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Minze van Dijk…
Wij vinden het belangrijk om het contact met onze klanten te hebben
en te houden. Daarom willen we op regelmatige basis van ons te laten
horen. Dat doen we onder meer met onze facebookpagina. De
gedachte is dat een regelmatig verschijnende nieuwsbrief een mooie
aanvulling kan zijn. We vinden het leuk om onze klanten wat over hun
tuin te laten vertellen. Dit keer laten we het woord aan Marian Jansma
voor wie we een tuin aan het water hebben mogen aanleggen.
Verder denken we dat we u een plezier kunnen doen met praktische
tips en trics voor seizoensgebonden tuinonderhoud.
Veel leesplezier gewenst. Mocht u op- en aanmerkingen hebben: u
kunt altijd bellen of mailen via: minze@vandijktuinengroningen.nl.
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Een kijkje in de tuin van Marian Jansma
Garmpoleiland is de straat van bestemming voor een gesprek met Marian
Jansma. Zij, haar partner en hun drie kinderen bewonen daar sinds de zomer
2018 een nieuw huis aan het water. Garmpoleiland is een nieuw gemaakt
schiereiland in de stadse wijk Ter Borch in de ‘plattelandsgemeente’ Tynaarlo.
Dat is even wennen nadat je een ruim aantal jaren in de Buitenhof in Groningen
hebt gewoond. Marian is opgegroeid in Eelde en heeft lang op diverse plaatsen
in de stad gewoond. De nieuwe plek combineert de voordelen van dichtbij stad
en dichtbij de ‘roots’. Dat bevalt. Maar ook het wonen in de Buitenhof was, op
z’n Gronings gezegd, niet slecht. Een iets grotere tuin met veel bloemen en
planten. Aandacht vragend. Dat wel, het onkruid groeit net zo snel als de planten in de tuin. Je blijft er
mee bezig. Andere tijden breken aan. Een keuzemoment ligt voor. Gaan we ons huis aanpassen aan
nieuwe inzichten en wensen of gaan we verkassen? Toen de plannen voor het Garmpoleiland aan bod
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kwamen, werd de knoop doorgehakt en gekozen voor verhuizen naar een nieuw te bouwen huis. Het huis
is gereed maar de toegangsweg doet vanwege het zandige karakter nog historisch aan. De locatie is
prachtig, gelegen aan het water en van veel licht voorzien. Het huis is modern en strak, de tuin niet heel
groot. Het is de wens om meer actief op het water en in de nabijgelegen Onlanden te zijn dan in de tuin
onkruid te wieden. Het groen mag echter niet ontbreken. Dat betekent diep nadenken over wat je wil.
Het Internet is zeer behulpzaam en de website van Van Dijk Tuinen Groningen blijkt een bron van
inspiratie. Zo komt het contact met Van Dijk Tuinen Groningen tot stand. Gesprekken volgen en met hulp
van een tuinarchitect wordt een fraaie verbeelding van de toekomstige situatie gemaakt. Over de offerte
voor de tuinaanleg worden Marian en haar familie het snel eens. De strakke lijnen van het huis komen
terug in de tuin. De bijzondere ‘schuur’ wordt met nieuwe duurzame materialen gemaakt. In vakterm:
dubbele thombus prodiel thermo spruce. Dat is met een thermische behandeling verduurzaamd hout met
een kwaliteit die vergelijkbaar is met tropisch hardhout. De pergola biedt een doorkijk naar het water. En
in het groen plant Van Dijk moerbeibomen, in leidakvorm aangebracht. De tuinaanleg verloopt naar wens.
Marian is zeer te spreken over de aanpak en de betrokkenheid van de medewerkers. Het zijn mensen die
zeer bewust voor het vak van hovenier hebben gekozen en gemotiveerd zijn om een mooie tuin aan te
leggen. Van Dijk Tuinen Groningen heeft er een tevreden klant bij.
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Tips en trics
Snoeien
Het is verstandig om bepaalde soorten van planten en
struiken voor half januari te snoeien. Dat geldt
bijvoorbeeld voor esdoorn, walnoot, haagbeuk, berk en
druif. Vanaf half januari komt de sapstroom op gang
waardoor later snoeien nare gevolgen kan hebben: n.l.
(dood)bloeden.
Voor de druif geldt dat later snoeien wel kan maar dan
moet een flink deel van de rank blijven staan of
wachten totdat er blad verschijnt en dan rigoureus
snoeien.
Druif

