Wat kan er mis gaan
bij de aanleg en
onderhoud van uw
tuin?
is een erkend
ontwerpbureau en
hoveniersbedrijf
sinds 1980 en
werkzaam vanuit:
• Zwolle
• Apeldoorn
• Meppel
• Amersfoort

De aanleg va een tuin begint met het ontwerp, c.q. een idee.
Een tuinontwerp begint met het stellen van een diagnose.
Dit houdt in dat de eisen en wensen besproken worden, het gewenst
gebruik, functie van de tuin, uitstraling en sfeer etc..
De prioriteit kan zijn dat u een onderhoudsarme en kindvriendelijke tuin
wenst.
Hierbij is het dan van belang dat alle onderhoudsbesparende onderdelen
aan de orde komen waaruit u een keuze dient te maken.
Het kan dan niet zo zijn dat u een ruim grasveld maakt schommel en/of
speelhuisje met verharding uit grind. Want het grind kan in het gras
komen waardoor grasmaaier wordt beschadigd, het gras onder de
schommel/speelhuisje wordt een modderpoel etc.
Bij een dergelijke opgave is het voor u van belang dat u geïnformeerd
wordt over:
• een gestabiliseerd cunet: hierdoor minder snel verzakking en als het
verzakt meer als geheel,
• een gevoegde bestrating waardoor minder onkruid tussen de voegen
en geen last meer van mieren die het zand omhoog werken,
• eventueel kunstgras onder schommelplek of tuinhuisje
• goede stevige bodembedekkende beplanting
Bij het stellen van de diagnose hoort ook een tuin inventarisatie en een
wezenlijk onderdeel daarvan is de eventuele ondergrondse kabels- en
leidingen, bouwwerken, puinlagen etc. te melden aan de ontwerper.
Als dit niet goed wordt gecommuniceerd zal dit tijdens de uitvoering
kunnen leiden tot stillegging van het werk.
Verstrekken van bouw- en/of kaveltekeningen. Hierbij dient u te
controleren of u wel de juiste en meest recente tekeningen verstrekt,
want deze vormen de basis van de ontwerptekening.
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Ook de terreinafmetingen c.q. grenzen samen met de ontwerper
controleren en langs lopen.
Ook het goed overdenken hoe u uw nieuwe tuin wilt gaan gebruiken is van
groot belang, daar dit voor de ontwerper niet te controleren valt.
Zoals een 2e terras wat later niet gebruikt wordt is erg jammer van de
ruimte, de kosten die daarvoor gemaakt zijn etc…
Zonder een goed plan en een duidelijke werkomschrijving is het
afwachten hoe een ander gaat worden of hoe het gemaakt gaat worden en
dus een basis voor veel missers en frustratie.
In deze ga ik er maar even vanuit dat u een plan laat maken, dat
tenminste uitgewerkt is in:
• een beplantingsplan
• een bestratingplan
• een werkomschrijving
• een gespecificeerd kosten overzicht
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Wat kan er mis gaan
bij de aanleg van uw
tuin?

Plannen kunt u door verschillende mensen laten doen doch als er eenmaal
een plan is kan maar één partij het plan gaan realiseren.
Van belang hierbij is dat u:
• duidelijk afspreekt wanneer de hovenier met zijn werk begint
• hoeveel dagen/weken de realisatie ongeveer gaat duren
• een duidelijke opleveringsdatum
• heldere garantievoorwaarden
Het komt nog te vaak voor dat er wordt afgesproken dat de hovenier op
maandag zal beginnen en het werk 1 week duurt.
Men begint op maandag en dinsdag maar op woensdag en donderdag
moet men even weg voor een spoedklus en op vrijdag komt men maar
een ½ dag want het weekeinde staat voor de deur. Dit is voor u niet
prettig en dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.
Om er zeker van te zijn dat een hovenier zijn werk garandeert zorg dat de
garanties duidelijk op papier staan.
Als u een GROENKEUR hovenier inschakelt krijgt u uitgebreidere
garantiebepalingen dan een niet GROENKEUR hovenier.
Nakomingsgarantie:
Dit houdt in dat als de hovenier het werk niet kan of wil herstellen u een
beroep kunt doen op deze garantie. Bij een gegronde klacht wordt deze
altijd verholpen, desnoods door een ander bedrijf. Dit is voor u
gegarandeerd tot € 20.000,00. Lijkt mij een extra zekerheid want de
realisatie van een nieuwe tuin is vaak een kostbare aangelegenheid.
Deze nakomingsgarantie geeft iedere GROENKEUR hovenier en
tuintechnisch buro is natuurlijk zo’n hovenier.
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Wat kan er mis gaan
bij het onderhoud uw
tuin?

Fouten gemaakt in het onderhoud kunnen jaren van herstek kosten, denk
maar aan verkeerd snoeien of de verkeerde planten verwijderen.
Dit zijn veelal wel de fouten die het meeste gemaakt worden.
Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen dient op de juiste wijze te
geschieden om schade te voorkomen.
Hiervoor dient de hovenier een spuitlicentie te hebben. Het niet hebben
van zo’n spuitlicentie kan boetes opleveren van vele duizenden euro’s.
Ook door het zwart laten werken van mensen in uw tuin kan u en de
uitvoerende mensen boetes opleveren die behoorlijk fors zijn en ook in de
duizenden euro’s kunnen lopen, zowel voor u als de zwartwerker.
De belastingdienst is daar sinds enkele jaren behoorlijk fel op, vooral in de
avonduren en op zaterdagen.
En ook hier geldt een gewaarschuwd mens telt voor 2 en anders kunt u
navraag doen bij de belastingdienst.
Wat ook vaak voorkomt is dat men het gazon te kort maait waardoor de
mat vatbaarder is voor uitdroging, onkruiden, mosvorming e.d.
Een goede afstelhoogte en een regelmatig maairegiem voorkomen veel
ongemak en frustratie bij hen die een strak gazon wenselijk achten.
Ook in het onderhoud is het van groot belang dat u of de hovenier weet
wat er gebeuren moet en hoe.
Samen doen:
U kunt er ook voor kiezen om samen met een ervaren vakbekwame
hovenier uw tuin te onderhouden. Zo leert u tijdens het werken nog een
stukje bij over uw tuin en hoe te onderhouden en ziet u zelf hoe dat
gedaan dient te worden. Als u het dan 2 – 3 keer heeft gezien dan kunt u
het wellicht zelf de volgende keer en doet u het in ieder geval goed.
Een groenkeur bedrijf is verplicht te werken met vakbekwame hoveniers
en natuurlijk mogen er ook assistenten of leerlingen werkzaam zijn, doch
onder leiding van, ter zekerheid voor u als tuinbezitter.
Mocht u vragen hebben of ontwerp – aanleg of onderhoud van uw tuin,
bel of mail (a.bijl@tuintechnischburo.nl) me maar.
Succes en wie weet tot ziens!
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