
Hoveniersbedrijf Loek Barte
Hoveniersbedrijf Loek Barte is een klein hoveniersbedrijf 

uit Tienhoven waar persoonlijk contact met de klant 

voorop staat. Wij helpen u graag bij het uitvoeren van de 

volgende werkzaamheden:

• Tuinonderhoud 
• Tuinontwerp 

• Tuinaanleg 
• Tuinadvies

Al 28 jaar een specialist in hovenierswerk!



Tuinonderhoud

Wilt u ook in de zomer van een mooie tuin genieten? Dan 
is het belangrijk om in het voorjaar hiervoor de basis te 
leggen. Wij helpen u graag bij het onkruidvrij maken van 
uw tuin, schoonmaken van bestrating of bijvoorbeeld het 
mesten van het gazon en de borders.

Voorjaarsbeurt

Door het uitvoeren van tuinonderhoud in het najaar, zorgt 
u ervoor dat uw tuin écht klaar is voor de winter, en alvast 
voor het nieuwe tuinseizoen. Wij helpen u graag bij het 
opruimen van bladeren, afknippen van vaste planten en 
bijvoorbeeld het snoeien van beplanting en bomen.

Najaarsbeurt

Het voorjaar is hét moment om te beginnen met gazon 
onderhoud. Maar ook tijdens de rest van het tuinseizoen 
en zelfs in de winter heeft het gazon onderhoud nodig. Wij 
helpen u graag bij het verticuteren en bemesten van uw 
gazon, zodat er een mooi en groen gazon ontstaat.

Gazon onderhoud

De buxus wordt al geruime tijd aangetast door de 
buxusmot. Wij adviseren om de buxusmot niet te bestrijden 
met chemische middelen, omdat dit ten koste gaat van de 
biodiversiteit (denk aan de vogels die de rupsen eten) in de 
tuin. Wij helpen u graag bij het snoeien van uw buxus.

Buxus



Tuinontwerp

Gebaseerd op uw wensen en passend bij uw huis en woonomgeving maakt onze
tuinarchitect een passend ontwerp voor u.

Naar uw wens
We houden rekening met bijvoorbeeld 
gebruik van kleuren, stijlen, materialen en 
bloeivoorkeuren. Maar ook uw levensstijl 
is bepalend. Is bijvoorbeeld gras voor uw 
kinderen belangrijk? Dan houden wij daar 
rekening mee.

Ons ontwerptraject:
•  Gratis intake gesprek met Loek Barte. 
•  Vervolgafspraak met onze  
 architect en Loek Barte.
•  Schets met 1 of 2 alternatieven.
•  Bespreking van de schetsen en  
 keuze.
•  Definitief ontwerp en offerte 
 (eventueel met beplantingsplan).
•  Akkoord offerte en start aanleg tuin  
 door Hoveniersbedrijf Loek Barte.

Uw tuinontwerp is helemaal gratis als u besluit het traject voort te zetten en de tuin 
door Hoveniersbedrijf Loek Barte laat aanleggen. In het geval dat u alleen kiest voor 
een vakkundig ontwerp, bedragen de kosten tussen €150,- en € 700,-. Dit is afhankelijk 
van de grootte van uw tuin en het ontwerp.

Een nieuwe tuin doet wonderen!

 
U kunt ons bereiken via: 

Info@hovenierloekbarte.nl 

06-537 30 412 of 0346-282 395

www.hovenierloekbarte.nl



Tuinaanleg

Tuinaanleg kan bestaan uit het aanleggen van een volledige tuin of een onderdelen 
daarvan. Wij werken met ons eigen tuinontwerp en uiteraard ook met een ontwerp 
wat u ons aanlevert.

Maar ook zonder ontwerp gaan wij graag voor u aan de slag. U vertelt ons wat uw 
wensen zijn en wij voeren vakkundig de werkzaamheden voor u uit. Vooraf ontvangt u 
altijd een passende offerte.

Hoveniersbedrijf Loek Barte kan bijvoorbeeld het volgende voor u maken en 
aanleggen:

• Bestratingen   • Terassen  • Vlonders
• Schoeiingen   • Verhardingen  • Waterpartijen
• Vaste beregening  • Erfafscheidingen, schuttingen en pergola’s

Een nieuwe tuin doet wonderen!



Tuinadvies

Kunt u wel wat advies gebruiken, maar is een nieuw ontwerp of aanleg niet nodig?
Ook dan kunt u terecht bij Hoveniersbedrijf Loek Barte. Wij helpen u graag.

Onze vakmensen geven antwoorden op vragen als: 

•  ‘Wanneer en hoe moeten we onze haag snoeien?’
•  ‘Wat kan ik doen bij groene aanslag op onze bestrating?’
•  ‘Mijn gazon is niet mooi. Mos, onkruid en dode plekken overal. Wat kan ik  
 hier aan doen?’
•  ‘Er zitten “beestjes” in mijn bomen en planten. Hoe kom ik daar van af?’
•  ‘Mijn beplanting heeft vorstschade opgelopen. Wat kan ik nu het beste doen?’
•  ‘Eiken processierups in uw tuin? Wat kan ik hier aan doen?’

Tuin-en beplantingadvies

Neem gerust contact op met 

één van onze specialisten!  

 

Wij helpen u graag.

 
U kunt ons bereiken via: 

Info@hovenierloekbarte.nl 

06-537 30 412 of 0346-282 395

www.hovenierloekbarte.nl