Afdekken vorstgevoelige planten
Vorstgevoelige planten als vlinderstruik en sommige soorten lavendel kunnen maar beter afgedekt
worden. Bij voorkeur met natuurlijke materialen als blad en (dennen)takken. Plastic kan ook als
afdekmateriaal gebruikt worden. Het nadeel van plastic is dat het geen lucht door laat. Bij een beetje

warmer weer wordt het dan vochtig en kan de plant gaan
rotten. Het advies is dan ook om de afdeklaag bij het
warmer worden er af te halen. En daarna natuurlijk alert te
zijn op nieuwe vorst.
Er zijn ook planten die iets minder gevoelig voor vorst zijn.
Oleander, laurier en olijf kunnen best tegen een beetje
nachtvorst. Alleen als de vorst harder toeslaat, moeten ook
deze planten tegen al te strenge vorst worden beschermd
bijvoorbeeld door ze in de luwte te zetten
Kuipplanten kunnen maar beter binnen worden gezet.
Oleander

Bollenplanttijd
Uitkijken naar het voorjaar? De voorpret begint bij het planten van de bollen, tulpen, hyacinten,
krokussen. Dat moet voor de vorstperiode gebeuren. Een bollenpakket is een ideaal cadeau rond
Sinterklaas en Kerst.
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Vijver
Schaatsweer, vijver bevroren! In ondiepe vijvers overleven de vissen het niet. Zorg voor een vorstvrij
winteronderkomen en laat de vissen geleidelijk aan de hogere temperatuur wennen.
Welke vijver dan ook, zorg in ieder geval voor een wak. Niet hakken maar voorzichtig ontdooien met
een pannetje of een blik. Met een polletje riet zorg je ervoor dat de vijver in ieder geval op één plek
openblijft en zuurstof wordt toegevoerd.

Hortensia’s
Bij hortensia’s voor de winter niets doen. De oude
bloemen kunnen rustig blijven zitten. Snoeien vóór de
winter geeft beschadigingen in de houtstructuur. Je
haalt als het ware een beschermende laag weg
waardoor de vorst tot diep in de plant kan
doordringen. Pas na de vorst snoeien.

Hortensia

Gras
Sluit het seizoen goed af met een lichte maaibeurt. Laat het gras liever een
beetje te lang dan te kort en verwijder bladeren. Goed is om nu een flinke
kalkgift aan te brengen zodat het gras daar in het voorjaar profijt van heeft.

Gereedschap
Na een seizoenlange trouwe dienst is ook het
gereedschap toe aan een rustperiode. Als de
schaatsen uit het vet worden gehaald, is het tijd om
het gereedschap schoon te maken en in te vetten.
Onderhoud vraagt tijd maar het is de moeite waard.
Gereed maken voor een nieuw seizoen zet de
gedachten op een nieuwe periode van groei en
bloei in de tuin. Ook goed voor het welbevinden!

………………………………………………
Van Dijk Tuinen Groningen
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wenst u hele fijne
feestdagen en een goed
begin van een mooi nieuw
tuinjaar!

Stationshal Groningen
Disclaimer: De Nieuwsbrief is met zorg samengesteld. Van Dijk Tuinen Groningen houdt zich echter niet aansprakelijk voor
schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluit iedere
aansprakelijkheid daarvoor uit.

