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Ik spreek Ton van Esch op ‘zijn’ vestiging in 
Cromvoirt. Van Esch heet me welkom met een 
kopje thee, maar hij zit duidelijk niet graag stil. 
Hij neemt mij direct mee voor een rondleiding 
over het bedrijf. Kortom, de thee moet even 
wachten. Met bescheiden trots in zijn stem 
vertelt Van Esch me hoe de vestiging Cromvoirt 
langzaamaan steeds een beetje verder is 
gegroeid. Op de vraag van wie het woonhuis 
is dat pontificaal midden tussen het kantoor 
en de werkplaats staat, antwoordt hij lachend: 
‘Dat is mijn huis en de kinderen die je nu hoort 
lachen, horen ook bij mij.’

Tijdens de wandeling naar de werkplaats gaat 
Van Esch dieper in op wat het begrip duur-
zaamheid voor hem inhoudt. Zo beredeneert 
Van Esch: ‘In mijn ogen is eenmaal per jaar een 
stuivertje Roundup duurzamer dan een brand-
stof slurpende onkruidbestrijdingsmachine die 
vier keer per jaar rond moet.’

Intussen komen we aan bij de werkplaats waar 
Jan Verstijnen als innovatiemonteur druk aan 
de slag is. Verstijnen werkt nu zo’n zes jaar 
bij J. van Esch, waarvan eerst vier jaar in de 
buitendienst en de afgelopen twee jaar als 

‘innovatiemonteur binnendienst’. Verstijnen: 
‘Monteurs en gebruikers hebben goede ideeën 
over hoe dingen anders of beter kunnen, maar 
de uitvoering is wat anders. Ik zorg ervoor dat 
ideeën praktisch worden vertaald naar mooie 
nieuwe innovaties. Door mijn ervaring in de 
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buitendienst begrijp ik de ideeën en kan ik ze 
snel omzetten in een gedegen ontwerp.’
Zo’n 75 procent van de tijd werkt Verstijnen aan 
innovaties en het doorontwikkelen van materi-
eel om efficiënter en veiliger te kunnen werken. 
De overige 25 procent van zijn werktijd wordt 
besteed aan normale reparaties en storingen.

Bermspoorwisser
Op de werf ligt ter verbetering een berm-
spoorwisser, een mooie innovatie uit de werk-
plaats van J. van Esch, ook wel ‘sporenwisser’ 
genoemd. Het is een hulpstuk dat aan de 
Herder Connector past en sporen uitwist die 
gereden zijn naast bijvoorbeeld N-wegen. 
Het hulpstuk werd ontwikkeld uit veiligheids-
oogpunt en in het kader van efficiëntie. Bij 
het gebruik van de sporenwisser heb je geen 
mobiele kraan en tractor met kieper meer 
nodig, alleen een tractor met arm. Van Esch: 

‘Hiermee kun je beschadigde bermen snel 
herstellen, zonder dat er langdurige wegafzet-
tingen nodig zijn.’ Er wordt dus duurzaam en 
veilig gewerkt.

Waar mogelijk investeert J. van Esch ook in 
elektrische apparaten. Het bedrijf is ervan 
overtuigd dat de elektrificatie niet te stoppen 
is en een steeds belangrijkere rol gaat spelen. 
Dit is merkbaar aan het feit dat opdrachtgevers 
dergelijke eisen steeds vaker in het bestek laten 
opnemen.

Verticuteren in weer en wind
Een andere innovatie is de compleet zelf ont-
wikkelde sportveld-verticuteermachine. Van 
Esch: ‘Wij liepen tegen het probleem aan dat 
deze belangrijke handeling met de huidige 
machines teveel weersafhankelijk is. In natte 
omstandigheden gaat de productie, maar ook 
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kwaliteit achteruit. Met meer dan 200 sportvel-
den in ons beheer is het voor ons bedrijf van 
groot belang dat deze handeling snel én mak-
kelijk gaat. Dit werktuig is dan ook in ontwikke-
ling om het minder weersafhankelijk te maken 
en de kwaliteit en snelheid te vergroten.’

Bijna alle verticuteermachines die één werk-
gang maken, zuigen het ‘verticuteermaaisel’ op. 
Dit proces levert problemen op wanneer het 
gras vochtig of nat is. Verticuteren in één werk-
gang in weer en wind was dan ook de droom, 
een droom die dankzij de innovatieve blik 
van Verstijnen komend seizoen werkelijkheid 
wordt. De precieze werking van de Van Esch-
verticuteer wil Ton van Esch niet weggeven. ‘Je 
moet de concurrentie niet slimmer maken dan 
nodig’, zegt de Brabander lachend.

Telescopische transportband
Een laatste innovatie waar Van Esch mij langs 
loodst, is een telescopische transportband, 

die gebruikt zal worden voor de grondbank 
in Tilburg. Deze transportband werkt volledig 
elektrisch en kan indien gewenst in twee delen 
opgedeeld worden. De band heeft een maxi-
male reikwijdte van maar liefst 22 meter en kan 
op 12 meter hoogte grond lossen. De nieuwe 
transportband moet de vervoersstroom bij de 
grondbank verder terugdringen en draagt zo 
bij aan de verduurzaming van het Brabantse 
groenbedrijf.

We zijn terug op het kantoor, bij mijn inmiddels 
koude thee, die nu prima dienstdoet als ‘icetea’ 
– een kwestie van innovatief denken.
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