HB TUINTECHNIEK

“BLAUW VORMT
HET NIEUWE GROEN”
SPECIALIST IN

HB TUINTECHNIEK PROMOOT BLAUW ALS ONMISKENBAAR VERBONDEN MET GROEN. “HET VORMT DE

BEREGENING,
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VIJVERS, FILT ER-

PRACHTIG BLOEIEN”, VERTELT KRIS BOUHUIJZEN.

SYSTEMEN EN
BUITENVERLICHTING
5 VASTE MEDEWERKERS,
WERKGEBIED:
HEEL NEDERLAND
EN DELEN VAN
DUITSLAND EN BELGIË
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HB Tuintechniek is sinds 1997 de specialist in technische
oplossingen voor tuinen, zoals beregening, vijverbouw,
filtersystemen en buitenverlichting. Het familiebedrijf, opgericht door Henk Bouhuijzen, is een partner voor hoveniers en tuinarchitecten, aldus Kris Bouhuijzen: “Steeds
meer hoveniers en tuinarchitecten zien de meerwaarde
van een technisch tuinspecialist. Ze kunnen hun diensten
verbreden door met ons samen te werken. Wij zijn een verlengstuk van hun expertise.”

Ook in Nederland biedt beregening absoluut een meerwaarde, stelt Bouhuijzen. “Het Nederlandse klimaat kent
steeds meer extremen. Beregening is een waarborg van je
tuininvestering en geeft veel gemak. Ook bij nieuw aangelegde tuinen is het van belang om via beregening een
optimale groei te garanderen. Zeker op zandgronden als de
Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe kun je eigenlijk niet
meer zonder beregening.” Druppelsystemen zijn ook een
uitkomst voor eigenaren van dakterrassen voor de automatische bevloeiing van potten en plantenbakken.
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Een borderrijke tuin in Utrecht
is voorzien van een onzichtbaar
weggewerkt pop-up-vernevelingssysteem. Dankzij de frequentie gestuurde pomp krijgt elke
sproeigroep water van een constante druk, onafhankelijk van
de grootte. Dit werkt energiebesparend. Bij de beplantingen
die te hoog zijn voor besproeiing,
is een druppelbevloeiing aangebracht. Ook de koivijver werd
aangelegd door HB Tuintechniek.
In Kamerik werd langs deze
landelijke woning een 4 meter
brede en 40 meter lange natuurlijke waterloop aangelegd, die
uitmondt in een grote aangelegde plas. De drijvende fontein
in het midden is niet alleen fraai,
maar zorgt tevens voor de nodige
beluchting van het vijverwater.
Zwemvijvers moeten – wil je er
in kunnen zwemmen – wel een
redelijke afmeting hebben.
HB Tuintechniek toverde in Woerden een oude gierput om in een
heerlijke zwemvijver. “Het was
al een vijver, maar het lukte de
klant eerst niet om het water

HB Tuintechniek bedient zowel het hogere segment van de
particuliere tuinmarkt, als overheden en bedrijven. Zo worden onder meer de daktuin van Hogeschool Windesheim
in Zwolle en de tuin van de GGD Rotterdam-Rijnmond fris
en groen gehouden met beregening, evenals de Vaste Plantentuin in De Tuinen van Appeltern. “Wat je ook steeds
meer ziet, is verticaal groen”, aldus Bouhuijzen. “Niet-grondgebonden systemen van planten aan een gevel, zoals bij
het nieuwe Eneco-kantoor in Rotterdam. Ook daar installeren we watergeefsystemen voor, volledig op afstand bestuurbaar.”

helder te houden”, verklaart
Bouhijzen. Deze zomer kan er
weer worden gezwommen.
“En in de winter zou je er zelfs
op kunnen schaatsen.”
Bezoek de website
www.hbtuintechniek.nl
voor meer informatie.

HB TUINTECHNIEK
Energieweg 15A
3481 MC Harmelen
0348-444693
www.hbtuintechniek.nl
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Een tweede segment vormen vijvers en filtersystemen.
Vooral zwemvijvers zijn in opkomst, aldus de tuintechnicus.
“Het betreft een zwembad met een natuurlijke uitstraling,
waarbij het water wordt gezuiverd via een apart helofytenfilter. Er komt geen chloor of zout aan te pas; je zwemt in
fris, zoet, helder water, net als in een bergmeertje.” Het
zwemgedeelte bevat geen waterplanten, deze staan in het
helofytenfilter. In tegenstelling tot zwembaden hebben
zwemvijvers geen blauwe, maar zwarte foliebekleding. Zo
wordt het water sneller warm.
Een ontwikkeling zijn ook de spiegelvijvers. Een spiegelvijver vergroot de optische ruimte door reflectie van de omgeving in het water. “Bovendien”, zegt Bouhuijzen, “voegen
we een natuurlijke zwarte kleurstof aan het water toe, om
het spiegelend vermogen te vergroten.”

Een derde groeiende tak van het bedrijf is tuinverlichting.
Dat gaat van advies in armaturen tot ontwerp en aanleg
van systemen en schakelingen, variërend van sfeerlicht op
het terras, verlichting bij de carport tot bewegingsmelders
om af te schrikken. Bouhuijzen: “Tuintechniek is een aparte
discipline. Wij verzorgen maatwerk van een passend advies
tot gedegen uitvoering en nazorg.”
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