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De campingbaas komt dagelijks met een voertuig de heuvel op. Iedereen stuift met ontzag aan de kant. Veiligheid? Hij wijst naar het bordje “Wij zijn 

nergens aansprakelijk voor.” Of dat wijzen naar een bordje nu echt de oplossing is, is maar de vraag. Kennis en ervaring maken de ene mens voorzich-

tig en de ander juist (over)moedig. Een soort psychologische val inzake gevaargevoel? Zou men grote risico’s ‘gewoon’ worden? Die dan ook genomen 

worden? Ik kom soms rechtspraak tegen waarin de rechter het laatste aan de orde acht. 

Auteur: Kitty Goudzwaard

Kinderspel?
Gelukkig worden machines doorgaans niet 
bediend als in een kinderspel. En dat is maar goed 
ook. Want machines worden ingezet bij ingewik-
kelde projecten als het verplanten van grote 
bomen over gebouwen heen of het werken aan 
beschoeiingen. De calamiteit in Alphen aan de Rijn 
( A.) waarbij twee hijskranen met last op bebou-

wing vallen, staat natuurlijk bij iedere machinist op 
het netvlies. Van zo’n klap gruwt de hele branche. 
De hijsbranche wil qua kennis zeker niet stilzitten. 
In 2008 hebben zij een verplichte nascholing in het 
leven geroepen. Hijsbegeleiders en machinisten 
kunnen dus up-to-date zijn. Een hijsplan van grote 
projecten wordt door vakspecialisten opgesteld. Bij 
een kleinere klus kan een machinist zelf aangeven, 

het werk niet te kunnen uitvoeren. En dan ook 
weigeren. Bij grote klussen is normaliter zoveel 
voorbereiding gedaan, dat men niet meer aan zo’n 
laatste escape van een ervaringsdeskundige toe-
komt. De zaak A. is nu bij de Onderzoeksraad voor 
de Veiligheid. Daar zullen zeker aanbevelingen uit 
voortkomen. 

‘Wij zijn nergens 
aansprakelijk voor’
Grote machines en veiligheid
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Risico
In de media zoemt rond dat iedere instantie in 
deze kwestie, zijn zaakjes toch wel op orde had. 
Risicoanalyses zijn gemaakt. Zelfs is uitgebreid 
de flora- en faunacheck gedaan. Wat is met al die 
kennis gedaan? Hoe manage je analyses én de 
daadwerkelijke klus met oog op veiligheid? Hoe 
organiseer je een project zodanig dat de juiste 
kennis bij de juiste mensen zit. Tegenwoordig 
kan bij aanbestedingen het beheersen van risico 
heel goed ondergebracht worden als gunnings-
criterium. Uit de media blijkt dat gemeente A. een 
twaalf miljoen euro voor de aanneemsom had 
gereserveerd, en het project voor slechts de helft 
van die som heeft aanbesteed. De vraag voor de 
toekomst zal zijn: hoe borg je daadwerkelijk ‘veilig-
heid’ bij je aanbesteding? Kan veiligheid niet beter 
en nog meer als een aparte kwaliteit gezien of aan 
een eigen aanneemsom worden verbonden? Wil 
men niet alleen veiligheid,  maar is men ook bereid 
daarvoor te betalen?

Schadevaring
Juridisch gezien is het ongeval in A. een bijzonder-
heid. De werkzaamheden vonden plaats vanaf 
een ponton. In dat geval spreekt men van ‘scha-
devaring’. Ter vergelijking van onze groensector: 
denk aan het herstellen van beschoeiingen of 
beplanting aanbrengen vanaf een drijvend ponton. 
Dergelijke schade valt- in beginsel- niet onder de 
gebruikelijke onrechtmatige daad van artikel 6:162 
Burgerlijk Wetboek, maar onder artikel 8:1002 BW 

dat ziet op schade uit de scheepsvaart. Blijkbaar 
is dit leerstuk ‘schadevaring’ niet eenvoudig te 
doorgronden, want het gerechtshof wil daarin 
nog wel eens anders oordelen dan de Hoge Raad. 
Schadevaringen waarbij slechts één schip bij 
betrokken is, betreffen vaak onder water liggende 
stukgetrokken leidingen. De aansprakelijkheid 
wordt bij schadevaring geregeld via de bijzondere 
regels van boek 8 Burgerlijk Wetboek. Bij schadeva-
ring kan de scheepseigenaar aansprakelijk zijn. In 
de kwestie A. blijkt uit uitlatingen door een van de 
betrokken partijen, dat niet contractueel is vastge-
legd wie bij calamiteit aansprakelijk is. Hoe dat in 
A. is, is nog onduidelijk.
Ligt de aansprakelijkheid bij de scheepseigenaar, 
dan kan deze zijn aansprakelijkheid op grond van 
deze bijzondere regels beperken tot de waarde 
van zijn schip, mits boven een bepaald minimum-
bedrag. Voor het instellen van een rechtsvordering 
voor schadevergoeding geldt bij schadevaring 
een verjaringstermijn van 2 jaar in plaats van de 
gebruikelijke 5 jaar. 

Geldt het leerstuk ‘schadevaren’ alleen voor werken 
die niet met het zelfde gemak ook van de wal had-
den kunnen plaatsvinden? Want waarom zou er 
verschil zijn tussen werken vanaf de wal of vanaf 
een schip, als het om inzet van dezelfde machine 
gaat? De Hoge Raad ziet echter geen reden de 
schadevaring anders te zien indien het werk ook 
van de wal af had gekund. Het hoeft dus niet per 
se te gaan om een fout die verband houdt met 
scheepsvaart. 

Is er na verloop van de 2 jaar dan nog een moge-
lijkheid tot vordering op grond van onrechtmatige 
daad zoals in artikel 6:162 BW? Bij samenloop zijn 
beide regels namelijk van toepassing. Nu er een 
verschil van 3 jaar zit tussen de verjaringstermij-
nen van deze verschillende vorderingsgronden, 
is het echter niet mogelijk om na 2 jaar nog een 
vordering onrechtmatige daad in te dienen. Na 2 
jaar is er dus geen grond meer voor een vordering 
voor schadevergoeding. Vooral bij schade die 
wel bekend is en men toch de termijn negeert, 
is het dan zuur. De kwestie is dan over en uit. 
Scheepseigenaren hebben dus wel degelijk een 
grotere bescherming op grond van de regels van 
boek 8 BW. 

Te laat vorderen zal toch niet snel voorkomen? 
Denk dan even aan de vergissing van het bestuur 
van A. Daar legde men de aansprakelijkstelling 
direct al bij de verkeerde partij neer. Komt een 
schadevorderende partij daar echter pas na 2 jaar 
achter, dan is men te laat. Het kan ook voorkomen 

dat bij rechtsgang pas blijkt, dat men de verkeerde 
partij heeft gedagvaard. 

Werknemer luistert niet
Vaak gehoord: ja, maar ze weten het…….! Het 
is lang niet altijd voldoende een werknemer te 
waarschuwen voor gevaarlijke machines. Ook het 
beplakken met ‘gevaarzettende’ stickers hoeft ook 
niet voldoende te zijn. Nee, een werkgever moet 
ook onderzoeken of zijn waarschuwingen effect 
hebben. Of anders fysieke maatregelen nemen. 
Zoals gevaarlijke onderdelen van machines ‘niet- 
toegankelijk’ maken. De rechter kijkt dan vooral of 
effectievere maatregelen mogelijk waren geweest. 
Soms kom ik de gekste dingen tegen. Voorbeeld: 
een zeer specialistische boomverplanting. Met 
de jongste bediende onder de metersgrote kluit. 
Die stond voor het gemak maar even in het diepe 
plantgat. Om de kluit de juiste richting in te sturen. 
Op hoogte zie ik al dat de kluit scheef in de takels 
hangt. Later vraag ik of hij dit een normale gang 
van zaken vindt. Ja, is het antwoord; hij weet heel 
goed wat hij doet……… Jammer genoeg weet de 
boomkluit dat niet altijd. Dodelijk ongevallen bij 
boomverplantingen komen wel degelijk voor. 
Mijn instelling: wees de ‘veiligheidsluis’ in de pels. 
Op straat, op de werkvloer. Spreek collega’s, onder-
geschikten, je werknemers en zelfs je baas aan op 
wat je vanuit je ooghoek zag. Het is niet raar om op 
veilige uitvoer te wijzen. Het getuigt alleen maar 
van opmerkzaamheid en een goed gevaargevoel. 

KENNIS

De auteur mr. A.V.K. (Kitty) Goudzwaard  is werk-
zaam als boomjurist bij Cobra groenjuristen. Cobra 
groenjuristen is onderdeel van Cobra-adviseurs 
(www.cobra-adviseurs.nl). Lezers kunnen vragen 
stellen over dit artikel via 
k.goudzwaard@cobragroenjuristen.nl





5www.stad-en-groen.nl

38 Kwaliteit mag 
gelukkig weer betaald 
worden

De afgelopen jaren zijn voor veel groenvoorzieners niet echt joechei geweest. 

Als er al zwarte cijfers werden gedraaid, waren deze flinterdun. Boogaard Almere 

is wat dat betreft geen uitzondering. Wat ceo Gerben de Boer betreft is de crisis 

nog niet 100 procent voorbij, maar hij hoopt er wel beter uit te komen – als 

bedrijf, maar ook als professional.
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De toplaag als topprioriteit 

Ondanks of misschien wel dankzij de 

opkomst van kunstgras, is er nog nooit 

zo veel aandacht geweest voor een goed 

verzorgd gazon. Dat verklaart de nog 

steeds groeiende bezoekersaantallen 

van de Nationale Gazon Demodagen. De 

zesde editie wordt dit jaar gehouden bij 

Graszodenkwekerij Kuypers in het Noord-

Brabantse Biezenmortel, vlakbij Den Bosch. 

Het thema dit jaar: ‘topprioriteit voor de 

toplaag’.

Hoe krijg je zo veel mogelijk onkruid 
uit je maaidraad?

Het gaat niet om groot geld, de kosten die gemoeid 

zijn met het vervangen van maaidraad. Maar als 

ergens geldt dat ook de kleine beetjes helpen, is het 

wel hier. 

COLOFON
Stad + Groen is een uitgave van NWST NeWSTories 
bv- wordt in een gemiddelde oplage van 4400 
exemplaren verspreid onder groenbeheerders, 
groene aannemers, landschapsarchitecten, advi-
seurs en toeleveranciers in de groene sector. Bij alles 
staat de praktisch ingestelde vakman centraal.

Redactie & commercie
NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT Nijmegen
T 024-3602454
F 024-3602464
I www.stad-en-groen.nl
M info@nwst.nl
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ieder jaar en uw abonnement zal jaarlijks automa-
tisch worden verlengd, tenzij uw schriftelijke weder-
opzegging uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de 
nieuwe abonnementsperiode in ons bezit is.
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Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van 
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbe-
houden. Deze berusten bij Boomzorg c.q. de betreffende 
auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt door middel van druk, scan, foto-
kopie, elektronisch of op welke wijze dan ook. Boomzorg 
wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. 
Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen 
of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal 
worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee 
in te stemmen e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of 
inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij de redactie ter inzage of 
op te vragen.
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Gemiddeld denkt een 
burger tot aan het eind van zijn straat

Er waait – heel voorzichtig nog – een nieuwe wind door 

de groene sector. Sinds de bouwfraude was georgani-

seerd wantrouwen het belangrijkste gunningsaspect, en 

de verplichting tot emvi lijkt daar feitelijk niet veel aan te 

hebben veranderd. Maar gelukkig zijn er ook opdracht-

gevers en -nemers die het lef hebben om het anders te 

doen. Stad + Groen verzamelde de drie meest in oog 

lopende voorbeelden voor een masterclass. Welkom bij 

het nieuwe samenwerken. Is er sprake van een revolutie 

of zijn het alleen wat vingeroefeningen? 



8 www.stad-en-groen.nl



9www.stad-en-groen.nl

Erik Bretveld, Wave: 
‘Het komt er nu op aan!’ 
Iets meer dan een jaar geleden nam de investeringsmaatschappij Pack Invest het noodlijdende Wave over. Erik Bretveld, partner bij 

deze investeringsclub, kreeg de taak om het bedrijf weer aan de gang te krijgen. Hoe is het hem sinds één jaar en een paar

maanden vergaan?

Auteur: Hein van Iersel 



Wie scoort het hoogst
op duurzaamheid?   

Aannemersbedrijf 
Van Wijlen is al 80 jaar
de specialist en betrokken partner in 
infra, milieu, sport en groen. Met roots 
in de cultuurtechniek, aanleg van wegen 
en infra plus een schat aan ervaring bent 
u altijd verzekerd van het beste resultaat. 
Door toepassing van innovatieve 
methoden en de meest geavanceerde 
apparatuur heeft van Wijlen het 
certificaat CO2-prestatieladder niveau 5 
behaald: een schaal die aangeeft hoe
duurzaam een bedrijf is in het terug-
dringen van CO2-uitstoot. 

Kijk voor meer informatie op 
www.vanwijlen.eu of bel (0416) 27 95 69.

Grondig in velden en wegen

Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. 
Heistraat 112a | 5161 GJ Sprang-Capelle
(0416) 27 95 69 | www.vanwijlen.eu
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Uw sportvelden 
altijd in 

topconditie?

www.aquaco.nl  |  0481 - 377 177

Uw sportaccommodatie is tot in de puntjes verzorgd. Met 
fraaie banen en velden, waarop sporters het beste uit 
hun spel kunnen halen. Aquaco helpt daarbij. Met inno-
vatieve systemen voor natuurgras, kunstgras én gravel. 
Aquaco ontwerpt, installeert en onderhoudt effi ciënte en 
kwalitatief hoogwaardige beregeningsinstallaties van 
alle professionele merken. Deskundig, betrouwbaar 
en met oog en oor voor uw wensen en eisen. Wilt u 
uw sportvelden in topconditie houden? Maak dan ken-
nis met de specialisten van Aquaco. Wij hebben water 
namelijk écht in de hand. Al meer dan 30 jaar! 

Wij hebben water in de hand

DESKUNDIGE TEAMSPELERS. Greenengineers is een landelijk opererend adviesbureau 
met expertise in aanleg, beheer en onderhoud van de groene buitenruimte. Wij ondersteunen overheid, ver enigingen, 
project ontwikkelaars en aannemers bij planvorming, bestek voor bereiding, aanbesteding en directie en toezicht van 
cultuurtechnische werken. Van sportcomplexen tot groenonderhoud, van speelplaatsen tot begraafplaatsen.

