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‘Goede en goed uitziende werkkleding geeft het vak de glans die het verdient’

Poel Bosbouw uit Baambrugge koopt al decennialang kleding van de bovenste plank in voor zijn professionals. Bert Davelaar van Poel Bosbouw: 

‘De kleding moet de werker persoonlijke bescherming bieden, maar ook een verhaal hebben en er modieus uitzien.’ Het vakblad krijgt een modeshow 

bij de vestiging van Poel Bosbouw in Apeldoorn.
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Waar een boomverzorger gebaat is bij zaag-
kleding, maken groenvoorzieners en hoveniers 
gebruik van algemenere werkkleding die ook 
gebruikt wordt door schilders, bouwvakkers, 
land- en tuinbouwers en industrie-, garage- en 
onderhoudsmedewerkers. De schoenen even 
buiten beschouwing gelaten, kan men denken 
aan jassen, broeken, overalls, korte broeken, 
bodywarmers, kniebeschermers, fleecetruien en 
-jassen, sweatshirts, polo’s, T-shirts, handschoe-
nen, mutsen en petten, gereedschapsdragers en 
slechtweerkleding, tot aan ondergoed en sokken 
toe!

Lagensysteem
Davelaar legt uit: ‘Kleding moet ademend zijn; 
er moet een wisselwerking zijn van binnen naar 
buiten en andersom. Kwalitatief hoogstaande 
werkkleding is het meest functioneel als je het 
draagt met een lagensysteem. De onderste laag 
stof, die op de huid ligt, voert transpiratievocht 
af. De tweede laag isoleert, bijvoorbeeld fleece. 
De buitenste laag stof werkt beschermend; dat is 
bij voorkeur een stof met een membraanfunctie, 
zoals gore-tex. Deze laag heeft een ademende 
functie, maar houdt wind en water buiten.’

Alleen beste van het beste
In de winkel van Poel Bosbouw bevindt zich een 
hele afdeling met Snickers-werkkleding. Snickers 
Workwear is onderdeel van moederbedrijf 
Hultafors Group. Naast Pfanner (gespecialiseerd 
in werkkleding voor boomverzorgers en andere 
heavy duty-beroepen, bijvoorbeeld met ket-
tingzaagbescherming) voert Poel Bosbouw ook 
het merk Snickers Workwear in zijn winkels, 
omdat het high-end producten zijn voor een 
breed werkgebied. Davelaar: ‘Snickers Workwear 
doet veel aan de ontwikkeling van zijn kleding. 
Klanten die in deze werkkleding investeren, 
betalen aan de voorkant meer, maar zijn door de 
goede kwaliteit op de lange termijn goedkoper 
uit.’

Snickers: high-end producten
Halverwege de jaren zeventig besloot een 

elektricien dat werkkleding – toen nog rechttoe 
rechtaan katoen – er beter uit kon zien en vooral 
ook beter draagbaar moest zijn wat betreft 
bewegingsvrijheid en functionaliteit. Hij besloot 
zelf werkkleren te maken van stofsoorten van 
technisch hoge kwaliteit, die onmiddellijk aan-
sloegen in de markt. Snickers Workwear was 
geboren. Jeroen Reupkes van Snickers Workwear 
legt uit wanneer werkkleding van hoge kwaliteit 
is: ‘Het is belangrijk dat er geen absorberende 
lagen in de kleding zitten. Snickers-kleding 
houdt de drager koel en droog, ventileert 
en is licht van gewicht. Wij maken daarvoor 
gebruik van technische materialen, zoals die 
met 37.5-technologie. Dergelijk materiaal vangt 
vocht en voert dit weg van het lichaam.’

Aandachtspunten voor hovenierskleding
Davelaar vult aan: ‘De grootste uitdaging bij 
werkkleding voor het hoveniersvak is het 
inspringen op temperatuursveranderingen. 
Hoveniers en groenvoorzieners beginnen 
heel vroeg in de ochtend, wanneer het buiten 

simpelweg nog koud of op zijn minst fris is. 
Gaandeweg de dag wordt het vaak steeds war-
mer, in de zomer zelfs snikheet tijdens het werk.’

Kledingeisen in bestekken
Kim van Essen verkoopt de werkkleding bij Poel 
Bosbouw in Apeldoorn. Zij snijdt de kwestie van 
de bestekseisen en aanbestedingspunten aan: 
‘Gemeenten zijn een terugkerende groep klan-
ten. Zij hanteren een bepaalde classificering voor 
werkkleding, met name voor veiligheidskleding.’
Davelaar knikt. Hij somt op welke eisen 
vaak in bestekken staan: ‘Vooropstaat dat 

alle werkkleding veiligheid moet bieden. 
Signaleringskleding moet zichtbaar zijn, werkkle-
ding moet comfortabel zitten, en de keten rond 
werkkleding moet cradle-to-cradle als leidmotief 
hebben. Hultafors Group is zeer sterk op al deze 
gebieden.’

