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Hendrikse Wegenbouw en Hoek Wegenbouw in 
Soest voeren riool- en putrenovaties uit, maar 
repareren ook gemalen, pleinen, straatmeubi-
lair, kelders en muren. Relinen is de methode 
waarbij het riool of de afvoer van binnenuit 
wordt gerenoveerd, zonder graafwerkzaamhe-
den of hak- en breekwerk. Bedrijfsleider Wim de 
Groot schafte vorig jaar de Oertzen M400 aan 
voor een speciale klus.

Reinigingsrobot
De Groot legt uit: ‘We waren niet bekend met 
het merk Oertzen. We waren op zoek naar een 
speciale machine om een handeling binnen 
onze activiteit, putreiniging, makkelijker te 
maken. Een Duits bedrijf dat bij ons de mortel 
levert, had daarvoor een robot vervaardigd, 
omdat de putten in Nederland een stuk klei-
ner zijn dan in Duitsland. Er is dus een andere 
benadering vereist om ze te reinigen. Voorheen 
reinigden we met een lans, maar zo kregen 
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‘Putten die lastig schoon te 
maken zijn, zijn voor de 
Oertzen geen probleem’

Wim de Groot aan het werk met de Oertzen M400

Oersterke en multi-inzetbare hogedrukreiniger vindt zijn weg bij professionals
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we ze nooit helemaal schoon. Deze op afstand 
bestuurbare robot – op een driepoot met een 
katrol waaraan de spuit hangt – reinigt met 
hoge druk, zonder dat er iemand de put in 
moet. De robot gebruikt de Oertzen om druk 
op te bouwen. Door de werkdruk van de M400 
reinigt hij direct goed en grondig.’

Voor verharding en impregnatie
De Groot zocht contact met Oertzen en kocht 
vervolgens de M400 om verharding mee 
schoon te maken. ‘Ik zet de M400 ook in voor 
een nieuwe toepassing; ik impregneer namelijk 
betonoppervlakken met een biobased middel 
bestaande uit boomhars. De impregnatie zorgt 
voor sterk verminderde vuilaanhechting. Het 
betonoppervlak wordt niet glad, want het bio-
based middel trekt erin en dicht de poriën af, 
waardoor het vuilafstotend wordt.’

Het bedrijf voerde proefprojecten uit met het 
middel bij verschillende gemeenten. Het ging 
om gladde stoepen en betonplaten die groen 
geworden waren door alg. Vooral na de winter 
ziet De Groot spekgladde oppervlakken. Eerst 
reinigde hij het oppervlak met de M400, waarna 
hij overging tot de impregnatiebehandeling. 
‘Door de oppervlakken in te harsen, verminder 
je de gladheid en wordt het minder gevaarlijk.’

Multi-inzetbaar en compact
De Groot is tevreden dat hij dezelfde machine 
kan gebruiken voor het reinigen van zowel de 
binnenkant van putten als van verharding. ‘Ik 
zet dezelfde machine in, hoewel ik voor de put-
ten de robot bij me heb en voor de verharding 
de schrobmachine. We hebben hem op de 
aanhanger staan met een 1-kuubwatertank. 
Daar kunnen we lang mee toe, want door de 

hoge druk is er weinig water nodig. Hij is ook 
gemakkelijk in het vervoer, compact en hij heeft 
loopwielen. Als we achter een woning moeten 
zijn, kan hij eenvoudig over het paadje mee 
naar achteren toe.’
Wat hem ook goed bevalt, is dat de M400 om 
te zetten is van hoge druk naar lage druk. ‘Wij 
hebben niet altijd hoge druk nodig. Bij stoepen 
werken we met lage druk; anders spuiten we de 
stenen kapot. In de put passen we hoge druk 
toe om de binnenkant goed schoon te krijgen.’

Sanstra Schoonmaak en Dienstverlening
Ronald Sanstra van Sanstra Schoonmaak en 
Dienstverlening in Tiel schafte een jaar geleden 
de Oertzen M240 aan. Hij zocht een profes-
sionele, degelijke hogedrukreiniger en kwam 
met Oertzen in aanraking via een familielid, dat 
schoonmaakmaterialen inkocht voor de reini-
ging van een aantal Burger Kings. Sanstra werkt 
veel voor woningbouworganisaties. Momenteel 
werkt aan een jaarlijks terugkerend project 
waarbij een terras moet worden schoongespo-
ten.

‘Een hogedrukreiniger moet voor mij aan een 
aantal voorwaarden voldoen: een waterver-
bruik van minimaal 1000 liter per uur en 150 
bar werkdruk. De kennismaking met Oertzen 
in de persoon van Eric Jacobi was prettig en ik 
had direct vertrouwen in het product. De M240 
voldoet aan mijn voorwaarden; hij verbruikt 
zelfs 1300 liter per uur met een werkdruk van 
300 bar. Een groot voordeel vind ik dat de M240 
zelfaanzuigend is. Dat is perfect.’

Terrassen en galerijen
Sanstra zet de M240 in voor het reinigen van 
terrassen en galerijen, waarbij hij voorname-

lijk beton en straattegels tegenkomt. Voor de 
reiniging van terrassen heeft hij ook een ter-
rasreiniger gekocht bij Oertzen; die werkt ook 
uitstekend. Sanstra maakt gebruik van twee 
watertanks, een van 1000 liter en een van 300 
liter. Die zet hij op de aanhangwagen. ‘Als er 
op de locatie water is, is het afhankelijk van de 
waterdruk of ik daar gebruik van kan maken. 
Als de waterdruk niet hoog genoeg is, sluit ik 
het vat van 300 liter op de M240 aan en kan ik 
alsnog aan de slag.’

Werken op hoogte
De M240 presteert naar behoren. ‘Ik heb er op 
vier hoog galerijen mee schoongespoten; dat 
doet hij goed. Ik had eerder een hogedrukrei-
niger waarbij ik vóór de aankoop expliciet had 
vermeld dat ik er vier hoog mee moest kunnen 
werken. Volgens de verkoper kon dat, maar 
na een half uur werken sloegen de kleppen 
al kapot als gevolg van de terugslag die altijd 
volgt op het stoppen met spuiten! De M240 kan 
dat gemakkelijk aan. Als je vertrouwen hebt in 
een machine, geeft dat rust in het hoofd.’

Zuinig op machine
Hoewel de machine 100 kg weegt, is hij hand-
zaam. ‘Voor de M240 heb ik aluminium oprij-
plaatjes aangeschaft. Daaroverheen kan ik hem 
zo in de aanhangwagen of in de auto rollen.’ Als 
een werk te groot is, werkt Sanstra samen met 
andere zzp’ers. Hij is echter heel zuinig op zijn 
M240 en leent die niet zomaar uit aan collega’s. 
‘Ik ga zorgvuldig om met de M240 en zal de 
machine nooit op volle kracht inzetten. Dat is 
ook nergens voor nodig; 70 procent is voldoen-
de. Maar ik wil de motor ook sparen, om zo lang 
mogelijk met de machine te kunnen werken. Na 
gebruik maak ik hem helemaal droog.’

Korte lijnen
De lijnen met Oertzen zijn kort. Als Sanstra een 
vraag heeft, kan hij direct bellen met iemand 
van het bedrijf, in zijn geval Eric Jacobi. Sanstra 
lacht: ‘Ik had de M240 al een tijdje niet gebruikt. 
Toen ik hem dit jaar weer van stal haalde omdat 
er elk voorjaar veel klussen aankomen, was ik 
vergeten welke benzine er ook alweer in ging. 
Binnen een paar seconden wist ik dat door een 
belletje met Oertzen.’
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