
24 www.stad-en-groen.nl

Jarenlang vertrouwde Sinke Onkruidbeheersing 
op de Weed-IT, maar de laatste jaren is het bedrijf 
zich meer gaan richten op alternatieve onkruidbe-
strijding. Met het verbod op chemie bij onkruid-
beheer in de openbare ruimte in aantocht, heeft 
het bedrijf bij een aantal gemeenten en bedrijven 
diverse proeven uitgevoerd. De deelnemende 
machines technieken: de Weedheater (bestrijder 
met hete lucht en infraroodwarmte), de hetelucht-
bestrijder WeedControl en de Duitse infrarood-
schroeier Adler Hoaf weed en Hoaf greensteam. 
Ook heeft Sinke zich verdiept in machines met de 
heetwatertechniek. ‘Elke machine heeft zijn speci-
fieke eigenschappen. De Weedheater is een mooie 

Sinke: 'De kracht ligt in het 
combineren van methodes'

Na een proeftest kiest onkruidbestrijdingsspecialist allereerst voor Weedheater

William Sinke van Sinke Onkruidbeheersing en Groenzorg uit Kruiningen (Zeeland) zou liever zien dat chemievrij onkruidbeheer in combinatie met 

laagrisicomiddelen werd ingevoerd. Toch heeft hij de laatste jaren geïnvesteerd in verschillende machines, onder meer Weedheaters, om zich voor te 

bereiden op een gewisse toekomst zonder gif. Om tot een goed besluit te komen, deed Sinke een aantal proeven met verschillende onkruidbestrij-

dingsmachines.
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machine die hete lucht en infraroodschroeien 
combineert. We willen drie tot vier op korte termijn 
nog een aantal exemplaren aan ons machinepark 
toevoegen als investering voor de toekomst. Maar 
ook met andere technieken gaan we verder’, aldus 
Sinke.

Ervaringen Weedheater
William Sinke: ‘De grote voordelen van de 
Weedheater zijn eenvoud en betrouwbaarheid. 
Ook is het verbruik laag: zo’n 6 kilo gas per uur. 
Maar het grootste voordeel van de Weedheater 
vonden we dat hij licht in gewicht is. Daarmee kan 
hij aan een lichte tractor worden bevestigd. Daar 
rijd je zo de stoep mee op, zonder dat stoepban-
den of tegels verzakken. Ook qua emissie scoort 
hij veel beter, omdat een kleine tractor met een 
lichte motor veel minder uitstoot geeft dan een 
grote werktuigdrager. Verderrijdt de Weedheater 
een halve kilometer tot een kilometer per uur 
sneller dan de andere machines.Dan kun je wat 
meer meters makenen dat maakt de bestrijding 
goedkoper.’ 

Warmteregeling met snelheid
Op de WeedControl kan de stralingswarmte lager 
en hogerwordeningesteld.Voor praktijkman 
William Sinke is dat een kwestie van smaak: ‘De 
bestuurder regelt de warmte door de snelheid 
aan te passen. Als het nat en koud weer is, moet 
de snelheid drastisch omlaag om tot een goed 
resultaat te komen. Bij droog weer moet hij juist 
omhoog, zodat het onkruid niet verbrandt, maar 
alleen de stralingswarmte krijgt toegediend die 
nodig is om het te laten afsterven.’ 
Eenvoud voor de chauffeur is belangrijk voor 
Sinke. ‘Wij vinden het prettig dat we zo met de 
Weedheater kunnen gaan rijden, nadat de warmte 
is ingeschakeld met één druk op de knop. We wil-
len niet te veel snufjes aan een machine; we willen 
eenvoudig meters kunnen maken.’ Kennelijk geldt, 
zoals bij meer tuin- en parkmachines: less is more. 
‘Zodra de temperatuur te hoog wordt, schakelt het 
systeem zichzelf automatisch uit’, aldus Sinke. 
Sinke vervolgt: ‘Maar wij gaan investeren in meer-
dere technieken en machines. Verder is goed vegen 
essentieel; daarmee beperk je de opkomst van 
onkruid tot een minimum. Als je niet goed genoeg 
veegt, vliegen de kosten van de onkruidbestrijding 
omhoog.’

Kosten en milieueffecten
De prijs bleek ook niet onbelangrijk te zijn. 
‘Sommige machines vonden we relatief duur, zowel 
in aanschaf als in verbruik van brandstof,:benzinein 

plaats van diesel, waarbij de capaciteit per dag ook 
van belang is. De Weedheater benut zijn warmte 
goed: na de heteluchtstroom volgt de infrarood-
warmte en daarna gaat er nogmaals hete lucht 
over het onkruid. We moeten niet aan de ene kant 
chemische onkruidbestrijding verbieden om de 
afspoeling naar het oppervlaktewater te verminde-
ren, en aan de andere kant de uitstoot in de lucht 
verdubbelen met andere machines en technieken. 
We willen zo weinig mogelijk schade aanbrengen 
aan het milieu’, aldus Sinke.