Hoeveel punten kun je met cradle-to-cradle sco-
ren bij aanbestedingen? Davelaar: ‘Het comfort 
van werkkleding wordt door opdrachtgevers 
bepaald aan de hand van draagproeven onder 
de medewerkers. Zo kunnen ze erachter komen 
waar hun mensen zich prettig bij voelen. Daar 
hoort een puntensysteem bij, dat verschilt per 
aanbestedende partij.’

Reupkes neemt het over: ‘Een cradle-to-cradle-
achtergrond van kleding wordt door overheden 
bijna standaard voorgeschreven, in meer dan 
tachtig procent van de gevallen. Bij grotere 
bedrijven staat cradle-to-cradle nog niet hoog 
op de lijst, maar ook daar begint duurzaamheid 
steeds meer te leven.’ Davelaar vult hem aan: 
‘Er is een parallel met accugereedschap: vijf jaar 
geleden schreef nog niemand dit voor; nu staat 
accugereedschap in elke aanbesteding.’

Volgens Snickers is het de kunst om de hele aan-
loopketen cradle-to-cradle te maken. Dat is iets 
wat niet alle leveranciers kunnen garanderen, 
waardoor de herkomst van producten alsnog 
discutabel kan zijn. Snickers Workwear investeert 
in duurzaamheid en in een hoge ontwikkelings-
graad. ‘Als kleding primair wordt geproduceerd, 
gaat dat ten koste van de bewegingsvrijheid 
van de werker, de keuze van het materiaal en de 
dikte, dus de sterkte, dus de duurzaamheid van 
de stof.’

Snickers Workwear werkt onder andere met 
het de normen van het Better Cotton Initiative, 
met gerecycled polyester en is Oeko-tex-
gecertificeerd. De normen van het Better Cotton 
Initiative zijn bijvoorbeeld eerlijke prijzen voor 
katoenboeren, goede werkomstandigheden, 
minimale belasting van de leefomgeving en het 

‘Hoveniers belasten hun knieën  
zwaarder dan topsporters.’ Snickers 
Workwear heeft een gepatenteerde  
kniezak, waarin je meebuigende  
kniebeschermers kunt schuiven.

Werkkleding 
moet beschermen, 
makkelijk zitten 
en ademen
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milieu bij water- en verfbaden en afwezigheid 
van kinderarbeid.

Vragen klanten naar deze certificering en de her-
komst van het materiaal? Davelaar: ‘De klant die 
hier in de winkel binnenkomt, zal daar niet naar 
vragen zoals de opdrachtgevers bij aanbestedin-
gen wel doen. Dat komt nog wel; daar ben ik van 
overtuigd, maar dat heeft tijd nodig.

Alles op maat
Achter in de catalogus van Snickers Workwear 
staat een zeer uitgebreide matentabel, inclu-
sief extra been- en mouwlengte bij jassen en 
broeken en verschillende maten voor taille en 
borstomvang. Dit betekent voor hoveniers en 
groenvoorzieners dat ze nooit meer in een te 
lang, te kort, te ruim of te strak kledingstuk 
hoeven te werken. Davelaar: ‘Comfort luistert 
heel nauw. Als een kledingstuk net niet goed 
zit, werkt het niet mee, maar tegen je tijdens de 
klus. Dat is heel irritant; iedereen kent dat gevoel 
wel. Als een kledingstuk niet goed past, mis je 
comfort en werkplezier, is het eerder versleten 
en is het werk minder veilig.’

Er is tegenwoordig veel keuze bij honderden 
winkels. Ook met Snickers Workwear kan 
een klant alle kanten op. Zo zijn er broeken 
in stretch-, bi-stretch-, lichtgewicht en zware 
canvasuitvoering. Davelaar concludeert: ‘Met 
Snickers-kledij kun je alle medewerkers van 
je bedrijf aankleden met het “bedrijfsgezicht”. 
Niemand hoeft vanwege zijn lichaamsmaten 
een uitzondering te zijn en een ander werkpak 
te dragen. Zo valt er niemand buiten de boot en 
wordt de uniformiteit van het team – en dus de 
uitstraling van het bedrijf – gehandhaafd.’

