Wonen

AANLEG VAN EEN BEREGENINGSINSTALLATIE:

De tuin hoeft
niet op z’n kop

Gesjouw en geklieder met haspel, tuinslang en gieter. En steeds maar weer de sproeier verzetten,
je blijft aan de gang. Zo denken we over het sproeien van onze tuin, zeker als het om een flinke
tuin gaat. Dat hoeft niet, want sproeien kan volledig automatisch worden geregeld. Erik Pronk,
beregeningsspecialist, vertelt over de aanleg van een beregeningsinstallatie in je tuin.
‘Je tuin hoeft niet op z’n kop, laat ik daarmee beginnen. Het is de
truc om slim te werken en zo min mogelijk sporen achter te laten.’
Enthousiast vertelt Erik hoe dat in zijn werk gaat.
PLAN ‘Allereerst is er natuurlijk de afspraak om een beeld van
de tuin te krijgen. Mensen hebben vaak specifieke wensen, het
is goed die vooraf te weten. Aan de hand van de wensen en de
situatie ter plekke, ontstaat een plan. Daar hoort ook een schets
bij met daarin de plaatsen van de sproeiers getekend. Tijdens
het maken van dat plan, komen direct de slimste plekken voor de
bron, pomp en besturing aan de orde. Natuurlijk maken we daar
een offerte bij, zo weet je van tevoren waar je aan toe bent.’
WATERVOORZIENING ‘De mogelijkheden voor watervoorziening
zijn een belangrijke overweging. De bestaande waterleiding kan
worden gebruikt, maar meestal wordt een bron gemaakt. Het
beregeningsplan houdt er al rekening mee dat er ter plaatse
goede toegang moet zijn. Denk dus aan een bron bij de oprit of
bijvoorbeeld naast de schuur. In termen van groot materieel op je
perceel heb je na het maken van de bron de grootste invasie wel
gehad.’
MACHINEKEUZE ‘Het doel is dus zo min mogelijk sporen
achter te laten. Dat bepaalt mede de keus voor de machines. De
bodemraket op perslucht is een geweldige uitkomst, die vindt z’n
weg ondergronds en de leidingen komen er achteraan. Soms zijn
er redenen om een kabelploeg of een sleuvenfrees in te zetten. Dat
zijn handzame machines, die een smal spoor of een soort snee in
de tuin achterlaten. Het kan dus wel nodig zijn dat er na afloop een
smal strookje gras opnieuw voor je wordt ingezaaid.’
PLANNING ‘De materialen voor zo’n installatie zijn snel
beschikbaar, dat is prettig. Helaas is in ons geval onze eigen
drukke planning nog wel eens de remmende factor. Eenmaal

Zo herken je kwaliteit:
Een beregeningsinstallatie waar je levenslang, zorgeloos plezier van
hebt herken je hieraan:
•
De beregeningsspecialist doet vooraf een KLIC-melding. Zo
wordt bij aanleg het risico op schade aan bestaande kabels en
leidingen in de grond tot een minimum beperkt.
•
De installatie wordt minimaal een ‘steek’ diep in de grond
gelegd, zodat je normaal tuinwerk kunt blijven doen zonder het
risico te lopen een leiding te raken.
•
Kwalitatief goede leidingen herken je aan het KIWA-keurmerk.
Ze liggen tientallen jaren probleemloos onder de grond.
•
Wordt je een onderhoudscontract aangeboden, dan kan alles
door de jaren heen goed blijven functioneren. Ook de afstelling
wordt dan bijgehouden voor de beplanting die blijft groeien.
•
De leverancier die staat voor zijn kwaliteit bindt zich aan jou als
klant. Je kunt hem dus altijd bellen, ook voor vragen.

begonnen, durf ik te zeggen dat de installatie een week later
klaar is. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk, maar in dat geval
is dat vooraf wel duidelijk. Laat je de beregeningsinstallatie in
het najaar of in de winter installeren, dan heeft dat een belangrijk
voordeel. Wij lopen namelijk niet om je heen als je eigenlijk rustig
van je tuin wil genieten. Bovendien hebben je tuin en jij er dan
direct in het voorjaar plezier van. Dat is het overwegen waard,
lijkt me.’
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