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21 maart: De lente is er (sinds gisteren) of cieel, en de Vlaamse tuincentra staan te springen om jullie te ontvangen. In samenwerking
met Radio 2 en met Groen van b ons van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visser marketing (VLAM) organiseren ze van 22 tot 25
maart een waar Tuininnovatieweekend, waarin ze hun nieuwe en vernieuwende tuinproducten in de k ker stellen.
Lees meer over: Tuinieren duurzaam
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21 maart: De lente is er (sinds gisteren) of cieel, en de Vlaamse tuincentra staan te springen om jullie te ontvangen. In samenwerking met Radio 2 en
met Groen van b ons van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visser marketing (VLAM) organiseren ze van 22 tot 25 maart een waar
Tuininnovatieweekend, waarin ze hun nieuwe en vernieuwende tuinproducten in de k ker stellen.
Op Groen van b ons vind je de l st met alle deelnemende tuin- en plantencentra. In de centra ontvang je t dens het Tuininnovatieweekend een
gratis kruidenplantje met de knipbon uit het magazine SPRING, een inspirerende brochure vol tuinideetjes, speciaal voor dit weekend door de
tuincentra gepubliceerd.

En innovatie staat voor ...
... duurzaam! Het Vlaams tuincentrum goes duurzaam! Enkele trends die de Belgische Tuincentra Vereniging meegeeft:
1. Meer gerecycleerde producten
De circulaire economie breekt ook door b de tuinproducten. Gazonafboording en paaltjes uit gerecycleerd materiaal kenden reeds eerder hun
ingang, en nu zet de trend zich ook door b heel wat andere tuinbenodigdheden, zoals plantenpotten, gieters …
2. Natuurl ke bestr ders
B de gewasbescherming gaat er onder meer steeds meer aandacht naar natuurl ke v anden en bestr ders. Het gamma aan b voorbeeld
nuttige aaltjes breidt zich enorm uit, dus vraag zeker om raad in je tuincentrum.
3. Bevordering biodiversiteit
De tuincentra gaan hun klanten meer adviseren om in te zetten op biodiversiteit. Zaadmengsels voor bloemenweiden, groter aanbod van
sierplanten die populair z n b de b en, eveneens een breder gamma prairieplanten, die b en, vlinders en andere nuttige insecten aantrekken …
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4. Aandacht voor watermanagement in de eigen tuin
Aanhoudende warme zomers, actieve regenperiodes op ongewenste momenten … dat is helaas de realiteit van de voorb e en komende jaren.
En daar moet een tuinier zich op instellen. De tuincentra hebben hier op verschillende manieren aandacht voor:
- regenwater beter opvangen via regentonnen en buiborders (een soepkomvormige verdieping van ongeveer 15 cm in de tuin, die het overtollig
water opvangt en langzaam laat bezinken richting grondwater)
- voorkomen van al te snelle verdamping van water tussen de planten, via b voorbeeld kastanjesnippers die zelfs op de warmste dagen vocht
gevangen houden tot de planten er nood aan hebben
- aanplanting van klimaatbomen, die beter geschikt z n tegen extreme omstandigheden in ons klimaat
- gerichter en beredeneerder beregenen via smarttechnologie
5. Proactief gewasbescherming voorkomen
Heb je gezonde en sterke planten, in een passende en gezonde bodem, en op de juiste plaats in je tuin, dan kun je al (voor een groot deel) het

gebruik van gewasbeschermingstechnieken en –middelen voorkomen. Ook dat is duurzaamheid in de tuin. Daarom geven de tuincentra hun
klanten hierover alle nodige informatie en raden ze steevast een bodemanalyse aan.

Ga dus t dens het Tuininnovatieweekend zeker eens langs b een tuincentrum, en kom er alles te weten over bovenstaande trends. We herinneren
jullie tot slot graag nog eens aan ons overzichtje wat je nu al allemaal kunt doen in je tuin.
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