
Gras moet groen zijn
Het terrein van de European Space Agency (ESA-
ESTEC) in Noordwijk wordt onderhouden door 
Donkergroen. Het terrein bevat vele plantvakken, 
een golfterrein en verschillende tuinen die moeten 
voldoen aan het kwaliteitsbeeld wat bij ESA-ESTEC  
past. 

Nic Barten, voorman bij Donkergroen, is regelmatig 
aanwezig op het terrein om de werkzaamheden 
te overzien. Nic: " Door het ‘gras-moet-groen-zijn’-
beleid is het aan Donkergroen om het terrein op 
het gewenste niveau te onderhouden. Er mag 
geen onkruid staan, alles moet netjes getrimd  en  
helemaal strak zijn."

Buitenaards groenonderhoud
 Voetstappen staan nog in het zand. Vlaggenmasten staan trots in de bodem. De zonnestralen weerkaatsen van de zonnepanelen van de satelliet die 

boven alles uit lijkt te zweven. Het doet denken aan een buitenaards landschap, maar dat is het niet. In Noordwijk, gewoon op aarde, ligt het terrein 

van de European Space Agency (ESA-ESTEC). Donkergroen onderhoudt het buitenterrein op hoog niveau, buitenaards groenonderhoud kun je bijna 

zeggen.

"Voldoen aan het
  gras-moet-groen-zijn-beleid"



Creatieve, kundige oplossingen
Het onderhoud van het terrein op het gewenste 
A+ niveau rondom de hoofdgebouwen is voor 
de vakbekwame hoveniers van Donkergroen een 
mooie uitdaging. Het complex ligt in Noordwijk, 
in de duinen bij de zee. De losse zandbodem zorgt 
ervoor dat niet iedere plant goed kan gedijen en de 
invloed van de zee en haar zout komt de planten 
ook niet altijd ten goede. Dit vergt creativiteit en 
een flinke dosis kennis om het aangezicht optimaal 
te maken én te houden. 

Het totaalpakket
Facilicom heeft de opdracht voor ESA-ESTEC aan 
Donkergroen aangeboden na een aanbesteding te 
hebben uitgeschreven. Eddy Krukkert, Facilicom, 
legt uit: "Wij wilden graag vernieuwen en zijn 
op zoek gegaan naar een partner die creatief en 
vernieuwend mee kon denken. Daar hebben wij 
Donkergroen in gevonden. 

Donkergroen heeft vrijwel alles in eigen huis, van 
een eigen ontwerp & adviesbureau tot en met 
realisatie en beheer en een totaalpakket en kan 
door de landelijke dekking flexibel optreden. Het 
aanbieden van FacilityApps, een app die beide 

partijen inzicht geeft in de onderhoudsprocessen, 
maakte dit helemaal af. De klant hecht hier erg veel 
waarde aan."

Samenwerking
Nic Barten krijgt gedurende de dag meldingen 
op zijn telefoon middels deze app, waarmee hij 
de onderhoudsopdrachten prima kan opvolgen. 
Nic: "Zo werk je eigenlijk heel goed samen om dit 
terrein groen en verzorgd te houden. Medewerkers 
van ESA-ESTEC kunnen een onderhoudsverzoek 
indienen voor een onderdeel van het terrein, of de 
medewerkers van Donkergroen attenderen op een 
aandachtspunt."
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