Kauwenhoven 76a 
6741 PW  Lunteren

Postbus 765
6710 BT  Ede

T  (0318) 654 124
E  info@greenengineers.nl
I  www.greenengineers.nl

cultuurtechnische werken. Van sportcomplexen tot groenonderhoud, van speelplaatsen tot begraafplaatsen.
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Er werd aanvankelijk nogal sceptisch gereageerd, 
toen de plannen van Wave naar buiten kwamen. 
‘Wat moet zo’n investeerder in onze overzichtelijke 
groene markt?’ was een veel gehoorde reactie. 
‘Wave? Dat bedrijf is toch failliet, of in ieder geval 
bijna?’ was een andere reactie die je in de wandel-
gangen kon optekenen. Het beeld rondom Wave is 
inmiddels 180 graden gedraaid. Naar eigen zeggen 
heeft Bretveld met zijn bedrijf de afgelopen vijftien 
maanden een groei van meer dan 200 procent 
gemaakt. Bretveld: ‘In 2014 hebben we onze omzet 
verdubbeld en in de eerste helft van dit jaar heb-
ben we dat opnieuw gedaan.’

Internationalisering
Die groei is overigens voor een groot deel buiten 
Nederland gerealiseerd. Bretveld heeft inmiddels 
heel wat reizen en reisjes achter de rug op zijn 
zoektocht naar solide buitenlandse partners. Wat 
blijkt: ook in Canada en Nieuw-Zeeland, om maar 
eens twee Verweggistans te noemen, is interesse 
voor de Wave-technologie. Bretveld: ‘Wij vergis-
sen ons wel eens en denken dat wij als Nederland 
met dit soort zaken enorm voorop lopen. Dat is 
maar ten dele het geval. België bijvoorbeeld kent 
al langer een verbod op chemie in de openbare 
ruimte, maar ook in Amerika en Oceanië is veel 
belangstelling.’ 
In de visie van Bretveld moet de echte groei in 

Nederland nog gerealiseerd worden. Daarom is hij 
oprecht trots op het werk van de NCO, de belan-
genvereniging van leveranciers van niet-chemische 
onkruidbestrijders. Naar zijn mening heeft die het 
verbod op chemie aanmerkelijk versneld, maar –en 
dat is bijna net zo belangrijk – er ook voor gezorgd 
dat laagrisicomiddelen de komende jaren geen 
voet aan de grond zullen krijgen. Dat is tenminste 
de conclusie die de NCO, en met hen Bretveld, ver-
bindt aan de laatste publicaties van het ministerie. 
Ondanks alle rumoer en politieke strubbelingen 
kan het niet anders dan dat Roundup en laagrisi-
comiddelen per 1 januari worden verboden in de 
openbare ruimte. Voor Roundup werd dat natuur-
lijk al langer verwacht, maar het verbod op laagrisi-
comiddelen is opmerkelijk te noemen en verandert 
volgens Bretveld het complete krachtenveld. Een 
aantal beheerders dacht te kunnen gaan werken 
met een combinatie van borstelen en laagrisico op 
lastige plekken. Die strategie is niet meer mogelijk 
en dat zou in het voordeel werken van bedrijven 
als Wave.

Twaalf cent 
Een vooroordeel waar Wave nog veel tegen 
moet vechten is de veronderstelde meerprijs van 
niet-chemisch beheer. Onzin, volgens Bretveld: 
‘Vergelijk alsjeblieft appels met appels.’ Op dit 
moment worden er al Wave-waterbestekken 

aangenomen voor prijzen in de buurt van de 12 
cent. Als je de prijzen voor chemisch beheer op de 
keper beschouwt, kom je op hetzelfde uit. Volgens 
Bretveld is het immers niet meer dan logisch 
dat je de extra zuiveringskosten voor het uit het 
oppervlaktewater halen van Roundup meetelt in 
je meterprijs. In principe is die discussie ook niet 
meer interessant. Roundup verdwijnt uit de mid-
delenkast en beheerders zullen hun bestuurders 
ervan moeten overtuigen dat ze meer budget 
nodig hebben.

Verloven ingetrokken
Bretveld vertelt over de plannen voor het komende 
halfjaar. Het is de bedoeling dat alles op alles wordt 
gezet om alle klanten nog dit jaar hun machines 
te leveren. Bretveld: ‘Voor ons is het jaar pas afge-
lopen op 31 december om vijf voor twaalf.’ En de 
komende vakantieperiode dan? Bretveld, droog-
komisch: ‘Alle vakantieverloven zijn ingetrokken. 
We gaan er full swing voor zorgen dat we ook het 
tweede halfjaar onze omzet weer verdubbelen.’

INTERVIEW3 min. leestijd

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5377



Alles over Groenbeheer ondersteunt 
beleidsmakers en groenbeheerders bij het 
bereiken van een kwalitatief hoogwaardige 
buitenruimte tegen acceptabele beheerkosten.

• Inventarisaties
• Bestandsbeheer
• Opstellen RAW-bestekken
• Directievoering en Toezicht
• Bomen Effect Analyses
• Planmatig beheer

Waarom kiest u voor Alles over Groenbeheer?

• Flexibele inzet en projectondersteuning op maat
•  Gedegen vakkennis van een combinatie van 

European Tree Technicians, GIS specialisten, 
bestekschrijvers, kenners van RAW/UAV, 
European Tree Workers en bosbouwdeskundigen.

•  Een klantgericht aanpak met afstemming op uw 
werksituatie

 

 Een klantgericht aanpak met afstemming op uw 
werksituatie

www.allesovergroenbeheer.nl

152443 Alles over Groenbeheer_Advertentie_190x125_V2.indd   1 14-08-15   14:42

Vanaf

€2500
per week

Flexibele en betaalbare 
onkruidbeheersing op huurbasis!

www.huurwave.nl
E-mail: info@huurwave.nl
Tel: +31 (0) 544 482 122 

Symbiose  
tussen  

natuur &  
techniek

BSI Bomenservice, Wildenburglaan 4, 3744 MK Baarn, T 035-548 58 88 
E algemeen@bsi-bomenservice.nl, I www.bsi-bomenservice.nl

Boomverzorging - Onderzoek en Advies - Producten voor groeiplaatsen

Bel of mail voor dé oplossing van uw probleem:  
Martijn van der Spoel, 035 – 548 58 88,  

overlast@bsi-bomenservice.nl

Overlast van:
bladluizen, eikenspintkevers, 

eikenprocessierupsen, berkenwantsen 
en andere plaaginsecten?

BSI Bomenservice biedt de biologische  
bestrijdingsoplossing op maat met: 

lieveheersbeestjes (adaliakuur),
gaasvliegen, 

insectparasitaire nematoden,  
en het creëren van microklimaten. 

larve gaasvlieg (S. Hellingman)larve adalia
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Pellenc introduceert unieke 
contrarotatie-technologie
Met City Cut geen risico's meer met opspattende materialen

Met de Pellenc City Cut pakt de Franse producent van maaigarnituur Pellenc een van de grootste problemen in de sector aan: het wegslaan van materia-

len, waardoor soms schade ontstaat. Met deze nieuwe maaivariant met twee tegengesteld roterende messen is dat probleem voorgoed verleden tijd.

Auteur: Kelly Kuenen



www.toro.comwww.jeanheybroek.com

Hoge productiviteit
Bewezen techniek
Innovatief
Toegevoegde waarde

Hoge productiviteit
Bewezen techniek
Innovatief
Toegevoegde waarde

Groundsmaster® 360

RootBarrier® RootPanels® Rib 
Verhindert schade aan bestrating door boomwortels
RootBarrier B.V. hee� een nieuw modulair wortelgeleidingssysteem ontwikkeld met als basis de RootBarrier® 
RootPanels® Rib. Deze RootBarrier® RootPanels® Rib zijn van HDPE 2mm gemaakt. Door dit systeem worden de wortels 
gecontroleerd naar beneden geleid om daarna onder de RootBarrier® RootPanels® Rib alsnog horizontaal verder te 
kunnen groeien. 

Eigenschappen
• Zeer stevig om de worteldruk op te vangen
• Flexibel genoeg om lineair, rondom en als vierkant gebruikt te worden
• Verschillende hoogtematen, echter altijd 220cm lengte per RootPanel®
• Eenvoudig aan elkaar te verbinden met behulp van schroeven

RootBarrier B.V. | T +31 (0) 320 215 805 | info@rootbarrier.nl | Nikkelstraat 5, 8211 AJ Lelystad
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TECHNIEK

Stierman De Leeuw bv uit Apeldoorn is distributeur 
van het Franse merk Pellenc en introduceerde dit 
jaar de splinternieuwe Pellenc City Cut. Volgens 
Johan Teeuwen, sales- en marketingmanager bij 
Stierman De Leeuw bv, heeft het bedrijf de laatste 
tijd veel demonstraties gegeven bij gemeentes, 
hoveniers/groenvoorzieners en aannemers. In 
het verleden gebruikte deze doelgroep vooral de 
bosmaaier inclusief een opzetstuk met draadkop 
om onkruid te verwijderen c.q. te bestrijden, of 
een opzetstuk met staalborstels. ‘Bij beide varian-
ten bestaat echter het gevaar dat materiaal weg 
kan slaan door de draad of de staalborstel’, aldus 
Teeuwen.

Vandaar dat Pellenc een systeem ontwikkelde met 
twee tegengesteld roterende messen. Het gaat 
hierbij om zwartgecoate schijven van staal, die 
tegengesteld aan elkaar draaien. Dit snijsysteem is 
uniek en inmiddels zijn de twee messenschijven op 
de houder van City Cut gepatenteerd. 
Deze contrarotatie-technologie voorkomt het 
effect van opspatten (planten, grind, stenen enz.) 
dat wordt veroorzaakt door de klassieke maaikop-
pen. De gevolgen van opspattend materiaal kun-
nen ernstig zijn: gebarsten auto- of winkelruiten of, 
erger nog, mensen die het tegen zich aangespat 
krijgen. Verder kunnen met de klassieke maaikop-
pen ook bomen en struiken beschadigd raken.

Goede prestaties
De Pellenc City Cut vormt een aanvulling op 
het assortiment aanpasbare snijkoppen voor de 
Excelion 2000, waarbij 2000 staat voor de wat-
tage. De City Cut past als opzetstuk alleen op de 
Excelion 2000, het kale bosmaaierstuk van Pellenc 
waar geen snijgarnituur bij zit. De complete kop, 
dus de houder met twee messenschijven, weegt 
in totaal 1,6 kilogram. Het complete opzetstuk in 
combinatie met de Excelion 2000 weegt in totaal 7 
kilogram. Met de City Cut kunnen trottoirranden, 
boomspiegels en halfverhardingen eenvoudig vrij 
van onkruid gemaakt worden. De nieuwe maaivari-
ant heeft een hoge snijcapaciteit, vergelijkbaar 
met een maaidraad van drie millimeter. De kop 
van de City Cut is gemakkelijk te verwisselen. Via 
de eenvoudige klemverbinding met de maaiboom 
is een maaigarnituur binnen enkele minuten om 
te wisselen naar een ander type. De messen zijn 
makkelijk te onderhouden. Door het losmaken 
van de centrale bout in de stalen onderbol zijn de 
twee messenschijven te verwijderen en te vervan-
gen door een nieuwe set. Teeuwen: ‘Verder is de 
stalen onderbol aan de onderkant van de City Cut 
gemaakt van slijtvast staal, zodat de messenschij-
ven niet snel slijten op asfalt.’

De maximale draaisnelheid van de messen in de 
ecomodus is 400 toeren per minuut. Afhankelijk 
van de vegetatie en de gekoppelde backpack kun 
je er tot wel vijf uur mee werken. In de standaard-
modus is de draaisnelheid van de messen 800 toe-
ren per minuut. De maaidiameter is 230 millimeter. 
Een ander voordeel van de City Cut is dat het ook 
een duurzaam systeem is. Doordat er geen draad 
van de kop af slaat, zoals bij een snijdraad wel het 
geval is, is het systeem ook milieuvriendelijker, 
omdat er geen afval op straat komt te liggen.
Pellenc levert ook het smeermiddel waarmee het 
kegelwieldrijfwerk gesmeerd moet worden. Het 
voordeel van dit eigen merk smeermiddel van 
Pellenc is dat het bedrijf als producent de ontwik-
keling en het testen ervan in eigen hand heeft 
gehad. Een handig accessoire voor de City Cut is 
een beschermzak voor de snijkoppen. Hierdoor 
is tijdens transport de kans op beschadigingen 
en letsel aan de handen van de gebruiker tot een 
minimum beperkt.

Niveau A & B
De Pellenc City Cut is met name bedoeld voor 
halfverharde oppervlakken, zoals schelpenpaden, 
of op zandgrond. ‘Zo kan de groenvoorziener met 
behulp van de City Cut beeldkwaliteit A realiseren’, 
aldus Teeuwen. Bij harde oppervlakken zoals tegel-
paden, trottoirs en betonstroken wordt beeldkwali-
teit B verkregen. ‘Voor deze oppervlakken is de City 
Cut dus wel bruikbaar, maar het resultaat is iets 
minder. Dat komt doordat je met de schijven moei-

lijker in bijvoorbeeld voegen kunt komen dan met 
een draad.’ Toch is dit volgens de accountmanager 
geen probleem, omdat veel gemeentes inmiddels 
beeldkwaliteitsniveau B ook accepteren, zeker in 
buitenwijken en in het buitengebied.
Het grootste voordeel waardoor veel gemeentes, 
hoveniers/groenvoorzieners en aannemers voor 
de City Cut kiezen, is natuurlijk het feit dat met 
deze nieuwe maaivariant chemische bestrijding 

Wegslaande materialen is voorgoed verleden tijd door de contrarotatie-technologie.

Bij beide varianten bestaat 

echter het gevaar dat 

materiaal weg kan slaan 

door de draad of de 

staalborstel

5 min. leestijd
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overbodig is geworden. Dit is van groot belang, 
omdat deze middelengroep al per 1 januari 2016 
verboden wordt voor het bestrijden van onkruiden 
in de openbare ruimte.
Volgens Teeuwen is er in Nederland al veel 
belangstelling. ‘Ik merk dat veel bedrijven in de 
groensector de nieuwe maaivariant willen aan-
schaffen, vooral omdat hij veel veiliger werkt dan 
een bosmaaierstuk met draai- of snijkop. Met een 
draai- of snijkop kun je wel iets sneller werken dan 
met de City Cut, maar groenaannemers stellen 
veiligheid toch boven alles.’ Tijdens de presentaties 
die Stierman De Leeuw geeft, horen ze regelmatig 
verhalen over schade als gevolg van werken met 
de klassieke maaisystemen.

De Pellenc City Cut-kop kost inclusief messen 288 
euro en is nu leverbaar. Een set van twee reserve-
messen kost 55 euro.

Dar test City Cut
Een van de organisaties in Nederland waar de 
Pellenc City Cut al een tijdje proefdraait, is Dar, het 
regiebedrijf in de regio Nijmegen op het gebied 
van afvalbeheer en beheer van de openbare 
ruimte. Rob Kleisterlee, teamleider integraal beheer 
openbare ruimtes bij Dar, was al langere tijd op 
zoek naar een alternatief voor de bosmaaiers met 
draadkop die momenteel nog gebruikt worden. 
‘Vooral vanwege het risico van het wegslaan van 
materialen dat je met een gangbare draadkop 
hebt.’ Daarbij gaat het niet alleen om auto's en 
ruiten, maar ook om de veiligheid van burgers. ‘En 
die staat bij ons absoluut op nummer één’, aldus 
Kleisterlee.

