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e Tuindokter herstelt evenwicht
aar het fout gaat
riek is, belt de dokter. Wanneer je huisdier zich niet
:r voelt, ga je naar de dierenarts. Maar wat doen conmten als ze tijdens het tuinieren op zieke planten of anproblemen stuiten? Sinds 2007 kunnen zij terecht bij De
Jokter. het bedrijf van Stefaan Bingé. Tijdens een grontuininspectie achterhaalt hij de oorzaken van de verlende tuinproblemen, duidt hij op de gevolgen en stelt hij
elijke oplossingen voor. Kwalitatieve nazorg dus, op maat
de klant. Specifiek inspelend op diens behoeften. Dit beis helemaal geen concurrentie voor tuinarchitecten enierners, maar vooral een aanvullende dienstverlening met
chilIende mogelijkheden tot samenwerking, ook voor an: professionele ondernemingen uit de groene sector.
rkwsterval
moet Je aan een interview trekken en sleuren. Woorden in de mond leg[innen afmaken. De hele trukendoos bovenhalen om toch maar een goed
:1 te kunnen schrijven. Niet hier. De Tuindokter is een spraakwaterval. Echt.
IS bij tijden geen speld tussen te krijgen. Maar zo kregen we natuurlijk heel
nto over deze creatieve duizendpoot...
an Bingé (35) is sinds zijn kindertijd gepassioneerd door de harmonie tus- .
roe. en bloei, mens en dier, huis en tuin. Na de opleiding tuinbouw stuje hij voor landschaps- en tuinarchitect. Eenactiviteit die hij nog steeds
ert, al kiest hij de geselecteerde tuinontwerpen en uitvoerders (het moet
en) met zorg uit. In elk van zijn ontwerpen zijn duurzaamheid en tijdloosde kernbegrippen, naast het esthetische aspect. Zo werden er in heel
ideren, maar ook in Nederland en Frankrijk; al enkele doordachte projecten
aliseerd.
pathologie
Ir waar het werk voor vele tuinarchitecten eindigt bij het ontwerpen en reaen van een tuin, begint het pas voor Stefaan. Tijdens de beginjaren van zijn
ère stuitte hij in de tuinsector op tal van problemen waar geen kant-en-klaar
/Oord op bestaat. Pathogene organismen, actieve bodembacteriën, symbi:he schimmels of complexe waterproblematiek, ... Voor velen, particulieren
rofessionelen, een oersaaie materie die vaak enkel in gespecialiseerde lituur (veel te) technisch beschreven wordt. Maar het is precies die kennis
je motor is van zijn bedrijf. Stefaan verdiepte en specialiseerde zich verder
antenziektekunde - of fytopathologie - en ging in 2007 aan de slag als 'De
dokter. Zijn missie luidt: "evenwicht herstellen waar het fout gaat".
ncreet inspecteer en controleer ik de tuinen van mijn opdrachtge;_Problemen worden nauwgezet vastgesteld, vastgelegd in een uitgede tuinscan en correct geanalyseerd. Ook bij twijfels of op verzoek van

de klant worden er stalen genomen. Hiervoor werk ik samen met gerenommeerde onderzoekscentra en labo's zoals het Instituut voor Landbouw- en
Visserijonderzoek (ILVO), de Bodemkundige Dienst van België (BDB) en het
Proefcentrum voor Sierteelt (PCS). Na het verkrijgen van de juiste labo-analyse
stel ik de diagnose en bied ik afdoende oplossingen aan voor de vastgestelde
tuinproblemen. "
In praktijk voert De Tuindokter de volgende activiteiten uit:
- Tuinbezoek, grondige inspectie en tuindiagnose.
-;Opmaken van expertiserapporten, onderhoud- en bemestingsadviezen;
- Bestrijden van mossen en groenaanslag tussen terrastegels, op beplanting,
bomen en heesters, rieten daken, zonnepanelen, ...;
- Professioneel bestrijden van mollen en woelratten maar ook biologische bestrijding van insecten, schimmels, ... in hagen, gazons, bomen;
- Nemen van bodem-, loof- en waterstalen.
- Onderzoek verrichten op vastgestelde problemen;
- Testen en aanpassen waterkwaliteit van zwemvijvers, waterpartijen, ...;
- Bodemperforaties en -injecties
"Elke plant, boom, heester en kruidachtig gewas in een tuin, heeft nood aan
verzorging die aangepast dient te worden aan de specifieke behoeften en de
omstandigheden waarin ze groeit. Zelfs in dezelfde tuin kunnen verschillen ontstaan die een andere oplossing vergen."
"Mijn werk is daarbij complementair aan dat van tuinarchitecten. De meesten
van mijn collega's staan immers ook na de oplevering in voor een gedegen nezorg. Maar waar dit voor hen vooral onderdeel is van een kwalitatieve service.
ligt hier bij mij het zwaartepunt van mijn activiteiten."
"Ik ben dan ook geen concurrent van andere professionelen. Integendeel, éls
externe adviseur kan ik tuineigenaars vaak makkelijker overtuigen cat De!)éé~::
ingrepen of werkzaamheden in hun tuin moeten worden uitgevoerd. ':.ei::::tuinaannemers ten goede komen. Het is een wissel\'.ec<iGg. D22-':F, .••.overz. in V1;:anderensamenwerken met collega =uiflêr.:'1·=e;:=e~ e~ =_,-ê2--~
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