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1994-2014: 20 jaar Tenge Hoveniersbedrijf  
Op 3 maart was het 20 jaar geleden dat Mello en Nelleke Tenge 
van start gingen met Tenge Hoveniersbedrijf. Ter gelegenheid 

van dit jubileum bracht wethouder Coby van der Laan een 
bezoek aan het bedrijf en stond er een artikel in de 
Heerenveense Courant. Na afloop van het bezoek vertelde ze 
getroffen te zijn door de passie en het ondernemerschap van 
Mello Tenge.  

 

De manier waarop hij en zijn vrouw het bedrijf hebben 
opgebouwd tot het allround hoveniersbedrijf dat het nu is, sprak 
haar bijzonder aan. Wethouder Van der Laan: “Mello Tenge heeft 
een scherp oog voor zijn omgeving, of dat nu planten zijn of 
mensen. En dat zie je terug in de manier waarop hij het bedrijf 
leidt.” Lees hier het artikel. 
 

Dubbel feest 
Niet alleen bestaat het bedrijf dit jaar 20 jaar, Mello Tenge had 
ook nog een ander feestje te vieren: hij werd 50! De 

medewerkers hadden natuurlijk een paar verrassingen voor hem 
in petto. Zo stond er een grote Abraham voor de ingang van het 

bedrijfspand en een matrixbord aan het begin van it Kylblok. Alle 
passanten toeterden die dag vervolgens flink bij het 
voorbijrijden.  
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Nieuwe bedrijfswagen 
Een van de bedrijfswagens van Tenge Hoveniersbedrijf is 
afgelopen week vervangen door een nieuwe bus. Het is een 
FUSO Canter, afkomstig van Wensink in Heerenveen, dealer van 
Mercedes-Benz, Ford en FUSO bedrijfswagens. Beide bedrijven 
werken al langer naar volle tevredenheid samen. Tenge 
Hoveniersbedrijf verzorgt het groenonderhoud van Wensink 

Heerenveen en heeft er zijn bedrijfswagens in onderhoud.  

 

Arnold Uyt den Boogaard van Wensink  (l) feliciteert Feitze Leemburg met de nieuwe 

FUSO Canter 
 
Voor de medewerkers van Tenge Hoveniersbedrijf betekent een 
bedrijfswagen meer dan alleen een transportmiddel. Veiligheid, 
betrouwbaarheid en gebruiksgemak staan voorop. Gereedschap, 
materiaal, nieuwe beplanting en tuinafval worden ermee 

vervoerd. In de winter komt de zoutstrooier erachter. Bij al deze 
toepassingen is praktisch en veilig werken van belang. 
Doordachte voorzieningen zoals handgrepen en opstapjes helpen 
daarbij. 

Nieuwe gezichten 
Tony Roffelsen en Jan Postma zijn dit voorjaar nieuwe gezichten 
bij Tenge Hoveniersbedrijf. Tony maakt deel uit van het 
onderhoudsteam. Hij heeft veel ervaring in het groen. Lange tijd 

werkte hij bij een hoveniersbedrijf en later bij een organisatie 
voor kinderopvang. Helaas ging deze failliet, maar gelukkig kon 
hij via AB Vakwerk snel terecht bij Tenge. Zijn eerste ervaringen 
zijn positief. Hij houdt ervan zijn werk slim te organiseren en dat 
sluit perfect aan bij de manier van werken die Tenge 
Hoveniersbedrijf hanteert. Duidelijkheid, goed communiceren en 
een handige taakverdeling zijn daarbij belangrijke ingrediënten.  

Tony Roffelsen laadt het materiaal uit 

Jan Postma heeft ervaring met veel verschillende 
groenwerkzaamheden. Hij gaat zowel in tuinaanleg als –

onderhoud aan de slag. Dat is handig en komt de flexibiliteit van 
de planning ten goede. Jan ervaart zijn eerste weken eveneens 
positief.  
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Gereedschap en kleding zijn prima in orde en ook vindt hij de 
werkstructuur plezierig. De planning is duidelijk, zodat iedereen 
altijd precies weet welk materiaal en welke bus voor de klus 

nodig is en daardoor zijn er geen misverstanden. In zijn vrije tijd 
is Jan ook graag buiten bezig, bijvoorbeeld in zijn tuin. Met oog 
voor detail heeft hij die zo ingericht dat er altijd iets bloeit en dat 
het er ook in de winter mooi uitziet.  

Gras, gras en nog eens gras 
Het voorjaar trad vroeg in. De hoge temperaturen zorgden 
ervoor dat het gras al snel flink begon te groeien. Voor het 

maaien had dat gevolgen. Tenge maait het gras bij verschillende 
bedrijven en organisaties. De messen van de maaiers snijden het 
gras heel fijn, waardoor het maaisel kan blijven liggen. Dit wordt 
mulchen genoemd. Het laagje zorgt voor bemesting, 
bescherming tegen droogte en remt onkruidgroei. 

 
Tony Roffelsen (l) en Harro ten Hoor aan het werk 
 

Engerlingen 
Afgelopen jaar was er veel overlast van de larven van 
(mei)kevers, ook wel engerlingen genoemd. Om schade aan 
gazons in de toekomst te voorkomen, maakt Tenge 

Hoveniersbedrijf wel gebruik van een nieuwe biologische 
methode. Het middel bevat een knoflooksubstantie en wordt een 
aantal maal per jaar opgebracht. Het heeft niet meteen effect, 
maar werkt wel langdurig. De larven gaan op de vlucht voor de 

knoflook en graven zich zo diep in dat ze geen voedsel meer 
kunnen vinden.  

 

Een andere natuurlijke methode: zwart landbouwplastic op het 
gazon leggen en 24 uur laten liggen. De larven komen omhoog 

en kruipen ertegenaan.  En wie kippen heeft, laat ze eens los in 
het gras: zij verlossen u ook van de engerlingen! 

Tuintips 

Groot is in 

De Dahlia ‘Dinner Plate’-collectie is gekozen tot zomerbol van het 
jaar. De bloemen zijn tot wel dertig centimeter in door- snee. 
Met het planten van dahliaknollen kunt u beginnen 2 tot 3 weken 
voordat de kans op nachtvorst is verdwenen. Ze komen dan net 

boven de grond als er geen kans meer is op vorst. Bescherm ze 
wel tegen slakken.  



 

 

 

 

  

  

  

 

Versla het mos 

Verticuteren blijft de boodschap om mos uit uw gazon te weren. 

De scherpe messen van een verticuteerhark of verti-
icuteermachine snijden de graswortels door, waardoor de 
plantjes op die plekken 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.  

IJsheiligen 

“Voor ijsheiligen de bloempotten buiten, veelal kun je er dan 

naar fluiten”. Dit gezegde uit de volksweerkunde slaat op de 
periode van 11 mei tot en met 14 mei die gezien wordt als de 
grens tussen de periode met mogelijk nachtvorst en zomers 
weer. Dek vorstgevoelige planten af met kartonnen dozen of 
grote omgekeerde grote bloempotten. Of zet er een parasol of 
grote paraplu overheen. Na IJsheiligen neemt de kans op 
nachtvorst sterk af. 

Voorjaarssnoei 
Direct na de bloei kunt u voorjaarsbloeiers als Forsythia, Ribes, 
Kerria en winterjasmijn snoeien. Uit kunt daarbij ook enkele oude 
takken vlak boven de grond weghalen om een mooie struik met 
jonge takken te houden. Buxus en taxus kunnen nu ook al een 
eerste maal gesnoeid worden.  
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