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Een terugblik op 2012
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In tegenstelling tot orkaan Sandy, die enkele weken geleden de
Oostkust van Amerika teisterde, waren de weergoden in België
ons wel goedgezind. De zomer deed dit jaar erg laat zijn intrede
maar dat belette ons niet heel wat projecten te realiseren.
Zo hebben wij met veel enthousiasme onze groene vingers
losgelaten op zorgcentra, appartementen, daktuinen en tal van
uitzonderlijk mooie particuliere tuinen.

wij u langs deze weg
uitdrukkelijk
voor
en

het
de

bedanken
vertrouwen

c
onstructieve

samenwerkingen
afgelopen


jaar

het
en

Lees meer

Maak uw tuin winterklaar
De herfst is al even in het land en de eerste nachtvorst heeft
ondertussen zijn intrede gedaan. Concreet betekent dit dat onze
tuinen zich stilaan opmaken voor hun winterslaap. Ontdek hier
hoe u uw tuin winterklaar kan maken.
Lees meer

wensen wij u alvast een
mooie start voor 2013.

Wat heeft 2013 in petto?

Samen met u blikken we

Heel wat, als we ons orderboek bekijken. Naast een aantal
uitdagende projecten, staan er ook enkele niet te missen events
op de agenda. Benieuwd wat we u te bieden hebben?
Lees meer

terug op het succesvolle
en vruchtbare jaar dat
we achter de rug hebben.

Wij gaan verder op de ingeslagen weg
Net als de afgelopen jaren, focussen we ons in 2013 op onze
3 hoofdactiviteiten: de aanleg van kwaliteitsvolle tuinen en
omgevingsprojecten, daktuinen en gevelbegroeiing. Bij ieder
project staan de opdrachtgever en zijn wensen centraal. Samen
slaan we de handen in elkaar om uw droom vorm te geven en te
vertalen naar een prachtig groen resultaat.

Lees meer

Mini-facelift voor onze website
Groenbedrijf Van Vlierden
Berghei 10 I 3910 Neerpelt
Tel: +32 11 64 20 28
info@vanvlierden.com

www.vanvlierden.com

Om u nog beter te informeren en te laten meegenieten van onze
projecten, geven we onze website regelmatig een opfrisbeurt.
Ook nu zijn we achter de schermen weer druk aan het werk om
alles in goede banen te leiden. Binnenkort kan u het resultaat
bewonderen op het gekende adres www.vanvlierden.com
Wij houden u op de hoogte!

Het Van Vlierden team
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Een terugblik op 2012
Zo stonden wij onder meer in voor de groenaanleg bij volgende projecten:
•
•
•
•
•
•

Kapittelhof in Lommel
Da Vinci in Overpelt
Belgisch paviljoen op de Floriade in Venlo (Nederland)
Tal van particuliere tuinen
Het Vijverplein in Zutendaal en het Vondel in Testelt waar we momenteel de laatste hand aan leggen
Exclusief wooncomplex (Dethier) met zeer mooie waterpartij in Sint-Truiden

Ook onze sector is voortdurend onderhevig aan veranderingen. Zo merken we de nieuwe trend op waarbij bouwpercelen
door verkavelingen steeds kleiner worden. Maar kleiner staat zeker niet synoniem voor minder gezellig. Met het nieuwe
concept van ‘sleutel-op-de-tuin’ krijgen muurconstructies en water een steeds prominentere rol in de tuin. Een mooie
uitdaging waar onze tuinarchitecten zich graag in vastbijten!
Terug

Maak uw tuin winterklaar
Wij zetten alvast enkele handige tips voor u op een rijtje:
•
•

