
Zonnige start van het tuinseiZoen 
Tenge Hoveniersbedrijf vraagbaak bij lentekriebels

Edwin werkt alweer tien jaar bij Tenge Hoveniers-
bedrijf. Hij is een veelzijdige duizendpoot: hij maakt 
tuinontwerpen, beplantingsplannen en bestekken, 
is leidinggevende en voert gesprekken met (poten-
tiële) opdrachtgevers. Dat past precies bij Edwin: de 
afwisseling tussen binnen en buiten en tussen wer-
ken met je handen en werken met je hoofd. Ook het 
creatieve proces om met de wensen van de klanten 
een mooie tuin te maken die precies bij hen past, 
geeft hem iedere keer veel plezier en energie. Met 
zijn twintig jaar ervaring in het hoveniersvak heeft 
hij genoeg praktische kennis en tips paraat om er-
voor te zorgen dat iedere tuinliefhebber met veel 
plezier in de tuin aan de slag gaat. Edwin: “wat is er 
nou mooier dan mensen helpen met iets waar je 
zelf goed in bent? Het kost mij weinig moeite en het 
is fantastisch om te doen!” 

voorjaarsklussen 
Voor alle klussen geldt dat goed gereedschap en 
het gebruik van de juiste middelen het werk ge-

makkelijker maakt. Na de winter zijn de groen ge-
worden terrassen en tuinpaden vaak een doorn in 
het oog. Tenge Hoveniersbedrijf werkt met een ver-
beterd organisch middel dat bestanddelen bevat 
van plantenzuren. De resultaten zijn veelbelovend. 
Voordeel is ook dat het alleen de algen aanpakt en 
niet schadelijk is voor andere planten of dieren. 
Schuttingen en vlonders kunnen ook met dit mid-
del worden behandeld. Voor het snoeien van klim-
mers en andere vaste planten is een scherpe snoei-
schaar van belang. Daarbij  merkt Edwin Boonstra 
dat tuiniers vaak te voorzichtig zijn bij het aanpak-
ken van hun vlinderstruiken, rozen of hortensia’s. 
Zijn advies: “snoei maar eens wat gedurfder dan je 
anders zou doen. Het ergste wat er kan gebeuren is 
een jaar met wat minder bloei, maar de plant knapt 
er enorm van op.”

Waar gras is, groeit geen mos
Voor veel mensen is mos in het gazon de reden om 
enthousiast aan de slag te gaan met een (verticu-
teer)hark. Dat levert veel dood materiaal en mos op, 
waardoor het lijkt alsof de klus bijzonder succesvol 
was. Helaas blijkt dat vaak niet het geval en komt 
het mos weer terug. Het is belangrijk om tijdig met 
verticuteren te beginnen: in het tweede jaar van 
een nieuw gazon. Met de scherpe messen van een 
verticuteerhark of verticuteermachine snijd je de 
graswortels door, waardoor de plantjes op die plek-
ken weer nieuwe scheuten gaan vormen oftewel 
gaan ‘uitstoelen’. Zo ontstaat een dichte en stevige 
grasmat, waardoor mos minder kans krijgt. Schrik 
niet van de kale plekken die er eerst ontstaan, want 
dat is eenvoudig op te lossen door graszaad bij te 
zaaien.  

scheuren loont
Het voorjaar is de tijd om vaste planten te scheuren. 
Dat is veel gemakkelijker dan de meeste mensen 
denken en het geeft mooie resultaten. Spit de plan-
ten eruit, scheur de buitenkanten eraf of steek ze 
los met een scherpe schep en gooi de binnenkan-
ten weg. Alchemilla mollis (Vrouwenmantel), Geum, 
Sedum en Aster zijn enkele soorten die enorm op-
knappen wanneer u ze eenmaal in de drie à vier 
jaar op deze manier verjongt. Bemest meteen uw 
borders wanneer u in de tuin aan de slag gaat. De 
lente is ook hier de ideale tijd voor. Weet u niet he-
lemaal zeker wat het meest geschikt is voor uw tuin 
en grondsoort? Een eenvoudig onderzoekje geeft 
snel duidelijkheid. Bel gerust met Edwin of een van 
zijn collega’s  voor advies. Of maak een afspraak om 
uw tuinplannen en vragen vrijblijvend met ons te 
bespreken. Wij denken graag met u mee!

Het mooie weer en de uitbundig bloeiende krokussen, narcissen en tulpen 
zorgen ervoor dat de tuinliefhebbers graag weer buiten aan de slag gaan. 
Toch zijn er in het voorjaar soms dingen waar zij niet goed raad mee weten. 
Zoals een gazon vol mos, lege plekken in de borders of groene aanslag op 
terrassen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling! Edwin Boonstra, ontwerper 
en allround hovenier zegt daarover: “bij Tenge denken we in oplossingen en 
met die insteek hebben we al veel tuinbezitters verder kunnen helpen.” Edwin Boonstra
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