere oppervlakten met) gras. De drup-
pelsystemen worden toegepast in hagen en perken. •

Tuinkwesti e

Duurzaam 
watergebruik
De afgelopen zomer heeft maar weer duide-
lijk laten zien dat onze seizoenen uitersten 
kennen. Van extreme koude met veel sneeuw 
tot hete periodes met lange droogtes. Steeds 
vaker wordt er gekozen voor duurzaam wa-
tergebruik door middel van waterbuffering en 
watersystemen. 

Deze Aziati sche exoot heeft  vele buxuseigenaar opgezadeld met 
extra werk. Waaronder het vervangen van de buxusstruiken. 
Maar wat heeft  dit rupsje-nooit-genoeg nog meer op het menu 
staan? Zijn andere struiken ook in gevaar? 

Er werd tot nu toe van uitgegaan dat buxusmott en slechts buxus 
op het menu hebben staan. Er is onderzoek gedaan naar welke 
struiken vatbaar zijn voor de buxusmot. De kweekproef bestond 
uit een opbouw van zes verschillende struiken waarbij zowel 
rupsen als vlinders werden geplaatst. Er werd vervolgens gere-
gistreerd wat er gebeurde. De zes gebruikte struiken in de proef 
waren: De Japanse Hulst (Ilex crenata), Dwergmispel (Cotoneas-
ter), Wilde Liguster (Ligustrum vulgare), Pachysandra terminalis 
(Dikkemanskruid of schaduwkruid), de Japanse kardinaalsmuts 
(Euonymus fortunei) en uiteraard buxus. 

Pachysandra
Zoals verwacht deden de rupsen zich tegoed aan de buxusplant 

Tuinkwesti e

Buxusmot

Wat staat er nog meer op het menu van de 
buxusmot? Heeft rupsje-nooit-genoeg nog an-
dere voorkeuren? Bijna iedere buxuseigenaar 
in Nederland heeft gedwongen kennisgemaakt 
met de hongerige buxusrupsen. 

en ook de vlinders voelden zich daar thuis. Eitjes werden gelegd 
en een nieuwe generati e kwam uit. De ‘winnaars’ van de proef 
waren Pachysandra, behorend tot de buxusfamilie en de Japanse 
kardinaalsmuts (Euonymus fortunei). Op de Pachysandra werd 
zowel vraat als voorplanti ng waargenomen. Van de Japanse kar-
dinaalsmuts werd wel gegeten, maar is nog geen voortplanti ng 
gesignaleerd. •
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De handen uit de mouwen
Traktatie voor 
de vogels

Mankracht
Karel Brenkman

Vanaf 1 april heeft u kennis kunnen 
maken met Karel Brenkman. Karel is 
getrouwd met Nelleke en samen heb-
ben zij drie zonen. In zijn vrije tijd is 
Karel regelmatig op het voetbalveld 
te vinden bij de wedstrijden van zijn 
kinderen. 

Ook thuis is Karel vaak buiten bezig in hun eigen 
tuin en boomgaard. Als hij daarnaast nog ti jd over-
heeft , wat helaas niet vaak het geval is, toert hij 
graag rond op de motor.

Karel is voorman van het onderhoudsteam voor 
onze parti culiere klanten. Vanaf 1 januari zal Karel 
zelf, in overleg met u als klant, de planning maken. 
Wij hopen dat op deze manier beter ingespeeld kan 
worden op uw behoeft en en wensen ten aanzien 
van het onderhoud van uw tuin. De lijnen zijn zo 
korter, wat leidt tot een snelle en eff ecti eve aanpak 
van het onderhoud van uw tuin.

Een smakelijke vogeltaart; de mus, de vink, de 
spreeuw, het roodborstje en nog meer andere 
vogels kunnen er geen genoeg van krijgen. 
Er is nu eenmaal weinig voeder te vinden in 
de winter. En het staat ook nog eens heel erg 
mooi in de wintertuin. 

Benodigdheden
- Een kilo ongebruikt frituurvet

- 500 gram vogelzaad

- Kleine tulbandvorm

- Voor de garnering nog wat extra ongebruikt frituurvet

 Decorati emateriaal, zoals: gekleurde bessen, pinda’s (onge-

zouten, gepelde/ongepelde), walnoten, rozenbott els, rozijnen 

of krenten, dennenappels, zonnebloempitt en.

Werkwijze
1. Smelt een kilo ongebruikt frituurvet in een pan tot het 

vloeibaar is en voeg het vogelzaad toe. Roer het geheel goed 

door.

