
DE HULPLIJN Als tuinier een hovenier inschakelen is voor velen  
not done. Maar zo nu en dan en hier en daar wat hulp  
kan het tuinplezier juist vergroten. 

En de winnaars zijn...
Elke editie geven we aan tien trouwe  
leden (willekeurig gekozen) een  
DeWit-cadeaupakket met daarin een 
plantschepje, cultivator en cape cod wieder. 
Niet zomaar een cadeaupakket, nee, het 
gereedschap is gepersonaliseerd: naam, 
jaartal van lid worden en het Groei & Bloei-
logo staan in het houten handvat gebrand. 
Houd dus elke nieuwe Groei & Bloei  
goed in de gaten, want je kan zo een van de 
gelukkigen zijn. 

10
trouwe leden

 beloond

‘

Tuinier: Paul Kramer (44) 
Hulpvraag: irrigatie- en beplan-
tingsplan beschaduwde bak 
Helper: hovenier Bastiaan Hoog-
land van Sfeertuinen (Linschoten)

In de gemetselde bak aan ons 
huis hebben de planten dit 
jaar voor het eerst uitbundig 

gebloeid: in violetblauw, warm 
donkerrood en roomwit. Als je 
het tuinpad opstapte naar de 
voordeur, was dit kleurenfeest 
een echte blikvanger - ook 
al ligt de bak in de schaduw 
en onder een afdak. Met de 
beplanting hebben mijn vrouw 
en ik een paar jaar getobd. In 
het tuincentrum kochten we 
elke lente blind wat we mooi 

vonden, wel voor zo’n 300 euro. 
Maar de planten sloegen niet 
aan, en de aarde leek in de hete 
zomers op speelzand. En eerlijk 
gezegd vergaten we weleens 
water te geven. Bij vrienden 
zagen we hoe tuinkeurhovenier 
Bastiaan Hoogland iets tofs 
van hun tuin had gemaakt. In 
de borders bloeit altijd wat en 
de plantenbakken zijn een lust 
voor het oog. Een afspraak was 
gauw gemaakt. Bastiaan raadde 
ons de Rainbird kraancomputer 
aan: een computergestuurd 
druppelleidingsysteem, met 
een tijdsslot op de buitenkraan. 
Samen met hem heb ik de bak 
leeggeschept en met duurzaam 
bemeste aarde gevuld. Opdat 

vocht niet doorslaat naar de 
woning, kwam aan de gevelkant 
een plastic zeil. Hij voerde ook 
de vaste planten aan: een mix 
van groenblijvers die mooi 
bloeien. Daartussen legden 
we ten slotte de geperforeerde 
tuinslang. Zoals gezegd, met 
verbluffend resultaat! De slang 
loopt ook door de borders in 
onze voortuin. Bastiaan zocht 
plantcombinaties uit die gedijen 
op het noorden en opeenvolgend 
bloeien. Nou, het heeft gegroeid 
en gebloeid als een malle. En het 
was ook snel dichtgegroeid, zodat 
de buurkatten er niet meer in 
kunnen poepen. Maar toen kreeg 
ik een luizenplaag … Na één 
appje had ik advies van Bastiaan 

dat perfect werkte: larven van 
lieveheersbeestjes over de 
planten uitstrooien. In tuinieren 
krijg ik steeds meer plezier, al 
ben ik een beginneling. Ik wist 
van irrigatiesystemen, maar 
welke moesten we hebben? Hoe 
leg je dat aan? Zo’n steuntje in 
de rug van een groenexpert 
kon ik goed gebruiken. 
Bovendien kost het je per saldo 
minder. We hoeven niet steeds 
nieuwe planten te kopen; deze 
investering hebben we er in twee 
seizoenen uit. Over water geven 
maken we ons ook niet meer 
druk. We kunnen zelfs met een 
gerust hart op vakantie.’

tekst MIRIAM DART

DEZE TIEN MENSEN VALLEN NU IN DE PRIJZEN 
 ● J.B. Altona (Alphen a/d Rijn)
 ● R. Aleven (Zevenaar)
 ● B.R. Lubbersen (Putten)
 ● A.A. van der Zee (Amersfoort)
 ● Corrie Rijneveld-van Dam (Polsbroek)

 ● Judith de Savornin Lohman (De Bilt)
 ● A.J. Haverhals (Maren-Kessel)
 ● J.J.M.A. Thuyls (Oostrum)
 ● J.J. de Klerk (Oosterhout)
 ● Miranda Heller (Mariahoop).
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