De teamleider van Dar schafte de City Cut aan naar 
aanleiding van de advertentie voor de nieuwe 
maaivariant die hij zag in het blad Stad + Groen. 
‘We besloten dit voorjaar om de City Cut aan 
te schaffen om hem te testen. We wilden eerst 
bekijken hoe hij werkt en of je er echt schade mee 
kunt voorkomen.’ Dar zit nog steeds in de testfase 
met de nieuwe maaivariant. Op termijn zal wor-
den beslist of deze techniek of een andere wordt 
aangeschaft. Voordeel van de City Cut is volgens 
Kleisterlee dat je hem ook kunt gebruiken als kan-
tensnijder en als een soort klein snoeiapparaat. 
‘Je kunt met het apparaat in ieder geval heel kort 
afmaaien. Daarna zou je er eigenlijk nog met een 
heteluchtsysteem overheen moeten gaan om het 
onkruid helemaal weg te halen.’

Uit de voorlopige testen met het apparaat blijkt 
volgens Kleisterlee dat je met de City Cut totaal 
geen last hebt van wegslaande materialen. 
Verder vindt hij het ergonomisch een heel goede 
machine. ‘Hij is lekker licht en maakt weinig geluid. 
Je hebt wel gehoorbeschermers nodig.’ Een ander 
voordeel van de nieuwe maaivariant is dat hij geen 
CO2-uitstoot heeft, waardoor er zeer milieuvrien-
delijk wordt gewerkt. Kleisterlee: ‘Ook in Nijmegen 
wordt duurzaam werken steeds meer de trend. En 
als Dar willen wij daarbij vooroplopen.’ 

De Pellenc City Cut is genomineerd voor de 
Green Innovation Award.

GREEN 
INNOVATION
2015 award

Johan Teeuwen van Stierman de Leeuw
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De Enk groen & golf...  de Vernieuwers

OPENBAAR GROEN | 2.O

Parijs – 2050

De Groene Revolutie_ van grijs naar groen_ 

de natuur terug in de steden_ zoals Parijs_  

doel: 75% minder uitstoot van broeikasgas-

sen _ een droom?_ nee, het kan_ zegt Vincent  

Callebaut_ architect, visionair, idealist_ groen- 

 denker_ net als wij_ mens en natuur in balans_  

hij de ontwerpen_ wij de technieken_ samen 

voorop_ de toekomst is groen_ wij zijn alvast  

begonnen. 

De vernieuwers van De Enk groen & golf  

Meer weten over de vernieuwers?

T:  0317 - 72 70 00 ( Frans Reulink )

www.deenkgroenengolf.nl

info@deenkgroenengolf.nl

Verbod chemische onkruidbestrijding.
Het aftellen is begonnen. Wij zijn klaar voor de race!

Bezoek ons op Groen Techniek Holland Standnummer 3.13

0318 - 469 799
info@waveonkruidbestrijding.nl
www.waveonkruidbestrijding.nl
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Beroepsgebonden huidkanker: 
theorie is praktijk?
Meerderheid werknemers en werkgevers is alert, toch valt er nog winst te behalen

In april meldde het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) dat er relatief weinig aandacht is voor beroepsgebonden huidkanker. De redactie 

vroeg haar lezers naar hun ervaring met zonbescherming op de werkvloer. Valt er nu al iets te leren voor volgende zomer? 

Auteur: Kelly Kuenen
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www.nationalegazondemodag.nl

doorlopend programma van 10:00 - 17:00 uur
gratis toegang (normaal EUR 15,-) na voorinschrijving op:

locatie: Kuypers Graszoden - Gijzelsestraat 18 - 5074 RS  Biezenmortel

Jaarlijkse praktijkdag voor hoveniers en groenbeheerders

thema: De toplaag, een topprioriteit!

23 september 2015 ● Biezenmortel

Nationale 
Gazon Demodag

dagelijkse praktijk 
staat centraal

voorbeeldgazons  
en bemestingsproeven

bezocht door
honderden vakgenoten

speciale demo bermbeheer 
met graskruidenvegetaties

bedrijvenmarkt over  
probleemoplossing in gazon

de allernieuwste 
machines in actie

rondleidingen met  
praktische adviezen

8.000 m2 gazon met 
live demonstraties
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ENQUÊTE

Welke mIDDeleN ter BesChermINg VaN De zoN WorDeN aaNgeBoDeN 
op De WerkVloer? 

Voor het beantwoorden van deze vraag waren er meerdere opties. 60% van de deelnemers gaf aan dat er 
op het werk middelen tegen zonnebrand beschikbaar worden gesteld. Het meest gebruikt worden: 

hoeD/pet zoNNeBraNDCréme BesChermeNDe
kleDINg

zoNNeBrIl

WorDeN WerkNemers geWezeN op De geVareN VaN zoN eN zoNNeBraND?

WorDt er VolDoeNDe geWezeN op De geVareN VaN zoN eN zoNNeBraND?

Dit zeggen werknemers:

Dit zeggen werknemers:

Dit zeggen leidinggevenden: 

Dit zeggen leidinggevenden: 

Ja
62%

Ja
64%

Ja
69%

Ja
87%

Nee
38%

Nee
36%

Nee
31%

Nee
13%

35%
18%

47%
24%

Een hoed of pet is 

de populairste 

zonnebrandbescherming 

op de werkvloer

De meerderheid van 

de werknemers en 

werknemers vindt dat 

er voldoende 

gewezen wordt op 

de risico’s van de zon



Duurzame onkruidbestrijding op (half) verhardingen. 

Sensoren scannen de ondergrond op de aanwezigheid van onkruid. 

Na detectie wordt alleen het onkruidplantje besproeid met de 

spuitvloeistof. Geen verspilling van middelen en maximaal resultaat. 

Bovendien vanaf nu mogelijk met de nieuwe generatie ecologische 

onkruidbestrijdingsmiddelen. Deze combinatie ontziet het milieu 

maximaal tegen de laagste kosten per m2. De Weed-IT MK Eco-ll 

valt in 2015 onder de MIA/Vamil regeling.

Onkruidbeheer op (half)verhardingen:

Selectief, Effectief, Economisch en Ecologisch  

Weed-IT onkruidbestrijding

www.kampsdewild.nl

www.greenmax.eu

GreenMax Wortelgeleiding
Voorkom wortelopdruk in het wegdek. 
De geleidingswand van GreenMax is uniek in 
de markt omdat deze is voorzien van verticale 
geleidingsribben met een hoek van 90°. De 
wortelgeleidingspanelen hebben zich al sinds 
1976 in de praktijk bewezen en hebben een 
gegarandeerd wortelgeleidend effect. Meer 
project- en opgravingsfoto’s vindt u op: 
www.greenmax.eu 

GreenMax | Tel +31(0)413-294447 | info@greenmax.eu connecting green and infrastructure

POWER-TRIM KANTENSNIJDERS

KIES VOOR
KWALITEIT

PROFESSIONELER KAN HET NIET

Stalen kogelgelagerde wielen met rubber banden
Stilstaand mes bij het starten van de motor

Horizontaal- en vertikaal verstelbaar mes
Verhooge beschermkap achter snijmes

4.0 PK Honda motor met ‘OIL ALERT’
Diepte instelhendel op de duwboom

Gesloten mes-as met kogellagers
Beschermkap op de poelies

Beveiligingssysteem
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ENQUÊTE

De redactie vroeg haar lezers middels een 
enquête naar hun ervaring met zonnebrandbe-
scherming op de werkvloer. 24% van de onder-
vraagden is werkzaam bij een aannemer, 24% bij 
overheid of gemeente, 51% bij een ander soort 
bedrijf. staat er IN De kaNtINe VaN het BeDrIJf 

(of op eeN aNDere opeNBare plek) 
zoNNeBraNDCrème?

Ja
26%

Nee
74%

Als dank voor het invullen van de enquête ver-
lootte de redactie afgelopen juli twee flessen 
zonnebrand onder de deelnemers. Een van de 
winnaars, werkzaam bij een grote gemeente, 
gaf aan zelf gemerkt te hebben welke gevaren 
de zon met zich mee kan brengen. Enige tijd 
geleden werd bij hem een kwaadaardig plekje 
verwijderd. ‘Het is erg prettig om te zien dat 
er vanuit de vakpers ook aandacht voor dit 
– toch wel grote – probleem komt. Ik heb op 
mijn werk ook aangegeven dat het misschien 
verstandig zou zijn als de andere collega’s ook 
eens preventief onderzocht worden, omdat we 
toch tot de doelgroep behoren. Ik was er, dank-
zij de oplettendheid van mijn vrouw, op tijd 
bij. Er lopen waarschijnlijk veel mensen rond 
die hier vroeg of laat mee te maken krijgen. 
Voorlichting is daarom heel belangrijk.’

WorDt er IN De toolBoxmeetINg aaNDaCht BesteeD aaN De geVareN 
VaN zoN eN zoNNeBraND?
Een toolboxmeeting is een werkoverleg waarbij aandacht wordt geschonken aan de arbeidsveiligheid en 
heeft dan ook als doel ongelukken op de werkvloer zo veel mogelijk te voorkomen. Dit kán een ideaal 
moment zijn om werknemers op de gevaren van de zon te wijzen. Maar gebeurt dit ook?  

maNager maNager

Ja Nee

WerkNemer WerkNemerBeIDeN BeIDeN

Welke
toolBoxmetINg?

BesChermINg tegeN De zoN Is IN uW VIsIe De 
VeraNtWoorDelIJkheID VaN:

Dit zeggen de leidinggevenden: Dit zeggen de uitvoerenden: 

13% 19%6%

39% 39% 22%

0%

87% 75% In 40% van de gevallen 

worden er op de 

werkvloer geen 

middelen tegen 

zonnebrand beschikbaar 

gesteld

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5389
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het gaat niet om groot geld, de kosten die gemoeid zijn met het vervangen van maaidraad. maar als ergens geldt dat ook de kleine beetjes helpen, is 

het wel hier. 

Auteur: Hein van Iersel

Hoe krijg je zo veel mogelijk 
onkruid uit je maaidraad?
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ACHTERGROND2 min. leestijd

Er zijn tal van manieren om meer productie en 
dus onkruid en gras uit je maaidraad te krijgen. 
De eerste tip betreft de opslag van het maaidraad. 
Leg een spoel met maaidraad nooit in de volle zon. 
Door de uv-straling wordt de draad broos en zal 
deze sneller slijten, en afbreken op het moment 
dat jij aan het maaien bent. Kwalitatief maaidraad 
is redelijk sterk wanneer ermee rond stenen, paal-
tjes of andere obstakels gemaaid wordt. Maar is 
de draad eenmaal aangetast door uv-straling, dan 
zal hij snel breken. Veel professionele gebruikers 
weten dat polyamide enigszins vochthoudend 
is, en dat de benodigde eigenschappen het best 

tot hun recht komen wanneer maaidraad vochtig 
bewaard wordt. Vóór het gebruik de spoelen draad 
drie dagen lang in een emmer met water bewaren 
zou de sterkte van de maaidraad positief beïnvloe-
den. 

Wikkelen
Iedere professionele gebruiker weet dat het goed 
en zorgvuldig wikkelen van de maaidraad op de 
kop van essentieel belang is. Als dit goed wordt 
gedaan, kan de maaidraad makkelijk afrollen en 
krijg je er het meeste effect uit. Wordt de maai-
draad te los of te strak gewikkeld, dan is de kans 
groter dat deze niet goed afrolt. Sommige fabri-
kanten vinden het om deze reden belangrijk dat de 
draden per kant opgedraaid worden. Professionele 
gebruikers zijn gewend om beide draden in één 
keer op te draaien, maar dit verhoogt natuurlijk 
de kans dat de maaidraden uiteindelijk niet goed 
afrollen tijdens het gebruik.

Vol gas 
Het is niet altijd verstandig om met vol gas te 
maaien. Een trimmerkop op volle snelheid gene-
reert nogal wat warmte. Onder bepaalde omstan-
digheden zou de lijn zelfs in de trimmerkop aan 
elkaar kunnen smelten, en het kost nogal wat tijd 
om dat te repareren. Maait men in nat of vochtig 
gras of bij koel weer, dan zal dat echter wel mee-
vallen. Dit probleem vermindert ook als de maai-
draad een aantal dagen in water ondergedompeld 
wordt.

snijzone 
Men heeft meer maaicapaciteit als er zo ver moge-
lijk van het centrum van de maaikop af gemaaid 
wordt. Door de centrifugaalkracht is de maaidraad 
krachtiger aan het einde van de lijn. Pak niet te 
veel gras of onkruid in één keer mee, dan zal de 
maaikop niet verstrikt raken in het onkruid. 

kleur 
Maaidraad is in een breed scala aan kleuren 
beschikbaar, allemaal met hun eigen karakteris-
tieken en sterkte. Iedereen moet daarbij zijn eigen 
afwegingen maken. Sommige gebruikers kiezen 
voor donker gekleurde maaidraad, omdat stukjes 
daarvan minder opvallen in het gras. Ook gebrui-
ken veel mensen biologisch afbreekbare draad. 
Oregon levert deze draad onder de merknaam 
Biotrim. Door speciale toevoegingen wordt het 
afbraakproces in gang gezet zodra de maaidraad 
op de grond wordt achtergelaten. Onder invloed 
van zonlicht, vocht en de temperatuur breekt 
deze draad geheel af in natuurlijke elementen. 
Afhankelijk van de omstandigheden wordt de 

draad binnen vijf tot tien jaar geheel in de bodem 
opgenomen. 

Dit blog is mede gebaseerd op de Amerikaanse 
website www.greenindustrypros.com 

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nlwww.smitsveldhoven.nl
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Complex
“De laatste jaren is het speelveld van het con-
tractmanagement, voor zowel opdrachtgevers 
als opdrachtnemers, enorm veranderd. Naast een 
vertrouwde term als het RAW-bestek, wordt het 
werkveld tegenwoordig gekenmerkt door begrip-
pen als EMVI, Design & Construct, UAV-gc en SROI. 
Er treedt een duidelijke verschuiving op van een 
resultaatgerichte werkbeschrijving naar een
risico- en kwaliteitsgestuurd eindresultaat.
Dit vraagt aanpassingsvermogen, zowel bij 
opdrachtgever als bij opdrachtnemer”, aldus cur-
susleider Caroline de Feijter.