2. Laat het mengsel een klein beetje afk oelen zodat het vogel-

zaad straks niet meteen naar de bodem zakt.

3. Giet het mengsel daarna in de vorm en laat het geheel goed 

hard worden. Dit kan ook in de vriezer. Of in de kelder of 

een andere koele plek.

4. Is de taart hard? Haal de vogeltaart dan uit de vorm en stort 

deze op een ondergrond, bijvoorbeeld een mooie schaal of 

een houten plank. Laat eventueel de warme kraan over de 

vorm lopen of zet de vorm 20 seconden in een wasbak met 

heet water zodat de taart beter los komt.

5. Versieren maar! Te beginnen met toefj es ‘slagroom’. Smelt 

een beetje frituurvet en blijf roeren totdat het tot slagroom-

dikte is gestold. Blijf roeren, anders ontstaan er klonten. Doe 

het gestolde vet in een spuitzak en spuit mooie rozetjes op 

de taart.

6. Garneer met verschillende decorati ematerialen zodat het 

een echt feestmaal wordt voor de vogels.
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Onder auspiciën van Van Dijk Hoveniers is voor ons een prachtig 
project gerealiseerd in Ingen aan de Hoogkana 23. De woning 
is door echte vakmensen gebouwd en er zijn enkel degelijke  
materialen toegepast. De samenwerking met Van Dijk Hoveniers 
is gedurende de bouwperiode enkel maar prettig geweest en 
heeft voor ons als opdrachtgevers nog geen dag “bouwstress” 
opgeleverd. Wat het ons heeft geleerd, is dat zonder het strak 
hanteren van een opleveringstermijn uiteindelijk de mooiste re-
sultaten worden bereikt. 

Deskundige mensen
De woning is nagenoeg volledig vanaf tekening gebouwd en de 
enkele wijzigingen op het bestek konden eenvoudig en in goed 
overleg worden ingepast tijdens de bouw. De woning is ook in 
gebruik als logement, en de reeds ontvangen gasten hebben zich 
aan de buitenzijde kunnen vergapen aan de strak gestucte en 
deels met potdeksel beklede woning, terwijl deze van binnen van 
alle luxe is voorzien. Er is een gezellige woonkamer, een prach-
tige keuken en een badkamer met stortdouche, grenzend aan 
een ruime slaapkamer. Het interieur zoals kastenwanden, was-

tafelmeubelen en keukeninrichting is volledig handgemaakt. Van 
Dijk Hoveniers heeft gezorgd voor uiterst deskundige mensen op 
dit project, die bovendien met de beste materialen daaraan uit-
voering konden geven. En als klap op de vuurpijl en “kers op de 
taart” werd door Van Dijk Hoveniers een prachtige weelderige en 
besloten tuin aangelegd, geheel in stijl met de gerealiseerde wo-
ning. Als opdrachtgever zijn wij trots op wat er nu in Ingen staat. 
Onder dankzegging aan iedere verantwoordelijk voor de realisa-
tie zeggen wij bovendien: “We zouden het zo wéér doen!”   •

Tuintafereel

Logement 
‘Het Voorhuysch’

Dit tuintafereel mag eigenlijk wel een woonta-
fereel genoemd worden. Met plezier werkten 
we dit jaar aan de bouw van de woning aan 
de Hoogkana in Ingen. Wij waren er van het 
begin tot het einde bij betrokken. Onze klant 
neemt u mee in zijn verhaal: 
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Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Verhit een brede 

pan en voeg de spekjes toe. Bak ze 3 minuten en 

schep uit de pan. Laat het vet van het spek in de pan 

en voeg de rode ui toe. Laat 4 minuten stoven. Voeg 

dan de rodekool toe en roerbak voor 5 minuten. Voeg 

de ti jm, peper en zout toe. Voeg tenslott e de balsami-

co toe en laat 2 minuten inkoken.

2. Bedek een quichevorm met het vel bladerdeeg. Vouw 

de rand om en prik er gaatjes in met een vork. Beleg 

de taart met de gebakken ui en rodekool en verdeel 

er de walnoten en de gebakken spekjes over. Zet 30 

minuten in de voorverwarmde oven. 

3. Serveer de harti ge taart met een schep zure room en 

de peterselie erover gestrooid. 

Is het geen plaatje, deze hartige taart? En hij is niet alleen prachtig van 
kleur. De taart is snel en eenvoudig te maken en smaakt ook nog eens 
voortreffelijk. Heerlijk voor een koude winteravond! 

