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De komst van de nieuwe MiD 3.0-machine 
vult het gat in het Heatweed-assortiment dat 
ruim twee jaar geleden ontstond. De MiD-serie 
verdween uit het assortiment door de ontwik-
kelingen bij Waterkracht, dat de MiD-machines 
voor Heatweed produceerde. Daaraan kwam 
een eind omdat Waterkracht zich ontwikkelde 
tot een concurrent van Heatweed met verge-
lijkbare machines. Sinds deze zomer komen de 
MiD-machines uit de fabriek in Noorwegen. De 

Heatwead produceert in een nieuwe eigen fabriek in Noorwegen de vernieuwde MiD 3.0 

heetwateronkruidbestrijdings- en hogedrukreinigingsmachine. ‘Een revolutie in de markt’, 

stelt Cecilie Ruud van Heatweed.
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Heatweed komt terug met MiD 
3.0 uit nieuwe Noorse fabriek
Bedrijf neemt productie in eigen hand en slaat vleugels verder uit over Europa
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productielocatie wordt nog uitgebreid, zodat 
Heatweed er ook al zijn grotere machines van 
het type XL en Sensor kan gaan produceren.
Op een dag in oktober staan de MiD-machines 
in de Noorse fabriek in rijen opgesteld, klaar 
voor verscheping naar klanten. Wekelijks 
gaat zo’n partij de deur uit, verklaart Ruud. 
Heatweed is actief in negentien landen in 
Europa en Noord-Amerika. De productie draait 
momenteel op volle toeren. ‘Zo kan er vast een 
voorraad worden opgebouwd. Die is nodig om 
de vraag aan te kunnen als het nieuwe onkruid-
bestrijdingsseizoen weer begint. De verkoop 
piekt altijd in februari.’

Laat
De nieuwe MiD 3.0 is sinds juni dit jaar lever-
baar. ‘Te laat om nog goed te kunnen profiteren 
van de seizoensvraag’, zegt Ruud. De late komst 
bleek echter niet te vermijden en heeft het 
bedrijf pijn gedaan. ‘We konden al een tijd niet 
leveren. Ik moet zeggen dat dealers én toele-
veranciers heel geduldig zijn geweest en ons 
goed hebben geholpen. Maar we zijn ook wat 
dealers kwijtgeraakt die zijn overgestapt naar 
een concurrent die wel kon leveren. Begrijpelijk, 
want als er niet kan worden geleverd, lijden zij 
daar ook onder’, zo onderstreept ze dat ze het 
hen niet aanrekent. ‘Ik wens ze het allerbeste.’ 
Ze hoopt dat de range nu weer compleet is 
en dat het dealernetwerk weer kan worden 
uitgebreid. ‘Als zich geïnteresseerden melden, 
vroegere dealers of nieuwe gegadigden, zal ik 
ze altijd verwelkomen. Ik probeer niet, zoals 
sommige producenten, om ze actief bij een 
concurrent weg te trekken. Dat is niet onze 
mentaliteit.’

Dat het bedrijf het de afgelopen jaren voor 
de kiezen kreeg, is geen geheim. ‘In verschil-
lende landen hebben we goed gedraaid, maar 
Nederland was moeilijk. We zijn steeds open 
geweest over de problemen die we hadden. 
Maar we laten nu zien dat we in die tijd ook 
fantastische machines hebben ontwikkeld. 
Het ontwerpen en uittesten van een nieuwe 
machine kost tijd; in minder dan één tot twee 
jaar is dat onmogelijk. Het heeft ons tijd gekost, 
maar we zijn trots op het resultaat. De MiD 3.0 
is een compleet nieuwe machine geworden. In 
dezelfde periode moest er ook nog een fabriek 
komen. En geld: we hebben er miljoenen aan 
eigen geld in gestoken.’
Ruud weet maar al te goed dat schoonheid 
van techniek en vormgeving de klandizie niet 
als eerste overtuigen, maar wel het resultaat 