Nieuwe cursus
Met de nieuwe cursus Contractmanagement 
Openbare Ruimte stapt HAS Kennistransfer samen 
met het werkveld in dit veranderde speelveld van 
het contractmanagement. De cursus kent vijf cur-
susdagen met een eigen hoofdthema. Daarnaast 
werkt de cursist aan zijn of haar individuele 
opdracht, begeleid door een persoonlijke
coach. De onderdelen die tijdens de cursus
behandeld worden hebben betrekking op de ont-
werpof voorbereidingsfase tot en met realisatie-
fase. De cursus wordt ontwikkeld in samenwerking 
met het werkveld en bestaat uit zowel opdrachtge-
vers (gemeentes) als opdrachtnemers (aannemers), 
te weten Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, 

Van Doorn, Neienhuijs Advies, gemeente ’s 
Hertogenbosch en Dusseldorp. Casussen uit de 
eigen praktijk, ingebracht door de cursisten, vor-
men het uitgangspunt van de cursus. De cursus 
biedt gelegenheid om kennis en ervaringen
uit te wisselen met collega’s. In de cursus zijn dus 
zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers verte-
genwoordigd. Deze combinatie zorgt voor waarde-
volle discussies en een verruiming van de blik.

De cursist
Diegenen die binnen overheden (waterschappen, 
gemeenten), SW-bedrijven, aannemers en advies-
bureaus met deze opgaves aan de slag gaan, zullen 
na de cursus onder meer in staat zijn om met meer 
vertrouwen besprekingen in te gaan, contracten 
op te stellen en uit te onderhandelen en de risico’s 
van een project beter in te schatten. De cursus 
Contractmanagement Openbare Ruimte voor 
opdrachtgevers- en nemers op HBO niveau
gaat op 15 oktober 2015 van start en is kortom een 
must voor een ieder die binnen zijn of haar orga-
nisatie betrokken is bij contractmanagement in de 
openbare ruimte.

HAS speelt in op behoefte
Werkveld met nieuwe cursus contractmanagement

Door de veranderingen in de markt, denk bijvoorbeeld aan een terugtrekkende overheid en het mondiger worden van de gebruiker, ontving

men bij has kennistransfer en Bedrijfsopleidingen steeds vaker signalen van opdrachtgevers- en nemers dat er behoefte was aan een nieuwe cursus

contractmanagement.

ADVERTORIAL

Caroline de Feijter

meer weten? 
www.haskennistransfer.nl/opleiding-cursus/
groen/cursus-contractmanagement
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Gemiddeld denkt een 
burger tot aan het eind van 
zijn straat
Het Nieuwe Samenwerken zorgt voor een nieuwe dynamiek tussen 
contractpartijen, maar van een revolutie is geen sprake

Er waait – heel voorzichtig nog – een nieuwe wind door de groene sector. Sinds de bouwfraude was georganiseerd wantrouwen het belangrijkste 

gunningsaspect, en de verplichting tot emvi lijkt daar feitelijk niet veel aan te hebben veranderd. Maar gelukkig zijn er ook opdrachtgevers en -nemers 

die het lef hebben om het anders te doen. Stad + Groen verzamelde de drie meest in oog lopende voorbeelden voor een masterclass. Welkom bij het 

nieuwe samenwerken. Is er sprake van een revolutie of zijn het alleen wat vingeroefeningen? 

Auteur: Hein van Iersel 
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In 

een ideale wereld zou het mooi zijn als nieuwe 
ontwikkelingen, zeker nieuwe ontwikkelingen 
waar iedereen op zit te wachten, positief worden 
ingestoken. Maar die ideale wereld bestaat niet. 
Ook hier geldt dat de crisis en bezuinigingen 
op openbaargroenbudgetten waarschijnlijk de 
belangrijkste reden zijn dat overheden, als belang-
rijkste opdrachtgever in deze sector, op zoek zijn 
naar manieren om zaken gerealiseerd te krijgen 
met minder geld. Het is het oude liedje. De over-
heid kan het niet meer alleen en durft dat in 
sommige gevallen ook al gewoon toe te geven. 
En is met name daarom op zoek naar ‘Het Nieuwe 
Samenwerken’. 

Veel gemeenten zitten nog midden in de overgang 
van frequentiebestek naar beeldbestek, maar er 
zijn ook overheden die alweer een stapje verder 
durven te gaan. Dat is niet makkelijk, mede omdat 
aannemer en overheid gewend zijn aan de oude 
vertrouwde taakverdeling, waarin voor de burger 
amper plaats is. Ook onder het nieuwe samenwer-
ken blijft dat overigens onwennig. 
Anita Vermeulen van de gemeente Leusden specifi-
ceert het bovenstaande voor haar eigen gemeente: 
‘Het is niet zo dat we dit als gemeente niet alleen 
zou kunnen. Dat lukt best, maar wel op een lager 
niveau dan we gewend waren. Het gaat er veel 
meer om dat we het niet meer alleen willen. De 
buitenruimte is van ons allemaal en de tijd van 
klagen, zeuren en tegen de gemeente aanschop-
pen is voorbij. Iedereen mag een mening hebben, 
ook een negatieve, maar dat gaat altijd gepaard 
met een oplossingsgerichte beweging. Dit kan 
zijn in de vorm van denkkracht, fysieke activiteit, 
financiële middelen of wat maar verder bedacht 
kan worden.’

8 min. leestijd

Nico van Niejenhuis, technisch directeur, Adviesbureau Haver Droeze Anita Vermeulen, teamleider dienstverlening, gemeente Leusden

DE MaStErclaSS ‘HEt NIEuWE SaMENWErkEN’ WErD GEHouDEN op 3 julI 2015 IN HEt 
kaNtoor vaN Btl rEalISatIE IN vElDHovEN EN WErD BIjGEWooND Door:

• Olaf Janssen, ceo, BTL Realisatie 
• Kees Torn Broers, integrale projectrealisatie, Sight Landscaping
• Anita Vermeulen, teamleider dienstverlening, gemeente Leusden
• Lia Bouma, lid stichtingsbestuur, Elisabeth Groen Amersfoort
• Nico van Niejenhuis, technisch directeur, Adviesbureau Haver Droeze

DE DrIE projEctEN DIE tIjDENS DE MaStErclaSS MEt NaME voor HEt voEtlIcHt 
kWaMEN, zIjN acHtErEENvolGENS:

aMErSfoort: DE BurGEr NEEMt HEt HEft (EN HEt BuDGEt) IN HaNDEN 
In Amersfoort werd in 2014 het oude Elisabeth Gasthuis gesloopt. De toplocatie midden in de stad 
werd niet bestemd voor woningbouw, maar voor de aanleg van een acht hectare groot stadspark. 
De gemeente is weliswaar betrokken bij planning, aanleg en realisatie, maar de echte aansturing 
komt vanuit de burgers. Dit via een stichtingsbestuur, dat inmiddels over het budget voor realisatie 
en tien jaar onderhoud beschikt.  

DorDrEcHt: BEWoNErStEvrEDENHEID alS GuNNINGSvoorWaarDE
In de Dordrechtse wijk Stadspolder wordt gedurende een pilot van vier jaar de bewonerstevreden-
heid als maatstaf gebruikt voor de beoordeling van de groene aannemer. Beeld en frequentiebestek 
zijn weggestreept. Uitgangspunt van de pilot is beeldkwaliteit B, maar zolang er geen problemen 
voor de veiligheid ontstaan of kapitaalvernietiging plaatsvindt, kan de aannemer hiermee schuiven.

lEuSDEN: BEzuINIGEN vIa BurGErpartIcIpatIE EN BurGErtEvrEDENHEID
De gemeente Leusden moest een forse bezuiniging doorvoeren op haar openbaargroenbudget. 
Deze bezuinigingen zijn feitelijk gerealiseerd door het verlagen van het beeldkwaliteitsniveau van B 
naar C. Bewoners krijgen de kans om door middel van participatie de beeldkwaliteit in hun directe 
woonomgeving te verhogen. Burgerparticipatie was daarbij niet de insteek, maar eigenlijk een soort 
bijvangst. Het is het eerste contract in Nederland dat op deze schaalgrootte en manier is aanbe-
steed. Sw-bedrijf Amfors draait door de detachering van medewerkers mee in het project.
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kip of ei 
Inmiddels leiden de bovenstaande ontwikkelingen 
op sommige plekken al tot een essentieel andere 
manier van samenwerken tussen burger, over-
heid en markt. Ook hier komt altijd de beroemde 
kip-of-eivraag om de hoek kijken. Is er sprake van 
een nieuwe manier van samenwerken vanwege 
bezuinigingen, of vanwege principieel andere ver-
houdingen tussen de betrokken partijen? Hoe het 
ook zij, Elisabeth Groen in Amersfoort is een goed 
voorbeeld van de gekantelde machtsverhouding 
tussen burger en overheid. De traditionele rolver-
deling, waarbij de gemeente de opdracht geeft aan 
de aannemer en de burger aan de zijlijn blijft staan, 
wordt hierbij losgelaten. In het geval van Elisabeth 
Groen heeft de burger budget gekregen om een 
plan te realiseren en minimaal tien jaar te beheren. 
Volgens Nico van Niejenhuis van landschapsarchi-
tect en betrokken adviseur Haver Droeze komt dit 
niet voort uit een overheid met minder geld die 
het niet meer kan en durft, maar uit de wens van 
burgers om actief mee te denken of te werken aan 
hun eigen woonomgeving. 

amersfoort 
Lia Bouma is lid van het stichtingsbestuur van 
Stadspark Elisabeth Groen. Dit stadspark moet 
helemaal gepland en gebouwd worden volgens de 
principes van het nieuwe samenwerken. De burger 
is daarbij in Amersfoort in the lead en de gemeente 
faciliteert en ondersteunt waar dat gewenst is. Dat 
maakt het proces zeker democratischer, maar niet 
per se eenvoudiger. Bouma vertelt over de vele 
stappen die het stichtingsbestuur heeft gezet om 
te komen tot draagvlak onder de burgers van de 

stad. Bouma lijkt er niet mee te zitten. Zij is over-
duidelijk enthousiast over de samenwerking in 
Amersfoort. 
Ook in Leusden is burgerparticipatie een belangrijk 
issue, maar Anita Vermeulen staat er diametraal 
anders tegenover dan streekgenoot Lia Bouma. Het 
contract dat Leusden op de markt heeft gebracht, 
heeft in zekere zin burgerparticipatie als bijvangst, 
niet als hoofddoel. Aan het op de markt brengen 
van dit innovatieve contract is geen intensief over-
leg met de burger voorafgegaan. Anita Vermeulen 
daarover: ‘Wij zijn steeds transparant geweest ten 
opzichte van de burgers en hadden natuurlijk niets 
te verbergen, maar we hebben niet actief bijeen-
komsten georganiseerd. Burgerparticipatie is wel-
kom en wordt gestimuleerd en gefaciliteerd, maar 
dat hebben we verder niet “SMART” gemaakt. Onze 
doelen waren bezuinigen, activeren van de burger 
en uitvoeren van de nieuwe participatiewet.’ 
De belangrijkste aanleiding voor Leusden om het 
contract op de markt te brengen, wordt gevormd 
door een bezuinigingsmaatregel en een verlaging 
van het onderhoudsniveau. Vermeulen zegt het 
bijna met spijt in haar stem: ‘Als groenbeheerder 
ben ik natuurlijk bezorgd over het niveau van het 
groen in de stad, maar de raad was eigenlijk alleen 
geïnteresseerd in het halen van de financiële eind-
doelen. Daar moesten wij eenvoudig rekening mee 
houden.’ De insteek van Leusden was weliswaar 
negatief, maar dat lijkt voor Vermeulen niet in te 
houden dat het eindresultaat mager was. Leusden 
heeft zich veel inspanningen getroost om cowboy-
aannemers buiten de deur te houden en is daar 
– naar eigen zeggen – met Sight goed in geslaagd. 
Vermeulen: ‘De manier waarop wij werken, is al 

moeilijk genoeg; dat willen we niet ook nog eens 
met mindere bedrijven doen. Daarom hebben we 
ons veel inspanningen getroost om een passende 
aannemer te selecteren.’ Vermeulen: ‘Wij zijn bij 
het opstellen van deze tender gaan kijken in de 
gemeente Dordrecht en vervolgens in overleg 
gegaan met BTL. Zij hebben ons geadviseerd bij 
het opstellen van de aanbesteding, en dat vooral 
naar aanleiding van hun eigen aanbesteding in 
Dordrecht.’

Voor de eigen groenbeheerders van Leusden is de 
nieuwe rol van Sight wel even wennen. De mensen 
van Sight nemen hun rol grotendeels over. De 
voormalige groenbeheerders worden nu omge-
schoold tot regisseur en contactmanager. 
De discussie gaat over het verband tussen inrich-
ting en beheer, oftewel: hoe kun je met slim ont-
werpen en aanleggen makkelijker beheren? Ook 
hierin is Vermeulen van Leusden stellig. Natuurlijk 
kan dat, maar op dit moment is daar geen budget 
voor. Leusden, en dat geldt voor veel gemeentes, 
is opgezadeld met een erfenis uit het verleden van 
veel kleine beplantingsvakken met heesters en 
gazonnetjes, die lastig te onderhouden zijn. Tot nu 
toe is er slechts beperkt geïnvesteerd in omvormin-
gen die het onderhoud in de praktijk efficiënter 
maken.

Olaf Janssen probeert alles in de juiste proporties 
te zien. ‘Wat gebeurt er in de normale opvolging 
beleidsplan - beheersplan - bestek? Denk je dat de 
gemiddelde aannemer bezig is met het werkelijke 
effect van wat hij doet op de omgeving waarin hij 
werkzaam is? Nee, natuurlijk niet. Hij probeert zijn 

Olaf Janssen, ceo, BTL Realisatie Kees Torn Broers, integrale projectrealisatie, Sight Landscaping
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bordje schoon te houden. Door middel van nieuwe 
samenwerkingsvormen kun je de aannemer de 
prikkel geven om dat wel te doen. Dat zou ook de 
winst van het nieuwe samenwerken moeten zijn.’ 
De opdrachtgever of beleidsambtenaar verwacht 
dat de aannemer bezig is met het effect zoals hij 
of zij dat bedoeld heeft in de plannen. Vaak zie je 
dat dit niet gebeurt, en dat de aannemer bezig is 
tegen minimale kosten de werkzaamheden uit te 
voeren die in het bestek staan omschreven. Het 
idee moet zijn om een samenwerking op te starten 
waarbij men gezamenlijk probeert het effect te 
bereiken dat politiek en ambtelijk gewenst is, en 
dat het belangrijkste deel van de verantwoordelijk-
heid hiervoor bij de aannemer komt te liggen. 

rommeltje 
Dezelfde tegenstelling heerst rondom burgerpar-
ticipatie. Burgerparticipatie lijkt de toekomst. Dat 
wil niet zeggen dat de gemiddelde aannemer daar 
altijd gelukkig van wordt. Een groene aannemer 
wordt doorgaans blij van een strakke uniforme 
inrichting. Dat heeft hij zo geleerd, maar iedereen 
weet dat ook een minder strakke inrichting het 
effect van participatie kan zijn. Kees Torn Broers: 
‘Als het in onze ogen een rommeltje is, maar de 
klant is tevreden, dan moeten we dat waarschijn-
lijk accepteren.’ Iedereen zit driftig te knikken als 
Torn Broers zijn betoog afsluit. Het is klaarblijkelijk 
herkenbaar wat hij aanvoert. Anita Vermeulen van 
Leusden: ‘Gemiddeld denkt een burger tot aan het 
eind van zijn straat.’
Duidelijk is wel dat er veel verandert in de rol van 
de traditionele partijen die betrokken zijn bij aan-
bestedingen. Bij het nieuwe samenwerken blijft 

het volgens Nico van Niejenhuis de taak van de 
gemeente om zaken als groenstructuren en beeld-
kwaliteit te bewaken. Binnen deze kaders wordt 
dan ruimte geschapen voor een ‘eigen invulling’ 
van de directe woonomgeving. 
Ook voor de rol van zijn eigen bureau ziet van 
Niejenhuis de nodige veranderingen: ‘Naast het 
inhoudelijke werk hebben wij in Amersfoort een 
belangrijke rol in het aansturen van het ontwerp-
proces. Samen met bewoners een plan opstellen 
en uitwerken vraagt om het ontwikkelen van 
geschikte werkmethodes. Het kennisverschil tussen 
de verschillende burgers is soms groot, maar elk 
idee is even waardevol en moet even zwaar wegen. 
De rol van de landschapsarchitect vraagt daarom 
naast vakkennis om heel andere capaciteiten. De 
gemeente heeft in dit proces vooral een facilite-
rende en controlerende rol.’ 

