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Tuinkennis delen
TuindokTer STefaan Bingé in eerSTe Boek van reekS
Kennis delen, dat is de
missie van tuindokter
Stefaan Bingé. Via zijn
website, tuinbezoeken,
cursussen, voordrachten
en nu ook zijn eerste
boek, De tuindoktergenees zelf je planten.
“Als je planten door en
door kent, zijn de problemen die ze vertonen al
voor de helft opgelost.”
“Als je aan de stam van een boom snuffelt, ruik je of er kevers in zitten”, zegt
Stefaan met grote stelligheid. Hij hoeft
niet te snuffelen aan de lindes die aan
de rand van het plein staan waar we
hebben afgesproken. Hij merkt meteen
op dat ze zijn aangetast door de lindeboomwesp. “Als je de bladeren bespuit
met olie, komt daar een film op zodat de
eieren van de wesp zich niet meer kunnen vastzetten.”
Stefaan ís gewoon een tuindokter, het is
geen pet die hij opzet tijdens de werkuren. “Ik heb geen hobby’s, maar ook
geen werk”, zegt hij daar zelf over. Hij
kijkt met duidelijk plezier naar twee
wielertoeristen die hun fiets tegen de
kiosk op het plein zetten en er de weelderig bloeiende surfinia’s in de bloembakken bewonderen. “Mooi hé. ‘s Morgens aan een bloem ruiken, is voor mij
de echte start van de dag.”
Hij wordt gedreven door passie en
nieuwsgierigheid. Passie voor planten,
voor de natuur. “Elk jaar opnieuw ben
ik geboeid door het ontluikend groen.
Ik word er zelfs stil van. Ik ga naar buiten om de natuur te ruiken en te voelen.
Als kind al wou ik weten hoe de natuur
in elkaar zit, waarom er blaadjes groeiden aan de takjes die ik als afsluiting
had gezet rond de kleine loopweide van
mijn cavia’s. Want ik vroeg voor mijn
eerste communie geen computerspelletjes maar duiven, cavia’s en planten.”
Zijn passie voor de natuur leidde tot een
studie van landschaps- en tuinarchitectuur, al is hij niet zo veel actief als tuinarchitect. “Voor een opdrachtgever de
juiste tuin creëren, vraagt heel veel tijd.
Daarom doe ik liever 1 tuin heel grondig, in plaats van meerdere projecten
snel af te haspelen. Ik werk op maat van
de klanten en neem er de tijd voor.”
Maar de overgrote meerderheid van
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