11

lliDEN STYLE NEWS

n. Wanneer oplossingen die ik aanbied ingrijpend
Ir professionele partners uit de buurt."

zijn, kan ik doorverwij-

rcadernie
[ deelt zijn kennis en ervaring met andere professionelen

en geïnteres-

1 via

het opleidingscentrum
'Graenacademie'.
Daarbij geeft hij cursussen
I van interessante onderwerpen zoals insecten, gras, bodemsamenstelmtenvoeding, schimmels, ...

lP mijn site kunnen consumenten

en professionelen filmpjes vol tips &
ownloaden. Via het delen van kennis wil ik een brug van vertrouwen
1 naar potentiële klanten en hen uitleggen wat ik doe, hoe ik het doe, en
1." Meer info vind je op www.detuindokter.be
.

:s voor nieuw tuinprogramma
werkte eerder mee aan het VTM-pragramma
'Groene Vingers' (20'0'7Hij antwikkelde ondertussen zelf twee formats uit voor een nieuw tuinnma .ap televisie.

"Het tweede format, 'De Tuinfabriek' , wordt een permanente openluchtbeurs waarin professionele partners samenwerken am hun innovatieve creaties, knowhow en professionele technieken te tanen aan het publiek. In het
thema-tuinen-park
kamen 48 inspirerende verschillende tuinconcepten vier
kwadranten met elk twaalf verrassende tuincancepten
die het hele jaar daor
piekfijn verzorgd warden daar meerdere partners. Centraal in het park kamt
het 'Huis van de Tuinier', een staaltje creatieve taparchitectuur
opgebauwd
met duurzame, natuurlijke materialen. Naast een infarmatief en educatief gebauw is het een oriëntatieplaats
en inspirerend trefpunt vaar bezoekers,
Verder dient het aak als modern apleidingsinstituut
vaar zowel professionals
als habbytuiniers."
"Het is de bedoeling dat dit vaaruitstrevende
project van opzet tot realisatie
gevolgd wordt door een cameraploeg, met als apotheose de apening vaar het
grote publiek. De kijker krijgt op die manier een unieke blik achter de schermen
en wordt geënthousiasmeerd
vaar het uiteindelijke doel. het creëren van een
vaaruitstrevende
tuincultuur in Vlaanderen dat haalbaar én betaalbaar is vaar
iedereen. "

Tuindokter' blijft ik mijn missie trouw: evenwicht herstellen waar het
at. Met het programma wil ik andersteuning bieden voor iedereen die
wil tuinieren. Via duidelijke voorbeelden, leuke tips en tricks in speelse
enbare locaties zullen we de
enepreken en aanzetten om
tenteel te tuinieren. Hoe en
I moet je verschillende
grond-

"Na de opening kunnen bezoekers blijven genieten van het themapark, er
ideeën apdoen én er aak de tentaangestelde cancepten kunnen kapen.
Bezoeker zullen er immers de geschikte tuinarchitect af -aannemer vinden aan

gebruiken? Hoe zet je nutecten of actieve bacteriën uit in je tuin? Welke planten groeien in welke
Nelke planten zijn familie van elkaar? Waar let je op als je planten kiest?
I invasieve planten en waarom vervangen we ze beter door inheemse?

nieren. We zullen daarbij werken zonder chemicaliën maar gebaseerd op actief bademleven, nuttige schimmels en
insecten, alsaak met inheemse planten, ... Het zal de antwoorden bieden ap alle
tuinprablemen die tuiniers ervaren."

UMijn werk is complementair
aan dat van tuinarchitecten

juiste gereedschappen vaar de verschillende tuinactiviteiten?
Hae
correct een boom? Hoe onderhoud je een vijver en een IBA-systeem?
I de juiste uitvoeringstechnieken
vaar het maaien, snoeien en spitten?
gramma wordt een mooie mix van tanen, uitleggen en doen."

de hand van zijn presentatietuin. Het
wordt een belevingspark waarin alle.
zintuigen geprikkeld warden en dat
een taanbeeld is van het 'nieuwe' tui-
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Over beide formats warden ap dit moment onderhandeld met een bekend productiehuis. Wie interesse heeft in een samenwerking kanStefaan vrijblijvend
contacteren op info@detuindokter.be

