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Met een hartelijke groet van Edwin van Dijk

Terug- en vooruitkijken 
Bij het lezen van dit magazine is het jaar al 
weer bijna ten einde. We kunnen terugkijken 
op een jaar waarin we weer veel mooie, nieu-
we projecten hebben mogen realiseren. Zeker 
de variatie daarin  was dit jaar groot. Van een 
voortuin tot  belevingstuin en hele buitenter-
reinen. 
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Ook de hoeveelheid vast onderhoud is afgelopen jaar behoorlijk 
gegroeid. Hiervoor hebben we Patrick aangenomen, hij wordt 
verderop in dit magazine aan u voorgesteld.

Nieuwe website
Afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met het vorm-
geven van onze nieuwe website. Door middel van deze nieuwe 
website willen we u nog meer op de hoogte houden van ont-
wikkelingen binnen ons bedrijf, afgeronde projecten en actuele 
werkzaamheden. We hopen dat u er veel inspirati e uit kunt halen 
en voor vragen of opmerkingen kunt u ons alti jd bellen of mailen.

Tot slot willen we u als onze vaste klantenkring hartelijk danken 
voor het gestelde vertrouwen in ons bedrijf. We merken iede-
re keer weer dat er veel van onze werkzaamheden voortvloeien 
uit de relati es die wij met u onderhouden. Zowel bij uzelf als via 
mond tot mond reclame bij uw familie, bekenden en buren. Daar 
zijn wij erg blij mee! En natuurlijk hopen wij dat we u ook in het 
nieuwe jaar weer kunnen helpen bij de realisati e van nieuwe tuin-
plannen of u kunnen ontzorgen in het onderhoud van uw tuin.

Wij wensen u goede Kerstdagen en een voorspoedig 
2018!

Magazine No. 13
Dit magazine is een uitgave van 
Hoveniersbedrijf van Dijk. Deze wordt 
exclusief verspreid en wordt u grati s 
aangeboden.
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In de tuin

Verbod op 
chemische 
onkruidbestrijding
Per 1 november 2017 is het gebruiksverbod 
van professioneel gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen op verharding uitgebreid naar 
niet-verharding. De oorzaak hiervan is dat het 
gebruik van chemische bedrijdingsmiddelen, 
naast de gezondheidsrisico's voor de mens, tot 
verlies van biodiversiteit leidt. 

Nieuwe manieren
Voor ons als hoveniersbedrijf heeft  dit als resultaat dat onkruid 
steeds lasti ger te bestrijden is. Anderzijds worden er nieuwe 
technieken op de markt gebracht die de bestrijding mogelijk 
maken. Zo kan het onkruid bestreden worden met heet water, 
hete lucht, branden en borstelen. 

Wat u kunt doen

In de prakti jk wort er nog regelmati g azijn of 
schoonmaakzijn gebruikt om onkruid te bestrijden. 
Dit middel staat inmiddels ook op de lijst 'niet 
toegestane middelen'. Wat u wel mag doen om 
onkruid te bestrijden? We hebben twee milieu-
vriendelijke mogelijkheden: 

Onkruid overgieten met kokend water
Kokend water is vaak de meest milieuvriendelijke 
oplossing. Het resultaat is ook direct zichtbaar. 
Door de hitt e stollen de eiwitt en in de plant. De 
geraakte delen beschadigen direct. Wanneer er 
voldoende water wordt gebruikt, kunnen zelfs de 
wortels beschadigen. Bij bijvoorbeeld een paarden-
bloem of wortelonkruid is het aan te raden om veel 
water te gebruiken.

Het afdekken van oppervlakten
Door het afdekken van oppervlakten, gaat onkruid 
vanzelf dood door lichtgebrek. Wanneer u een stuk 
landbouwzeil een periode lang laat liggen, vernie-
ti gd u al de meest hardnekkige vormen van onkruid 
(heermoes, zevenblad, etc).

