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Raymond Gelissen is enthousiast over de keuze 
die hij voor een drietal Limburgse groen
bedrijven heeft gemaakt. Hij is manager van 
het gezamenlijke bedrijfsbureau van Rooden 
Landscape Solutions (Meerssen), Balanz Groen 
(Hoensbroek) en RV Groen (Nederweert).’Om 
het nog wat complexer te maken’, zegt Gelissen, 
‘sinds kort vallen deze drie bedrijven onder 
de paraplu van Vebego, een organisatie met 
36.000 medewerkers in de facilitaire sector. 
Als combinatie van alle Vebegogroenbedrijven 
zitten wij in de top vijf van de grootste groen
aannemers van Nederland.’

Champions League
Gelissen vervolgt met een glimlach: ‘Noteer 

maar dat Pols begin maart 2020 liefst zes 
professionele maaiers aan Rooden Landscape 
Solutions heeft geleverd. Bij Rooden werken 50 
vaste medewerkers en in de zomerpiek totaal 
circa 100 medewerkers. De zes nieuwe machi
nes zetten we dus ook in op projecten van die 
twee andere groenbedrijven, zogenoemde 
swbedrijven. Rooden Landscape Solutions ziet 
zichzelf als een professioneel bedrijf dat in de 
Champions League van de groensector wil 
spelen. Daar hoort een leverancier bij die 
dezelfde ambities heeft’, verklaart Gelissen 
direct na de kennismaking.

Sterk merk
Gelissen is onder meer verantwoordelijk voor 

de investeringen van deze drie Limburgse 
groenbedrijven, die naast een technische 
dienst ook het contractmanagement in het 
bedrijfsbureau hebben ondergebracht. Hij 
vervolgt: ‘Rooden Landscape Solutions maaide 
de gemeentelijke gazons en grasvelden 
tot dusverre met Toromaaiapparatuur. Dat 
gebeurde overigens ook voor ziekenhuizen, 
vakantieparken, woningverenigingen en op 
bedrijventerreinen. Voor de sportvelden die 
we maaiden, waren er al meerdere vijfdelige 
Ransomes 3520kooimaaiers aanwezig, maar 
we gaan nu bijna alles met Ransomes maaien. 
Daarvoor hebben we één nieuwe kooimaaier, 
twee cirkelmaaiers en drie klepelmaaiers aan
geschaft. We vinden Ransomes een sterk merk, 
dat historie heeft geschreven in zijn 180jarige 
bestaan. De machines zijn doorontwikkeld en 
het bedrijf blijft aan innovaties werken. Voor 
een groot bestek in de gemeente Maastricht, 
met grasonderhoud op Cniveau in drie stads
delen, hadden we een innovatieve klepelmaaier 
nodig; we moeten daar ongeveer om de week 
maaien. Ransomes was voor ons de oplossing.’ 

Rooden Landscape Solutions gaat al het maaiwerk nu uitvoeren met Ransomes-machines. 

De positionering van dit betrouwbare merk in de markt en de voorkeur van medewerkers gaven 

de doorslag. Ook een grote opdracht voor de gemeente Maastricht speelde een rol.
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‘Rooden Landscape Solutions 
wil Champions League spelen 
met Ransomes-dealer’

Raymond Gelissen (links) krijgt 

een ferme handdruk van 

Cees Wolters van Pols, die twee 

nieuwe Ransomes HM600-

klepelmaaiers komt afleveren.