•
•
•
•
•
•

Het plantseizoen is gestart en loopt tot eind april. Dit is de periode om bloembollen in de
grond te steken om zo een kleurrijk voorjaar te garanderen.
Vanaf nu kan u bomen en grote heesters snoeien. Houd er wel rekening mee dat noten,
kastanjes en druiven voor eind december gesnoeid moeten zijn. Anders lopen ze het risico
teveel te bloeden en zo veel sap en energie te verliezen aangezien de sapstroom reeds
zeer snel weer op gang komt.
Dek vaste planten af met een laagje bladeren, compost of een mengeling van mest en turf.
Voorzie rozen van een laag stalmest. Bij stamrozen is het belangrijk de occulatie (de plaats
waar de plant op de onderstam geënt is) te beschermen.
Wanneer u het gazon voor de laatste keer heeft gemaaid, raden wij aan om kalk te
strooien. Zo bestrijdt u niet alleen mos maar kan u in het voorjaar ook genieten van een
fris groen tapijtje.
Sluit alle buitenkranen af en laat de beregening leeg tegen vorstschade.
Zet alle kuipplanten tijdig binnen. U hoeft ze geen water meer te geven, zo voorkomt u
wortelrot.
En natuurlijk mogen we in de koude wintermaanden de vogeltjes niet vergeten. In de
handel vindt u tal van mogelijkheden om deze tuinvrienden te voederen.
And last but not least … Heeft u plannen voor het nieuwe tuinseizoen? Laat het ons
weten. Met veel enthousiasme benutten wij de wintermaanden om ook uw tuin makeover tot in de puntjes voor te bereiden.
Terug
Groenbedrijf Van Vlierden - info@vanvlierden.com -

www.vanvlierden.com
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Wat heeft 2013 in petto?
- Zo zijn we op donderdag 9 mei 2013 als sponsor aanwezig tijdens de gekende Ronde van Limburg. Graag nodigen
we onze trouwe klanten uit om in de voormiddag samen met ons deel te nemen aan een fietstochtje door de prachtige
bloesemstreek. In de namiddag kan u genieten van de voorbijtrekkende Ronde van Limburg.
Wil u erbij zijn? Laat het ons weten via info@vanvlierden.com of op het nummer …. Wij reserveren alvast een plaatsje voor
u in ons, uiteraard geheel dopingvrije, Van Vlierden peloton!
- In juni 2013 laten we samen met u de champagnekurken knallen naar aanleiding van ons 50-jarig jubileum. Binnenkort
lichten we met plezier een tipje van de sluier. Houdt dus zeker onze volgende nieuwsbrieven in het oog!
Terug

Wij gaan verder op de ingeslagen weg
Onder het motto ‘Wat begint met een idee om met Van Vlierden in zee te gaan, resulteert in complimenten van over de hele
wereld’ trachten wij onze klanten steeds de meest hoogstaande en creatieve oplossingen aan te bieden.
- Tuinaanleg: Op het vlak van tuinaanleg bieden wij u een totaalconcept aan waarbij wij
zowel het tuinontwerp, als de aanleg en het jaarlijkse onderhoud voor onze rekening
nemen. Met andere woorden, wij nemen u alle zorgen uit handen zodat u kan genieten
van een kwaliteitsvolle tuin die volledig overeenstemt met uw wensen.

- Daktuinen: Of het nu gaat om nieuwbouw of een renovatieproject, wij transformeren
elk dak in een heerlijke groene oase van rust. Wij bieden hierbij oplossingen aan voor
zowel intensieve groendaken (ook wel daktuinen genoemd waarbij je eigenlijk een echte
tuin met gras, struiken en bomen hebt) als extensieve groendaken (ook wel gekend als
vegetatiedaken waarbij de begroeiing zich beperkt tot mossen, kruiden en vetplanten).
En dit met een jarenlange garantie.
Bovendien oogt uw grijs dak niet alleen mooi en levendig, maar creeërt het groen heel
wat economische, ecologische en esthetische voordelen.
- Gevelbegroeiing: De tuinsector is steeds in evolutie en groeit mee met de noden van de
maatschappij. Door de dichte bebouwing van de laatste jaren, de toenemende mobiliteit
en het veranderende klimaat is er steeds meer vraag om groenconcepten in de verticale
richting te ontwerpen. In steeds meer overheidsinstellingen, winkelcentra, ziekenhuizen
en andere openbare ruimtes zie je vandaag groene gevels, wat zonder twijfel voor een
intensere groenbeleving zorgt. Als tuinspecialist denken wij hier uiteraard mee en bieden
wij onze klanten vandaag al verticale tuinwanden aan.

Terug
Groenbedrijf Van Vlierden - info@vanvlierden.com -

www.vanvlierden.com