Tevens kunt u een laagje compost aanbrengen in 
de border (plantenperk). Compost is verhitt e grond 
waar geen onkruidzaad meer in zit. Het onkruid-
zaad in de border komt te diep te zitt en om te 
ontkiemen. Een laag van 5 centi meter is al
voldoende.

Tuinkwesti e
De levende tuin

Veel moeite om uw tuin tot leven te brengen is 
het niet. Eén steen weghalen voor iets groens 
maakt al een verschil. Zo brengt u een heel 
ecosysteem op gang: Want bloemen, planten, 
bomen en struiken zorgen voor insecten, 
insecten voor vogels en vogels weer voor 
andere dieren. 

Als hoveniersbedrijf hebben we veel aandacht voor de levende 
tuin. Wat in een levende tuin is de natuur te zien, voelen, horen, 
ruiken en proeven. Wat een beetje groen met mensen en dieren 
doet, is van onschatbare waarde. Daarnaast helpt het ook nog 
eens mee tegen wateroverlast en zuivert het de lucht. 

Een  levende tuin maken
In onze tuinontwerpen zoeken we alti jd naar de juiste verhou-
ding van stenen en beplanti ng. Op die manier maken we tuinen 
die leven. 

Bomen verwijderen onze fi jnstof
Een boom van 20-25 jaar oud verwijdert per jaar 
gemiddeld 100 gram fi jnstof (de uitstoot van een 
personenauto over 1800 km) uit de lucht.

Wist u dat?

Zorg voor een levende bodem
Bacteriën, schimmels, insecten en regenwormen in de 
grond zorgen dat de voedingsstoff en binnen het bereik 
van de planten komen. Ze zijn essenti eel voor gezonde en 
vitale planten en bloemen. Maak daarom je eigen com-
posthoop en laat bladeren gerust liggen in de borders. 

Kies groen waar dieren van kunnen eten
Let bij het kiezen van bloemen en planten op nectar, 
geuren, en kleuren en eetbare producten, zoals vruchten. 
Vogels, vlinders, bijen en andere insecten halen daar hun 
voedsel vandaan. Struiken en bomen bieden dieren veili-
ge beschutti  ng en een plek om zich voort t eplanten. 

Bespaar geld door slimme beplanti ng
Planten en struiken kunnen zorgen voor verkoeling en 
isolati e. Als daar slim gebruik van kan worden  gemaakt, 
kan in huis energie worden bespaard. Denk bijvoorbeeld 
aan groene dakbedekking of begroeiing tegen de gevel. 

Wat u kunt doen
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zijn. Geuren, kleuren en smaken worden geprikkeld door middel 
van kleurrijke beplanting, de volière, een waterschaal voor de 
vogels en een tuinkas voor het kweken van groente en kruiden.

Aansluiting
De buitentuin is aangelegd in aansluiting op de binnentuin zodat 
er een herkenbaar geheel ontstaat, waarin bewoners en buurtge-
noten elkaar kunnen ontmoeten.

Tuintafereel

De Bloementuin in 
Geldermalsen

Door de jarenlange, prettige samenwerking 
met de STMR mochten we dit jaar een binnen- 
en buitentuin bij de Bloementuin in Gelder-
malsen ontwerpen en realiseren.

Deze belevingstuin maakt het voor de bewoners mogelijk om in 
een veilige en vertrouwde omgeving te genieten van het buiten-
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Mankracht

Patrick van
Tongeren
Vanaf 1 oktober hebben wij Patrick van 
Tongeren welkom mogen heten in ons team.
Patrick is geen onbekende voor ons, vorig 
schooljaar liep hij al 2 dagen in de week stage 
binnen ons bedrijf toen hij nog op het Helicon 
zat. 

“Ik ben Patrick, 18 jaar, en woon met mijn ouders en zus in Lien-
den. Voetballen is mijn grote hobby. Ik ben daarom elke  zater-
dag met de A1 te vinden op het veld van FC Lienden. Ik ben dit 
schooljaar begonnen met de hoveniersopleiding aan het Wellant 
College in Houten en doe daar de BBL-opleiding. Ik doe daarmee 
vier dagen prakti jkervaring op bij Hoveniersbedrijf van Dijk en ga 
daarnaast één dag in de week naar school voor de theorie. 