Kees Torn Broers brengt nog een ander aspect in: 
‘De nadruk lag eerst op techniek, maar nu vooral 
op communicatie, samenwerking en houding in 
de buitenruimte. Natuurlijk is techniek nog steeds 
belangrijk, maar het “servicegevoel” van de burger 
bepaalt of hij of zij tevreden is.’
Torn Broers geeft meteen aan dat dit laatste lastig 
is voor de gemiddelde aannemer.  ‘Veel aannemers 
zijn erg gefocust op techniek; het omschakelen 
naar een bredere kijk op de buitenruimte gaat niet 
vanzelf. Daar moet je als bedrijf in blijven investe-
ren. Zowel het loslaten door de opdrachtgever als 
het nemen van verantwoording door de opdracht-
nemer is wennen. Eén ding is wel duidelijk: de tijd 
van het traditioneel wij-zijdenken is voorbij.’ 

Mini-pps
De aanwezige aannemers zijn geïnteresseerd in de 
case van Amersfoort, vooral ook omdat hier nog 
geen aannemer is geselecteerd of een bestek is 
geschreven. Olaf Janssen: ‘Waarom zou je hier geen 
mini-pps van maken, waarbij je de aannemer voor 
langere tijd laat participeren in het werk?’ 
Olaf Janssen legt uit. ‘Ontwikkelingen op het 
gebied van aanbesteden worden voornamelijk 
bepaald door Rijkswaterstaat. Als zij zeggen: we 
gaan links, dan gaan we allemaal links en dan is 
dat de norm. Pps-constructies zijn daar een goed 
voorbeeld van.’ Janssen waarschuwt: ‘Je moet wel 
uitgaan van high trust, high penalty.’  
Hij vervolgt: ‘De ontwikkelingen bij Rijkswaterstaat 
zijn leidend in aanbestedingsland. Gedwongen 
door bezuinigingen is deze organisatie op zoek 
gegaan naar nieuwe contractvormen, waarbij min-
der toezicht nodig zou zijn, maar wel 100 procent 
controle. Uiteindelijk zijn ze uitgekomen bij kwali-
teitsgerichte contractsturing, waarbij het effect van 
handelingen belangrijker is dan de handelingen 
zelf.’ Janssen geeft een voorbeeld: ‘Vroeger werd je 
als aannemer gebeld door een beheerder als je een 
sloot niet goed had uitgemaaid. Nu constateert 
RWS dat de afwatering onvoldoende is en komt 
Rijkswaterstaat bij de aannemer kijken waar zijn 
kwaliteitssysteem heeft gefaald.’
Deze kwaliteitsgerichte contractsturing blijkt prima 
te regelen zijn in een UAV-GC-aanbesteding, die 
als zodanig al veel langer bekend is. Het basisidee 
hierachter is een hoge mate van vertrouwen tussen 
contractpartijen. Zonder dit vertrouwen kan men 
niet gezamenlijk werken aan het bereiken van het 
doel. Om dit vertrouwen te stimuleren en om mis-
bruik te voorkomen, worden er hoge boetes gege-
ven als een aannemer dit vertrouwen beschaamt. 

Lia Bouma, lid stichtingsbestuur, Elisabeth Groen Amersfoort
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De toplaag als topprioriteit 
Frank & Jorg Kuypers ‘grasheer’ van de zesde Nationale Gazon Demodag op 23 
september a.s. in Biezenmortel 

ondanks of misschien wel dankzij de opkomst van kunstgras, is er nog nooit zo veel aandacht geweest voor een goed verzorgd gazon. Dat verklaart de 

nog steeds groeiende bezoekersaantallen van de Nationale Gazon Demodagen. De zesde editie wordt dit jaar gehouden bij Graszodenkwekerij kuypers 

in het Noord-Brabantse Biezenmortel, vlakbij Den Bosch. Het thema dit jaar: ‘topprioriteit voor de toplaag’.

Auteur: Hein van Iersel 

Er is veel aandacht voor een mooi en goed ver-
zorgd gazon. Dat wil helaas niet zeggen dat er 
geen problemen zijn bij aanleg en onderhoud van 
gazons. Gastheer Frank Kuypers, die dit jaar voor 
de derde keer de locatie beschikbaar stelde voor 
de Nationale Gazon Demodag, daarover: ‘Als hove-
nier moet je nogal wat kunnen. Je bent metselaar, 
vijverspecialist, bomenspecialist, kenner van vaste 
planten en dan moet je ook nog een fantastisch 
gazon weten achter te laten. Daarbij geldt boven-
dien dat je niet altijd de tijd krijgt om goed werk 
af te leveren. De klant kijkt 24/7 op je vingers. En 
als je meldt dat er echt wat meer grondwerk moet 
gebeuren om een goede basis te krijgen, word je 
snel ingeruild voor een nieuwe hovenier, die wel 

bereid is een graszode te leggen op een totaal 
kapotgereden bodem die geen greintje zuurstof of 
bodemleven bevat.’ 

Eimert Kleinloog van Stierman De Leeuw, een van 
de bedrijven die de Demodag mee organiseren, 
wijst vooral naar onkunde bij veel hoveniers. 
Kleinloog: ‘Het aanleggen van een mooi gazon is 
vakwerk en vereist dus veel expertise. Wij hebben 
tijdens eerdere edities van de Nationale Gazon 
Demodag gemerkt dat er voor hoveniers echt een 
wereld opengaat, als wij ze laten zien welke oplos-
singen wij kunnen aandragen.’ 

DCM is een van de drie oorspronkelijke initiatief-

nemers, naast Limagrain Advanta en John Deere-
dealer Staadegaard. Erwin Weening, commercieel 
directeur van DCM, heeft goede ervaringen met 
de checklist die zijn bedrijf vorig jaar heeft geïntro-
duceerd. Weening: ‘Als je met deze checklist in de 
hand naar je klant gaat, laat je in eerste instantie 
zien dat je verstand hebt van de materie. Maar 
vaak levert hij ook meerwerk op, omdat je kunt 
aantonen dat dit werk noodzakelijk is voor een 
kwaliteitsgazon.’ Veel vragen in de checklist heb-
ben betrekking op de conditie van de bodem. En 
daar zijn alle initiatiefnemers van de demodag het 
over eens: een mooi gazon begint bij een goede 
basis.

De hoofdorganisatie van de Gazon Demodag bij elkaar. 

Alleen John Deere-dealer Staadegaard ontbreekt.
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Ook Job Steunenberg van Limagrain Advanta heeft 
een uitgesproken mening over de kennis en kunde 
van hoveniers. ‘Vergelijk bijvoorbeeld het onder-

houd van gazons met de zodenteelt. Een zodente-
ler kan ieder jaar met een schone lei beginnen. En 
zelfs dan is een enkel plukje straatgras onvermijde-
lijk. Hoe veel moeilijker heeft een hovenier het dan.’

Stations
Het succes van de Gazon Demodag is vooral terug 
te voeren op de laagdrempelige en praktijkge-

richte opzet. Het is nadrukkelijk geen beurs waar 
je wat rond kunt lopen tussen de verschillende 
standhouders. Coördinator René de Munnik van 
Limagrain Advanta: ‘Daar geloven wij niet in. Op 
die manier kunnen we onze bezoekers niet de aan-
dacht geven die ze verdienen. Wij werken daarom 
met elf verschillende stations, die je stuk voor stuk 
kunt aflopen. Bij ieder station krijg je een korte uit-
leg van een minuut of tien met een duidelijke prak-
tijkgerichte insteek.’ Eimert Kleinloog van Stierman 
De Leeuw: ‘Dat maakt de dag uniek. Wij staan ieder 
jaar op veel verschillende beurzen, maar nergens 
luisteren bezoekers zo aandachtig als hier.Dat is 
dus de ideale werkwijze voor optimale kennisop-
dracht.’

kuypers Graszoden
Kuypers Graszoden is dit jaar voor de derde keer 
de ‘grasheer’ van de demodag. Kuypers is al ruim 
vijftig jaar actief als graszodenteler en heeft in die 
tijd behoorlijk wat innovaties op zijn naam gezet, 
die nu inmiddels standaard zijn in de branche. De 
belangrijkste innovatie zijn de zogenaamde Big 
Slabs. Dit zijn 100 centimeter brede graszoden, die 
met behulp van een elektrische kruiwagen op hun 
plek worden gelegd. Het verschil met ‘normale’ 
graszoden is dat bij Big Slabs. de zode niet gerold 
wordt, maar op een transporter wordt gevouwen. 
Uitleggen is daarmee veel makkelijker.

Grasheer Jorg Kuypers controleert zijn velden.

Met fijne lava kun je een zware kleibodem beter doorlaatbaar maken en daarmee als bodemverbeteraar heel goed geschikt voor 

gazons.

Naast gras zijn er ook diverse veldbloemenmengsels en bermvegetaties te zien.

4 min. leestijd
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HAAL DE ÉCHTE VAKMAN 
IN UZELF NAAR BOVEN!
ALS SPECIALIST MEER KENNIS, MEER SUCCES!

AGENDA
   EUROPEES ZAAGBEWIJS ECC TRAININGEN  

Diverse data najaar 2015

   MASTERCLASS KLIMMEN  
29 september 2015 

   BOOMVEILIGHEIDSINSPECTEUR  
7 oktober 2015

   BOOMVEILIGHEIDSONDERZOEK  
14 oktober 2015  

   BHV MET CODE 95  
2 december 2015 

AANMELDEN OF MEER INFORMATIE? 
Om u aan te melden voor een training of opleiding gaat u naar www.ipcgroen.nl . Voor meer informatie  

kunt u contact opnemen met IPC Groene Ruimte via 026 - 355 01 00 of via info@ipcgroen.nl 

Koningsweg 35, 6816 TG  Arnhem 
Postbus 393, 6800 AJ  Arnhem WWW.IPCGROEN.NLT  +31 26 35 50 100

E  info@ipcgroen.nl

NIEUW: 

NIEUW: 

IPC biedt keuze verschillende dagprogramma’s;

   Hout onder spanning | F&F wet vs. bomenwerk | Veilig werken langs de weg

   Nieuwe klimtechnieken en materialen | Innovaties boomverzorgings-

gereedschappen | Snoeien (RAW, veterane snoei, toetsen snoeiwerk)

   Sortiment en toepassing | Schimmels & nieuwe ziekten en aantastingen 

| Veiligheid en ergonomie in boomverzorging

Diverse data en locaties in het land!

ETW-HERCERTIFICERING
10 PUNTEN IN 1 DAG 

FAUNACONTROLEUR
Breid uw specialisme boomverzorging uit met faunacontroleur.

  Stadswerk certificaat

  Waardevolle aanvulling op boomcontroleur

  Aanvulling voorjaar en zomer werkzaamheden

  Voldoet aan eisen nieuwe Gedragscode bestendig beheer
SEPTEMBER

IPC-adv-faunacontroleur-214x290-fc-.indd   1 17-08-15   10:52

com.apple.id
ms.appleid.pr
d.50322b7232
45736f524668
6c4e32344b6e
77727849513d
3d

Digitally signed by 
com.apple.idms.appleid.prd.50322b723245736f5246686c4e32
344b6e77727849513d3d 
DN: 
cn=com.apple.idms.appleid.prd.50322b723245736f5246686c
4e32344b6e77727849513d3d 
Date: 2015.08.17 09:53:29 +01'00'
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Demovelden
Het is niet altijd makkelijk om hoveniers te laten 
zien wat het effect is van een bepaalde bewer-
king of machine. Dat is het unieke van de Gazon 
Demodag. Al zo’n half jaar zijn de initiatiefnemers 
bezig met het inrichten van allerlei proefvelden, 
zodat bezoekers in de praktijk kunnen zien wat het 
effect is van een bepaalde machine of bewerking. 

Elf stations
Een bezoek aan de Nationale Gazon Demodag 
kost zo’n drie uur en voert langs elf verschillende 
stations:

limagrain/advanta:
Proefplots met verschillende soorten gazongras-
sen, veldbloemenmengsels en bermvegetaties. 
Demonstatie van het effect van verschillende zaai-
momenten.

DcM 
DCM laat op deze dag de nieuwe aanlegmeststof 
Bodemaktivator zien, maar toont ook het effect 
van het gebruik van de lavaoxygen-methode als 
bodemverbeteraar op zware gronden.

Eurofins / altic 
Dit laboratorium introduceert een nieuwe testme-
thode specifiek voor hoveniers, die vooral gericht is 
op gebruiksgemak. Daarnaast toont het bedrijf een 
zogenaamde profielkuil. 

john Deere / Staadegaard 
Deze John Deere-dealer zal het specialistische pak-
ket machines voor hoveniers in de praktijk laten 
zien. Verder neemt het bedrijf de GKB Top Air mee, 
een compleet nieuwe beluchter van Nederlandse 
origine.

van den Borne
De toepassing van tuinberegening in de particu-
liere tuin.

Stierman De leeuw 
Dit bedrijf laat een stappenplan zien voor het door-
zaaien van gazons en zal alle machines meenemen 
en demonstreren die daarvoor nodig zijn. 

vredo 
Deze fabrikant van doorzaaimachines laat onder 
andere de Vredo Turf-Fix zien. Met deze machine 
kunnen drie specialistische bewerkingen op 
gazons uitgevoerd worden: beluchten, doorzaaien 
en bezanden. Een tweede machine die getoond 
wordt, is de Vredo Supercompact.

kuypers Graszoden
Kuypers heeft de afgelopen tijd zijn Big-Slab 
methode verder doorontwikkeld. Met een elek-
trische kruiwagen worden deze slabs feilloos op 
hun plaats gelegd. Verder toont het bedrijf hoe de 
ondergrond moet worden geprepareerd.

Bras fijnaart 
Dit aannemersbedrijf uit West-Brabant toont onder 
andere de mogelijkheid om met hydroseeding 
moeilijk te bereiken plekken, zoals taluds, in te 
zaaien.