Eigen wensen
Het bedrijf Weedheater werkt elke dag aan de 
verdere ontwikkeling van de machine. ‘Zo wordt 
onder meer de hitteplaat steeds heter, en word 
gestreefd om het gasverbruik nog meer omlaag 
te krijgen’, aldus Sinke. ‘Een mooie ontwikkeling, 
want hoe heter, hoe meer snelheid je kunt maken. 
En hoe lager het gasverbruik, hoe beter het is voor 
het milieu. sneller je rijdt, hoe meer meters je kunt 
maken.’ Sinke heeft de Weedheater uitgebreid 
kunnen testen en denkt ook na over de verdere 
ontwikkeling van de machine. Over die wensen 
wordt overlegdmet Weedheater. ‘We willen graag 
een handlans op de Weedheater,die hete lucht kan 
spuiten. Dat is handig voor extra obstakels, zoals 
langs lantaarnpalen.’

Gevarieerd machinepark
De Weedheaters die Sinke al heeft en de machines 
die hij nog wil aanschaffen, worden gebouwd 
op kleine trekkers. ‘Daarbij letten we goed op de 
emissie. We gaan geen zware machines met diesel-
motoren inzetten als dat niet nodig is.’ Toch is de 
Weedheater niet de enige oplossing, volgens Sinke. 
’In deze markt is niet goed te bepalen welke machi-
ne absoluut de beste is. Je kunt hoogstens spreken 
over verschillende methodes: heet water, stomen, 
borstelen, branden, hete lucht, infraroodwarmte. 
Alle machines zijn even solide gebouwd en kun-
nen tegen een stootje. Dus er is voor elk wat wils. 
Voor ons geldt: 80 procent van onze werkzaam-
heden bestaat uit onkruidbestrijding. Het is onze 
corebusiness. We moeten op diverse manieren 
kunnen bestrijden en flexibel zijn. We kunnen het 
niet alleen met de Weedheater af; onkruidstomers 
en heteluchtmachines zullen ook hard nodig zijn. 
Onze Hoaf, bijvoorbeeld, is zeer geschikt vanwege 
het kleine brandrisico. Een stoommachine is dus 
ook erg geschikt als je bij heet weer onkruid naast 
een schutting moet verwijderen. Dan zou branden 
geen optie zijn. Bij grotere oppervlakten zijn zowel 
de Weedheater als hetelucht-onkruidbestrijdings-
machines prima.’ 
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Toekomst
Wat Sinke betreft, mag er snel duidelijkheid komen 
over het verbod op chemie: ‘Iedereen houdt nu zijn 
adem in, zowel gemeenten als bedrijven. Als het 
doorgaat, zullen gemeenten en bedrijven stukken 
duurder uit zijn. Het is voor de diverse partijen las-
tig om te weten waarin men moet investeren. Toch 
kan de markt niet tot op het laatste moment wach-
ten met aanpassingen. Door het radicale besluit 
om professionele chemische onkruidbestrijding 
te verbieden, zullen er problemen ontstaan, zeker 
met particulieren en bedrijfsterreinen. Met het 
verbod op chemische onkruidbestrijding voor pro-
fessionals zetten we alle milieusparende machines, 
zoals de Weed-IT MK2, aan de kant. De eigenaars 
van relatief kleine terreinen, bij wie we nu nog 
professioneel bestrijden met de DOB-methode, 
dus met de Weed-IT MK2, vinden omschakelen op 
thermisch snel te duur worden. Velen van hen zeg-
gen: dan doen we het zelf wel. Ze halen Roundup 
bij een boer of een tuincentrum en spuiten hun 
terrein volvelds, veelal ook nog met een te hoge 
dosering. Ook wordt het terrein meestal nog snel 
voor de regen gespoten, terwijl dit voorheen net-
jes werd uitgevoerd door een DOB-gecertificeerd 
bedrijf volgens de verplichte DOB-methode. Door 
dit verbod zal de drinkwaternorm dus eerder wor-
den overschreden dan dat de vervuiling minder 
wordt’, verwacht Sinke. ‘Een mooie oplossing zou 
zijn: geen totaalverbod, maar alleen professionele 
toelating van onkruidbestrijding conform de DOB-
methode, of met laagrisicomiddelen, zoals Ultima/
Cito, rondom obstakels en op terreinen kleiner dan 
bijvoorbeeld 1 hectare.’

Weedheater
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Bomen maken onze stedelijke omgeving leefbaar. Een gezonde groene infrastructuur in de stad 
is daarom onmisbaar. GreenMax is gespecialiseerd in duurzame innovatieve producten voor de 
inrichting van de plantplaats boven en ondergronds, zodat groen en infrastructuur samengaan.

Duurzaam groen begint met een goede basisinrichting van het plantvak

connecting green and infrastructure

www.greenmax.eu

GreenMax 
Postbus 43

NL-5473 ZG Heeswijk-Dinther
Tel 0413-294447 

info@greenmax.eu 
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Signa Terra is beloond met het certifi caat CO
2
 prestatieladder trede 5 voor haar inspanningen om als groen-

verzorger en hovenier ‘groener’ te worden. We hebben vele maatregelen getroffen om onze CO
2
 uitstoot te 

verminderen bij de uitvoering van ons werk voor de private markt en overheidsopdrachten.

Mocht u willen weten hoe wij dit realiseren, neem dan contact met ons via 0345 - 57 07 87 of kijk op 
www.signaterra.nl.

Signa Terra met recht de groen(e) specialist




