Robuust en wendbaar werktuig
voor grof groen bij het spoor
Groenspecialist is met aanschaf TMC Cancela voorbereid op iedere klus met
groenverwijdering
De Groot Achterveld, een aannemer met veel klussen rondom het spoor, schafte onlangs een TMC Cancela-bosfrees van Ramm aan voor in de kleine
ruimte. Eigenaar Henk Bakkenes van De Groot Achterveld: ‘Deze bosfrees is compact en krachtig; net wat we nodig hadden.’
Auteur: Guus van Rijswijck
Eén van de nare eigenschappen van openbaar
groen is dat het nogal eens wil woekeren op plekken waar dit slecht uitkomt. Vooral langs het spoor,
het water of langs wegen kan dit voor veel hinder
zorgen, weet De Groot Achterveld. De groenspecialist houdt zich al sinds 1974 bezig met dit soort
ongewenste begroeiing en overwoekerende vegetatie. Het bedrijf realiseert natuurterreinen, onderhoudt sloten, maait bermen en zaagt hout, vertelt
eigenaar Bakkenes. ‘Verder baggeren we sloten
en paddenpoelen uit, maaien en plaggen we heidevelden, zetten we beschoeiingen en klepelen
we bebost terrein. We doen vooral projecten voor
Prorail, Defensie, waterschappen en landschapsbeheerders. Denk daarbij aan exotenbestrijding
en het verwijderen van houtopslag. Voor Defensie
maken we rondom tankbanen een cirkel met een
straal van vijf meter volledig vrij. Ook maken we
heide vrij van bomen en houden we eigen grond
gevrijwaard van prunus. Dat zijn vaak megaklussen.’

70

Geschikt voor ‘moeilijk’ groen
Vanwege de werkzaamheden in dit ‘grove groen’
besloot het bedrijf onlangs tot de aanschaf van
een nieuwe machine: de TMC Cancela-bosfrees.
Het werktuig is een welkome aanvulling op het al
aanwezige machine-arsenaal, vertelt Bakkenes. ‘Het
weghalen van struweel, zoals struikgewas rondom
bomen, is vaak moeilijker dan het verwijderen van
de bomen zelf.’ Het bedrijf richt zich voornamelijk
op ‘moeilijk’ groen. Voor Prorail maakt De Groot
sloten schoon en wordt groen rondom hekwerken
weggehaald. Op een gegeven moment merkten
de werknemers van het bedrijf dat de aanwezige
machinerie niet meer volstond om de werkzaamheden gedegen uit te voeren. Op de Agri Technica
2017, ’s werelds grootste beurs voor de agrarische
sector, ging Bakkenes in eerste instantie overstag
voor de looks van de Cancela. ‘Het merk viel ons al
langer op vanwege de mooie bouwkwaliteit van
de machines. Door de combinatie van die bouwkwaliteit en het design waren we direct gechar-

meerd van deze machine. Vooral het laswerk en
het lagerwerk spraken ons erg aan.’
Wendbaar in drassige grond
De aanschaf van de Cancela was dan ook een
gevoelskwestie, vertelt Bakkenes: ‘Alles aan deze
bosfrees straalt een bepaalde kwaliteit uit. We
hadden al eens naar deze machine geïnformeerd
en waren al jaren op zoek naar een importeur,
maar die konden we maar niet vinden. Totdat we
er vorig jaar achter kwamen dat Ramm de dealer
bleek te zijn.’ Het ging niet alleen om het design,
vertelt hij. Het verwijderen van ongewenst groen
kan een helse taak zijn, waarbij een machine vast
kan komen te zitten in de drassige ondergrond.
‘We zochten een bosfrees die qua pk’s in onze
range zat, dus tussen de 160 en 240 pk. Het moest
een middelgrote bosfrees zijn, omdat we vaak
in minder draagkrachtige, slappe grond werken.
Zo’n machine moet dan niet vast komen te zitten.’
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‘Design en materiaal speelden rol
bij de aanschaf’
Het familiebedrijf TMC Cancela, gelegen in
het Spaanse Tordoia (vlakbij Santiago de
Compostella), is specialist in bosbouwfrezen,
steenvergruizers en klepelmaaiers. De fabrikant bouwt ongeveer 1800 stuks per jaar
en exporteert naar meer dan dertig landen
over de hele wereld. Volgens Henk Bakkenes
speelde bij de aanschaf van de TMC Cancelabosfrees zowel het design als het materiaal
een rol. ‘De frees ziet er gelikt uit. Het is een
mooie toonbare machine. Dat zie je vooral
aan de afwerking en het laswerk.’ Ook het
robuuste materiaal zelf was van belang bij de
aanschaf. Bakkenes: ‘Het staal is gemaakt van
Strenx, een staaltype ontwikkeld door SSAB
in Zweden, dat vier keer zo sterk is als staal
52, dat door de meeste fabrikanten wordt
gebruikt. We hebben de machines voor eigen
gebruik en voor verhuur. We zijn benieuwd
hoe de Cancela zich op de lange termijn zal
houden.’
Vooral om het struweel rondom bomen of afrastering te verwijderen, is een middelgrote, wendbare
bosfrees wel zo handig, vertelt hij. ‘Deze voldeed
precies aan onze wensen; hij is wendbaarder dan
de grote varianten. Het is een multifunctionele,
wendbare machine die geschikt is om in te zetten
bij middelgrote en kleinere klussen. De iets lagere
capaciteit wordt ruimschoots gecompenseerd door
de bescheiden prijs.’
Logische vervolgstap in machinepark
Het bedrijf had al verschillende machines in zijn

bezit, zoals twee MeriCrushers. ‘Die hebben minder
capaciteit en zijn wat langzamer. Ze gaan 20 tot 30
centimeter door de grond en kunnen het hout verkleinen. Deze machine is verfijnder en draait sneller.’ Ook heeft het bedrijf al een kleinere rupsvariant
in beheer van de bosklepelmaaier met een breedte
van 1,30 meter, die op afstand bestuurbaar is. ‘Die
rupsklepelmaaier kan taluds en terreinen doen
waar de Cancela niet bij kan. De MeriCrushers zijn
handig als je meer ruimte hebt. Deze Cancelabosfrees is een mooie aanvulling, een logische
vervolgstap in ons machinepark. Voor ons zit de
meerwaarde echt in het feit dat we deze machines
nu gecombineerd kunnen inzetten. Onze medewerkers zijn heel enthousiast. De machines hebben

‘Bosfrees model TFK waardevol
alternatief voor zwaardere frees’
Dealer Jeroen van de Ven van Ramm: ‘TMC
Cancela heeft een brede range bosfrezen.
Dat zijn machines van 1.100 kg tot 4.450 kg.
De TFK-225 die De Groot Achterveld gekocht
heeft, weegt net geen 2.000 kg. Daarmee is
hij geschikt voor tractoren tot 200 pk en kan
hij nog relatief eenvoudig op een aanhanger
getransporteerd worden. Deze bosfrees is
geschikt voor tractoren die de rest van het
jaar ander werk doen in de openbare ruimte.
Zwaardere bosfrezen vragen zwaardere tractoren, die dan specifiek alleen dit soort werk
doen. Daar is Nederland te klein voor. Vandaar
dat de TFK een waardevol alternatief is voor
iedereen die zelf met een bosfrees aan de
slag wil.’
al alle soorten hout en struweel getest, waarbij ze
ook per ongeluk ijzer en andere onverwachte troep
voor de kiezen kregen. Daarbij is geen schade
opgetreden. Met deze machine in ons arsenaal
kunnen we op elk terrein volledig uit de voeten.’
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