De tuin blijft natuur
Bas Diepstraten gediplomeerd hovenier te Nieuwkuijk
Bas Diepstraten (32) is hovenier. Sinds kort bestrijkt hij vanuit Nieuwkuijk een regio met een straal van 30 km.
Bas houdt van aanpakken en gaat voor kennis en kunde. Zijn middelbare opleiding aan de Land- en
Tuinbouwschool, zijn specialisme in plantenteelt en jaren praktijkervaring garanderen kwaliteit.
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Bas Diepstraten: “Wat is er mooier dan natuur?”
Aan het gegeven dat iedereen zich hovenier mag noemen ergert Bas zich mateloos. “Dit prachtige beroep wordt
helaas nogal eens onprofessioneel uitgevoerd. Dat leidt weer tot klachten en dat komt de naam niet ten goede”,
vindt Bas. “Ik wil er dan ook alles aan doen om de klant tevreden te stellen. Het moet voor mijn klant zo zijn, dat
hij of zij echt plezier aan de tuin beleeft. Dat er zelfs verwondering op de gezichten komt. Daarom komt mijn
kennis zo goed van pas. Ik weet precies welke plant, heester of boom in welke grond past. Dat is natuurlijk van
enorm belang als je voor jaren wilt genieten van je tuin zonder iedere keer een teleurstelling te moeten
ondergaan. Ook heel belangrijk is het materiaal dat we gebruiken. We werken alleen met planten van de koude
grond. Planten die van jongs af aan het Nederlandse klimaat zijn gewend. Wat helaas toch vaak voorkomt, is dat
kasplantjes binnen een paar weken tot snot vergaan. Zonde van je geld. Het geeft mij bijzonder veel voldoening
om dit beroep te hebben. Het is zo dankbaar werk. Wat is er mooier dan natuur? Dat vergeten de mensen nog
wel eens. De tuin blijft natuur. Mijn werkwijze is advies op maat en persoonlijke begeleiding. De klant alles wat de
tuin betreft met mij afhandelen. Eén adres, één factuur voor alles. Dat scheelt een hoop rompslomp, tijd en geld.
Daar waar ik het niet alleen aan kan, maak ik gebruik van de beste specialisten. Mijn meeste tijd gaat zitten in
aanleg en vooral onderhoud. Ik heb veel klanten voor de voor- en najaarsbeurten, waarin snoeien zo belangrijk is.
Maar ook voor het optimaal bijhouden van de tuin, dus bijvoorbeeld elke 4 weken de puntjes op de i zetten, zit de
klant bij ons goed. Tevens zijn balkons en terrassen voor mij geen onbekend terrein. Met een prima prijskwaliteitverhouding kan er zowel op offerte- als uurbasis met ons gewerkt worden. De mooiste tuinen komen
voort uit een persoonlijke benadering en goede sfeer. Daar ben ik van overtuigd.”
Voor meer informatie kunt u bellen met Bas Diepstraten, tel. 06-22234083 of kijken op de website
http://www.diepstratenhoveniers.nl/.

