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Hovenier Ad van Ketel is blij met de producten van Ecostyle.

Wesseling Tuinen werkt met Ecostyle

Wesseling Tuinen uit Haarlem is een mid-
delgroot hoveniersbedrijf met veertien 
medewerkers. Wesseling heeft opdracht-
gevers van Texel tot Den Haag. Het 
portfolio bevat veel bijzondere klussen. Zo 
moest er een schoolplein leeggehaald 
worden en veranderen in een 
natuurspeeltuin, en werd in opdracht van 
Natuurmonumenten de entree en 
hertenweide van landgoed Koningshof 
opgeknapt. Wesseling werkt voor 
particulieren, Natuurmonumenten, 
bedrijven en allerlei andere klanten.

'Bodemkunde komt in sommige 
beroepsopleidingen niet meer aan 
bod, terwijl dat juist de basis is'



INTERVIEW

Wij, als hoveniers, bemesten de bodem en de 
bodem voedt de plant. We bemesten dus niet 
de plant zelf.’ Voor het bemesten van borders 
gebruikt Wesseling Tuinen vooral Myco-Siertuin 
van Ecostyle. ‘Het was al een fijn product, maar 
onlangs is het vernieuwd en nu werkt het nóg 
beter. Het zijn korrels die prettig te verwerken 
zijn en het werkt al vanaf een temperatuur van 
vijf graden.’ Daarnaast is Terra-Fertiel, een orga-
nische bodemverbeteraar op basis van schim-
mels, bacteriën en gisten, een door Wesseling 
Tuinen veel gebruikt en aanbevolen product.

Fijne partner
Ad ervaart de verhouding met Ecostyle als een 
partnerschap. ‘We hebben regelmatig contact. 
Hebben we vragen, dan wordt door Ecostyle 
actief meegedacht en geadviseerd. Ook staan 
ze open voor eventuele kritiekpunten van onze 
kant. Het is een goede partner; ze zijn kundig, 
reageren en bewegen altijd snel. Wij zijn heel 
tevreden over het product en over de samen-
werking.’

Minder inboet
Ad: ‘Ik probeer mensen te overtuigen om 
Ecostyle te gebruiken. Ecostyle is echt orga-
nisch; dat gaat niet op voor alles waar “orga-
nisch” op staat. Bovendien levert het niet alleen 
mooiere, maar ook gezondere planten op. De 
uitval van planten in een nieuwe haag is lager, 
mede dankzij het gebruik van de juiste produc-
ten. Minder inboet is meer winst. Wat wil je nog 
meer?’

Dankzij een laagje broodmeel stuift de kalk niet meer.

 Ecostyle voor de professional

Micro-organismen

De cyclus in het bodemleven
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