Bayer
Uitleg over de actuele zaken rondom gewasbe-
scherming in het gazon en de introductie van een 
nieuwe bodemherbicide voor open verhardingen.

Bedrijvenmarkt 
Het elfde en laatste station is eigenlijk een ver-
zameling van bedrijven die gespecialiseerde 
oplossingen voor gazonproblemen op de markt 
brengen. Dit zijn onder andere Pireco, BioControle, 
Jub Holland en tenslotte Gebr. Van Oirschot tuin-
planten, die ook gevestigd is in Biezenmortel.

Stierman De Leeuw laat onder andere de nieuwe Pellenc Rasion zien, een professionele accuduwmaaier.

Geopend van 10:00 tot 17:00 uur
Adres: Gijzelsestraat 18, 5074 RS Biezenmortel
Toegang GRATIS na voorinschrijving op:
www.nationalegazondemodag.nl

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5387
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Kwaliteit mag gelukkig weer 
betaald worden
Ceo Gerben de Boer: ‘Soms zijn we wat te veel op techniek gefocust’

De afgelopen jaren zijn voor veel groenvoorzieners niet echt joechei geweest. Als er al zwarte cijfers werden gedraaid, waren deze flinterdun. Boogaard 

Almere is wat dat betreft geen uitzondering. Wat ceo Gerben de Boer betreft is de crisis nog niet 100 procent voorbij, maar hij hoopt er wel beter uit te 

komen – als bedrijf, maar ook als professional.

Auteur: Hein van Iersel
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Gerben de Boer – de naam doet het al vermoe-
den – is een Fries. Een beetje droog, aanvankelijk 
een beetje stug, maar in alles duidelijk ook een 
doordouwer en een harde werker. Ik bel De Boer 
tijdens zijn vakantie voor een interviewafspraak. Hij 
is bezig met klussen in zijn nieuwe Almeerse huis, 
maar voor een interview in Stad + Groen kunnen 
troffel en schilderkwast wel even opzij worden 
gelegd.

Boogaart Almere is een groenvoorziener zoals er 
best veel zijn in Nederland. Middelgroot en net 
iets onder de vijftig medewerkers. Als ik het daar 
later met De Boer over heb, zegt hij dat hij daar 
duidelijk de voor-, maar ook de nadelen van inziet. 
Het bedrijf is middelgroot, maar ook weer zo klein 
dat de directeur op zaterdag nog een paar rondjes 
op de trekker kan maken om even gauw iets af te 
krijgen. Voor sommige zaken is het bedrijf weer 
te klein. De Boer duidt dan vooral op de moderne 
vormen van aanbesteden. Als kleine aannemer 
heb je niet altijd genoeg kennis aan boord om een 
goed plan van aanpak te maken. De Boer geeft een 
voorbeeld. Het bedrijf verloor een aanbesteding 
voor het planten van bomen. In de aanbesteding 
stond weliswaar dat bij het planten steeds een 
ETW’er op het werk aanwezig zou zijn, maar toch 
kreeg Boogaart Almere niet het maximale aantal 
punten. ‘Als argumentatie werd gegeven dat in 
het plan van aanpak niet letterlijk was beschreven 
dat bij het planten de draadkluit opengeknipt en 
teruggevouwen moest worden.’ De Boer kankert 
even over zoiets, maar zeker niet te lang. Hij beseft 
inmiddels dat het spel zo gespeeld moet worden 
en dat je een volgende keer beter moet nadenken 
over de vraag wat de opdrachtgever in zo’n plan 
wil hebben. De Boer lijkt daarmee haarfijn te snap-
pen waar de schoen wringt: ‘Wij zijn als relatief 
klein bedrijf soms te veel gefocust op de techniek. 
Dat is op zich mooi, maar bij een plan van aanpak 
moet er ook een focus zijn op de commercie. Om 
dit probleem echt intern op te lossen, is Boogaart 
soms te klein. Partijen als Sight, Krinkels en Donker 
hebben die expertise wel in huis, maar Boogaart 
zal in bepaalde gevallen externe partijen moeten 
inhuren om de juiste snaar te raken bij aanbeste-
dingen.’

De Boer voelt dat het gesprek wat te veel naar 
het negatieve gaat, alleen maar over zaken die 
niet lukken. Hij haast zich om erbij te vertellen: 
‘Emvi-aanbestedingen hebben ons ook veel goeds 
gebracht. Wij hebben daardoor een aantal mooie 
klussen binnengekregen.’ 
En als tweede een misschien nog belangrijker 
argument: ‘Ik heb het idee dat het door emvi mis-

schien toch wat minder om alleen de laagste prijs 
gaat en dat kwaliteit weer betaald mag worden.’

UAV-GC 
Verder heeft het bedrijf de laatste tijd ook een 
paar interessante aanbestedingen gewonnen in 
een combinatie met een aantal collega-bedrijven. 
Het gaat hier om een UAV-GC-aanbesteding met 
collega-groenvoorzieningsbedrijf Eijkelboom als 
hoofdaannemer, waarbij naast Eijkelboom en 
Boogaart ook nog Hoefakker De Bilt en TC Combi 
Groen betrokken zijn. Het gaan om het complete 
beheer van de defensieterreinen in de regio’s 
Soesterberg en Den Helder voor een periode van 
tien jaar. Concreet houdt dit in dat je als groenbe-
heerder het complete beheer overneemt inclusief 
het monitoren van het beheer. De Boer: ‘Dit soort 
werk kun je alleen in een samenwerking gegund 
krijgen. Als bedrijf alleen zijn wij daar te klein voor.’

Onderhoudspoot 
Boogaart bestaat feitelijk uit twee bv’s: Boogaart 
Almere bv, het oorspronkelijke bedrijf, en Boogaart 
Onderhoud bv. In de onderhouds-bv zitten onder 
andere een kleine tien mensen met een sw-indi-
catie, die bij het bedrijf zijn komen werken toen 
Boogaart al weer enkele jaren geleden het sw-
bedrijf Pantar overnam. Het idee achter de splitsing 
in twee bv’s was dat Boogaart Almere het aanleg-
werk zou gaan doen, dat dan vervolgens zou wor-
den onderhouden door de tweede onderhouds-bv. 
In de praktijk is dat anders uitgewerkt en werken 
beide bv’s gewoon naast en door elkaar. De Boer: 
‘We hebben het er intern al over gehad wat daar 
nu de echte meerwaarde van is.’
Flexibiliteit is belangrijk voor een bedrijf als 
Boogaart. Het bedrijf is relatief klein, maar heeft 
daarnaast ook nog eens een zeer brede focus. Het 
doet daarmee eigenlijk alles wat op het pad van 
een groenvoorziener annex hovenier komt. Dat 
heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er 
in Almere – toch de negende stad van Nederland 
– eigenlijk geen ander groenvoorzieningsbedrijf 
van deze omvang rondloopt. Een aardig voorbeeld 
van deze diversiteit is een daktuin die Boogaart 
mocht bouwen op het stadhuis van Almere. De 
Boer neemt me mee ernaartoe en we worden 
rondgeleid door Hans Michgelsen, die namens 
de gemeente nieuwbouw en verbouwingen 
begeleidt. Michgelsen is overduidelijk trots op 
zijn kindje. Hij ziet het als een soort showtuin, 
waarin je kunt laten zien wat er allemaal mogelijk 
is op en rond een gebouw. Erg intensief wordt de 
tuin niet gebruikt, maar hij wordt van tijd tot wel 
opengesteld voor de burgers van Almere om rond 
te kijken.

Bos der Onverzettelijken 
Het tweede project waar De Boer mij mee 
naartoe neemt, is het zogenaamde Bos der 
Onverzettelijken. Een parkachtig bos, dat mid-
den in de bebouwing van Almere ligt en waarvan 
Boogaart het complete onderhoud verzorgt. De 
Boer laat mij zien dat zijn bedrijf weliswaar niet 
heel groot is, maar wel innovatief, als dat nodig is. 
Het bedrijf heeft in eigen beheer een app ontwik-
keld waarmee het zelf meldingen kan doen aan 
de gemeente. De aanleiding voor die app is heel 
prozaïsch. De Boer: ‘Wij liepen bijna leeg op de 
zogenaamde MRS-meldingen (een afkorting van 
‘meldingregistratiesysteem’). Deze meldingen 
moeten volgens het bestek verplicht binnen 24 uur 
afgehandeld worden. Het gaat dan vaak om relatief 
kleine zaken als een overhangende tak of loszit-
tende tegel. Het idee achter de app is dat wij een 
deel van de MRS-meldingen kunnen afvangen. Wij 
kunnen zelf met een smartphone een melding stu-
ren aan de toezichthouders van de gemeente. We 
maken een foto en een korte tekst en deze komt 
automatisch bij de beheerders terecht, inclusief de 
juiste locatie. Voordeel voor ons is dat we niet bin-
nen 24 uur hoeven te reageren.’ 

Omgekeerd kan de toezichthouder meldingen 
doen via de app. Dit kunnen MRS-meldingen zijn 
die van burgers komen en conform de eisen van 
het bestek binnen een bepaalde periode moeten 
worden opgelost. Het kunnen ook gewone meldin-
gen zijn van toezichthouders. In alle gevallen is de 
afhandeling realtime inzichtelijk voor de opdracht-

INTERVIEW6 min. leestijd

‘Wij liepen bijna leeg op 

de zogenaamde 

MRS-meldingen'



GREEN ID

Botanisch:  Nyssa sylvatica
Familie: Cornaceae
Nederlands: Zwarte tupelo
Engels:  Black tupelo, blackgum
Duits:  Wald-Tupelobaum, Nymphenbaum
Frans:  Tupélo, gommier noir

Vorm:  breed eironde, halfopen kroon
Hoogte:  10 - 12 m
Breedte:  8 - 10 m
Plaats:  zonnig tot halfschaduw, beschut
Zone:  4 - 9
Bodem:  vochthoudend, kalkarm,
 pH 5.0 - 7.4
Toepassing:  laan, plein, park, tuin, begraafplaats,   
 groenstrook

Lente:  geelgroene, onopvallende bloei,   
 glanzend groen blad
Zomer:  glanzend groen blad
Herfst:  vuurrood-oranje blad, blauwzwarte  
 vruchten
Winter:  donkergrijze, gegroefde bast,
 grijsbruine twijgen

De Nyssa sylvatica is voorgedragen voor de 

verkiezing van Inspiratieboom 2015. Stem ook 

op deze prachtige boom via de website van  

de Boom Innovatie Dag. Op 17 september 

wordt de winnaar bekend gemaakt in het 

Ebben Inspyrium te Cuijk.

Vurige vagebond
Nyssa sylvatica

De zwarte tupelo wordt voornamelijk geroemd om zijn fel oranje-
rode najaarsverkleuring. Maar ook in andere jaargetijden heeft de 
boom prachtige eigenschappen in kleur, textuur en vorm. Het is een 
wat minder bekende soort die het verdient om veel vaker te worden 
toegepast.

De Nyssa sylvatica krijgt in ons land een volwassen hoogte van zo’n 
tien meter. Het is een mooie boom voor parken, grote tuinen en 
begraafplaatsen. Maar ook als laanboom en op pleinen in een grote 
boomspiegel komt de tupelo goed tot zijn recht. Door de goed 
doorgaande harttak is de boom zeer geschikt voor de stedelijke 
omgeving. De meerstammige varianten zijn een aanwinst voor park 
of plein, door de prachtige, gegroefde structuur van de bast en de 
beleving van de boom op ooghoogte.

Standplaats
De Nyssa sylvatica is op vele standplaatsen toepasbaar. De soort is 
bodemvaag en verdraagt een hoge grondwaterstand, waardoor hij 
zowel op de drogere, rijke als op de nattere bodem gedijt. Het is 
een zeer goede klimaatboom voor de toekomst; hij verdraagt hoge 
temperaturen én strenge vorst. Bij toepassing op pleinen en in straten 
is de wortelopdruk gering vanwege een diepgaand wortelstelsel.
De tupelo vormt geen wortelopslag, heeft geen last van takbreuk en 
is ongevoelig voor ziektes als Verticillium en meeldauw.

Inspiratieboom 2015

Boomkwekerij Ebben B.V.  |  Beerseweg 45  |  5431 LB Cuijk NL
T  +31 (0)485 31 20 21  |  info@ebben.nl  |  www.ebben.nl
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Vorm:  breed eironde, halfopen kroon
Hoogte:  10 - 12 m
Breedte:  8 - 10 m
Plaats:  zonnig tot halfschaduw, beschut
Zone:  4 - 9
Bodem:  vochthoudend, kalkarm,
 pH 5.0 - 7.4
Toepassing:  laan, plein, park, tuin, begraafplaats,   
 groenstrook

Lente:  geelgroene, onopvallende bloei,   
 glanzend groen blad
Zomer:  glanzend groen blad
Herfst:  vuurrood-oranje blad, blauwzwarte  
 vruchten
Winter:  donkergrijze, gegroefde bast,
 grijsbruine twijgen

De Nyssa sylvatica is voorgedragen voor de 

verkiezing van Inspiratieboom 2015. Stem ook 

op deze prachtige boom via de website van  

de Boom Innovatie Dag. Op 17 september 

wordt de winnaar bekend gemaakt in het 

Ebben Inspyrium te Cuijk.

Vurige vagebond
Nyssa sylvatica

De zwarte tupelo wordt voornamelijk geroemd om zijn fel oranje-
rode najaarsverkleuring. Maar ook in andere jaargetijden heeft de 
boom prachtige eigenschappen in kleur, textuur en vorm. Het is een 
wat minder bekende soort die het verdient om veel vaker te worden 
toegepast.

De Nyssa sylvatica krijgt in ons land een volwassen hoogte van zo’n 
tien meter. Het is een mooie boom voor parken, grote tuinen en 
begraafplaatsen. Maar ook als laanboom en op pleinen in een grote 
boomspiegel komt de tupelo goed tot zijn recht. Door de goed 
doorgaande harttak is de boom zeer geschikt voor de stedelijke 
omgeving. De meerstammige varianten zijn een aanwinst voor park 
of plein, door de prachtige, gegroefde structuur van de bast en de 
beleving van de boom op ooghoogte.

Standplaats
De Nyssa sylvatica is op vele standplaatsen toepasbaar. De soort is 
bodemvaag en verdraagt een hoge grondwaterstand, waardoor hij 
zowel op de drogere, rijke als op de nattere bodem gedijt. Het is 
een zeer goede klimaatboom voor de toekomst; hij verdraagt hoge 
temperaturen én strenge vorst. Bij toepassing op pleinen en in straten 
is de wortelopdruk gering vanwege een diepgaand wortelstelsel.
De tupelo vormt geen wortelopslag, heeft geen last van takbreuk en 
is ongevoelig voor ziektes als Verticillium en meeldauw.

Inspiratieboom 2015
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gever via een aparte beveiligde website. 
De derde toepassing van de app betreft het 
controleren van eigen werk. Vanuit het bestek is 
Boogaart verplicht het eigen werk te controleren 
en de opdrachtgever te informeren. Dit gebeurt 
middels de app en is ook realtime inzichtelijk voor 
de opdrachtgever.

