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Duurzaam in alle facetten 
Tenge Hoveniersbedrijf gaat het onderhoud uitvoeren van 

het groen rond het nieuwe Lidl distributiecentrum. Dit grote 

complex ligt op het Internationaal Bedrijvenpark Friesland 

in Heerenveen. Het vloeroppervlak is maar liefst 46.000 
m2.  

 
Computerschets Lidl distributiecentrum 
 
Het complex behoort tot de duurzaamste gebouwen van 

Europa. Zo is er overal led-verlichting en die is alleen aan 

wanneer er mensen in de ruimte zijn. Ook houdt het bedrijf 

rekening met uilen, zwaluwen en vleermuizen door 
nestkasten en een vleermuizenburcht te bouwen.  

Rotondes Heerenveen blijven actueel 
Al vaker besteedden we in de nieuwsbrief aandacht aan de 

fleurige rotondes in Heerenveen. Nieuw is deze keer dat 

Tenge Hoveniersbedrijf het onderhoud van zes rotondes 
voor een jaar heeft geadopteerd.  

  
Wethouder Age Hartsuiker en Mello Tenge  
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Beplanting, onderhoud en verzorging zijn geheel in handen 

van het bedrijf. In ruil daarvoor zijn er reclameborden 

geplaatst. In deze tijd waarin iedereen op de kleintjes moet 

letten is dit initiatief een mooie vorm van samenwerking 
tussen overheid en bedrijfsleven. 

Freek opnieuw geslaagd 
Opnieuw een feestelijk moment voor Freek Koppelmans. 

Begin dit jaar slaagde hij voor zijn rijbewijs. Dit keer kon de 

vlag uit voor zijn diploma van de MBO-opleiding tuin, park & 

landschap, onderdeel hovenier, aan het Nordwin College in 

Heerenveen (de nieuwe naam voor het AOC). Nog meer 

goed nieuws: hij heeft inmiddels een auto én een contract 
bij Tenge Hoveniersbedrijf! 

  

Onderhoud Tjongerschans digitaal 
Ook in het groenonderhoud is digitalisering volop aan de 

orde. Zeker bij de Tjongerschans in Heerenveen. Het 

onderhoud van het groen rond dit ziekenhuis is sinds kort in 

handen van Tenge Hoveniersbedrijf. De totale buitenruimte 

is door een bureau helemaal digitaal ingemeten. Het 
meetlint kwam er niet meer aan te pas.  

  

Alle onderdelen staan afzonderlijk in de computer, met 

daaraan gekoppeld de onderhoudswerkzaamheden in aard, 

aantal en tijd. Zo is precies in beeld hoe vaak het gras 

bijvoorbeeld bemest en gemaaid wordt per jaar en hoelang 

de mannen er mee bezig zijn. Aanpassingen zijn op deze 

manier snel en efficiënt te verwerken. En dat is heel handig 

bij de verbouwingen waar De Tjongerschans momenteel 

mee bezig is. 

Nieuw terras op 18 meter hoogte ... 
Een hoveniersbedrijf verwacht je in een tuin of desnoods in 

een boom, maar niet zo gauw op 18 meter hoogte. Daarom 

was onderstaand tafereel in de K.R. Poststraat heel 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

bijzonder: alle benodigdheden voor een houten vlonder 

gingen met een ladderlift naar de 4e verdieping van een 

appartementencomplex. Wat was er aan de hand?  

   
Ladderlift                             Aanleg dakterras           Dakterras klaar 

De bewoonster is blij met haar grote terras en wil er een 

mooi ingerichte buitenruimte van maken,  met veel groen 

en bloeiende planten. De betontegels die er lagen, vond ze 

daar niet bij passen. Met Hoveniersbedrijf Tenge was ze 

bekend vanuit een vorige woning en de mannen vonden 

haar vraag interessant. Snel hadden ze bekeken hoe ze dit 

project gingen aanpakken. In de volgende nieuwsbrief en 
op de website komen foto’s van het ingerichte terras.  

Vakantie voor de mollen 

Onze mollenvanger, Willem de Boer, is tijdelijk even uit de 

roulatie. Hij krijgt een nieuwe heup, dus het verzoek aan de 

mollen is om zich even rustig te houden totdat Willem weer 
terug is. Wij wensen Willem een voorspoedig herstel toe! 

    
Mollenvanger Willem de Boer 

Tuintips voor de zomer 

Heggen snoeien 

Na de langste dag komt voor veel soorten een tweede 

groeigolf. Dit jaar is alles wat later, dus heggen van beuk, 

haagbeuk, taxus, buxus en meidoorn kunnen ook begin juli 

nog gesnoeid. Pak de klus aan tijdens een bewolkte dag, 
want teveel zon zorgt voor verbranding van het blad.  

Gazon 

In zomer kunt u het gras een of twee keer per week 

maaien. Niet te kort wanneer het droog is en dan het liefst 

’s avonds om verdamping door de snijwonden te 
voorkomen. 

Vogels 

Vogels kunt u ’s zomers helpen door in droge perioden een 



 

 

schotel water in de tuin te zetten.  

Late bloeiers 

In oktober nog mooie bloeiers in de tuin? Plant eens een 

laatbloeiende clematis. Of anemonenknolletjes. Die bloeien 
ca. drie maanden na het planten.  

Mieren 

Probeer eens natuurlijke middelen om mieren te verdrijven: 

strooi witte peper op hun route, of fijn gesnipperde ui, 

restjes koffie of wrijf de route in met knoflookteentjes. Veeg 

het uitgegraven zand over de bestrating, zodat het weer 

tussen de voegen komt. 

  

    

  

 

 

 

Ook deze mailing is gemaakt met  
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