   Bereidingsti jd: 20 min. bereiden / 30 min. oventi jd             Porti es: 4

Boodschappenlijstje
- 1 vel bladerdeeg

- 150 g gerookt spek, in blokjes

- 1 rodekool, in fi jne reepjes 

gesneden

- 2 rode uien, in plakjes 

gesneden

- 3 takjes ti jm, blaadjes geritst

- 10 g peterselie, gehakt

- 100 ml zure room

- 50 g walnoten

- 2 el balsamico

- Peper en zoutGastronomisch

Harti ge taart met 
rode kool en walnoten EET SMAKELIJK!
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Een dag op pad met...
Jacco

In onze nieuwe rubriek kijkt u een dag  mee over 
de schouder van een van onze medewerkers. 

Deze keer gaan we op pad met Jacco. Tijdens deze dag heeft  Jacco in 
Kesteren een behoorlijk grote tuin leeggehaald. Op de foto’s kunt u 
zien wat daar allemaal bij komt kijken en ziet u het resultaat aan het 
begin en het eind van de dag. 07:30

08:45

10:00

11:15

14:30

16:45 17:30

Het grovere werk: eerst worden 
grote struiken en bomen omgezaagd.

Het terrein is leeg. De eerste grond is afgevoerd en de con-
touren voor het nieuwe terrein worden uitgezet. 

Is het geen plaatje? De dag zit erop. 
Wat is er een werk verzet! 

Verder met de rest van het terrein. De 
bovenste laag wordt helemaal afgegraven. 

Bij de koffi  e bekijken we de stand van zaken. Een groot deel 
is inmiddels verwijderd. Er is nog genoeg te doen! 

Met de kraan 
worden de struiken 
handig en snel 
verwijderd. 

We werken zoveel 
mogelijk met 
machines. 

Het grote werk is 
verricht. We doen 
alti jd ons best om 
ook de buurt te-
vreden te houden. 
Daarom wordt het 
omliggende terrein 
ook nog even 
schoongemaakt. 
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Tuin en plant

De top 10 
bodem-
bedekkers
Als hoveniers komen we maar 
weinig mensen tegen met onkruid 
wieden als hobby. En laten we 
eerlijk zijn: onze tuinmannen 
zijn er ook geen fan van. In onze 
tuinontwerpen laten we daarom 
de natuur z'n werk doen door het 
planten van bodembedekkers. 
Deze top 10 bodembedekkers 
geven het onkruid geen kans. 
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Maagdenpalm
Voor in de schaduw is Maagdenpalm de 
best bloeiende, wintergroene bodem-
bedekker. Het is een ideale bedekker 
voor onderhoudsvrije tuinen.  Zo kan er 
zonder problemen af en toe over een 
volwassen plant heengelopen worden. 
Bloeitijd: maart-juni

Salie
Deze plant matcht door zijn 
grijsgroene blad perfect met 
bijna alle planten. De plant 
blijft vrij laag en bloeit matig 
met paarse bloemen. De plant 
houdt het hele jaar zijn blad. 
Bloeitijd: juli-september

Ooievaarsbek
De ooievaarsbek bloeit in de 
zomer met mooie zachtroze 
bloemetjes. De plant wordt 
maximaal een halve meter 
hoog, maar blijft meestal lager. 
Bloeitijd: juni-juli

Vrouwenmantel
Vrouwenmantel is een prachtig 
kruid dat groeit in de zon en 
halfschaduw. Na een regenbui 
blijven de druppels prachtig op de 
bladeren liggen. 
Bloeitijd: juni-juli

Ezelsoor
De Ezelsoor is er in twee 
soorten: groen- en grijsbladig. 
De groenbladige is goed toe te 
passen als bodembedekker en 
wordt zo'n 30 tot 45 cm hoog.  
De plant bloeit met witte of 
roze bloemen. 
Bloeitijd: juli-september

Goudaardbei
Dit is een familielid van de aardbei. 
Daarom lijken de blaadjes ook op 
die van de aardbeiplantjes. De gele 
bloemetjes zijn kenmerkend voor 
deze bedekker. 
Bloeitijd: mei-juni

Dwergmispel
De blaadjes van de Dwerg-
mispel worden in de herfst 
donkerrood en in de winter 
verliest hij zijn blad. De struik 
bloeit met witte bloemen 
waarin zich rode bessen 
vormen. 
Bloeitijd: mei-juni