Showtje met gadgets
Reupkes toont een broek. Net als alle Snickers-
kledingstukken is deze werkbroek om te begin-
nen samengesteld uit verschillende stukken 
stof. Reupkes legt uit dat je daarmee tot in detail 
kunt zorgen voor optimale bewegingsvrijheid. 
Iedereen die kleding naait, weet dat er bij dit 
productieproces veel meer komt kijken dan het 
‘knippen en plakken’ volgens een Burda-patroon. 
De Snickers-werkbroek heeft licht gebogen 
broekspijpen. Hij is samengesteld uit precies 
afgemeten stukken stof en bevat stretchstuk-
ken van de slijtvaste stof Cordura voor optimale 
bewegingsvrijheid. Reupkes: ‘In ontspannen 
toestand staan onze benen licht gebogen. Daar 
is de broek naar gevormd. Door de stretchstuk-
ken in het kruis, onder de knieholtes en onder 
de tailleband blijft de broek ook bij buigen en 
strekken als gegoten zitten, want de stof kan bij 
het bovenbeen wat langer worden. Vaak moeten 
hoveniers hun broek een beetje optrekken als ze 
op de knieën gaan zitten, omdat de broek hen 
anders belemmert of omdat de kniezakken weg-
draaien. Er kan ook spanning in het kruis ont-
staan als ze ergens overheen moeten stappen.’

Verder is de broek gemaakt van een polyester-
katoenmix in de vorm van ribstof met geruite 
vezels. Net als bij parachutestof zorgt die ervoor 
dat een beschadigde broek niet doorscheurt. De 
broek heeft twisted legs. ‘Spijkerbroeken worden 
daarop afgekeurd; de broekspijp gaat dan name-
lijk draaien als je beweegt. Wij keuren dit juist 
goed. In deze broek staat het been standaard 
wat naar buiten toe gedraaid. Als je gaat zitten, 
worden de kniestukken op de knie gefixeerd.’

Het zijpaneel van de broek is ontworpen om 
flinke gereedschappen te kunnen dragen, zon-

der dat de draaglast op de tailleband te groot 
wordt en de tailleband in het lichaam snijdt. 
Een speciale baan aan de zijkant van de broek 
geleidt zware gewichten, zoals van een accutol, 
langs het been naar beneden.

Kniebescherming
Natuurlijk zitten er op de broek beenzakken, 
met rits en knoop. Bij de knie zit een zogehe-
ten harmonicaplooi. Die vouwt zich uit bij elke 
kniebuiging. Uniek is dat je in de gepatenteerde 
kniezak meebuigende kniebeschermers kunt 
schuiven. Je kunt de kniebeschermers zelfs 
goed positioneren middels de fijne afstelling in 
de kniezak. ‘Hardwerkende professionals belas-
ten hun knieën zwaarder dan veel topatleten. 
Kniebescherming op maat is veiliger voor het 
lijf van de vakman, maar de kniebeschermers 
gaan ook langer mee. Het is het geld waard om 
in goede kniebeschermers te investeren. Als je 
meniscus kapot is, ben je als hovenier ver van 
huis.’

Ook de winterjas van Snickers biedt optimale 
bewegingsvrijheid door de samenstelling uit 
verschillende stukken stof en door de Cordura-
stretchinzetten. De jas heeft een licht gebogen 
mouw en een speciale mouwaanzet, en is schuin 
afgesneden bij de pols op basis van de ruststand 
van de hand, waardoor de kou nooit omhoog 
trekt bij het buigen of strekken van de arm.

Hippe vormgeving
Esse est percipi, zijn is waargenomen worden. Dit 
geldt ook steeds meer voor vakmensen. ‘Zowel 
Pfanner als Snickers Workwear is een kei in com-
fort, duurzaamheid en hoge kwaliteit’, zo sluit 
Davelaar af. ‘Maar als het er vervolgens niet uit-
ziet, heeft de branche er nog niets aan. Gelukkig 
is alle Snickers-kleding supermooi om te zien.’

Snickers Workwear speelt al sinds de oprichting 
in op modebewuste professionals. Davelaar 
vindt dat een mooie ontwikkeling. ‘Met name 
boomverzorgers steken veel geld in hun outfit 
en schoenen. Daarna volgen zelfstandigen en 
hoveniersbedrijven. Hekkensluiter is de grote 
aannemerij, waar vooral uniformiteit voorop-
staat. Het geeft het vak de glans die het waard is.’

V.l.n.r.: Jeroen Reupkes (Snickers Workwear), Jeroen Davelaar (Poel Bosbouw Baambrugge), 

Kim van Essen (Poel Bosbouw Apeldoorn)
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