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Als het gaat om achtergrond en ontstaans
geschiedenis kunnen de bedrijven van 
Groenkeur fors van elkaar verschillen. Trooi is 
een jong bedrijf, dat begon met het plaatsen van 
veiligheidshekwerken langs het spoor. Zo kun je 
daar tientallen kilometers door hen geplaatste 
witrode planken aantreffen, aangebracht om de 
veiligheid bij werkzaamheden te waarborgen. 
Hiervoor werden mensen ingeleend die onder 
meer bij een lokaal hoveniersbedrijf werkzaam 
waren.

Groeien met groen
Doordat dit hoveniersbedrijf eind 2018 groten

deels door Trooi werd overgenomen, was het 
een kleine stap om naast het aanbrengen van 
hekwerk ook groenonderhoud op te pakken.  
Er kwam met de overname immers een hoop 
extra kennis op het gebied van groen bij. 
Momenteel doet Trooi groenonderhoud meestal 
als onderaannemer, maar het bedrijf laat zien 
deze projecten ook zelfstandig aan te kunnen. 
Dat was een belangrijke reden om het certificaat 
BRL Groenvoorziening van Groenkeur te halen.
Tijn van Beugel van Trooi heeft een achtergrond 
in kwaliteitsmanagement en verzorgt de nood
zakelijke KAMwerkzaamheden. Hij is gewend 
met kwaliteitsmanagementsystemen te werken 

en weet goed raad met VCA, Groenkeur en  
het Digitaal Veiligheidspaspoort. Dit laatste  
certificaat is nodig om langs het spoor  
werkzaamheden te mogen uitvoeren.

Met tien eigen medewerkers en een ploeg van 
tien inhuurkrachten is Trooi flexibel inzetbaar.  
In de regio Schijndel verzorgt het bedrijf nu 
bedrijfstuinen. In een grotere regio worden 
andere werkzaamheden opgepakt als  
ondersteuning van grotere aannemers, zoals 
bestraten, glasvezelprojecten en het (weer) aan
brengen van groen. Het spoor wordt onkruidvrij 
gehouden. Daarnaast verricht Trooi maaiwerk 
en andere onderhoudswerkzaamheden langs de 
Nederlandse spoorwegen. Het bedrijf is volop in 
ontwikkeling en is dan ook op zoek naar man
kracht om die doorgroei te kunnen maken.

Stichting Groenkeur verwelkomt een nieuwe deelnemer: Trooi BV. Het Noord-Brabantse bedrijf, 

gevestigd in Schijndel, is specialist op het gebied van infra, spoor en groenvoorzieningen. 

Sinds zomer 2020 mag het bedrijf het Groenkeur-certificaat BRL Groenvoorziening aan de muur 

hangen. Dick Oosthoek, directeur van Stichting Groenkeur, bezocht Schijndel om het certificaat 

te overhandigen.

Met Trooi op het juiste spoor

In de regio Schijndel verzorgt het 
bedrijf nu bedrijfstuinen. In de grotere 
regio's ondersteunen ze grotere 
aannemers.
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