Het groen heeft  er alti jd al bij mij in gezeten. Vroeger hielp ik 
mijn opa alti jd al mee in de moestuin en was als het even kon 
buiten bezig. Ik heb mijn plek dan ook goed gevonden in de on-
derhoudsploeg bij Hoveniersbedrijf van Dijk.”

We wensen Patrick veel werk- en leerplezier binnen ons bedrijf 
en wie weet komt u hem nog eens tegen.

Gastronomisch
Ge haktt  aart met 

na sikrui den

Bereidingswijze
• Verwarm de oven voor op 200 °C. Laat het deeg ontdooien.
• Snijd het steeltje van de rode peper uit het groentepakket. 

Halveer de peper in de lengte en verwijder met een scherp 
mesje de zaadlijsten. Snijd de peper in ringetjes. Bak in een 
droge braadpan het gehakt in 4 min. rul. Voeg de peper en de 
nasi/bamigroente toe en bak 2 min. mee. Meng ondertussen 
het zakje nasimix met het water, de sambal en de ketjap, voeg 
toe en bak 1 min. mee. Laat het gehakt-groentemengsel iets 
afk oelen.

• Klop de eieren los. Vet de ovenschaal in en bekleed de vorm 
met het deeg. Schep de eieren door het gehakt-groentemeng-
sel. Schep het mengsel in de taartvorm. Bak de taart in het 
midden van de oven in ca. 25 min. gaar en goudbruin. Serveer 
met de atjar.

Deze keer schotelen we een winters recept 
voor met een mix van Franse (de quiche), de 

Hollandse (het gehakt) en de Indoneschie 
keuken oosterse ingrediënten. Eet smakelijk! 

  Bereidingstijd: 20 min. bereiden / 25 min. oventijd     

   Porties: 4

   Boodschappenlijstje
 - 5 plakjes deeg voor harti ge taart (diepvries)

- 500 g nasi/bami groentemix

 - 300 g rundergehakt

 - 48 g mix voor nasi (zakje)

 - 50 ml kraanwater

 - 1 tl sambal

 - 1 el ketjap manis

 - 3 eieren

 - 2 el olijfolie

 - 1 pot atjar tjampoer

Hoveniersbedrijf van Dijk   
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Aanleg van een Franse tuin bij een vrijstaande woning 
aan het water in Veenendaal.

Ook voor de inrichti ng van uw buitenterrein kunt u bij 
ons terecht. Volg ons op Facebook voor het resultaat van 
een parkeerterrein, speelveld en dierenweide in Asch.

Aanleg van een onderhoudsvriendelijke tuin voorzien 
van kunstgras in Beneden-Leeuwen.facebook.com /hoveniersbedrijfvandijk

Via Facebook houden wij onze volgers met enige regel-
maat op de hoogte van actuele projecten. Wilt u op de hoogte 
blijven van alle ontwikkelingen? Like ons op Facebook. 

De laatste updates

Blijf op de hoogte

Hoveniersbedrijf van Dijk
16 november om 14:19 uur

Hoveniersbedrijf van Dijk
27 november om 14:43 uur

Hoveniersbedrijf van Dijk
13 juni om 12:22 uur

Bedankt voor het 
vertrouwen en de samen-

werking in 2017. 
Wij wensen u goede kerstdagen, 

een goede jaarwisseling en alvast een voor-
spoedig 2018.

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

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. 

Onderhoud nieuw winkelcentrum in Lienden
Op 22 november is  in Lienden het nieuwe winkelcentrum Mid-
den-Betuwe geopend. Wij zijn gevraagd om de huurders te ont-
zorgen door het totaalonderhoud van het gehele buitenterrein 
van hen over te nemen.

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

De werkvloer
Volop bedrijvigheid

Bekijk onze nieuwe website:
wwww.hoveniersbedrijfvandijk.com
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