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Bert van Loon nam in 2002 Weed Control over, 
dat er ook toen al naar streefde voorloper te 
zijn in de chemievrije bestrijding van onkruid. 
De vervolgstap was toewerken naar emissievrij. 
Dit is inmiddels ook bereikt met de ontwikke-
ling van de Alltrec-werktuigdrager. Deze werd 
eind 2019 geïntroduceerd en is in 2020 volop 
geleverd. Van Loon: ‘Frank van de Staak heeft 
deze volledig elektrische werktuigdrager vanaf 
nul ontwikkeld. Het doel dat wij bij elke stap 
voor ogen hielden, was dat er een volle dag 
mee gewerkt kan worden. Anders zal de aan-
nemer hier niet in investeren. Dat is gelukt, en 
hoe!’

Zestien uur hete lucht
Volgens Van Loon kan met de Alltrec, gecom-
bineerd met de E-Air Variator 100, zestien uur 
onafgebroken gewerkt worden. In combinatie 
met een maaimachine, die meer energie vraagt, 
kan de medewerker er circa acht uur mee 
werken. ‘De samenleving beseft dat onze leef-
omgeving van goede kwaliteit moet zijn’, zegt 
Van Loon. ‘Zaken als voldoende groen, schone 
lucht en weinig lawaai worden steeds meer 

verwacht. Wij vinden dat daarbij een passend 
onderhoudsniveau hoort.’
De werktuigen van Weed Control zijn onder 
te verdelen in Air, Flame en Steel. De Air-
werktuigen werken op basis van hete lucht, de 
Flame met open vlam en onder Steel vind je de 
onkruidborstels. ‘Alle werktuigen zijn ontwik-
keld voor de Alltrec-elektrische werktuigdrager’, 
legt Van Loon uit. ‘Het gebruik van machines 
met open vlam komt in de groenaannemerij in 
Nederland niet heel veel voor, wel bij de klei-
nere hoveniers en verder meer in de agrarische 
sector. Maar de wereld is groter dan alleen 
Nederland. In Frankrijk worden deze machines 
juist wel veel ingezet.’

Innovatieve koploper
Weed Control noemt zichzelf een innovatieve 
koploper en toonaangevend op het gebied van 
onkruidbestrijding. ‘Met onze Air-, Flame- en 
Steeltechnologie waren we in 2002 al koploper 
als het gaat om chemievrije onkruidbestrij-
ding. Inmiddels zijn we ook een belangrijke 
speler op de Europese markt. In 2010 hebben 
we met de Air-techniek, die al redelijk bekend 
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was, grote verbeteringen doorgevoerd op 
het gebied van veiligheid en efficiëntie en is 
de emissiewaarde tot een minimum terugge-
bracht. Met deze techniek bestrijd je onkruid 
op een veilige manier en tegelijkertijd bereik 
je een CO₂-reductie van wel 70 procent in ver-
gelijking met andere thermische technieken. 
Heteluchtbestrijding is inmiddels wel gemeen-
goed in Nederland. In zo’n 60 procent van de 
gemeenten wordt deze methode toegepast, al 
dan niet via een aannemer.’

Afstand tot arbeidsmarkt
De heteluchtcirculatie in de Air-reeks wordt 
middels verschillende werktuigen toegepast, 
variërend van de Air Trolley Pack tot de elektri-
sche variant van de Air Variator 100. ‘Die laatste 
is dus het werktuig dat bij veel gemeenten 
wordt ingezet; het is populair én efficiënt. De 
Air Trolley Pack is ontwikkeld voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, eenvoudig in 
het gebruik en specifiek in te zetten op moeilijk 
bereikbare plaatsen, zoals rond palen of onder 
straatmeubilair.’ De keuze van het bedrijf om zo 
milieuvriendelijk mogelijk te werken, komt ook 
tot uiting in de Air Alltrec 4810-combinatie, een 
machine met elektrische aandrijving en 100 
procent roetvrij.

Groene leefomgeving
Van Loon blijft erop hameren: ‘De samenleving 
vráágt om een groenere leefomgeving, om 
minder geluid, schone lucht. De politiek speelt 
hier onder meer op in door het instellen van 
milieuzones, door dieselauto’s niet meer toe te 
laten in steden. Wij spelen in op de huidige en 
ook de komende eisen door alle machines elek-
trisch en emissievrij te maken.’
Volgens Van Loon zie je tussen landen wel 
verschillen in aanpak. ‘Ook het belang van 
chemievrij werken wordt verschillend gezien. 
Hoe noordelijker je komt, zoals in Scandinavië, 
hoe schoner er wordt gewerkt. De aanpak in 
Duitsland en België kun je vergelijken met 
die in Nederland. In Frankrijk zie je het nog 
alle kanten op schieten: soms heel modern en 
schoon, soms lijkt het alsof er een stap terug in 
de tijd wordt gezet.’

Veelzijdige Alltrec
Naast de milieuvriendelijk werktuigen voor 
onkruidbeheer zet Weed Control in op de eer-
dergenoemde zero-emissie-werktuigdrager 
Alltrec. Deze voldoet volgens Van Loon aan 
de eisen van de uitvoerende aannemers. 
Gekoppeld aan de Air E Variator-hetelucht-
onkruidbestrijder kan de werktuigdrager met 
één acculading tot wel zestien uur zijn werk 
doen. Voor overgroeide plaatsen met achter-
stallig onderhoud heeft Weed Control een elek-
trische onkruidborstelarm, genaamd Steel OKB 
E 700. Deze kan ook uitgevoerd worden met 
een 3D borstel. 3D, omdat deze drie afzonder-
lijke borstels heeft, draaiend in alle richtingen 
om kwetsbare bestrating zonder beschadiging 
onkruidvrij te maken.
Van Loon: ‘Na het onkruidseizoen kan de 
Alltrec bijvoorbeeld ingezet worden met de 
nieuw ontwikkelde E-blower, een geluidsarme 
bladblazer met draaibare uitblaasmond. Dat is 
efficiënt en stil. Voor het onderhoud van hagen 
is er de E-snoeier en het maaien van gras kan 
natuurlijk ook elektrisch, met een maaidek van 
130 of 180 cm. Al deze werktuigen: de borstels, 
maaiers, blazer en heggenmaaier, zijn op één 
acculading een volledige werkdag inzetbaar. 
Dat is handig, want hiermee kan de professio-
nele gebruiker jaarrond zijn werkzaamheden 
uitvoeren, passend bij de verwachtingen van 
nu, dus met zero emissie, stil en milieuver-
antwoord. Overigens zitten we niet stil: begin 
volgend jaar lanceren we een nieuwe, grotere 
Alltrec-werktuigdrager.’
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‘Van chemievrij 
naar emissievrij’

Met de Alltrec Air E-Variator 100 kun je zestien uur onafgebroken werken.

De E-bladblazer werkt ook elektrisch en dus stil.
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