- bedrijfsdonateurs -

NTs verwelkomt
nieuwe bedrijfsdonateurs
De Nederlandse Tuinenstichting biedt bedrijven die de missie van de NTs ondersteunen een
bedrijfsdonateurschap aan. Bedrijven als kwekerijen, leveranciers van hoogwaardige tuinproducten,
tuinarchitecten en -ontwerpers en hoveniers krijgen via diverse communicatiekanalen toegang tot de
achterban van de NTs en kunnen aldus hun klantenkring en omzet vergroten.
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De afgelopen maanden hebben wij een aantal nieuwe bedrijfsdonateurs mogen
verwelkomen; enkele van hen worden binnenkort uitgebreid gepresenteerd via
onze (social) media. Hierbij een korte introductie.
Historisch Groen Beheer houdt zich bezig met het praktisch beheer van historisch
groen. Na tweeëntwintig jaar werken in het historisch groen heeft Klaas de Boer
een schat aan kennis en ervaring om klanten bij te staan. Zijn werkveld bestaat
uit het verzorgen van subsidieaanvragen, het uitvoeren van projecten, advisering,
planvorming en uitvoering in opdracht van rentmeesters, adviesbureaus, tuin- en
landschapsarchitecten, hoveniers en aannemers.
Hoveniersbedrijf Stip te Elspeet is een partner bij het aanleggen, renoveren
en onderhouden van tuinen. Drijfveer is het rentmeesterschap voor mens,
plant en milieu. Het bedrijf verzorgt beheerplannen, meerjarenplannen en
herinrichtingsplannen. Hoveniersbedrijf Stip is NL Professional bij NL Greenlabel.
Stadshoveniers heeft 10 jaar ervaring met het aanleggen en onderhouden van
gemengde beplantingen, zowel vaste planten als eenjarigen. Doel van Diederik
Schwaanhuyser van Stadshoveniers is om het groen in de stad naar een hoger
niveau te tillen. Diederik ontwerpt beplantingen, geeft advies, coacht en voert
fijn onderhoud uit zoals het snoeien van fruit. Voor onderhoud en aanleg van de
gehele tuin werkt hij samen met andere hoveniers en een landschapsontwerper.
René Koot van Koot Software Design voert drie websites die voor onze donateurs
interessant kunnen zijn:
• Plantenkennis(www.plantenkennis.com):
Een computerprogramma/elektronische encyclopedie met gegevens en foto’s
van 7.000 planten. De database wordt ook gebruikt voor een plantengids op
de website van Groei&Bloei en voor de app Plantenzoeker van Groei&Bloei.
• Plantago (www.plantago.nl):
Een website met 160.000 plantennamen en 40.000 foto’s en informatie waar
de plant te koop is in Nederland en België.
• Plantenvinder (www.plantenvinder.nl):
Een meertalige website waar planten kunnen worden gezocht op basis van
hun kenmerken zoals bloeitijd, bloemkleur, standplaats en dergelijke.
Adviesburo Groene Monumenten is een advies- en onderzoeksbureau gespecia
liseerd in historische tuinen, parken en landschappen. Adviesburo combineert
de passie voor cultuurhistorie met een bos- en natuurbeheerachtergrond.
De activiteiten bestaan uit beheer, herstel en aanpassing van tuin en park, in
combinatie met een tuinhistorisch onderzoek of cartografische quick-scan.