dat ermee bereikt kan worden. ‘Ons doel is te 
zorgen dat de totale kosten van onze produc-
ten op basis van gebruik en levenscyclus het 
gunstigst zijn.’ Om de zogenoemde total cost of 
ownership voor klanten inzichtelijk te maken, 
heeft Heatweed een berekeningsmodel ont-
wikkeld, genaamd Machine & Methode. Aan 
de hand van het beoogde gebruik berekent 
Heatweed de verwachte totale kosten per 
vierkante meter. ‘Aanschaf, rente voor het even-
tueel te lenen bedrag, arbeidsloon, jaarlijkse 
onderhoudskosten, eventueel een antikalktoe-
voeging aan het water, diesel: alles. Zo krijg je 
alle kosten bij elkaar opgeteld per vierkante 
meter te onderhouden oppervlak per jaar. De 
berekening maakt ook duidelijk welk model 
machine economisch gezien de gunstigste keus 
is voor het voorgenomen gebruik.’

Boerenbedrijf
De eigenaren van Heatweed ontwikkelden hun 
familiebedrijf in 35 jaar tijd vanuit het boeren-
bedrijf van de familie. Het groeide uit tot een 
leverancier van materieel voor de agrarische 
en groene sector. Onder de naam Heatweed 

ACHTERGROND
4 min. leestijd

‘Na een late start 
draait de 
productie dit jaar 
op volle toeren om 
in vraag te 
voorzien’

Johan Rud Heatweed

TECHNISCHE GEGEVENS:
• Capaciteit: 200-3000 vierkante meter 
  per dag
• Waterverbruik onkruidbestrijding (max.): 
  8-10 liter/minuut
• Afmetingen machine (l x b x h): 
  1000 x 800 x 1200 mm
• Waterverbruik in reinigingsstand (max.): 
  10 liter/minuut
• Waterdruk in reinigingsstand: 50 bar
• Inhoud watertank: 500 liter
• Afmetingen watertank (l x b x h): 
  840 x 700 x 1060 mm
• Gewicht (netto): 270 kg
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begonnen ze het afgelopen decennium met 
heetwateronkruidbestrijdingsmachines. Door 
de toevoeging van een hogedrukreinigings-
functie werden die machines vervolgens ook 
reinigingsmachines. ‘Onkruidcontrole is ons 
eerste specialisme. Dat is een verschil met 
bedrijven die aan hogedrukreinigingsmaterieel 
een onkruidbestrijdingsfunctie toevoegen. 
Biologen, botanisten, landbouwkundigen, zulke 
mensen hebben we hier veel in dienst. Die 
brengen veel kennis in om machines nog beter 
te maken.’

Voor drie van de zes modellen blijft Heatweed 
zich alleen bezighouden met onderzoek en ont-
wikkeling plus verkoop en wordt de productie 
uitbesteedt. Dibo in het Belgische Arendonk 
maakt in opdracht de Heatweed Mini 2.1, de 
Multi S en de Multi M.

Nieuwe machine
‘Onder de kap van de Heatweed MiD 3.0 vind je 
gecompliceerde techniek, maar voor de gebrui-
ker hebben we hem juist zo eenvoudig mogelijk 
gemaakt’, verklaart Johan Rud, mededirecteur-

eigenaar van Heatweed. ‘Met een paar simpele 
knoppen, die er hetzelfde uitzien als op het 
oude model.’ Wie daarmee heeft gewerkt, kan 
volgens hem zonder nadere instructies zo met 
het nieuwe model verder. Het tegenwoordig 
onontkoombare scherm dat er ook op zit, is niet 
nodig voor de bediening, maar geeft de gebrui-
ker alle informatie die van belang kan zijn, 
bijvoorbeeld over het water-, brandstof- en ont-
kalkingsvloeistofniveau. Verder worden, indien 
van toepassing, foutcodes getoond. Kleuren 
geven aan hoe de vlag erbij hangt. ‘Geel bete-
kent dat de machine aan het opstarten is. Groen 
betekent alles oké, en rood dat er iets fout is. Je 
krijgt daarbij ook te zien wat er aan de hand is.’

Productie in de fabriek in Noorwegen

Onkruid bestrijden met de MiD 3.0
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