Limburgers kiezen voor Pols en Ransomes
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De aanschaf betreft de driedelige Ransomes 
HM600. Dit is een klepelmaaier die alweer vier 
jaar op de markt is sinds de introductie op 
Groentechniek Holland 2016. Voor deze klepel
maaier gebruikt Ransomes hetzelfde chassis 
als voor zijn driedelige cirkel en kooimaaiers. 
Eerder investeerde het bedrijf veel in het 
chassis; het vormt nu de basis voor meerdere 
modellen. Gellissen roemt deze machine: ‘Als je 
om de week maait, zoals in Maastricht, krijg je 
te maken met lang en soms nat gras. Dat ver
eist een machine die dat aankan, goed lost en 
een verzorgd maaibeeld achterlaat. We hebben 
met eigen ogen gezien dat juist deze machine 
die taken kan volbrengen.’ De machine heeft 
één breed maaielement aan de voorzijde in 
het midden en twee smallere links en rechts, 
net als bij een driedelige cirkelmaaier. De in 
spiraalvorm gemonteerde klepels in combinatie 
met het unieke mulchsysteem van Müthing 
verkleinen het gemaaide gras extra. Ook wordt 
het maaisel hierdoor over de volle uitworp 
verspreid. De units zijn zwevend gemonteerd, 
waardoor ze ondulaties uitstekend kunnen 
volgen. Daarmee combineert de machine de 
kwaliteiten van een kooimaaier met die van een 
cirkelmaaier.’

Marktonderzoek
Bij Rooden Landscape Solutions lopen nu een 
kleine twintig professionele maaimachines. 
Gelissen licht de keuze voor Ransomes verder 
toe: ‘Het bedrijfsbureau heeft een markt
onderzoek gedaan. Zoals gebruikelijk hebben 
we de mogelijke keuzes naast elkaar gezet. 
Vanzelfsprekend werd het oordeel van onze 
werkplaatsmonteurs, uitvoerders, projectleiders 
en machinisten daarin meegenomen. (Rooden 
heeft een eigen werkplaats, waar onderhoud 
wordt uitgevoerd, red.) Deze medewerkers 
hebben op verschillende machines gereden en 
beoordeelden de ergonomie, het gebruikers
gemak en het rijcomfort van Ransomes als erg 
goed. Leon Berghs is chef werkplaats. Hij vond 
de kwaliteit, de onderbouwtractie, de snelheid 
van onderdelenlevering en de kennis van  
dealer Pols doorslaggevend voor de keuze die 
we gemaakt hebben. Pols is als importeur en 
leverancier geen onbekende voor ons. Kennis 
delen en samenwerken met zo’n uitstekende 
partij vinden wij van groot belang. Het moet 
gemakkelijk zijn om de dealer te bellen voor 
vragen om snel te kunnen schakelen.’

De Pols Groep
Technische Handelsonderneming C. v.d. 
Pols en Zn. B.V., de officiële naam van Pols, is 
een onafhankelijk, honderd procent familie
bedrijf in het ZuidHollandse Zuidland. Het 
is opgericht in 1933; de vierde generatie 
staat nu aan het roer. Het is een compacte 
organisatie met korte lijnen naar klanten en 
leveranciers. Het bedrijf richt zich op groen
techniek, tractoren en recyclingtechniek 
en voert als importeur en leverancier liefst 
elf merken. De klant en zijn machine staan 
er centraal; men denkt mee met de klant 
als het gaat om advies, verkoop, reparatie, 
modificatie of onderdelenvoor ziening. 
Het credo van Pols is niet voor niets: 
‘Uw machine, onze zorg’. Op het gebied 
van groenvoorziening levert Pols naast 
Ransomes ook de Kioticompacttractoren 
en houtversnipperaars van TS Industrie. Pols 
is sinds 2013 Beneluximporteur van Kioto; 
in 2016 volgde een importeurschap voor 
het Verenigd Koninkrijk. Daarmee zet de 
groeiende onderneming ook internationaal 
behoorlijke stappen in dit marktsegment.

De zes machines die Pols aan Rooden Landscape Solutions heeft geleverd:
   Ransomes MP655    Ransomes MP653   Ransomes HM600
Aantal    1    2    3
Cabine   ja    ja     ja
Type    vijfdelige kooimaaier  driedelige cirkelmaaier  driedelige mulch
Vermogen  65 pk    65 pk     60 pk
Motor    Stage V    Stage V    Stage V
Maaibreedte  350 cm    330 of 350 cm    320 cm
Afmetingen opgeklapt  165 cm     165 cm    210 cm

De medewerkers van Rooden Landscape Solutions waren betrokken bij de keuze voor Pols en Ransomes.
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