1

2

Pachysandra
Dit is een van de beste bo-
dembedekkers in de schaduw. 
De bedekker vormt heel veel 
ondergrondse uitlopers die 
al binnen een jaar een waar 
(winter)groen tapijt in de tuin 
kunnen vormen.
Bloeitijd: april tot mei

Kattenkruid
De paarsblauwe bloemetjes 
trekken veel vlinders en bijen 
aan. Het is een goede bodem-
bedekkende plant die graag in 
de zon groeit. Waarom het zo 
genoemd wordt? Katten zijn er 
dol op en spelen er graag mee. 
Bloeitijd: juli-september

3 Klimop (Hedera)
Hedera is een bekende winter-
groene klimplant die het ook 
goed doet als bodembedekker. 
Een groen tapijt van Hedera 
zorgt ervoor dat onkruid geen 
kans meer krijgt. Houd 'm wel 
in de gaten want hij kan alles 
overwoekeren. 
Bloeitijd: oktober-november
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Wij wensen u fi jne Kerstdagen, een goede 
jaarwisseling en een voorspoedig 2019.

We zien uit naar een goede samenwerking 
in het nieuwe jaar! 

Hartelijke bedankt  voor 
het vertrouwen en de 
samenwerking in het 
afgelopen jaar. 

In beeld
Bedrijfsuitje

Zo ook ti jdens de escaperoom, waar je goed moet samenwer-
ken om te ontsnappen (wat helaas niet is gelukt….), daarna 
gezellige oud-Hollandse spelen en bowling en natuurlijk als 
afsluiti ng een etentje. We kunnen terugzien op een gezellige en 
geslaagde dag. De foto's zeggen genoeg.   •

Op vrijdag 21 september was ons jaarlijkse 
personeelsuitje. Een dag op een andere manier 
met elkaar bezig zijn versterkt de onderlinge 
band. 

Sneeuwruimen
Sneeuwruimen en zout strooien? We doen 

het ook deze winter weer graag voor u. 
Neem contact met ons op! 

Water afsluiten
Denkt u ook deze winter aan het afsluiten 

van de watervoorzieningen in de tuin? 
Wij komen graag uw sproei-installati e 

afsluiten en doorblazen. 

Voor de winter:
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Aanleg van een moderne tuin met terrassen van 
gevlinderd beton in Meteren.

Voortuin met verlichti ng in Veenendaal. Ook voor diverse 
soorten verlichti ng kunt u bij ons terecht; om de oprit te 
verlichten, om bepaalde punten, zoals bomen, te accen-
tueren of om uw huis te verlichten.

facebook.com /hoveniersbedrijfvandijk

De laatste updates

Blijf op de hoogte
Hoveniersbedrijf van Dijk
17 september 16:56 uur, Meteren

Hoveniersbedrijf van Dijk
18 en 19 juni, Veenendaal
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Aanleg van een strakke tuin met veel groen en een mooie 
strakke vijverparti j in Veenendaal.

In Kesteren hebben we een ‘groen’ schoolplein mogen 
maken bij basisschool het Kompas. Natuurlijk spelen en 
spelend leren staan op dit plein centraal.

Hoveniersbedrijf van Dijk
27 augustus 17:49 uur, Veenendaal

Hoveniersbedrijf van Dijk
14 mei en 2 juli, Kesteren

Op de werkvloer
Nieuwe machines, 
jubileum en bruiloft 

Jubileum Geurt
Op 1 juli was Geurt 12,5 jaar bij ons in dienst. Dit hebben 
we met elkaar gevierd ti jdens een gezellige barbecue met 
al het personeel, vrouwen en kinderen.

Geurt, gefeliciteerd en we hopen dat je nog vele jaren in 
ons bedrijf werkzaam mag zijn!

Jacco & Anne-Ruth 
Op donderdag 22 november is Jacco getrouwd met  Anne-Ruth. 
We wensen hen veel liefde en geluk in hun huwelijk! 

Nieuwe machines
Vanaf half mei heeft  een van onze onderhoudsteams een 
nieuwe bus in gebruik. Deze bus is ingericht voor onder-
houd zonder bestrijdingsmiddelen en is daarom onder 
andere voorzien van een elektrische schoff el, onkruid-
branders en borstelmachines. Op deze manier ontlasten 
we het milieu én ons personeel (ook door de laadklep, 
waardoor er niet meer geti ld hoeft  te worden).
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