Persoonlijk leiderschap 
Apps en digitalisering van het contact met de 
opdrachtgever zijn belangrijk voor Boogaart, maar 
De Boer hecht volgens zijn verhaal nog steeds aan 
persoonlijk contact tussen medewerkers en de 
opdrachtgever. Eigenlijk zelfs nog meer dan in het 
verleden. Zo maken de mensen van Boogaart er 
een gewoonte van om iedere keer als ze aan een 
bepaalde klus beginnen, even een seintje te sturen 
naar een toezichthouder. Volgens De Boer is dat 
maar een kleine moeite, maar werkt dit uitstekend. 
De mensen op de werkvloer krijgen daardoor meer 
eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid. 
Voor Boogaart heeft dit verder als voordeel dat er 
minder kosten zijn voor uitvoerders. Boogaart is 
daarom ook teruggegaan wat betreft het aantal 
uitvoerders. Om de mensen op de werkvloer meer 
betrokken te maken, heeft De Boer een aantal 
mensen een cursus persoonlijk leiderschap laten 
volgen. 
Ik grap wat met De Boer. Hoe kan zo’n stoere Fries 
zich aan dit soort softe geitenwollendingen over-
geven? Maar tegelijkertijd zijn we het er allebei 
hartgrondig over eens. Mensen zijn het belang-
rijkste kapitaal binnen een organisatie; alleen al 

puur economisch is het slimmer om te investeren 
in mensen dan in machines. Wel is het zo dat de 
uitvoerders van Boogaart door die andere manier 
van werken in zekere zin hun eigen specialisme 
hebben ontwikkeld en daar meer op worden inge-
zet. Sommigen zijn wat beter in techniek, anderen 
weer in communicatie. Daar wordt rekening mee 
gehouden bij het toekennen van klussen.

Relaxed
Ik zit inmiddels alweer dik anderhalf uur met De 
Boer op een bankje in het Verzetsbos. De Boer 
maakt weinig aanstalten om terug te gaan naar 
zijn verbouwing, en weet mij ook nog te vertellen 
dat hij enorm veel geleerd heeft van de afgelopen 
tumultueuze periode bij Boogaart. Ook persoonlijk: 
‘Het is niet leuk om iemand te vertellen dat het 
voor hem ophoudt bij het bedrijf; daar slaap ik 
echt wel slecht van. Anderzijds heb ik geleerd dat 
dat mijn rol is en dat ik me daar niet schuldig over 
hoef te voelen.’

INTERVIEW

Kwaliteit op hoog niveau

www.stiermandeleeuw.nl 

info@stiermandeleeuw.nl

0575 59 99 99

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5382
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Victor Dijkshoorn 

Lex Kipperman en Jan Albert van Buuren 
gemeente Apeldoorn

Iben Margrete Thomsen 
Deense instituut voor geowetenschappen

Henry Kuppen 
Dagvoorzitter

Bert Griffioen Griffioen Vaste Planten

en Jan Verburg gemeente Den Haag

Een boom opzetten: Wat mag dat kosten?
 
Tijdens zijn presentatie probeert Dijkshoorn de kosten én baten van één 
specifieke boom, in dit geval de Wubbo Ockels Boom in Amsterdam, in kaart te 
brengen. Wat kost een ‘gemiddelde’ boom eigenlijk? Om hier een antwoord op 
te kunnen geven gaat Dijkshoorn actief de interactie met het publiek aan. 

Een monotoon en kwetsbaar bomenbestand? 
Bestrijd het met diversiteit! 
 
Groendeskundige Kipperman en ontwerper voor de openbare ruimte Jan Albert 
van Buuren vertellen over de diversiteit bij projecten in Apeldoorn. Zij besteden 
daarbij aandacht aan ontwerpplannen en boomstructuren. Grote aandacht gaat 
daarbij uit naar diversiteit.

Essentaksterfte in Nederland? 
You ain’t seen nothing yet! But don’t panic!
 
Essentaksterfte is een veelbesproken onderwerp, maar volgens Iben Margrete 
Thomsen staat Nederland pas aan het begin van de uitbraak. En de juiste 
aanpak? Volgens Thomsen is die afhankelijk van de locatie van de betreffende 
bomen. Meteen grootschalig kappen is zelden de juiste aanpak.

Henry Kuppen is oprichter van het bedrijf Kuppen Boomverzorging. Inmiddels is Kuppen 
directeur van het bedrijf Terra Nostra, Kennisatelier voor boom en bodem.

Bomen en vaste planten: een geweldig huwelijk! 
 
Er wordt weleens gezegd dat bomen en vaste planten niet samen gaan. In zijn 
presentatie ontkracht Griffioen dit hardnekkige vooroordeel en laat hij zien waar 
de twee uitstekend samengaan. 

Donderdag 17 september organiseren de vakbladen 

Boomzorg, Stad + Groen en Boom in Business voor 

de vijfde keer de Boom Innovatie Dag. Tijdens deze 

dag wordt een mengelmoes van onderwerpen 

behandeld: ontwikkelingen op het gebied van bomen, 

planten en heesters, techniek, informatietechnologie 

en beheer en onderhoud. De dag wordt dit jaar 

gevuld met maar liefst elf sprekers. Acht van hen 

zijn ambassadeurs voor de inspiratiebomen die de 

afgelopen periode in vakbladen Boomzorg en 

Boom in Business de revue passeerden.

09:45   Ontvangst

10:15   Opening Boom Innovatie Dag

10:20   Victor Dijkshoorn Een boom opzetten: Wat mag dat kosten? 

10:30   Iben Margrete Thomsen Essentaksterfte in Nederland? You ain’t seen nothing yet! But don’t panic!

11:00   Inspiratieboom Pterocarya stenoptera - Lodewijk Baljon

11:05   Inspiratieboom Nyssa sylvatica - Marko Mouwen 

11:10   Inspiratieboom Tetradium daniellii - Jaap Smit 

11:15   Inspiratieboom Gymnocladus dioica - Niels Mauritz

11:20 – 12:30  Demonstraties en proeven en klein lunch 

12:30   Lex Kipperman en Jan Albert van Buuren 

  Een monotoon en kwetsbaar bomenbestand? Bestrijd het met diversiteit!

12:45   Bert Griffioen en Jan Verburg 

  Bomen en vaste planten: een geweldig huwelijk!

13:00   Inspiratieboom Ulmus ‘Frontier’ - Hans Kaljee

13:05   Inspiratieboom Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ - Den Mulder

13:10   Inspiratieboom Zelkova serrata - Gerbert Lever

13:15   Inspiratieboom Prunus sargenti ‘Rancho’ - Gert jan Rozendaal 

13:20 - 14:15  Demonstraties en proeven en kleine lunch

14:15 - 14:30  Jan van Leeuwen zal namens de Vakgroep Bomen en Vaste Planten van de LTO de uitreiking 

  verzorgen van de winnende inspiratieboom.

14:30 - 15:30  Demonstraties en proeven en afsluitende borrel

ProgrammaLezingen

boominnovatiedag.nl
Adv_Boom innovatie dag.indd   1-2 21/08/15   11:48
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Lodewijk Baljon 
Pterocarya stenoptera

Hans Kaljee
Ulmus ‘Frontier’

Jaap Smit 
Tetradium daniellii

Gerbert Lever
Zelkova serrata

Marko Mouwen 
Nyssa sylvatica

Henk den Mulder
Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ 

Herman Mauritz
Gymnocladus dioica 

Gert Jan Rozendaal
Prunus sargenti ‘Rancho’ 

 ‘De vleugelnoot als klimboom leert kinderen gecalculeerde 
risico’s te nemen’
 
Net als de gewone haagbeuk heeft deze vleugelnoot stevige zijtakken, die, als 
hij op de juiste manier is opgekweekt, van onderaf beginnen. Dat maakt hem 
uitermate geschikt als klimboom. ‘Onderschat het belang daarvan niet. Hoe kun 
je kinderen opvoeden tot verantwoorde burgers die op een verstandige manier 
met de natuur omgaan, als ze er als kind niet in hebben kunnen spelen?’

‘Toen ik deze boom voor het eerst zag in Amerika, 
kon ik bijna niet geloven dat het een iep was, vooral door 
het kleine blad’
 
Voor een project in de hoofdstad werd gekozen voor de relatief onbekende 
Ulmus Frontier. Op de Rode Loper, het nieuwe entreegebied van Amsterdam, kan 
natuurlijk niets anders dan een iep met rode herfstkleuren worden toegepast. 
Hans Kaljee, hoofdstedelijk bomenconsulent, koos na een bezoek aan Amerika 
voor Ulmus ‘Frontier’.

‘Tetradium daniellii is een probleemoplosser die niets 
extra’s kost en nog bijzonder is óók’
 
Het is echt een boom voor in de wijk. Hij wordt niet al te groot, groeit goed, is 
voldoende winterhard, bloeit laat. Hij valt daarmee op. Een nicheboom, maar 
wel een boom van de toekomst. Tetradium daniellii is een probleemoplosser die 
niets extra’s kost en nog bijzonder is óók.’

‘De Japanse Zelkova kent een optimale groei op een 
humeuze, leemhoudende bodem, maar kan ook uit de 
voeten kan op een armere en drogere bodem.’ 
 
Zelkova komt in alle boekjes pas als laatste aan bod. Maar als het gezegde ‘lest 
best’ érgens opgaat, dan is het wel bij deze sierlijke boom. De mooie groeiwijze, 
de karaktervolle stam, de kleuren van de stam en takken en de prachtige 
oranjegele verkleuring van het blad in de herfst maken de bomenliefhebber op 
slag verliefd.

‘Als we spreken over de beleving van de Nyssa sylvatica, 
hebben we het natuurlijk vooral over de spectaculaire 
herfstverkleuring’
 
Ontwerpers zijn steeds meer op zoek naar het creëren van een Indian summer 
in Nederland. Een herfstkleurenpalet in rood, oranje en geel met een combinatie 
van bomen die allemaal gegarandeerd een mooie herfstverkleuring hebben. 
Daar hoort de Nyssa sylvatica zonder meer tussen.’

‘Gezien de sterke natuurlijke eigenschappen van deze 
plant verdraagt hij cultuur zowel op de kwekerij als in een 
stedelijke omgeving. In goed Nederlands: we have a winner’ 
 
Gleditsia triacanthos is een pionierplant die bij voorkeur langs de randen van de 
Amerikaanse loofhoutbossen zijn plaats inneemt, waarbij hij zich met zijn snelle 
groei en spreidkroon verzekert van voldoende ruimte. In andere delen van de 
wereld wordt hij gezien als een exoot en invasieplant.

‘Een Gymocladus heeft een heel eigen groeiwijze’ 
 
‘Het nadeel is dat klanten die niet weten hoe de boom eruitziet, hem vergelijken 
met bijvoorbeeld een plataan. Ik bedoel, het is geen uniform product. We 
proberen dat als kweker wel een beetje bij te sturen. Maar een Gymnocladus 
groeit zoals hij groeit.’

‘Prunus sargentii  ‘Rancho’ is een van de vervangers van de 
‘grote vier’ in gemeente Zuidplas. Rozendaal is op zoek naar 
een lijst van bomen die goed gedijen in de veengrond van 
Zuidplas.’
 
‘Ik ben heus wel van de experimenten, maar ik wil nu liefst een aantal soorten 
aanwijzen die we met voorkeur gaan planten.’ Prunus sargentii ‘Rancho’, een smal 
opgaande sierkers die gevonden is door Charles Sargent, de eerste directeur van 
het Arnold Arboretum, is daar een voorbeeld van.’

wat is volgens jou de 
inspiratieboom van 2015?

Stem mee!Inspiratieboom 2015
dag

innovatie
boom

Jan van Leeuwen zal namens de Vakgroep Bomen en Vaste Planten 
van de LTO de uitreiking verzorgen van de winnende inspiratieboom.  
‘Het initiatief van de inspiratieboom is belangrijk omdat  bomen 
mensen tot rust en bezinning brengen. Bomen zijn vitaminen voor 
de geest. En iedere aandacht voor bomen en bijzonder sortiment is 
welkom.’

Jan van Leeuwen

Adv_Boom innovatie dag.indd   3-4 21/08/15   11:49
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Hoe kun je een Rolls Royce 
omtoveren in een BMW?
Na meer dan twintig jaar heeft Ransomes Jacobsen een compleet nieuwe lijn 
openbaargroenmaaiers

Bij de persintroductie van het nieuwe Ransomes Jacobsen MP-platform in 2014 werden de oude openbaargroenmaaiers van dit concern wel vergeleken 

met Rolls Royce. Niemand twijfelde aan hun kwaliteit en robuustheid, maar het was wel achterhaalde kwaliteit, waar de markt niet op zat te wachten. 

Gelukkig heeft het concern de boel na twintig jaar weer helemaal opgefrist en heeft men weer een bijna compleet en actueel programma kooi- en 

cirkelmaaiers. De toekomst zal het uitwijzen: is Ransomes Jacobsen in staat zijn achterhaalde Rolls Royce om te toveren in een BMW?

Auteur: Hein van Iersel 
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Alweer bijna dertig jaar ben ik als hoofdredac-
teur betrokken bij de vakbladen Greenkeeper 
en Fieldmanager. Werden de eerste twintig jaar 
gekenmerkt door een min of meer evenredige ver-
deling tussen rood, groen/geel en oranje, de laatste 
jaren sloeg de markt vooral rood uit. Cees Wolters 
van Pols Zuidland denkt dat door de introductie 
van het nieuwe Ransomes Jacobsen MP-platform 
de markt weer wat meer in balans kan komen. 
Eind vorig jaar liet het bedrijf de nieuwe cirkeldeks 
zien in Brussel, op een golfbaan onder vliegveld 
Zaventem. Afgelopen juni werd op golfbaan 
Houtrak onder de rook van Schiphol de rest van de 
lijn aan de pers en internationale dealers getoond: 
een kooimaaier, maar ook een cabine voor de nieu-
we Medium Platform-lijn. En als kers op de taart 
liet het concern ook de opvolger van zijn Cushman 
utility truck zien: de Jacobsen Truckster XD. 
Het doel is duidelijk: in openbaar groen en golf wil 
Ransomes Jacobsen weer het marktaandeel dat bij 
zijn reputatie hoort.

Tijdens de presentatie in 2014 viel al op hoe gron-
dig Ransomes Jacobsen te werk is gegaan. De 
machine is bijna helemaal opnieuw vormgegeven 
en de productmanager van Ransomes Jacobsen 
laat bij ieder detail weten wat de prestaties van 
de concurrentie zijn. Dat leidt soms tot humoris-
tische tafereeltjes, zoals een kort filmpje waarbij 
de utility trucks van Toro, John Deere en Jacobsen 
eenzelfde parcours mogen afleggen. Het idee is te 
laten zien dat de scherp omhoogstaande neus van 
de Jacobsen Truckster XD als enige een bepaald 
golvend tracé kan afleggen. Ook op andere fron-
ten is bij de productie van de MP en de nieuwe 
Truckster scherp gekeken naar de concurrentie. 
Op zo’n beetje ieder onderdeel zijn de Ransomes/
Jacobsen- nieuwigheden een slagje beter, snel-
ler, lichter en slimmer dan hun rode en groengele 
broertjes. Logisch natuurlijk, maar of je alleen met 
die info klanten aan boord kunt krijgen, is maar 
de vraag. Klanten snappen ook wel dat deze vorm 
van vergelijken eigenlijk een slimme manier van 
selectief winkelen is. Je pikt precies de elementen 
eruit waar jij beter op scoort en over rest praat je 
wijselijk niet.

Dit neemt niet weg dat het nieuwe MP-platform 
een gigantische stap vooruit is voor Ransomes/
Jacobsen. Het merk kan met deze lijn machines 
weer meedoen in de eredivisie van dit marktseg-
ment, waar het gewoon thuishoort. Bijzonder is 
overigens wel dat er in de opzet totaal geen knip-
oog naar de toekomst zit. Niks geen hybrides of 
andere malligheden die al jaren bijna gemeengoed 
zijn in de lijn golfmachines van Jacobsen, maar ook 

bij de rode en groengele broertjes. Het concern 
redeneert waarschijnlijk dat de gemiddelde gebrui-
ker van een MP op zoek is naar een oerdegelijk 
werkpaard, dat in staat moet zijn om jarenlang 
moeiteloos stoepjes op en stoepjes af te racen zon-
der uit elkaar te vallen. Eigenlijk dus datgene waar 
de oude machines van Ransomes ook al beroemd 
om waren, maar dan in een nieuw jasje.

Zestien smeerpunten 
Dat wil niet zeggen dat de nieuwe MP-lijn al bij 
introductie een achterhaalde machine is. De 
toekomst moet het uitwijzen, maar Ransomes 
Jacobsen lijkt wel degelijk goed naar de klant te 
hebben geluisterd. Een klein voorbeeld daarvan is 
dat er intensief gesnoeid is in het aantal smeerpun-
ten. Een vergelijkbare driedelige cirkelmaaier van 
Toro zou volgens Wolters al gauw bijna 50 smeer-
punten hebben, waar de Ransomes MP het kan 
doen met 16 stuks. Een aantal van deze smeerpun-
ten is met verlengkabels ook nog eens extra in het 
zicht gebracht. Het bedrijf uit Ipswich redeneert – 
waarschijnlijk terecht – dat bij doorsmeren ‘uit het 
oog’ vaak ook ‘uit het hart’ betekent. 

T51
Het begon allemaal in het begin van de jaren 
negentig. De Amerikaanse Ransomes-fabriek kwam 
als eerste merk met een driedelige cirkelmaaier die 
ook werkelijk bruikbaar was voor de aannemerij: 
de T51. Cirkelmaaiers waren er natuurlijk al langer 
op de markt en driedelige maaiers ook, maar een 
maaier waarmee een aannemer productie en dus 

geld kon maken, was er nog niet echt. Maar zoals 
het wel vaker gaat, de aanvankelijke voorsprong 
verdween en Ransomes speelde de laatste jaren 
geen rol van betekenis meer. 
De nieuwe MP-lijn moet daar verandering in bren-
gen. Op dit moment brengt Ransomes Jacobsen 
twee machines op de markt die gebaseerd zijn op 
hetzelfde chassis en concept, maar in technisch 
opzicht behoorlijk van elkaar verschillen. Dat laat-
ste komt vooral door de nieuwe regels met betrek-
king tot emissie. Machines tot 50 pk mogen nog 
voldoen aan de ‘oude’ stage IIIa-emissienormen; 

Vijfdelige Ransomes-kooimaaier zonder cabine.

Ook al geef je ineens 

vol gas, 

de machine zal toch 

rustig reageren

7 min. leestijd
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zwaardere machines moeten al aan de stage IIIb- 
oftewel tier IV-final-eisen voldoen.
 
‘Ouderwetse’ Kubota-diesel
Het bedrijf start daarom met een 49 pk-machine 
met een ‘ouderwetse’ Kubota-diesel en een stage 
IIIB Kubota met 65 pk. Belangrijk bij de presentatie 
op Houtrak was de introductie van de eigen cabi-
ne. In Noordwest-Europa is het in het algemeen 
feitelijk onmogelijk om een openbaargroenmaaier 
op de markt te zetten zonder een eigen cabine. In 
golf zijn cabines weliswaar de uitzondering, maar 
in openbaar groen veel meer de regel, hoewel ook 
daar onder invloed van prijserosie een voorzichtige 
opmars van machines zonder cabines te zien is.

Keuzes 
Ransomes heeft een aantal bijzondere keuzes 
gemaakt in het ontwerpproces. Een daarvan is dat 
op de blessuregevoelige plaatsen van de machines 
zo weinig mogelijk gelast is, maar zaken bij voor-
keur met bouten aan elkaar bevestigd zijn. Lassen 
is zeker goedkoper en waarschijnlijk ook sterker, 
maar toch kiest de fabrikant voor de optie met 
bouten. Daardoor zien de maaidekken er op het 
eerste gezicht wel wat bijzonder uit. Een flinke aan-
varing met een boom of lantaarnpaal betekent niet 
langer een compleet nieuw dek, maar slechts het 
vervangen van de verbogen stukken. Ook zaken 
als de antiscalpeerwielen en de steunwielen voor 
de dekken zijn met een paar bouten compleet te 
verwijderen. De ontwerpers lijken hier goed begre-
pen te hebben waar het bij deze machine om gaat: 
geen formule 1-maaier op een golfbaan, maar een 
all-terrain animal, dat niet van zijn à propos raakt 
door het aanraken van een boom, lantaarnpaal of 
muurtje. Ook in het ontwerp van de kooimaaier 
is dat goed te zien. Een kleine tik van een boom, 
bijvoorbeeld, moet worden opgevangen door 
een zware veer. Wordt het echt serieus, dan knapt 
er een breekbout en kan de kooi compleet weg-
draaien. Voor het gemak is iedere kooi met drie 
reservebreekbouten uitgerust. 

Op de cirkeldeks, maar ook bij de kooien, worden 
de messen direct aangedreven door hydromoto-
ren. Geen V-snaren, pulleys of andere vormen van 

overbrenging die moeten worden doorgesmeerd 
en kapot kunnen gaan en daarmee de bedrijfs-
zekerheid zouden aantasten. Een hydromotor 
is weliswaar niet de goedkoopste optie, maar 
wel de meest bedrijfszekere. Een slimmigheidje 
is hier de toepassing van bijzondere Parker-
hydrauliekslangen. Aan de machine kunnen deze 
iets draaien, waardoor ze langer intact blijven. Aan 
de kooien of cirkeldeks zijn ze voorzien van een 
opvallende markering, zodat je exact weet of ze 
goed zijn bevestigd. Een andere bijzondere keuze 
die Ransomes gemaakt heeft, is de toepassing 
van Domex-staal. Door dit staal, dat volgens de 
productontwikkelaars van Ransomes ook al wordt 
gebruikt in de auto-industrie, zou de toepassing 
van minder materiaal toch een sterke en starre 
machine opleveren. Volgens productontwik-

kelaar Richard Comely wordt nu in de nieuwe 
MP-machine staal met een dikte van 3 mm toege-
past, waar vroeger 4 mm nodig was. Daarbij zou 
niet ingeleverd zijn op de sterkte van de machine. 
Dat scheelt nogal in gewicht. De oude 
Commanders en HR6010-machines wogen al gauw 
boven de 2 ton, de nieuwe MP kooi- en cirkelmaai-
ers, afhankelijk van de motor, tussen de 1675 en 
1912 kilo. 

Records
Het lijkt wel alsof de mannen van Ransomes er bij 
hun ontwerp een sport van hebben gemaakt om 
records te verzamelen. Ransomes beweert niet 
alleen de lichtste maaier in zijn klasse te zijn, maar 
claimt ook de grootste maaibreedte, het hoogste 
vermogen, het makkelijkste onderhoud en nog 
een hele riedel marketingsuperlatieven waar de 
machinist die straks op de maaier zit niet zo veel 
aan heeft. Een uitzondering is wellicht de trans-
portbreedte. Ook hier claimt Ransomes een eerste 
plaats in zijn klasse: 1,65 meter transportbreedte 
voor een machine met een werkbreedte tussen de 
3 en 3,5 meter. Natuurlijk zijn er bij de concurrentie 
smallere professionele machines, maar dan lever je 

DRieDeliGe CiRKelMAAieRS
MP 493  49 pk   Kubota V2403  driedeks  1675 kg
MP 653  65 pk  Kubota V2403 turbo  driedeks   1725 kg

ViJfDeliGe KOOiMAAieRS
MP 495  49 pk  Kubota V2403  5 kooien   1862 kg
MP 655 65 pk Kubota V2403 turbo  5 kooien   1912 kg

Maaidek klapt weg 'in' de machine, dus geschikt voor smalle 

doorgangen. Transportbreedte 1,65 meter; volgens Ransomes 

de smalste in zijn klasse.

Oliekoeling
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Alle machines zijn voortaan leverbaar in beide kleuren. Feitelijk bepaalt de klant de kleur, waarbij 

Jacobsen nog steeds de voorkeur heeft voor golf en Ransomes voor openbaar groen

Deze Parker-hydrauliekslangen zijn roteerbaar aan de machinekant.

De hydromotoren zijn direct op snijmessen gemonteerd

Jacobsen-cirkeldek met cabine.

wel fors in op de werkbreedte. Vergelijkbare machi-
nes zitten allemaal boven de 1,70 meter. Ransomes 
heeft dat bereikt door de slimme manier waarop 
de twee zijdekken zijn bevestigd. Als deze opklap-
pen, beweegt het dek iets naar achter en vouwt 
het zich langs de maaier. 
Bijzonder is ook de opstap. Gebruikelijk is een 
opstap schuin voorop; Ransomes kiest nu voor 
schuin achterop. Dat heeft als voordeel dat je mak-
kelijker achter het stuur kunt komen. De opstaptre-
de is uitgevoerd in een accentkleur, zodat je deze 
niet snel zult missen.  
Ransomes kiest voor een hoogwaardige Grammer-
stoel, dus wat betreft de vibraties via het zitvlak 
van de chauffeur lijkt het wel mee te vallen, zeker 
ook doordat het hele platform op rubber blokken 
is gemonteerd. De 65 pk-machine werkt daarbij 

compleet via fly-by-wire, dus ook via die weg zou 
de machinist niet aan trillingen moeten worden 
blootgesteld. 
Ook bij Ransomes/Jacobsen is de digitale controle 
van de chauffeur geïntroduceerd. In de nieuwe 
machines zitten voorzieningen die onverhoedse 
acties van de chauffeur afdempen. Ook al geef je 
ineens vol gas, de machine zal toch rustig reage-
ren. Diezelfde voorziening werkt overigens ook op 
momenten dat je ineens veel gras voor de kiezen 
krijgt of sterk moet klimmen. Niet iedere aannemer 
of machinist is hier overigens blij mee. Voor hen is 
er daarom de mogelijkheid om deze automatische 
stand uit te schakelen. Wél wordt de chauffeur 
direct gecontroleerd bij de mogelijkheid om de 
rijsnelheid op te weg aan te passen. De manager 
kan deze zo instellen, dat op de weg niet harder 

dan een bepaald maximum kan worden gereden. 
Ook maaisnelheden kunnen gemaximeerd worden 
door de manager of fleetowner. 

Conclusie
Ransomes speelt met de uitbreiding van zijn 
MP-lijn weer mee in de eredivisie. Dat lijkt terecht. 
Met de nieuwe MP heeft het merk eindelijk ernst 
gemaakt met een deel van de malle dubbelingen 
in het openbaargroensortiment en kan het de weg 
naar boven weer inslaan. Het begin is er. 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5383
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lde je een aannemer. Die kwam dan langs en rekende op de achterkant van 
zijn sigarendoos uit hoeveel dat dan wel niet moest kosten. En klaar was Kees. 
Nou ja, klaar nog niet helemaal, want het werk moest nog gedaan worden, 
maar als opdrachtgever was je van een zorg bevrijd. 

Inmiddels hebben we dat allemaal veel beter geregeld. Die ouderwetse siga-
rendoos is vervangen door een miljoenen euro’s kostend systeem, dat de klus-
jes volstrekt transparant en eerlijk uitdeelt aan de aannemers. Bij veel klussen 
zijn de kosten voor de digitale variant van de ouderwetse sigarendoos opgelo-
pen tot soms wel tien tot twintig procent van de totale kosten van de klus.

Het aardige van de ontwikkelingen is dat er inmiddels alweer een slag over-
heen is gegaan. Het was zowel bij de ouderwetse sigarendoos als bij de 
moderne elektronische variant nog steeds duidelijk wie opdrachtgever was en 
wie opdrachtnemer. Bij de nieuwste vorm van samenwerking wordt ook dat 
steeds diffuser. De burger is soms opdrachtgever, maar soms ook verantwoor-
delijk voor het daadwerkelijke onderhoud of de regie over andere uitvoerende 
partijen. En die arme groenbeheerder, die vroeger alleen maar een krabbel op 
een sigarendoos hoefde te zetten, heeft het helemaal lastig. Hij zit weliswaar 
nog steeds als een spin in het web, maar het is niet altijd duidelijk wie er echt 
aan de touwtjes trekt.

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur

PS: Ik zie u graag op onze Boom Innovatie Dag. U kunt zich opgeven op 
www.boominnovatiedag.nl

Natuurlijk is niet alles nagelnieuw, en er 

zijn ook een hoop dingen die je op andere 

beurzen of bij andere leveranciers al een 

keer gezien hebt

Als je alleen al afgaat op wat wij toegestuurd 

hebben gekregen van de deelnemers, wordt 

het een meer dan interessante beurs

Het idee dat er zoiets als een gebalanceerde en 

rustige markt ontstaat, is een farce 

Groene innovaties 
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Ons professioneel team is u graag van dienst Onze unieke telescoopkranen met werkhoogte van maar liefst 42 meter

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Bomen rooien
Bomen snoeien
Stobben frezen / rooien
Transport
Hijswerk
In- en verkoop van hout
Advies
In-/verkoop van 
houtsnippers
Afvoeren van blad 
en snoeihout

Boomrooierij Weijtmans beschikt over 11 eigen 

vrachtwagens en kan u altijd direct helpen. 

Twee Euro-VI auto’s zijn onze nieuwste aanwinst.

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken vast kunnen 

pakken en afzagen, voor veilig en gecontroleerd 

rooien van bomen. Onze derde telescoopkraan is 

inmiddels ook volgens Euro-VI norm geleverd.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

iepen verwijderaar. Erbo erkend, VCA**, NEN, 

ISO 9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Boomrooierij Weijtmans beschikt over goed opgeleide treeworkers en uniek 

materieel, zodat ieder karwei een honderd procent tevreden klant oplevert.

De vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang


