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Bij de Enk Groen & Golf hebben we een passie voor 

groen, al decennialang. Uit het verleden hebben 

we een schat aan ervaring meegenomen die we 

vandaag de dag graag voor u inzetten. Maar we 

kijken ook naar de toekomst. Als de Vernieuwers 

willen we voorop blijven lopen in ons vak en daar-

om richten we onze blik ook graag op de toekomst. 

Innovaties, nieuwe ideeën en toepassingen; wij 

weten nu al hoe groen er in de toekomst uit gaat 

zien. We geven u graag een ‘sneak preview’. 

Supertrees 

In onze stand laten we u zien dat groen meer kan 

zijn dan wat u dagelijks om u heen ziet. 

De Vernieuwers van de Enk Groen & Golf gunnen u 

een kijkje in de toekomstige wereld van groen. 

Althans, hier in Nederland zijn deze ‘supertrees’ nog  

toekomstmuziek, in Singapore staan ze al. De super - 

trees die u hier en in onze stand ziet zijn bouwwerken 

 van 25 tot 50 meter hoog die veel groen combine-

ren met faciliteiten als luifels, geluid, verlichting en

 nog veel meer. Dit soort groeninnovaties sluiten 

naadloos aan bij de missie van de Enk Groen & Golf  

omdat ze de leefomgeving en het welzijn van de  

mens verbeteren. Ze zullen – naar onze overtuiging -  

overal hun plaats vinden, ook hier in Nederland. 

Groene innovaties 

Wordt u net zo enthousiast van dit soort innovatieve 

groentoepassingen als wij? Dan dagen wij u uit: bent   

u de eerste die zo’n supertree in Nederland ontwik-

kelt? Bij de Enk Groen & Golf zijn we er klaar voor om  

een voortrekkersrol te vervullen als deze technieken  

ook in ons land toegepast gaan worden. In onze 

stand vertellen we u graag alles over deze futuris-

tische bomen en meer groene toekomstmuziek. 

En natuurlijk praten we u ook graag bij over onze 

laatste innovaties en ideeën in de meer traditionele 

groenmarkt. 

Maak kennis met de  bomen van de toekomst

T 0317 - 727 000  /  www.deenkgroenengolf.nl
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Door de aanscherping van de wetgeving 
rondom onkruidbestrijding die dit jaar heeft 
plaatsgevonden, hebben veel organisaties 
onverwacht snel te maken met een verandering in 
de bestrijdingswerkwijze van onkruid. Chemische 
middelen zijn inmiddels verboden. Wordt het 
voor velen heet onder de voeten? In zekere zin 
wel en dat is niet verkeerd. Er zijn meerdere 
alternatieve werkwijzen waaronder de Hetelucht 
Onkruidbestrijding (HOB); die hete lucht kun je 
goed gebruiken wanneer je op een duurzame 
wijze het onkruid te lijf wilt gaan.

HOB is een innovatieve manier om de strijd 
aan te gaan tegen onkruid op verharding. De 
machine zorgt ervoor dat de onkruidplant 
blootgesteld wordt aan turbulente hete lucht 
met een temperatuur van circa 150 tot 180 
graden. De cellen in de plant raken hierdoor 
beschadigd, waardoor de plant zijn wortelreserves 
aan zal spreken. Het uitdrogingsproces komt na 
verloop van enkele uren op gang, waarna je het 
eerste resultaat zult kunnen zien. Na meerdere 
behandelingen, ongeveer zes per jaar, zal de wortel 
ook uitputten. Een eenvoudige, maar ook een zeer 
effectieve methode.

Mileuvriendelijk, rendabel en effectief
Eerder werd onkruid veelal bestreden met 
gifmiddelen zoals het omstreden middel 
Glyfosaat. HOB is beslist een interessant 
alternatief. Ruim zeven jaar ervaring met de HOB 
methode heeft geleid tot een efficiënte wijze van 
onkruidbestrijding op verhardingen. Doordat 
geen gifstoffen gebruikt worden is deze oplossing 
uiteraard een stuk milieuvriendelijker. De metingen 
aangaande de milieubelasting van deze HOB 
techniek zijn ook gunstig uitgevallen ten opzichte 
van andere niet-chemische methoden.

Hoewel meerdere behandelingen nodig 
zijn, blijken ook de kosten die horen bij deze 
behandeling gunstig ten opzichte van andere 
niet-chemische methoden. De machine 
waarmee gewerkt wordt werkt snel en heeft een 
laag gewicht, waardoor beschadiging van de 
ondergrond voorkomen wordt. De wendbaarheid 
van de HOB machine is dusdanig dat er ook goed 
rondom obstakels gewerkt kan worden. Daarnaast 
wordt gebruik gemaakt van handbranders rondom 
obstakels.

Anders omgaan met de strijd tegen onkruid
Het verbod is een feit en geeft kans om op een 
duurzame manier nieuwe bestrijdingsmethoden 
toe te passen. De HOB methode is een prima 
alternatief waarbij er geen concessies worden 
gedaan aan het netheidbeeld.

Dag van de Openbare Ruimte
Donkergroen zal aanwezig zijn op de Dag van de 
Openbare ruimte, waar zij u kunnen informeren 
over HOB. U bent van harte welkom op de stand 
van Donkergroen, nummer 2.2.22 .

Heet onder de voeten
Onkruidbestrijding op verharding: niet meer chemisch bestrijden, maar met alternatieve werkwijzen. Bijkomend positieve effect is dat dit bijdraagt 

aan het verbeteren van de kwaliteit van ons drinkwater en het verlagen van de kosten van het reinigen van verontreinigd drinkwater. Een goede 

ontwikkeling.

"Duurzaam onkruid te lijf gaan"

Bezoek onze website:
donkergroen.nl

Lef en ambitie?
werkenbijdonkergroen.nl

"Wordt het heet onder de 

voeten? Gelukkig wel."
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24 Kun je het 
uitleggen aan je 
moeder? 

Voor deze Op de Fiets moest uw redacteur het opnemen tegen een voltallig 

peloton. Wethouder Johan van der Schoot van Oss had voor de gelegenheid 

beleidsecoloog Jos van Oorschot en coördinator groen, water en ecologie 

Rudy Schleedoorn uitgenodigd voor een fietstocht door de verrassend 

groene gemeente Oss.
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Ambitieuze werkvoor-
bereider kijkt graag buiten de 
kaders

Geertje Oosterink slaat als werkvoorbereider 

en toezichthouder in Duiven een brug tus-

sen beleid en uitvoering. Haar kracht om 

deze twee werelden met elkaar te verbinden 

heeft ze van zichzelf en door haar werker-

varing bij aannemer Heijmans (voorheen 

De Enk).

Een ultranatuurlijke manier van 
groenbeheer

De inzet van schaapskuddes vormt een groot 

onderdeel van het integraal onderhoud door Sight 

Landscaping in Nijkerk. Veluwse heideschapen 

begrazen hier in de wijk Corlaer zo’n 24 tot 26 hectare, 

wat zorgt voor een verscheidenheid aan kruiden in de 

vegetatie. De schapen zijn zeer populair en hebben 

zelfs een eigen Facebookpagina met zo’n 900 volgers.

COLOFON
Stad + Groen is een uitgave van NWST NeWSTories 
bv- wordt in een gemiddelde oplage van 4400 
exemplaren verspreid onder groenbeheerders, 
groene aannemers, landschapsarchitecten,  
adviseurs 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

Hoofdredacteur:  Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Redactiemanager:  Peter Jansen (peter@nwst.nl)
Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)
  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)
Vormgeving:  StudioBont Nijmegen
Advertenties: Alberto Palsgraaf 
  (alberto@nwst.nl)
  Rik Groenewegen 
  (rik@nwst.nl)
Sales support: Lieke van der Weijde
  (lieke@nwst.nl)

Abonnementen
Controlled circulation: Dit betekent dat alle  
professionals in de groene sector recht hebben 
op een gratis abonnement. Niet werkzaam in de 
groene sector 91,- per jaar. De abonnements- 
periode loopt van 1 januari tot en met 31 december  
van ieder jaar en uw abonnement zal jaarlijks  
automatisch worden verlengd, tenzij uw schriftelijke 
wederopzegging uiterlijk 31 oktober voorafgaand 
aan de nieuwe abonnementsperiode in ons bezit is.

ISSN: 2352-4634

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van 
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voor-
behouden. 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, fotokopie, 
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.

30 50 
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Zorg voor bomen betaalt zich terug

Als er iets is wat deze zomer duidelijk is geworden, dan 

is het wel dat we de rol en toegevoegde waarde van 

bomen niet moeten onderschatten. Hun schaduw bood 

bij de hoge temperaturen welkome verkoeling, terwijl 

ze ook een belangrijke rol speelden bij de geleidelijke 

afvoer van neerslag. Bomen bestaan al langer dan de 

mensheid. Toch geven wij bomen en de rol die ze kun-

nen spelen bij lange na niet het respect dat ze verdienen. 

Volgens Bert van Polen van Pius Floris kan dat beter.

Herintredende directeur gaat groene aannemer weer 
nieuw elan geven 

Een opmerkelijke stap: na een afwezigheid van bijna tien jaar neemt Bert van 

Helvoirt het stokje als ceo van Van Helvoirt Groenprojecten weer 

over. Voor Stad + Groen een reden om hem uit te nodigen voor het ceo-interview. 

Wat is zijn visie op de business en wat is de achtergrond van 

zijn opmerkelijke stap?

18



Openbare ruimte    |    Bedrijven & instellingen    |    Particulieren    
    Bedenken & Maken    |    Bomen & Boomverzorging       |    Dak- & Gevelgroen    

LooHorst Ermelo
Buitenbrinkweg 51 
3853 LV Ermelo
T 0341 49 47 69
F 0341 49 47 98
ermelo@loohorst.com

www.LooHorst.com
LooHorst Ede
Verlengde blokkenweg 14
6717 AD Ede
T 0318 57 5577
F 0318 63 8728
ede@loohorst.com

Thuis
op uw terrein

Oude Heijningsedijk 30, Heijningen. 

Telefoon: (0168) 46 28 56. 

E-mail: info@gbf-bras.com  www.gbf-bras.com

Verticaal gestuurde energie met 
een temperatuur van 1000 o C

Geen open vlam veilig in 
gebruik alleen verticale straling

Flexible en ideaal voor de
kleinere oppervlaktes

Master 510

Eco propaan

tel: 0416 355770 • Fax (0416) 35 57 7
De Korten Bruggert 5 • 4266 ER Eethen

info@lankhaartechniek.nl • www.lankhaartechniek.nl

•

•

•

NATIONALE BOMENBANK
B o o m v e r p l a n t i n g  •  V e r z o r g i n g  •  O n d e r z o e k

www.nationalebomenbank.nl  -  Tel. 0184 - 69 89 89

r z o r g i n g O n d e r z o e k

Het verplanten van bomen levert 
kostenbesparing én een bijdrage 
aan het duur zaamheidsbeleid op.
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NIEUWS

GROENKEUR

MILIEUKEUR

'Natuurlijk' goed in Laanbomen 
Volen 7 5812 AG Heide-Venray
T: 0478- 581436 
F: 0478-568219 
info@boomkwekerij-michels.nl 
www.boomkwekerij-michels.nl

T: 0344-65 13 24
F: 0344-65 27 60
kwekerij@flora-nova.nl
www.flora-nova.nl

Molenstraat 41b
4061 AB Ophemert

Groenkeur is een mooie stap 
richting de toekomst van 

onze kinderen

Boogaart Almere BV

De Paal 41 Almere-Haven

PB: 50236, 1305 AE Almere

T: 036-5311454

info@boogaartalmere.nl

www.boogaartalmere.nl

Ontwerp | Aanleg
Onderhoud | Beheer

J.D.Maarse en Zn. B.V.
Oosteinderweg 489

1432 BJ Aalsmeer
Tel. 0297-324683   Fax 0297-340597

Info@maarse.nl - www.maarse.nl 
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Bijeenkomsten 
over chemievrij 
onkruidbeheer
Dit najaar worden door het hele land vier verschil-
lende bijeenkomsten georganiseerd over chemie-
vrij onkruidbeheer. De kennisbijeenkomsten zijn 
bedoeld voor zowel gemeenten als aannemers die 
actief zijn in het onkruidbeheer. Sinds 31 maart 
is het in Nederland verboden om chemische 
onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken op 
verhardingen. Dit verbod wordt in november 2017 
uitgebreid met een soortgelijk verbod op onver-
harde terreinen. Bij de bijeenkomsten komen alle 
aspecten van de wet aan bod, evenals metho-
den, technieken en de aanpak van chemievrij 
onkruidbeheer. De kennisbijeenkomsten zijn een 
initiatief van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, Rijkswaterstaat en de verenigingen NVRD, 
Stadswerk, CUMELA Nederland en VHG.

Voorbereiding 
gladheidseizoen in 
volle gang
Vorige week kwam het bericht naar buiten dat 
Rijkswaterstaat al volop bezig is met het voor-
bereiden van de strooiwerkzaamheden voor 
komende winter. Al het wintermaterieel is winter-
klaar gemaakt en wordt momenteel getest. Verder 
krijgen chauffeurs van strooiwagens en sneeuw-
schuivers een opfriscursus en worden de nieuwe 
sneeuwroutes verkend. De voorbereidingen voor 
de winter begonnen afgelopen zomer al, toen 
in juli begonnen werd met het aanvullen van de 
zoutvoorraad. De totale voorraad bestaat uit 200 
miljoen kilo zout. Rijkswaterstaat beschikt in totaal 
over 542 strooiwagens die gemonteerd kunnen 
worden met een sneeuwploeg. Voor die strooiwa-
gens staan in totaal 350 sneeuwploegen klaar. Het 
gladheidseizoen loopt bij Rijkswaterstaat van 1 
oktober tot 1 mei.
De vroege voorbereiding voor de winter wordt 
ook herkend bij Jewel, producent van navigatie-
software voor strooiwagens. ‘In onze klantenkring 
signaleren we meestal in het begin van de zomer 
activiteiten die gericht zijn op het up-to-date krij-
gen van de strooiroutes. Bovendien willen nieuwe 
klanten voor het nieuwe winterseizoen hun routes 
óf vastgelegd óf geoptimaliseerd hebben’, aldus 
Dennis van Poppel, commercieel manager bij 
Jewel. Ook in de andere maanden heeft Jewel 

genoeg werk, vertelt Van Poppel. ‘De vraag naar 
onze applicatie kent een kleine piek vóór het win-
terseizoen, rond september. De voorbereidingen 
zijn dus in volle gang. Maar eigenlijk is de vraag er 
het hele jaar door wel.’

Weedheater verwel-
komt Zacho ukb 1000
Vlak na het ingaan van het importeurschap intro-
duceert Weedheater model Zacho ukb 1000 in het 
assortiment. Net als de andere ukrudtsblanche-
ringsmaskiner van het Deense merk werkt model 
Zacho ukb op basis van hete lucht. Onkruid wordt 
verbrand met een temperatuur tussen 300 en 
500 graden, zonder dat hier een vlam aan te pas 
komt. De grotere modellen, te weten de ukb 1000, 
1200 en 1400, kenmerken zich volgens de Deense 
fabrikant door een zuinig verbruik en een lange 
levensduur.

Wereldkampioen 
virtueel bomen 
snoeien
Altijd al met een kettingzaag een boom willen 
snoeien zonder daarbij gevaar te lopen? Dan 
heeft Husqvarna de oplossing. De Zweedse 
producent van tuingereedschap lanceert 
namelijk Limberjack, een virtual reality game 
waarin spelers bomen moeten snoeien en 
daarbij virtueel de strijd met elkaar aangaan. In 
Limberjack krijgen spelers de beschikking over 
de Husqvarna 359, een kettingzaag waarmee 
24 takken van een boom verwijderd moeten 
worden. Snelheid en nauwkeurigheid vormen 
de sleutel tot succes in het spel, net als bij 
professioneel snoeiwerk. In augustus 2017 
organiseert Husqvarna het wereldkampioen-
schap in Zweden, waar de twaalf beste spelers 
het tegen elkaar zullen opnemen. Limberjack 
is verschenen op Steam, waar het spel gratis te 
downloaden is.



  
 
           
 
 
 

 
 
 
 
 

. 
      Sor 50 H                           SOR 125 H                               SOR 450 H                            
1.5 ton’s €2.895          3.5 ton’s  € 3.095,-               6-8 ton’s € 5.685 

 
 
 
  
 
                       
 TM 510 € 930-        TM 520 € 1395.-                TM 550 € 2750-. 
                                        
 
      

 
 

 
 
GR 10                 GR 30              GR 55-M        CW 05 L   Cw 10L                

1 tons € 290.-    3 tons € 390.-    5.5 tons € 500.-    € 350.-  € 450.- 
 

                                                        TK boomknipper  
                                                        Vaste ophanging 
                                                        Cw of andere wissel 
                                                        € 3350.-  
                                                        TK fixed roatatie 
                                                        Met  Cw 10  
                                                        € 4900.- 
                       

                              

Tel: Mark: 06-53536381 of Bert: 06-11320757   Fax 087-7845931  Info@eurograb.nl  

WWW.EUROGRAB.NL 

Green Technology Janssen
M: +31 (06) 15 37 04 11

www.gtjtrading.nl  I info@gtjtrading.nl
Onze merken: Berky l  Bomford Turner l BOS l HEN Technologie l Mühting

Véle toepassingen
formidabele reikwijdte

Bomford Turner: Hawk Evo VFA

voor beheer en onderhoud 
van berm en sloot

B O O M V E R Z O R G I N Gwww.piusfloris.nl

lang 
leven
de 
bomen

Pius Floris 
Boomverzorging 
Nederland
Lutkemeerweg 400
Amsterdam
T +31 (0)20 301 30 15
info@piusfloris.nl
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Youg Green 
Professionals
De toekomst van groen in Nederland hangt voor 
een groot deel af van de passie van de jonge 
mensen die in de sector werkzaam zijn. Daarom 
heeft de redactie van NWST –bijgestaan door een 
uitgebreide jury het afgelopen half jaar 22 groene 
professionals  geselecteerd, geïnterviewd en gefo-
tografeerd  die 35 jaar of jonger zijn en  die zich 
ondanks hun jeugdige leeftijd al  hebben bewezen.  
Alle interviews zullen later dit jaar worden  verza-
meld in één boek.

Bijenhotels voor 
Evides Waterbedrijf
Verheij Integrale Groenzorg heeft een drie meter 
breed bijenhotel geplaatst bij een vestiging 
van Evides Waterbedrijf. Het gaat om het eerste 
exemplaar van in totaal veertien bijenhotels. Deze 
worden allemaal geplaatst op locaties van het 
waterbedrijf, in het zuidwesten van het land. De 
grote bijenhotels worden door Verheij naar eigen 
ontwerp op maat gemaakt en gevuld met stro, riet 
en elzenstammetjes met conisch geboorde gaatjes. 
In theorie kan de wand ook andere insecten zoals 
vlinders aantrekken, maar de 'doelgroep' is vooral 
de wilde bij. Verheij richt zich sinds twee jaar op 
het vergroten van de biodiversiteit met bijen- en 
insectenhotels en heeft inmiddels voor drie klan-
ten dergelijke bijenhotels aangelegd, vertelt Wilco 
Boenders. In het voorjaar lanceerde het bedrijf een 
bijenactie, waarbij het diverse kleinere exemplaren 
weggaf en plaatste. Hieruit komen ook opdrachten 
voor de grotere kasten voort, aldus Boenders. Het 
nieuwe bijenhotel werd geplaatst in de tuin van de 
Evidens-hoofdvestiging in Kralingen. Deze natuur-
tuin werd in 2010 door Verheij aangelegd. Sinds 
begin dit jaar is het beheer van deze terreinen ver-
anderd, waarbij er meer wordt gelet op biodiversi-
teit en daarom minder wordt gemaaid.

Spider onder 
zonnepanelen
Machines4green heeft onlangs een nieuwe Spider 
in bedrijf gesteld. De Spider gaat het gras kort 
houden onder een zonnepark van ruim 2 hectare. 
Zonneweides zijn nog relatief nieuw in Nederland, 

dus ook het onderhoud ervan. In Duitsland en 
Tsjechië bestaan al een aantal jaren grootschalige 
zonneparken en daar zijn veel Spiders actief. De 
Spider gaat aan het werk in het zonnepark van 
Groenleven in Tweede Exloërmond. Er zijn al 
diverse machines getest in deze parken, waaronder 
maairobots. De vele ondersteuningspalen maken 
maaien met een robot echter onmogelijk. De 
Spider, voorzien van 360 graden-eindloze vierwiel-
besturing, draait gemakkelijker om de palen heen.

Digitale ‘samenstel-
lingstool’ Leffert-
transporter
Frisian Motors heeft op zijn website een online 
configurator gelanceerd waarmee de Leffert 
FM50-transporter kan worden uitgerust met de 
gewenste opties. De gebruiker krijgt zodoende 
een idee van hoe deze elektrisch aangestuurde 
wagen eruit komt te zien. In de module kan 
hij vervolgens een offerte voor het gewenste 
model naar zijn e-mailadres laten sturen. ‘Het 
gaat om een proef voor één model’, licht Theo 
de Jong van Frisian Motors toe. ‘Begin volgend 
jaar rollen we ook de andere modellen en 
machines uit en komt er voor onze dealers 
ook een versie waarin zij online bij ons kun-
nen bestellen.’ Frisian voorziet een toename in 
de internetmarketing. Het bedrijf zal hier de 
komende jaren op inspelen met een webshop 
voor onderdelen en een instructiefilmpje via 
YouTube, zo laat De Jong weten.

young green
professionals
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Eugene Grüter nieuwe 
directeur Sweco 
Eugene Grüter gaat per 1 september 2016 aan 
de slag als directeur bij Sweco Nederland. Grüter 
wordt daarmee de opvolger van Ton de Jong, die 
het bedrijf zal verlaten. Grüter is momenteel nog 
werkzaam als directievoorzitter bij BAM Bouw en 
Vastgoed. Daarvóór was hij werkzaam bij Royal 
HaskoningDHV, waar hij lid van de raad van 
bestuur was. Grüter zal toetreden tot Sweco's exe-
cutive team. Volgens eigen zeggen ziet hij kansen 
op de Nederlandse markt en kijkt hij ernaar uit om 
bij Sweco aan het werk te gaan.

Extra geld voor 
toezicht chemische 
onkruidbestrijding
Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en 
Milieu heeft bekendgemaakt dat de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ruim twee 
ton extra krijgt om te onderzoeken of partijen zich 
houden aan het verbod van chemie op verhar-
dingen. Dat schrijft Dijksma in een antwoord op 

Kamervragen van Helma Lodders (VVD). In juli van 
dit jaar werd bekend dat de NVWA gevraagd was 
om de naleving van het verbod te onderzoeken. 
De organisatie krijgt nu dus ruim twee ton extra 
tot haar beschikking voor de periode tot en met 
2017. Uit het antwoord van Dijksma blijkt verder 
dat het om een aanvullend budget gaat, zodat de 
werkzaamheden niet ten koste gaan van andere 
toezichtsactiviteiten van de NVWA. Het budget 
voor de periode daarna zal bepaald worden aan de 
hand van de bevindingen gedurende deze eerste 
periode.

Tweede knikmops 
voor begraafplaats 
Crooswijk
Firma Van der Pols uit Zuidland heeft een tweede 
knikmops geleverd aan begraafplaats Crooswijk. 
De nieuwe knikmops KM130 is voorzien van een 
hydraulisch snelwisselsysteem. 'In deze tijd is de 
knikmops een onmisbare machine voor bestra-
tings- en hoveniersbedrijven', aldus Matthijs van 
Eck van Firma Van der Pols. 'De machine is niet 
alleen licht en compact, maar ook snel en krachtig 
voor zijn gewichtsklasse en bijzonder eenvoudig te 
bedienen. Deze kleine kniklader is multifunctioneel 
en multi-inzetbaar dankzij het zeer ruime assorti-
ment hulpstukken.' De knikmops is verkrijgbaar in 
zes standaarduitvoeringen, waarvan de Knikmops 
100 en de Knikmops 130 momenteel de basismo-
dellen zijn. De modellen zijn ook verkrijgbaar met 
een verhoogde giek aan de voorzijde en een teles-
coopgiek om tot een groter bereik te komen. Van 
Eck: 'De Knikmops is inzetbaar bij stratenmakers- 
en hoveniersbedrijven, maar kan ook zeer goede 
diensten bewijzen in de wegen- en woningbouw, 
in de industrie en zelfs in de land- en tuinbouw. 
Stalhouderijen, fokkerijen en maneges zijn in 
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Nieuwe driedelige 
maaier van Omarv
Omarv-importeur Wim van Breda BV uit 
Geldermalsen introduceert een nieuwe maaier 
op de Nederlandse markt: de driedelige maai-
er Omarv Bologna. De Bologna is een van de 
recente innovaties van de Italiaanse maaier-
fabrikant. Met een keuze in werkbreedtes van 
3,20 meter tot 7,20 meter is er een passende 
Bologna beschikbaar voor compacttractoren 
tot en met professionele landbouwtractoren. 
Zo is de Bologna 400 met een werkbreedte 
van 4,00 meter een geschikt werktuig voor 
een maaitractor. Door de compacte construc-
tie van deze maaier is zowel de transport-
hoogte als de transportbreedte minimaal, wat 
het mogelijk maakt om op smallere paden als-
nog een maaier met een groot werkbereik te 
vervoeren. De middelste maaier kan als front-
maaier en als achtermaaier gebruikt worden, 
wat een unieke eigenschap is van deze twee-
delige combinatie. De Bologna levert secuur 
maaiwerk, waardoor hij perfect presteert op 
vele diverse ondergronden, zoals sportvelden 
en openbare groenstroken.

We love making water work

www.aquaco.nl

Aquaco B.V. is de one stop shop in watertechniek
Ontwerp •  Engineering • Realisatie • Service en onderhoud
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toenemende mate geïnteresseerd in de mogelijk-
heden van deze minishovel, die, voorzien van bij-
voorbeeld een rubber schuif, een mestriek of een 
mestriek met klauw, uitstekend uit de voeten kan 
in een beperkte ruimte.’

Aanleg fonteinspuiters 
Hilversum
In opdracht van Rots Maatwerk BV heeft Aquaco 
de watertechnische installatie van de fontein op 
marktplein Langgewenst te Hilversum aangelegd. 
Het plein, dat dienstdoet als marktplein en tot voor 
kort vooral bestond uit een grote grauwe vlakte, 
wordt opnieuw ingericht en voorzien van extra 
groen. De fontein zal in werking treden wanneer 
er geen markten of evenementen zijn. De instal-
latie bestaat uit 42 spuiters, die aanlegklaar op het 
plein zijn aangelegd. De watertechnische installatie 
omvat verder een combikelder met frequentiege-
stuurde pompen, dompelpompen, een waterbe-
handelingssysteem en een besturingsinstallatie.

Engelsman zaait 
cannabis in openbaar 
groen
De redactie van Stad+Groen stuitte op opmerke-
lijk nieuws bij onze westerburen. Een man uit het 
Engelse Glastonbury blijkt al achttien jaar canna-
biszaden te verspreiden in gemeentelijke bloem-
bakken, zo meldt The Sun. De eigenaar van een 
coffeeshop voor medicinale cannabis werd betrapt 
door een passant, maar wordt waarschijnlijk niet 
vervolgd, omdat het kopen van de zaden niet 
verboden is. De man stelt dat hij niet verantwoor-
delijk is voor de planten, omdat hij ze immers niet 
opkweekt; dat doet de gemeente door de zaden 
water te geven. Een gemeenteraadslid laat weten 
niet verbaasd te zijn over het voorval; de gemeente 
zou wel vaker cannabisplanten aantreffen in het 
openbaar groen.

Groen licht voor 
ondergronds park 
New York
De plannen lagen er al enige tijd, maar de kogel 
is nu door de kerk: over vijf jaar moet in New York 
het ondergrondse park The Lowline gerealiseerd 
zijn. De stad heeft ingestemd met de plannen, 
zo melden diverse Amerikaanse media. Het park 
wordt gerealiseerd in een voormalig tramstation 
in de Lower East Side. Omdat de planten hier 
geen natuurlijk licht krijgen, wordt met speciaal 
ontwikkelde zonnecollectoren licht naar binnen 
geleid. Vlak bij de betreffende locatie wordt op de 
proeflocatie Lowline Lab al enige tijd geëxperi-
menteerd met de licht- en watertoevoer voor het 
ondergrondse park. Deze locatie kan ook door het 
publiek bezocht worden. Er is nog wel één obstakel 
dat de realisatie in de weg kan staan: de initiatief-
nemers moeten binnen een jaar 10 miljoen dollar 
inzamelen.

074 2020 258   
www.grasadvies.nl 
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Handschoenen-
assortiment van 
Heigo
Heigo heeft een nieuwe handschoenenbro-
chure uitgebracht. Deze brochure geeft een 
uitgebreid overzicht van het assortiment 
handschoenen die Heigo in zijn programma 
heeft. De handschoenen zijn in de nieuwe 
brochure per categorie ingedeeld met een 
duidelijke uitleg over eigenschappen en 
toepasbaarheid. De brochure is met al zijn 
informatie haast een naslagwerk geworden 
voor iedereen die handschoenen gebruikt of 
koopt. Han Beumer van Heigo: 'Naast de vele 
verschillende soorten handschoenen die erin 
staan, vermeldt de brochure ook aanvullende 
informatie over wettelijke eisen en normerin-
gen.' 



6 - 201618

Herintredende directeur 
gaat groene aannemer weer 
nieuw elan geven 

Een opmerkelijke stap: na een afwezigheid van bijna tien jaar neemt Bert van Helvoirt het stokje als ceo van Van Helvoirt Groenprojecten weer 

over. Voor Stad + Groen een reden om hem uit te nodigen voor het ceo-interview. Wat is zijn visie op de business en wat is de achtergrond van 

zijn opmerkelijke stap?

Auteur: Hein van Iersel

Van Helvoirt doet het voor de tweede keer in zijn carrière anders
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Het is niet de eerste keer dat Van Helvoirt een 
opmerkelijke stap zet. Bert van Helvoirt werkte 
in 1999 bij Akzo Nobel toen zijn vader, Walter 
van Helvoirt, plotseling kwam te overlijden. Van 
Helvoirt: ‘Het was nooit mijn bedoeling om het 
bedrijf over te nemen, maar na het bedrijf een 
aantal maanden samen met mijn moeder gerund 
te hebben, begon er iets te kriebelen en ik besloot 
in het diepe te springen.’ Meteen nadat hij in 2000 
alle aandelen van het familiebedrijf had overgeno-
men, pakte junior de dingen op zijn eigen manier 
aan. Dat resulteerde al snel in groei: van 45 mede-
werkers naar meer dan 65. 

Maar na vijf jaar begonnen er ook zaken te knagen. 
‘Ik was 33 en zag mijzelf niet tot mijn 65e in diezelf-
de rol. Ik zocht een nieuwe uitdaging.’ De zoektocht 
heeft even geduurd, maar leidde er uiteindelijk toe 
dat Van Helvoirt een stap terug deed en het stokje 
als directeur overdroeg. ‘Voor veel mensen in de 
sector een opmerkelijke stap.’ 

Tekenend voor die andere manier waarop Van 
Helvoirt in de business staat, is ook de oprichting 
van PresEarth met een aantal collega-ondernemers 
in de groene sector: Peter van de Haar, Thod Binder 

en André Hoek. PresEarth – later omgedoopt tot 
Upp – is een denktank die nieuwe richtingen wil 
verkennen om duurzaam te innoveren. 
Mede door de initiatieven die in deze denktank 
opbloeiden, ontstond er behoefte aan een team 
dat ideeën kon uitwerken naar praktische toepas-
singen. Daarvoor zette Van Helvoirt het concept- 
en business-ontwikkelingsbedrijf SHFT – spreek uit 
Shift – op. Vanuit SHFT is een aantal initiatieven en 
organisaties opgezet die een bredere scope heb-
ben dan alleen groen, maar in een aantal gevallen 
wel daaraan gerelateerd zijn, met name op het 
snijvlak van groen en gezondheid.

Visie
In april 2006 nam Remco Valk het stokje over van 
Van Helvoirt. Valk had ruime ervaring bij onder 
andere Arcadis en BTL Bomendienst.  
De laatste jaren is de wereld behoorlijk veranderd. 
Ook de crisis ging niet aan het bedrijf voorbij. 
In 2012 was de onderneming een van de eerste 
bedrijven die een sanering doorvoerde. Van 
Helvoirt daarover: ‘Na een aanvankelijke opleving 
waren de laatste jaren te mager voor ons bedrijf 
in Berkel-Enschot. Deze crisis is een symptoom 
van fundamentele veranderingen in onze maat-

schappij. Wij zullen ons daaraan moeten aanpas-
sen.’ 
Voor Bert van Helvoirt was dit alles aanleiding om 
voor de tweede keer een bijzondere stap te zetten. 
Het familiebedrijf moet weer nieuw elan krijgen. En 
Van Helvoirt zelf moest de klus gaan klaren. 

INTERVIEW3 min. leestijd

Meteen nadat Van Helvoirt 

de aandelen had 

overgenomen, 

pakte hij dingen op zijn 

eigen manier aan

Groene gevel Wolvenhoek Den Bosch. Daktuin Havenmeester Tilburg.
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INTERVIEW

Elan 
Zo’n ingrijpende stap heeft natuurlijk ook een keer-
zijde, namelijk het afscheid van de huidige direc-
teur. Van Helvoirt: ‘Remco Valk heeft zich altijd met 
ziel en zaligheid voor het bedrijf ingezet en veel 
toegevoegd. Dat maakt het heel lastig, maar geluk-
kig kan ik nog steeds met Remco door één deur.’ 
Dat laatste lijkt te kloppen, want als ik binnenkom, 
is Valk net bezig met het afhandelen van zijn laat-
ste zaken. 

Bert van Helvoirt: ‘Het is een lastige stap, maar nu 
die gezet is, ben ik er wel content mee.’ De logische 
vraag van mij als interviewer is dan natuurlijk: wat 
ga je veranderen om het bedrijf weer nieuw elan 
te geven? Het tekent Van Helvoirt als ondernemer 
dat hij niet begint met zijn visie op de markt, maar 
met een visie op ondernemingen in het algemeen, 
vooral de manier waarop een bedrijf georganiseerd 
moet worden. Een visie waarvoor hij in zekere zin 
leentjebuur heeft gespeeld bij de Belgische schrij-
ver Frederic Laloux, die een boek schreef met de 

titel Reinventing Organizations. Heel kort samen-
gevat gaat Laloux uit van een hoge mate van 
eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing van de 
medewerkers in een bedrijf. Van Helvoirt: ‘Laloux 
promoot echter geen totale democratie. Dat zou te 
veel tijd kosten. Maar hij wil mensen wel de kans 
geven hun eigen verantwoordelijkheid te nemen 
en beslissingen te nemen. Deze ideeën sluiten niet 
alleen sterk aan bij mijn eigen mensbeeld, maar 
ik ben er ook van overtuigd dat het economisch 
verstandig is om een bedrijf zo in te richten. Daar 
geeft het boek ook bewijzen voor. Een goed voor-
beeld van de filosofie van Laloux in Nederland is 
het thuiszorgorganisatie Buurtzorg.’

Van Helvoirt: ‘Het is geen abc’tje dat we morgen 
geregeld hebben, maar Laloux geeft wel een aan-
tal praktische handvatten om dat te realiseren. En 
natuurlijk maak ik ook gebruik van inzichten die ik 
de afgelopen tien jaar heb opgedaan en van erva-
ring van een aantal collega-bedrijven die hierbij 
vooroplopen, zoals Binder en Van der Spek.’ 

’Om zelf goede beslissingen te kunnen nemen, is 
goede informatievoorziening essentieel. Ik merk 
nu al dat we veel kennis en creativiteit bij onze 
mensen hebben zitten die we onvoldoende wis-
ten te benutten. Verder zoeken we naar manieren 
om zaken sneller en praktischer te organiseren. 
Doordat onze calculatoren en projectleiders in één 
ruimte zijn gaan zitten, gaan sommige dingen als 
vanzelf soepeler lopen. We zoeken naar de kracht 
van de eenvoud.’ 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6071
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Plantex® Platinium maakt deel uit van de ‘Plantex-
familie’ binnen het aanbod van fabrikant DuPont. 
De Gold-versie is al effectief in het tegenhouden 
van bijvoorbeeld heermoes (Equisetum arvense), 
de ‘zwaardere’ variant Platinium kan zelfs de meest 
invasieve planten aan, zoals de Japanse duizend-
knoop (Fallopia japonica).
Plantex® Platinium, gemaakt  van het polymeer 
polypropyleen, is een geotextiel dat lucht- en 
waterdoorlaatbaar is en voedingsstoffen doorlaat, 
waardoor het geen invloed heeft op de groeiom-
standigheden van de andere planten. Bovendien 
geeft het product geen stoffen af die schadelijk zijn 
voor het milieu. Onafgedekt heeft het onkruiddoek 
een levensduur van acht jaar, bij volledige afdek-
king maar liefst 35 jaar, waarbij het al die tijd zijn 
functie behoudt. 

Chemievrij beheer
Het product bespaart daarmee uiteindelijk niet 
alleen tijd, maar is ook uitermate geschikt voor het 
‘nieuwe beheren’. ‘Bestrijding met glyfosaat zou 
de meest efficiënte methode zijn tegen duizend-
knoop’, vertelt Ronald Zweers van RootBarrier, ver-
wijzend naar een artikel over de plant in de vorige 
editie van dit vakblad. ‘Los van de vraag of chemie 
de meest effectieve methode is, druist het gebruik 
hiervan in tegen de wens van Europa. Ik heb het 
idee dat we in Nederland nodeloos blijven hangen 
in het idee dat chemie de beste aanpak is. Er is 
maar één richting, namelijk dat we hier van af moe-
ten.’ Het afdekken van de bodem is inderdaad wat 
arbeidsintensiever dan bijvoorbeeld chemie, stelt 
Zweers, maar past goed in de nieuwe koers die de
EU wil varen en sluit aan bij het sterk toegenomen 

milieubewustzijn in de maatschappij.

Met Platinium Pro en Gold, onkruiddoeken die al 
langer in de handel zijn, worden bovendien goede 
resultaten behaald. Onkruiddoek is toepasbaar op 
plekken buiten verhardingen die lastig te berei-
ken zijn met onkruidbestrijdingsmachines en is 
eenvoudig te installeren. Het afvoeren van grond 
is bij de meeste invasieven ongewenst, omdat zo 
de zaden van de planten verspreid worden. Met 
Plantex® Platinium is dit niet nodig; de bestaande 
grond wordt omgewoeld, platgestampt en afge-
dekt. Er hoeft bovendien geen rekening te worden 
gehouden met drainage of hydraulische drukver-
schillen, en dankzij de diverse beschikbare groottes 
kan Plantex® Platinium aangelegd worden zónder 
meer overlap tussen de verschillende banen dan 

Invasieve exoten als de Japanse duizendknoop en de berenklauw vormen een steeds grotere bedreiging voor inheemse plantensoorten. Deze, maar 

ook de meer ‘dagelijkse’ ongewenste planten kunnen een doorn in het oog zijn voor de beheerder. Regelgeving rond chemie vraagt om andere beheers-

maatregelen. RootBarrier B.V. introduceerde daarom onlangs het onkruiddoek Plantex® Platinium, dat inzetbaar is tegen de meest agressieve planten.

‘Het toepassen van 
onkruiddoek past goed in 
het nieuwe beheren’ 
DuPont™ Plantex® Platinium weert de meest invasieve planten, 
zonder bodemleven te verstoren 

DuPont™ Plantex® Platinium is de grote broer 

van Gold, te zien op de foto.
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noodzakelijk is. Plantex® Plantinium is bestand 
tegen degradatie door zonlicht. Daardoor is het 
ook geschikt voor toepassing bij zonnecollectoren. 
Hier voorkomt het product dat de zonlichtinval 
belemmerd wordt door schaduw van planten en 
vermindert het de onderhoudsbehoefte van derge-
lijke locaties.   

Uitgebreide testen
Plantex® Platinium is zo ‘vers van de pers’ dat er in 
Nederland nog geen beheerders zijn die het pro-
duct hebben toegepast, al zouden de eerste geïn-
teresseerden zich al gemeld hebben. RootBarrier 
verwacht dat het product net zo succesvol zal 
worden als zijn broertjes Plantex® Pro en Plantex® 
Gold, die zeer effectief blijken in het tegenhouden 
van onkruid. In de twee jaar voor de introductie 
werd Plantex® Platinium uitgebreid getest door 
producent DuPont™ , die al zijn producten ontwik-
kelt op basis van wetenschappelijk onderzoek, om 
te kunnen garanderen dat het doek onkruid vol-
ledig tegenhoudt. In aanvulling op deze resultaten 
bekijkt RootBarrier op een groot ingepakt perceel 
van 500 m² specifiek naar de naadverbindingen 
aan de zijden van de onkruiddoeken, om te onder-
zoeken wat het meest invasieve onkruid op deze 
plekken doet. Met deze kennis kan onder meer de 
mate van overlap tussen de verschillende banen 
worden bepaald, om ervoor te zorgen dat onkruid 
als de Japanse duizendknoop ook aan de randen 
van het doek tegengehouden wordt. De resultaten 
worden maandelijks en over een langere periode in 
de gaten gehouden.   

Veel exoten, zoals de woekerende duizendknoop, 
zijn moeilijk uit te roeien. Daarom hebben Dupont 
en RootBarrier samen  een volledige oplossing ont-
wikkeld tegen de overlast van invasieve planten: 
Plantex® Platinium voor bovengrondse beheersing 
van de plant, RootBarrier-wortelweringsscherm 
voor het insluiten van de wortel en de wortelstok, 
een gedetailleerde installatiehandleiding en een 
systeem voor een perfecte aansluiting van aan-
grenzende delen om ze ondoordringbaar te maken 
voor wortels. Bij gebruik van al deze producten 
en richtlijnen tezamen kunnen invasieve planten 
effectief worden bestreden.

Dag van de Openbare Ruimte
Wie benieuwd is naar Plantex® Platinium, kan 
terecht op de Dag van de Openbare Ruimte, 
28 en 29 september in de Jaarbeurs in Utrecht. 

RootBarrier is hier te vinden op standnummer 
4.2.05. Naast onkruiddoeken zijn daar onder meer 
wortelgeleidingsproducten te zien.

Voor vragen kunt u ook direct contact opnemen met 
Dhr. Ronald Zweers op telefoonnummer: 06-83 79 68 
28 of per email aan sales@rootbarrier.nl

ADVERTORIAL

EIgEnsChaPPEn  stanDaaRD  EEnhEID  WaaRDE
Beschrijvende eigenschappen 
Basisgewicht   EN ISO 9864   g/m2   240
Dikte onder 2 kN/m²   EN ISO 9863-1   mm   0,64
hydraulische kenmerken
Hydraulische kenmerken
Sparingsmaat O90W   EN ISO 12956   mm   0,060
Waterdoorlaatbaarheid VIH50  EN ISO 11058   mm/s   20
Mechanische kenmerken
Mechanische kenmerken
Treksterkte   EN ISO 10319   kN/m   18
Breukrek    EN ISO 10319   %   60
Scheurvastheid   ASTM D4533   N   550
Statische doorprikweerstand  EN ISO 12236   N   2600
Dynamische doorprikweerstand EN ISO 13433   mm   16

PRODUCtBEsChRIJVIng   
Afmetingen: 1 x 100 m, 2 x 100 m, 2 x 50 m, 5 x50 m
Polymeer:  100% polypropyleen   
Dichtheid: 0,91 
Smeltpunt: 165° C
Vezeltype: continu filamentgaren
Diameter filamentgaren: 40/60 μm 
Verbinding: thermisch 
Kleur: donkergroen 
Veiligheid: niet schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu

DUURzaaMhEID
Blootstelling aan zon: Acht jaar in de getemperde klimaatzone van Midden-Europa **
Vocht: Niet vochtabsorberend
Bederf, schimmel: Geen effect
Bestand tegen natuurlijke zuren/basen: Geen verminderde weerstand
Chemische weerstand - EN 14030: Geen verminderde weerstand
Microbiologische weerstand - EN 12225: Geen verminderde weerstand

** Zie de garantievoorwaarden op www.plantexpro.dupont.com

Plantex® Platinium
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Ik vraag altijd aan mijn 
ambtenaren: Kun je het 
uitleggen aan je moeder? 

Voor deze Op de Fiets moest uw redacteur het opnemen tegen een voltallig peloton. Wethouder Johan van der schoot van Oss had voor de gelegenheid 

beleidsecoloog Jos van Oorschot en coördinator groen, water en ecologie Rudy schleedoorn uitgenodigd voor een fietstocht door de verrassend groene 

gemeente Oss.

Auteur: Hein van Iersel 

Op de Fiets: Wethouder Johan van der Schoot (Oss): ‘Zorg dat je de burger 

deelgenoot maakt van jouw dilemma’s’ 
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Onze planning is geweldig. Als ik aankom in Oss, 
blijkt net die ochtend een grote stakeholders-
bijeenkomst te hebben plaatsgevonden in het 
Osse gemeentehuis. Ongeveer 45 mensen uit alle 
mogelijke geledingen, die actief zijn op het gebied 
van natuur, hebben met elkaar gediscussieerd over 
groen-blauwe natuur in Oss. Het doel was ken-
nismaken met elkaar, verbindingen leggen, maar 
ook de aanzet geven tot een routekaart voor de 
ontwikkeling van de natuur in de 90.000 inwoners 
grote gemeente.  

Wethouder Van der Schoot heeft er duidelijk zin 
in. Bijna zonder dat ik tijd heb om mezelf voor 
te stellen, gaat hij uit volle kracht van start en 
loodst mij in een toptijd door de presentatie die 
hij die ochtend heeft gegeven. Het voert te ver 
om de presentatie hier samen te vatten. Duidelijk 
is wel dat Oss, net als iedere andere Nederlands 
gemeente, voor de nodige uitdagingen staat op 
het gebied van groen en natuur. Voor een deel zijn 
dat natuurlijk de bekende open deuren: klimaat-

adaptatie, energietransitie, circulaire economie en 
de andere bekende trendwoorden. Dat maakt de 
problematiek echter niet minder actueel en reëel. 
De wethouder lijkt dat zelf ook haarfijn aan te voe-
len als hij concludeert dat de 45 stakeholders ook 
de nodige belangentegenstellingen hebben. Later 
op de fiets concludeert hij zelfs dat die belangen-
tegenstellingen ook binnen zijn ambtelijk apparaat 
aanwezig zijn. Hij geeft een voorbeeld: ‘Een eco-
loog zal natuur sneller als een intrinsieke waarde 
zien. Zo en zo veel beestjes, plantjes en vogeltjes. 
Prachtig allemaal, maar het gaat natuurlijk ook om 
de burgers van Oss en om efficiency in het beheer 
van de openbare ruimte.’ De wethouder is gelukkig 
veel te enthousiast om zich door deze tegenstel-
lingen te laten tegenhouden. Het hoort bij zijn taak 
om dit soort kloven te overbruggen. 
De bijeenkomst rond de groen-blauwe natuur 
van Oss was duidelijk een succes. Toch is er nog 
wel een aantal verzoeknummers, volgens Van Der 
Schoot. Belanghebbenden op bijvoorbeeld het 
gebied van gezondheid waren wel aanwezig, maar 
die op het gebied van wonen ontbraken. De wet-
houder lijkt er niet door verrast en beseft dat hier 
nog een hoop missionarissenwerk te verrichten 
is. Woningcorporaties hebben alles te maken met 
de natuur rondom de woningen die zij beheren. 
Jos van Oorschot geeft aan dat woningcorporatie 
Brabant Wonen bijvoorbeeld heel actief is met een 
nestkastenproject. 

schakelfunctie 
De visie van Oss op de groen-blauwe natuur is 
dat natuur een soort schakelfunctie kan vervul-
len tussen tal van zaken die belangrijk zijn voor 

de gemeente: ecologie, welzijn en welbevinden, 
gezondheid, ontmoeting, klimaat, maar ook zaken 
als beeld en aantrekkingskracht van de gemeente. 
Dat laatste legt de wethouder uit als we al op de 
fiets zitten. ‘Als we overal de bermen laten verrui-
gen, is dat voor de ecologie wel heel mooi, maar 
burgers zullen gaan klagen dat we alleen bezuini-
gen op groen en dat het een rotzooitje wordt.’
Oss is als gemeente een grote onbekende. Dat 
wil zeggen: Oss is bekend vanwege de SP, de 
anticonceptiepil van het Osse bedrijf Organon en 
misschien de Bende van Oss. Maar slechts weinig 
mensen weten dat Oss zo’n beetje de groenste 
gemeente van Noord-Brabant is en meer vierkante 
meters groen per inwoner heeft dan welke andere 
Brabantse gemeente dan ook. Dat komt ook door 
het enorm grote buitengebied van Oss. Gezien de 
beperkte tijd bezoeken we dat buitengebied niet. 
Op het gebied van openbaar groen zijn daar weer 
andere uitdagingen. Van der Schoot noemt Oss 
een stadtelands-gemeente, maar in het buitenge-
bied heeft het bestuur te maken met de gebrui-
kelijke zaken als krimp en vergrijzing. De stad Oss 
groeit nog, en met Oss ook het kleine vestingstadje 
Ravestein met zijn eigen karakter én – bijna nog 
belangrijker – een eigen treinverbinding. Voor de 
rest heeft Oss in het buitengebied dus te maken 
met vergrijzing en krimp. Ook voor openbaar 
groen heeft dat consequenties. Oudere mensen 
die de hele dag thuis zijn, verwachten iets anders 
van groen dan jongeren die nog aan het begin van 
hun carrière staan. 

Fiets 
Het is buiten tropisch heet, maar de fietsen staan 

INTERVIEW6 min. leestijd

V.l.n.r. Rudy Schleedoorn , Johan van der Schoot  en 
Jos van Oorschot.



6 - 201626

op ons te wachten. Van Oorschot en Schleedoorn 
hebben gelukkig een compacte route voor ons 
samengesteld. De wethouder moet ook weer 
op tijd terug op zijn honk zijn, omdat hij die 
avond nog een raadsvergadering heeft met een 
aantal heikele punten. De eerste stop is het Jan 
Cunenpark, direct bij het gemeentehuis. Alle 
bomen hier staan op de beschermde bomenlijst 
van Oss. Mooie grote platanen en kastanjes, die 
koste wat kost moeten worden beschermd. Johan 

van der Schoot: ‘Bomen zijn emotie, maar wij zijn 
sinds kort afgestapt van de regel dat je een gezon-
de boom nooit mag kappen. In Oss zijn in de jaren 
zeventig en tachtig veel nieuwbouwwijken aan-
gekleed met bomen van de eerste orde. Vooral de 
moeasreik was toen populair, omdat dat een snel 
groeiende en gezonde boom is.’ Gezond zijn deze 
bomen nog steeds, maar vooral ook heel groot en 
ze geven heel veel schaduw en andere overlast. 
Van der Schoot: ‘Wij hebben als gemeente zelf een 

model ontwikkeld waarmee we op een met een 
mate van  objectiviteit kunnen bepalen of we een 
boom moeten kappen of laten staan. De mening 
van de inwoner is daarbij belangrijk, maar niet 
altijd per se doorslaggevend. De bedoeling van 
het model is transparantie, duidelijk maken aan de 
burger waarom een bepaalde beslissing is geno-
men.’ Van der Schoot vertelt over de Granietstraat, 
een straat waar we niet langs komen, maar die wel 
een goed voorbeeld zou zijn van de overlast die 
burgers ondervinden van grote volwassen moera-
seiken. Op basis van het model is daar besloten de 
bomen te kappen. Nieuwsgierig geworden rij ik na 
het interview in mijn uppie door gemelde straat. 
Inderdaad, een donkere beschaduwde straat, 
waarmee ikzelf als bomenliefhebber ook niet blij 
zou zijn. 

Van der Schoot komt met de voor hem cruciale 
vraag: kun je het aan je moeder uitleggen? Hij 
bedoelt daarmee dat er, wanneer je als overheid de 
eigen regels niet meer kunt uitleggen, misschien 
iets mankeert aan die regels. Rudy Schleedoorn 
nuanceert het verhaal van de wethouder: ‘Wij gaan 
natuurlijk nooit zomaar kappen. We kijken eerst 
of we het kunnen oplossen met maatregelen. Dus 
bijvoorbeeld snoei, kandelaberen of om en om 
kappen.’

stadse boeren 
De tweede stop is een stadsmoestuin met de naam 
Bergboss, die door de burgers van een wijk zelf 
is geïnitieerd en aangelegd. Bergboss is een tuin 
waarmee in 2013 is begonnen op het voormalige 
terrein van tapijtfabriek Bergoss. Ongeveer 25 
gezinnen uit de buurt tuinieren op 900 m² in bak-
ken. De grond is mogelijk licht vervuild; misschien 
dat er daarom alleen in bakken wordt getuinierd. 
Op de plaat waar de tuin ligt, kan ooit misschien 
woningbouw komen, maar in de tussentijd kunnen 
de bewoners van deze wijk hier hun gang gaan. Zij 
moeten wel zelf zorgen voor onderhoud en gro-
tendeels de financiering . Van der Schoot: ‘Wij wil-
len dit soort initiatieven graag ondersteunen met 
geld, maar ook door het beschikbaar stellen van 
materiaal.’ Het faciliteren gebeurt via het project 
Stadse Boeren, een samenwerkingsorganisatie van 
een aantal Brabantse initiatieven op het gebied 
van stadslandbouw, met projecten in ‘s-Hertogen-
bosch, Tilburg, Oss, Helmond en Eindhoven. Alleen 
al in Oss heeft de organisatie zes projecten. Van 
der Schoot concludeert dan ook tevreden: ‘Op veel 
plaatsen in ons buitengebied neemt de interesse 
voor stadslandbouw weer af. In de stad Oss geldt 
dat niet; daar wordt het alleen maar populairder. 
We halen hiermee meer natuur binnen de stad en 

Wethouder Rudy Schleedoorn

Wethouder Johan van der Schoot
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dit soort initiatieven brengt mensen bij elkaar.’
Natuur, milieu en educatie 
Ook bij onze volgende stop zijn de Stadse 
Boeren actief met een project: Natuur- en Milieu-
educatiecentrum en kinderboerderij De Elzenhoek. 
Van der Schoot ziet dit duidelijk als de parel in de 
kroon van het Osse openbaar groen, vooral omdat 
omdat hier zo veel dingen bij elkaar komen. Wat 
dan weer tegenvalt, is dat het ondanks het stra-
lende weer relatief rustig is op de kinderboerderij. 
De wethouder kan ons dus alles laten zien, bijvoor-
beeld een voorlichtingscentrum van de bijenhou-
ders uit Oss.

Als wij verder fietsen, legt de wethouder uit wat 
zijn politiek-bestuurlijke visie is ten opzichte van 
natuur. ‘De alleswetende en allesbeslissende over-
heid is passé. Het gaat erom dat je met de burger 
in gesprek gaat. Het belangrijkste daarbij is dat je 
de inwoners deelgenoot maakt van de bestuur-
lijke dilemma’s. Welke overwegingen zijn voor jou 
als gemeente belangrijk, welke keuzes zijn er te 
maken? Daarbij weten we dat we het nooit ieder-
een naar de zin kunnen maken.’’ Van der Schoot 
geeft het voorbeeld van een reconstructie van een 
provinciale weg. ‘De opgave was om deze weg 
weer veilig te maken; dat betekende veel grote 
bomen kappen. Natuurlijk leidde dat tot stevige 

protesten, maar door de burger mee te nemen en 
te laten zien wat er voor die bomen in de plaats 
zou komen, zijn we er toch uitgekomen. Een bur-
ger meldde zelfs: Het wordt veel mooier geworden 
dan het was.’

Het zweet loopt ons inmiddels van de rug af en 
de tijd begint te dringen. Van der Schoot leest een 
whatsappje met een knipoog van zijn secretaresse: 
‘Is dat nou nog niet klaar?’ De boodschap is duide-
lijk: het is tijd om er een eind aan te fietsen. 

INTERVIEW

• AAntAl bomen
60.423 binnen de bebouwde kom en 11.616 
buiten de bebouwde kom,
inclusief  1449 ‘bijzondere’ bomen
 
• VierkAnte meter nAtuur, bos en groen 
PER INWONER
De Osse burger heeft gemiddeld 60,8 m2 
openbaar groen ter beschikking. 
In de benchmark is dit 43,8 m2 per inwoner 
(Oss + 39%).
Daarentegen bedragen de kosten per m2 in de 
gemeente Oss € 0,59 per inwoner. 
In de benchmark (gemeenten) is dit € 0,76 per 
inwoner (excl. overhead). 
 
• begroting beheer openbAre ruimte 
De begroting beheer openbare ruimte 
bedraagt ca. € 20 miljoen. 
Voor groenbeheer is dit ca. € 4,1 miljoen voor 
dagelijks onderhoud.
Voor groot onderhoud hebben we jaarlijks ter 
beschikking een bedrag van ca. € 1,1 miljoen. 
 
• eigen groendienst jA/nee en hoeVeel 
MENSEN? 
Geen eigen groendienst. Alle werkzaamheden 
worden uitbesteed aan aannemers. Toezicht op 
de uitvoering doen we wel zelf. 
 
De gemeente Oss telt zo’n 90 duizend 
inwoners.
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Locatie: Boxmeer, noord-Brabant

Datum aanplant: mei 2016

Bijzonderheden: Deze beplanting ligt langs een invalsweg met veel verkeer. Door met name veel fiets- en voetverkeer is de locatie gevoelig voor 

vernieling. Er is veel aandacht geweest voor de voorbereiding van de grond. Dit heeft zich vertaald in een uitbundige groei, waardoor dit project een 

voorbeeld is van een snelle sluiting van het gewas. In het verlengde van de eerdere beplanting uit 2013 heeft de gemeente besloten een nieuw gedeelte 

aan te leggen. Bij de sortimentskeuze is de bestaande lijn doorgetrokken, aangevuld met nieuwe soorten uit de green to colour-collectie.

geplante planten: Ondermeer agastache, alchemilla, Echinacea, geranium, hemerocallis, nepeta, Persicaria, Rudbeckia, sedum etc.

Kleurrijk Boxmeer
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Sight Landscaping is al circa dertig jaar in beeld bij 
de gemeente Nijkerk. Dit is echter de eerste keer 
dat het bedrijf hier een bestek heeft aangenomen 
waarin schapen de hoofdrol spelen. Die worden 
sinds april ingezet om bermen, gazons en taluds 
te begrazen in de wijk Corlaer. De komst van de 
schapen is te danken aan de nog nieuw te bouwen 
wijk Doornsteeg, die de komende jaren zal worden 
ontwikkeld. De wijk wordt gebouwd door toekom-
stige bewoners, omwonenden, ontwikkelaars en 
ondernemers gezamenlijk; zij zullen ook betrokken 
zijn bij het onderhoud van het groen. 
‘Een onderdeel daarvan is straks ook de inzet 

van de schaapskudde in het maaibeheer’, ver-
telt Alexander den Dikken, medewerker Infra & 
Wijkbeheer van de gemeente Nijkerk. ‘Omdat het 
nog jaren duurt voordat deze wijk klaar is, zijn 
wij in november 2015 in de wijk Corlaer alvast 
begonnen met een proef om schapen in te zetten 
voor het groenbeheer. De proef bleek succesvol; 
daarom worden er straks ook schapen ingezet in 
de nieuwe, duurzame wijk.’

Ontwikkeling vegetatie sturen
Maar eerst besloot de gemeente Nijkerk, na de 
succesvolle proef, samen met Sight Landscaping 

de komende jaren permanent schapen in te zetten 
voor het groenbeheer. Hierbij gaat het om zo’n 250 
schapen, verdeeld over twee groepen.
‘In april zijn we begonnen met één grote 
groep’, vertelt schaapherder Paul Aalbers van 
Landschapsbeheer 't Groene Veld. ‘Die bleek echter 
niet overal inzetbaar. Het beeld dat de schapen 
achterlieten, was niet goed genoeg om op deze 
manier verder te gaan. Sommige stukken grond 
waren namelijk te lang en te smal, waardoor ze 
veel heen en weer moesten lopen. Daarom is de 
kudde nu in twee groepen verdeeld.’
Eerst werd de kudde opgedeeld in een grote groep 

Een ultranatuurlijke manier 
van groenbeheer

De inzet van schaapskuddes vormt een groot onderdeel van het integraal onderhoud door sight Landscaping in nijkerk. Veluwse heideschapen 

begrazen hier in de wijk Corlaer zo’n 24 tot 26 hectare, wat zorgt voor een verscheidenheid aan kruiden in de vegetatie. De schapen zijn zeer populair en 

hebben zelfs een eigen Facebookpagina met zo’n 900 volgers.

Auteur: Sylvia de Witt

Toename biodiversiteit en binding wijkbewoners met dank aan de schapen
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van honderdvijftig en een kleinere groep van vijftig 
schapen, want in het begin waren er tweehonderd 
dieren. Nadat er nog vijftig schapen bij gekomen 
waren, werd de kudde opgedeeld in een groep van 
honderdvijftig en een van honderd dieren. 
‘Met één grote groep wordt er te veel gelopen, op 
zoek naar het lekkerste gras. Dat doen schapen als 
eerste; ze eten eerst de eiwitrijkste, productiefste 
grassen’, vervolgt Aalbers. ‘Dat is ook een van de 
speerpunten van een schaapskudde; je kunt er 
de ontwikkeling van de vegetatie mee sturen. 
Wanneer je op het juiste moment begraast, kiest 
een schaap eerst voor de eiwitrijkste, productiefste 
grassen. En als je ze op tijd weer weghaalt, komt 
de kruidenvegetatie niet in de verdrukking door 
de snelgroeiende eiwitrijke grassen. Je gaat de 
concurrentieslag tussen de grassen en de kruiden 
aan. Er is gekozen voor het Veluws heideschaap, 
omdat dit dier een uitgebreider menu heeft. Het 
zorgt ervoor dat de diversiteit aan kruiden juist 
toeneemt in de monotone vegetatie.’ 

Bewonersavond
Sight Landscaping had nog niet eerder met een 
schaapskudde gewerkt. 
‘Dit is dus compleet nieuw voor ons’, vertelt regi-
odirecteur Henk Vrijhof. ‘Wij moesten voor dit 
bestek een plan van aanpak maken. Niet alleen 
de schaapskudde was onderdeel van het bestek, 
maar ook de burgerparticipatie. De betrokkenheid 
van de burger bij het groenonderhoud is hierbij de 
hoofddoelstelling van de gemeente Nijkerk.’ 
Voor de aanbesteding nam Sight daarom contact 
op met de schaapherder en werd er een plan 
opgesteld, dat uiteindelijk ook is beoordeeld door 
de gemeente Nijkerk.
Sight Landscaping organiseerde samen met de 
wijk een bewonersavond om de schaapskudde 
te introduceren. Vrijhof had van tevoren wel op 
klachten van bewoners gerekend, maar die bleken 
minimaal. Hoezo klachten? 
‘Van een wekelijks gemaaid gazon ga je toch over 
naar een ruiger type begroeiing’, verduidelijkt 
teamleider wijkbeheer Rien Loman. ‘Als de omge-
ving daarover niet tijdig wordt geïnformeerd, zal 
dat vragen oproepen.’

geen zeurende schapen
De inschatting van het aantal keren dat de schapen 
– die van april tot begin december worden ingezet 
– op bepaalde stukken moeten grazen, is inmid-
dels bijgesteld. De eerste schatting was zo’n vier 
keer per jaar, maar op sommige gedeelten is de 
productiviteit minder dan geschat werd. Daarom 
komen de schapen nu op sommige plaatsen twee 
keer en op andere wat vaker. Als op bepaalde loca-

ties veel kruiden groeien, wordt een ronde overge-
slagen om deze eerst volop te laten bloeien.
Aalbers: ‘Zo is op het talud vooral begraasd ten 
behoeve van de klaproos.’
De straat De Sloep heeft een watergang die dwars 
door de wijk heen gaat. De taluds naar de water-
gang toe worden begraasd. Aan de ene kant gra-
zen de schapen ten behoeve van de kruiden; aan 
de andere kant – de schaduwzijde – grazen ze wat 
vaker, omdat daar de brandnetel groeit. Er worden 
telkens kleine stukken gebied afgerasterd. De 
schapen zoeken immers eerst wat ze het lekkerst 
vinden. Door de week betekent dat elke dag een 
verplaatsing, zodat ze in korte tijd alles wegvreten. 
Daardoor kunnen de schapen ook onder druk 
worden gezet om de minder gewilde grassoorten 
te eten.
‘De bewoners zijn voorgelicht. Ze weten dat ze 
de schapen geen brood moeten voeren; daarvoor 
hangen er ook bordjes’, vertelt de schaapherder. 
‘Brood vinden de schapen namelijk enorm lekker, 

ACTUEEL6 min. leestijd

Teamleider wijkbeheer Rien Loman,  toezichthouder Gijs van Essen en medewerker infra wijkbeheer Alexander den Dikken.

Henk Vrijhof, regiodirecteur Sight Landscaping.



Ongetwijfeld hee� u ze al eens gezien: de gietrand van kunststof die om jonge bomen wordt geplaatst om het gietwater vast te 
houden en de stam en wortels te beschermen tegen maaimachines en strooizout. Helaas wordt er nog steeds vaak gebruik gemaakt 
van een kunststof van lage kwaliteit (LDPE), met als gevolg dat deze gietranden snel beschadigen en hun functie verliezen. 

Het kan beter!
Bij RootBarrier B.V. gebruiken wij uitsluitend HDPE als kunststof voor de gietranden. 
HDPE is veel sterker dan LDPE en is in de Benelux 10 jaar UV-bestendig, waardoor de 
RootBarrier® Gietrand meerdere malen gebruikt kan worden. Goed voor uw 
portemonnee én voor het milieu. RootBarrier® gietranden zijn eenvoudig te 
installeren met behulp van de speciale RootBarrier® Connector en staan bijzonder 
stevig dankzij de RootBarrier® Grondverankering in plaats van schroeven aan palen. 
Bovendien maakt deze Grondverankering het mogelijk onze RootBarrier® Gietrand 
op een talud te plaatsen.

Hee� u interesse in onze gietrand of een van onze andere producten, bezoek dan onze website 
www.rootbarrier.nl of neem rechtstreeks contact op met een van onze medewerkers op telefoonnummer 
0320 215 805. Wij helpen u graag verder!
  
 

RootBarrier B.V. | T 0 320 215 805 | sales@rootbarrier.nl | www.rootbarrier.nl | Nikkelstraat 5, 8211 AJ Lelystad
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ACTUEEL

maar ze worden er erg zeurderig van. Als de bewo-
ners vaak brood zouden voeren, komen de scha-
pen met z’n allen naar het hek en lopen ze continu 
te blaten. Je wilt echter geen overlast veroorzaken; 
dat is niet prettig in een woonwijk. Ze hebben 
meer dan genoeg aan het gras. Mensen associë-
ren schapen misschien met een kinderboerderij, 
maar dat voeren zou funest zijn voor het project. 
Hetzelfde geldt voor honden. Op veel stroken wor-
den honden uitgelaten. Wij vertellen de mensen 
dat er stroomdraad op onze flexibele afrastering 
zit; ze moeten dus oppassen met hun hond als ze 
langs de schapen lopen.’

Finetunen vanuit basisplan
De schapen worden niet bijgevoerd, zodat ze het 
terrein zo goed mogelijk kunnen begrazen. Hun 
productiefste uren maken ze als de bewoners 
aan het werk zijn. Daarna hebben de herder en 
zijn schapen veel aanspraak. Bewoners gaan met 
hun kinderen naar de schapen toe, want dat trekt 
enorm. Vrijhof: ‘De bewoners vinden het ontzet-
tend leuk. Als alles goed gaat, gaan we hier nog 
zes jaar mee door. Op 25 juni hebben we een 
schaapscheerdersfeest georganiseerd. En waar-
schijnlijk komt er ook nog een soort uitzwaaifeest 
als de schapen in december weggaan.’

Van december tot half januari gaan de schapen 
naar een weiland bij een boer en daarna gaan ze 
op stal om af te lammeren. Half maart gaan ze 
weer naar buiten en in april worden ze ingezet om 
te begrazen.
‘Tijdens de uitvoering bleek dat we her en der wat 
dingen moesten aanpassen’, zegt Den Dikken. ‘Het 
vraagt wel enige flexibiliteit van de aannemer en 
de opdrachtgever om tot een goed resultaat te 
komen. Door een gebied een aantal keren te laten 
begrazen, leer je het pas goed kennen; dan kun 
je het daarna nog beter doen. Je begint met een 
basisplan en vandaaruit ga je finetunen.’ 
‘Voor ons was het natuurlijk wel even wennen’, 
meent Vrijhof. ‘We hebben van tevoren een schat-
ting gemaakt van het aantal gazons dat we met de 
schapen konden bewerken, maar dat hebben we 
na enige tijd iets teruggebracht. Sommige terrei-
nen waren te kleinschalig voor de inzet van scha-
pen; die worden weer gemaaid als gazon.’

niet ineens vijftig schapen meer opvoeren
In dit bestek wordt nu zo’n 75 procent begraasd en 
25 procent gemaaid. ‘Eerder hadden we het idee 
dat dit 90-10 zou worden, of 85-15’, legt project-
leider Bert van Ommen van Sight Landscaping uit. 
‘Maar daar zijn we van teruggekomen.’
Schapen vreten niet meer of minder per dag; het 
is een constante. Dit was een goed groeiseizoen, 
dus ze doen er nu langer over om de wijk rond te 
komen. Bij een seizoen met meer droge periodes 
en dus minder groei zullen de schapen de vier-
kante meters sneller afwerken. 
‘Werken met een schaapskudde is je aanpassen 
aan de seizoenen’, zegt de schaapherder. 
Vrijhof: ‘Bij het beheer met machines kunnen we 
tijdelijk wat meer arbeid inzetten om alles op 
beeld te houden. Maar je kunt niet ineens even 
vijftig schapen meer opvoeren. De opdrachtgever 
verwacht echter wel dat alles op beeld gehouden 
wordt. Met schapen ga je daar iets anders mee om. 
Het is goed dat er op kwaliteit wordt aangestuurd, 

of je nou met schapen werkt of met machines: je 
moet kwaliteit blijven leveren.’
Toezichthouder Gijs van Essen is verantwoordelijk 
voor het toezicht in de buitenruimte en overlegt 
daarom vaak met de schaapherder. ‘Ik kreeg in het 
begin wel wat meldingen van bewoners, maar die 
zijn goed opgelost. Dit beheer met schapen is een 
wereld van verschil, maar komt het totale beeld 
ten goede. Elke melding is ook een kans om met 
de burger in contact te komen. Als je die melding 
goed oplost, ontstaat er meer betrokkenheid bij 
het onderhoud.’ 

toegevoegde maatschappelijke waarde
‘Een belangrijk uitgangspunt bij de inzet van scha-
pen was het vergroten van de biodiversiteit’, stelt 
Den Dikken van de gemeente Nijkerk. ‘Maar de 
voornaamste doelstelling was toch de toegevoeg-
de maatschappelijke waarde voor de bewoners. De 
schapen hebben veel volgers op Facebook. Op de 
Facebookpagina staan ook reacties van bewoners; 
ze vragen wanneer de schapen weer komen en 
schrijven dat ze het jammer vinden dat ze weer 
gaan. Dit alles verbindt de wijkbewoners.’
Dat was ook het uitgangspunt was van de 
gemeente en de schapen zijn dus cum laude 
geslaagd. 
‘De bewoners waren gewend dat de gazons strak 
en netjes door ons werden gemaaid’, vertelt Van 
Ommen. ‘Maar dit jaar is er natuurlijk een heel 
ander beeld ontstaan. Ik had verwacht dat daar-
over veel meldingen zouden komen, maar dat is 
me heel erg meegevallen. Vroeger was alles wat 
sterieler; nu heb je meer het gevoel dat je in de 
natuur loopt.’

Schaapherder Paul Aalbers

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6075
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Het kennis- en onderwijsinstituut speelt daarmee 
in op ontwikkelingen in de markt, waarbij een 
verschuiving plaatsvindt van een resultaatgerichte 
werkbeschrijving naar een risico- en kwaliteits-
gestuurd eindresultaat. De diversiteit aan  
contracten wordt groter, de interne kwaliteits-
borging bij bedrijven en instellingen wordt belang-
rijker en er treedt een verschuiving op van verant-
woordelijkheden van de opdrachtgever naar de 
opdrachtnemer en van eigenaren van de openbare 
ruimte naar de gebruiker.

‘Bezuinigingen, een terugtrekkende overheid, het 
mondiger worden van de gebruiker, het steeds
vaker functioneel beschrijven van eisen en het  
sturen op risico’s en kwaliteit naast prijs, maakt het

werkveld bovendien complexer. Dat roept  
verschillende vragen op’, vertelt cursusleider Paul 
van der Donk. ‘Vragen als: Wat willen we en hoe 
kunnen we dat bereiken? Werken we volgens 
standaard methoden en processen omdat dit een 
gewoonte is of een trend? En stellen we voldoende 
de vraag welk contract het meest geschikt is voor 
een bepaald project?’

Vijf thema’s en individuele opdracht
In de vijfdelige cursusreeks diepen Van der Donk 
en zijn collega’s deze onderwerpen samen met  
cursisten uit, zodat deelnemers op de hoogte zijn 
van de laatste ontwikkelingen en beter kunnen 
inspelen op veranderingen in de markt. Parallel  
aan vijf thema’s wordt gewerkt aan een eigen 

individuele opdracht, waarbij deelnemers worden 
begeleid door een persoonlijke coach. 
De onderdelen die tijdens de cursus worden 
behandeld, hebben betrekking op de ontwerp- of 
voorbereidingsfase tot en met de realisatiefase. 
In een groep met zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers en medecursisten wordt gewerkt 
aan vraagstukken, die betrekking hebben op de 
eigen praktijk. Deze combinatie zorgt voor waarde-
volle discussies en een verruiming van de blik, zo 
blijkt ook uit ervaringen van eerdere deelnemers. 
‘De kracht van de cursus is de combinatie van 
opdrachtgevers, aannemers en adviseurs’, vertelt 
Remco Vogels, directeur van Groenvoorziening 
Vogels BV. ‘Deze maakt de cursus heel interactief. 
Er zijn de nodige interessante discussies gevoerd. 

Leren inspelen op (contract)
veranderingen in de markt
na een succesvolle eerste editie start has Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen 20 oktober met een nieuwe cursus Contractmanagement.  

gedurende vijf bijeenkomsten wordt nader ingegaan op thema’s als contractvormen, het aanbestedingsproces en kwaliteitssturing en –borging.
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ADVERTORIAL

Wat LEERt U In DE CURsUs?

Bent u werkzaam bij een opdrachtgevende  
organisatie (gemeente, waterschap)? 
Dan,

•  bent u na het volgen van de cursus in staat een 
aanbesteding op te stellen en weet u welke 
effecten de keuzes die u hierin maakt hebben 
(financieel en kwalitatief );

•  leert u in welke processen de grootste  
risico’s zitten;

•  ontwikkelt u uw abstractieniveau waardoor u 
op hbo‐niveau kunt denken en projecten kan 
overstijgen.

Bent u werkzaam bij een opdrachtnemende 
organisatie (aannemer, sociale werkvoorziening)? 
Dan,

•  bent u na de cursus in staat om een opdracht  
te interpreteren en te vertalen naar een  
inschrijving en kunt u de hiervoor gekozen  
strategieën onderbouwen;

•  bent u na de cursus in staat de effecten van  
uw keuzes te overzien;

•  leert u in welke processen de grootste risico’s 
zitten;

•  ontwikkelt u uw abstractieniveau, waardoor  
u op hbo‐niveau kunt denken en projecten  
kunt overstijgen;

Sander van Uden

De cursus heeft mij meer kennis opgeleverd over 
de diverse soorten contracten die er zijn in  
aanbestedingsland, en een groter netwerk.’
Voor Sander van Uden, junior-projectleider bij IBN, 
maakte deelname aan de cursus onderdeel uit van 
zijn opleiding. ‘Sinds januari van dit jaar volg ik een 
leerwerktraject voor de functie projectleider.  
De cursus zou mijn inzicht kunnen vergroten in de 
verschillende aanbestedingsvormen en verschil-
lende contractvormen die er momenteel zijn’, ver-
telt hij. Zijn deelname heeft hij als positief ervaren. 
‘Super! In een korte tijd veel geleerd. De groeps-
samenstelling was zeer divers, wat mooie en leer-
zame discussies teweegbracht. Door mijn positieve 
verhalen hebben enkele van mijn collega’s zich ook 
ingeschreven voor deze cursus.’

Ontwikkeld met kennispartners uit de praktijk
De cursus Contractmanagement wordt  
ontwikkeld in samenwerking met kennispartners 
uit het werkveld, zowel opdrachtgevers  
(gemeentes) als opdrachtnemers (aannemers), te 
weten Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, Van 
Doorn en Dusseldorp, Neienhuijsen Open Ruimte 
en de gemeente ’s Hertogenbosch. Deze spelers 
helpen geholpen bij de totstandkoming van de 
cursus en verzorgen tevens gastlessen. Zodoende 
wordt aansluiting op het werkveld gegarandeerd.

Eef Neienhuijsen van Neienhuijsen Open Ruimte is 
een van die partners die actief betrokken is bij de 
cursus. Hij vertelt: ‘De invulling van de markt  
verandert. Waar je vroeger een enkele contract-
vorm had, zijn dat er nu velen. Dat roept vragen 
op, die niet iedereen weet te beantwoorden. 
Bijvoorbeeld hoe je daar een invulling aan geeft. 
Het zijn overigens zowel opdrachtnemers als 

opdrachtgevers die tegen deze punten aanlopen, 
en dat is juist het mooie van deze cursus: de kruis-
bestuiving die tot stand komt, zowel door cursisten 
als door de deelnemende kennispartners. Doordat 
je met ‘de andere kant’ te maken krijg, wordt je 
blik verruimd.’ Volgens Neienhuijsen behandelt de 
cursus de theorie, maar zoekt het ook bewust aan-
sluiting met de praktijk. Daardoor wordt de inhoud 
ook regelmatig bijgestuurd. ‘Daarmee voorkom je 

dat de leraar, hoe capabel ook in lesgeven, achter-
loopt wat betreft de praktijksituatie.’

‘Ik denk dat we er in geslaagd zijn een  
verdiepende en afwisselende cursus neer te  
zetten. Enig spanningsveld blijft altijd aanwezig; 
een groep bestaat immers uit deelnemers met  
verschillende achtergronden, plek binnen  
organisatie en kennis van zaken. Het is altijd  
zoeken naar de balans tussen toegankelijkheid en 

voldoende diepgang. Tegelijkertijd is dat een sterk 
punt van de cursus; het is vraaggestuurd. 
 
'We inventariseren waar deelnemers tegenaan 
lopen en passen het programma hier op aan.  
Dat kost veel inspanning, maar brengt ook veel 
uitdaging met zich mee, zowel voor de deelnemers 
als voor ons. Aan de slag gaan met praktijkvoor-
beelden, waardoor je opgedane kennis direct kunt 
toepassen, maakt het interessant. Uit evaluaties 
naar aanleiding van voorgaande cursussen klonk 
positieve feedback. Ik heb er vertrouwen in dat de 
cursus vanaf nu alleen nog maar beter zal worden.’

Meer weten?
Kijk voor meer informatie een aanmelden op:  
www.haskennistransfer.nl/opleiding-cursus/ groen/
cursus-contractmanagement

Remco Vogels

'De markt verandert;  

contractdiversiteit wordt 

groter, interne kwaliteits- 

borging wordt belangrijker 

en er treedt een  

verschuiving op van  

verantwoordelijkheden’

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6001
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EÉN MACHINE - EÉN BESTUURDER - EINDELOZE TOEPASSINGEN
  CX 55 / CX75

NIEUW
MULTIHOG CX 

GAMMA

Provinciebaan 79, BE-2235 Houtvenne
T +32 16 69 91 56 - F +32 16 69 62 53

info@vandyck.be - www.vandyck.be

Voor meer informatie
over Multihog, contacteer 

Van Dyck Nederland 
T +31 6 224 903 26
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Leefwereldverbeteraars
De bomen en planten van M. van den Oever die-
nen niet alleen ter decoratie. Uit onderzoek blijkt 
dat het aantal gezondheidsklachten daalt met 
0,15% per inwoner voor elke 10% meer groen.. 
Groen vermindert de gevolgen van vermoeidheid 
en stress. Bovendien nemen bomen en hagen veel 
fijnstof op. Een goede inrichting en goed beheer 
van groen zijn dan ook vaak speerpunten voor 
gemeentes. Een bijkomend gezondheidsvoordeel 
is dat groen leidt tot meer beweging van mens en 
dier.
Het uiteindelijke doel is dat iedereen zich prettig 
voelt in zijn omgeving en ervan geniet. De vak-
kundige accountmanagers van M. van den Oever 
staan klanten bij bij het optimaliseren van hun 
leefwereld. Ze beschikken over een vernieuwend 
sortiment, gericht op de toekomst.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Maatschappelijk ondernemen is belangrijk voor 
het bedrijf en de reden het zich heeft aangesloten 
bij de Nederlandse Klimaatcoalitie, een initiatief 
van het ministerie van I & M , MVO Nederland en 
Natuur en Milieu om klimaatneutraal ondernemen 
tot norm te maken. 

- Milieuvriendelijke teelt 
M. van den Oever hecht veel waarde aan een 
milieuvriendelijke teelt. Het hele areaal is dan ook 
Milieukeur gecertificeerd. Het bedrijf is verder 
partner van NL Greenlabel en bezit het duurzaam-
heidspaspoort A+. 

- Biodiversiteit 
In zijn dagelijks beleid stimuleert M. van den Oever 
biodiversiteit. De aanplant van diverse soorten 
bomen en struiken zorgt voor een brede habitat 
voor insecten.. Hierdoor wordt de kans op uitbra-
ken van ziekten aanzienlijk beperkt. 

- Mensen
Mensen en hun talenten vormen de kern van het 
bedrijf. M. van den spant zich ook in om men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het 
arbeidsproces te betrekken. 

Boomkwekerijen M. van den Oever is voortgekomen 
uit een klein boerenbedrijf, dat zich in 1791 in Haaren 
vestigde. Zeven generaties verder vormen enthousi-
asme, vakmanschap, betrouwbaarheid, kwaliteit en 
service nog steeds het fundament.

Al meer dan 
twee eeuwen 
leefwereldverbeteraars

ADVERTORIAL

De wortels van Boomkwekerij M. van den Oever liggen al meer dan twee eeuwen in haaren, de ‘tuin van Brabant’. het areaal van M. van den Oever 

beslaat maar liefst 140 hectare en dat zorgt voor een ongekend breed sortiment bomen, struiken en vaste planten.

De directie van M. van den Oever: Arie Idema (l) en Bert van Hintum



MP SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Pols Groep       +31 (0) 181 45 88 45       info@pols.nl       www.pols.nl

 SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Laagste brandstofgebruik door licht gewicht (Domex®)

Grootste werkbreedte (300, 330 0f 350 cm)

Hoogste motorvermogen (49 - 65pk Kubota® Commonrail turbodiesel)

Smalste transportbreedte (1.65 meter transportbreedte)

Luxe cabine met airco

Renovatie grasdak TU Delft

ZinCo brengt leven op het dak!

ZinCo Benelux b.v.  -  Postbus 9092, NL - 1006 AB Amsterdam  -  Tel. (020) 667 48 52  -  daktuin@zinco.nl  -  www.zinco.nl

ZinCo is wereldwijd marktleider op het gebied van begroeide daken en gebruiksdaken.

De innovatieve en duurzame daktuinsystemen van ZinCo maken meervoudig
ruimtegebruik op daken mogelijk. Het gebruik van hoogwaardige materialen zorgt
ervoor dat ZinCo een 10-jarige verzekerde garantie kan afgeven.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

www.nationalebomenbank.nl  -  Tel. 020 - 667 77 98

De Nationale Bomenbank is sinds 1972 actief op het gebied 
van boomverplanting, boomverzorging en onderzoek bij 
bomen. Tot onze klantenkring behoren gemeenten, provincies 
en andere overheidsinstanties, projectont wikkelaars, woning-
corporaties, bedrijven en particulieren.
 
Lijkt jou dit wat? Kijk voor het volledige functieprofi el op 
www.nationalebomenbank.nl en stuur je CV naar: 
secretariaatnoordholland@nationalebomenbank.nl t.a.v. 
de heer O. Copijn.

Voor de uitbreiding van ons team in de regio Amsterdam 
zijn wij op zoek naar een:

Vakbekwaam boomverzorger
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 www.advantaseeds.nl  I  tel. (0113) 55 71 00

HET GRAS DAT 
ALTIJD SLAAGT
Nergens is de variatie in grond, groei en gebruik zo 
groot als in het openbaar groen. Daarom is er Parken 1, 
hét aangewezen gazonmengsel voor inzaai van al uw 
plantsoenen. Gras dat zich schikt naar elke situatie en zich 
onder elk beheer (intensief of extensief) snel thuis voelt.  
Stress is met Parken 1 defi nitief verleden tijd: 
dit mengsel lukt altijd én overal! 

PA
R

K
E

N
 1

met ingebouwde 
startvoorsprong

®
®Advanta is a registered trademark of Advanta Netherlands Holdings BV
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Vraag nu een vrijblijvende proefrit aan.All things considered the best in weed control.

0318 - 469 799 | info@waveonkruidbestrijding.nl

www.waveonkruidbestrijding.nl

Alles zit erop.
Nu u nog!

Ontdek de nieuwe krachtpatser. 
Wave Sensor Series 400/34. 
Klaar voor iedere uitdaging.

 onkruidbestrijding

HEET WATER
MET 100% 

WAVE is de meest voordelige, effectieve en energiezuinige methode voor niet-chemische 
onkruidbestrijding. De WAVE methode bestrijdt alle soorten onkruid, algen en mos met 
behulp van thermische onkruidbestrijding, oftewel onkruid doden met heet water. 
WAVE biedt de beste prijs-kwaliteit verhouding, is milieuvriendelijk en duurzaam, 
is geschikt voor alle verhardingen, werkt veilig en schadevrij en ondersteund en adviseert 
de klant op het gebied van onkruidbestrijding en alles wat daarbij komt kijken. 
Kortom: De beste oplossing!

WAVE absoluut de beste in onkruidbestrijding

De duurzame en chemievrije 
oplossing voor onkruidbestrijding 

 onkruidbestrijding

HEET WATER
MET 100% 

· Milieuvriendelijke onkruidbestrijding

· Sensor gestuurd dus zeer effectief en efficiënt

· Veilig en schadevrij werken

· Laagste TCO in de markt!
Chemievrij
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Vraag nu een vrijblijvende proefrit aan.All things considered the best in weed control.

0318 - 469 799 | info@waveonkruidbestrijding.nl

www.waveonkruidbestrijding.nl

Alles zit erop.
Nu u nog!

Ontdek de nieuwe krachtpatser. 
Wave Sensor Series 400/34. 
Klaar voor iedere uitdaging.

 onkruidbestrijding

HEET WATER
MET 100% 

WAVE is de meest voordelige, effectieve en energiezuinige methode voor niet-chemische 
onkruidbestrijding. De WAVE methode bestrijdt alle soorten onkruid, algen en mos met 
behulp van thermische onkruidbestrijding, oftewel onkruid doden met heet water. 
WAVE biedt de beste prijs-kwaliteit verhouding, is milieuvriendelijk en duurzaam, 
is geschikt voor alle verhardingen, werkt veilig en schadevrij en ondersteund en adviseert 
de klant op het gebied van onkruidbestrijding en alles wat daarbij komt kijken. 
Kortom: De beste oplossing!

WAVE absoluut de beste in onkruidbestrijding

De duurzame en chemievrije 
oplossing voor onkruidbestrijding 

 onkruidbestrijding

HEET WATER
MET 100% 

· Milieuvriendelijke onkruidbestrijding

· Sensor gestuurd dus zeer effectief en efficiënt

· Veilig en schadevrij werken

· Laagste TCO in de markt!
Chemievrij
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Een jonge, frisse wind door 
het familiebedrijf
Marcel Muskens is bedrijfsleider en toekomstige eigenaar van hoveniersbedrijf De Langstraat, voornamelijk voor particuliere tuinen en bedrijfstuinen. 

samen met zijn vader runt hij twee bedrijven, hoveniersbedrijf De Langstraat en mechanisatiebedrijf De Langstraat tuinmachines, met in totaal zestien 

werknemers. Muskens heeft een felle opvatting over het groen: ‘We moeten het stenen tijdperk uit!’ hij ontwerpt groene tuinen en legt ze aan, onder 

meer groene schoolpleinen. Daarnaast is hij medeoprichter van simpul Bedrijfssoftware. Dit is groensoftware die realtime inzicht geeft in de bedrijfs-

voering en de planning. ‘groene vakmensen zijn met groen bezig en zoeken geen complexe computerprogramma’s. Mijn opvatting is: alles begint bij 

een eenvoudige basis en bij reallife inzicht.’

Auteur: Santi Raats
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Eigenlijk is Marcel Muskens opgeleid tot sport-
docent aan het Cios in de richting recreatie en 
entertainment, maar nadat zijn vader een ongeluk 
kreeg, stapte hij in 2010 in het bedrijf, met het 
bijbehorende behaalde hoveniersdiploma. Voordat 
hij deze stap zette, was het zijn keuze om eerst vijf 
jaar bij een ander hoveniersbedrijf te werken om 
daar in de keuken te kunnen kijken. Nu heeft hij de 
dagelijkse leiding in zijn eigen hoveniersbedrijf en 
sport hij ‘s avonds. Zijn vader runt De Langstraat 
Tuinmachines, dat professionele tuingereedschap-
pen verkoopt en repareert en twee monteurs in 
dienst heeft. Beide bedrijven profiteren van elkaars 
bestaan; men kan tuinvragen stellen in de winkel 
en opdrachtgevers kunnen snel aan de juiste tuin-
machines komen. 

Profiel
Muskens heeft gemerkt dat hij in de afgelopen 
zes jaar rap ‘volwassen’ is geworden. Sinds hij de 
verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor 
het reilen en zeilen van het hoveniersbedrijf, staat 
zijn leven in dienst van het bedrijf, zo zegt hij zelf. 
De jonge ondernemer houdt een snel tijdschema 
aan en is zakelijk. Geen avondjes stappen meer 
voor hem. Daarnaast heeft hij een gezin met twee 
kinderen. Muskens heeft de controle over wat er 
om hem heen gebeurt in het bedrijf. Hij houdt pre-
cies in de gaten wat waar gebeurt, denkt bij alles 
enkele stappen vooruit en stuurt sterk aan. Dat 
vraagt om ogen in voor- en achterhoofd die altijd 

in de stand ‘aan’ staan. Vooruitdenken zit zichtbaar 
in Muskens’ aard, want hij denkt, schakelt en praat 
vlug. De jonge ondernemer bruist van de energie 
en zijn hele persoonlijkheid straalt drive uit. Hij 
verwacht hetzelfde van zijn personeel. Voor het 
bedrijfspand heeft hij een prachtige zwemvijver 
aangelegd, met een showtuin eromheen. In het 
water staan felblauwe kunstwerken. Het zijn twee 
beelden, in de vorm van een man die fier rechtop 
staat met de borst vooruit, en een sterk aanwezige 
vrouw die aan het water ligt. ‘Net als met ons logo 
wil ik hiermee uitbeelden dat wij een sterk bedrijf 
zijn dat staat voor kwaliteit’, legt Muskens uit. ‘Ik 
hoop ook dat klanten inspiratie kunnen opdoen in 
de tuin.’  De opleiding tot sportdocent komt hem 
nog elke dag van pas. ‘Voor een sportdocent is 
coaching een belangrijk aspect, alles uit de sporter 
halen. Op dezelfde manier kijk ik naar het perso-
neel: wie kan ik waar het beste voor inzetten? Elke 
werknemer heeft zijn eigen kwaliteiten. Sommigen 
komen het beste tot hun recht als zij voorin staan, 
anderen juist achterin. Maar ik maak iedereen 
belangrijk op zijn plaats.’ Muskens stimuleert zijn 
personeel, net als een sportdocent, met – zoals hij 
zelf zegt – het beleggen van ‘trainingskampen’: 
inhouse trainingen zoals verkooptraining, cur-
sussen gezondheid, BHV, brandveiligheid, veilig 
werken, een training in softwaregebruik van het 
eigen programma Simpul, personeelsuitjes. Maar 
ook sponsort Muskens wekelijks vers fruit op tafel 
in de kantine. ‘Ik vind het belangrijk dat men hier 

werkt in een fijne en positieve sfeer. Iedereen die 
hier werkt, is persoonlijk gemotiveerd. Ze hebben 
ook allemaal diploma’s. Ik begeleid stagiaires en 
heb de afgelopen vier jaar vier jongens een vast 
dienstverband kunnen aanbieden na hun examen. 
We stralen gedrevenheid uit als bedrijf: iedereen 
kan hier groeien. Daardoor denken studenten: daar 
is het gaaf, daar wil ik werken.’

simpul
Muskens sr., die nog wel eigenaar is, geeft zijn zoon 
de vrije hand om het bedrijf verder te ontwikkelen 
op een manier die bij hem past. Er is sindsdien 
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Wilde vroeg worden

Power 40%
Pijn 25%

Prestatie 15%
Passie 20%

Ambitie kan langs veel wegen vorm krijgen. De ene keer zit het tegen. Dan 
komt doorzettingsvermogen om de hoek kijken.  De andere keer krijgt passie 
alle ruimte omdat je op een flow zit. Wij vroegen alle kandidaten hun inspan-
ningen af te zetten langs de meetlat van de vier P’s: ‘power’ (slagkracht), ‘pijn’ 
(doorzettingsvermogen), passie, en ‘prestatie’ (strategisch inzicht). Dit is de 
meetlat van Marcel Muskens: 

De toekomst 
van groen in 
Nederland 
hangt voor 
een groot 
deel af van de 
passie van de 

jonge mensen die in de sector werkzaam zijn. 
Daarom heeft de redactie van NWST –bijge-
staan door een uitgebreide jury het afgelopen 
half jaar 22 groene professionals  geselec-
teerd, geïnterviewd en gefotografeerd  die 35 
jaar of jonger zijn en  die zich ondanks hun 
jeugdige leeftijd al  hebben bewezen.  Alle 
interviews zullen later dit jaar worden  verza-
meld in één boek.

young green
professionals
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een Facebook-pagina gekomen, waaruit veel werk 
voortkomt. Ook heeft Muskens samen met soft-
waremaker Divtag en een aantal collega-hoveniers 
een softwarepakket voor bedrijfsvoering ontwik-
keld: Simpul. De software geeft realtime inzicht in 
personeelsgegevens en lopende opdrachten met 
alle documenten die daarbij horen: van relatie- en 
projectbeheer tot en met calculatie, facturatie, 
inkoopbonnen, offertes, planning en urenregi-
stratie. De VHG Ondernemersdesk heeft geholpen 
om het jaarurenmodel in Simpul te integreren. ‘Ik 
heb het bedacht omdat ik zelf efficiënter wilde 
werken met het bedrijf. Ik wilde beter kunnen 
volgen waar we mee bezig zijn en op elk moment 
zien of we het goed doen qua rendement. En zo 
nee, op welke punten wij onze koers dan moeten 
wijzigen. Bestaande software is te complex; je 
blijft eeuwig doorklikken. We moeten het stenen 
tijdperk uit, letterlijk, maar ook figuurlijk! Ik was op 
zoek naar een simpele applicatie voor op telefoon, 
tablet of pc, waarmee je als ondernemer constant 
je bedrijfsvoering in de hand hebt, ongeacht waar 
je bent. Omdat de software zo simpel mogelijk is, 
heet het Simpul. Ieder bedrijf voert zijn eigen een-

heidsprijzen in en werkt met een eigen kengetal. 
Daarna is het kinderlijk eenvoudig om op basis 
van de offerte, inkoop en gewerkte uren inzicht te 
krijgen in het rendement van lopende projecten; 
groen betekent winst, oranje kritiek en rood staat 
voor verlies. Het is ook gebruiksvriendelijk voor 
medewerkers. Stel, een medewerker betegelt vol-
gens plan een pad van 22 meter. Tijdens de klus 
komt hij erachter dat hij twee meter meer moet 
betegelen om het schuurtje te bereiken. Hij voert 
twee meter in het programma in via zijn telefoon 
of tablet en het meerwerk wordt gelijk in de fac-
turatie vastgelegd, in de vorm van een extra werk-
bon. Na de Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg 
kwamen er tientallen demo-aanvragen bij ons 
binnen. We willen zo veel mogelijk anderen helpen 
waar dat nodig is.’
 
Verder kijken dan neus lang is
Het bedrijf zet ook in op innovatie op andere 
vlakken. Muskens is een pragmatische doorpak-
ker, maar tegelijkertijd een visionair. Hij heeft de 
ambitie om het bedrijfspand uit te bouwen met 
een nieuwe functie: de huisvesting van andere 

bedrijven, het liefste installatiebedrijven, interi-
euradviseurs en ontwerpers. ‘Ik droom van een 
all-inconcept, een open ontmoetingsplaats voor 
bedrijven. Samenwerken loont. Klanten kopen 
tegenwoordig een ervaring, zoals wanneer ze 
vanuit een keukenshowroom door openslaande 
deuren een tuin in lopen. Ik ben ervan overtuigd 
dat deze werkwijze de toekomst heeft. Het gaat 
niet meer om specifieke producten of om binnen- 
of buitenproducten. De producten zijn onderge-
schikt aan de seizoenen of aan de totale inrichting. 
We willen mensen zich ervan bewust maken dat 
je maar één keer goed kunt verbouwen en dat je 
dus van tevoren goed over het totaalplaatje moet 
nadenken.’ Hij zou graag flexplekken willen inrich-
ten. ‘Als je over een paar jaar terugkomt, dan ziet 
hopelijk alles er anders uit’, zo droomt ondernemer 
Muskens tot slot.
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Amper afgestudeerd, 
maar al forse stappen op 
de arbeidsmarkt gezet
‘Er is zo veel kleur in nederland!’, roept Pim Lemmers. Deze veelbelovende ecoloog is net uit de schoolbanken, maar werkt al mee aan belangrijke 

onderzoeken voor provincies en waterschappen. Met veel liefde voor het vak zet hij zijn wetenschappelijke achtergrond in om dierpopulaties in kaart te 

brengen.

Auteur: Santi Raats
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De ambitie van de jonge ecoloog Pim Lemmers 
kwam al meteen naar voren na het behalen van 
zijn bachelordiploma toegepaste biologie. In 2013 
startte hij met collega-ecoloog Mike Janssen een 
eigen adviesbureau, dat zich specialiseerde in het 
uitvoeren van ecologische quickscans voor water-
schappen. Hierbij voerde hij oriënterend onder-
zoek uit naar de mogelijke aanwezigheid van flora 
en fauna in het kader van de Flora- en faunawet. 
Als kind al verzamelde de jonge Lemmers graag 
schedeltjes rond zijn ouderlijk huis in het landelijk 
gelegen Horssen. Zijn interesse in de natuur werd 
behoorlijk aangewakkerd toen hij ging studeren 
aan de Has Hogeschool in ’s Hertogenbosch. ‘Daar 
ontmoette ik gelijkgestemden. We gingen samen 
dagjes weg naar de Veluwe of naar Limburg. Ik 
zocht het gezelschap van heel fanatieke mensen, 
die ook vonden dat je vooral soortenkennis opdoet 
van dieren en insecten zoals libellen, vlinders en 
vogels als je naar buiten gaat.’

Van kleine naar grote onderzoeken
De heren haalden al enkele interessante opdrach-
ten binnen, onder andere een quickscan-inventa-
risatie in het kader van de Flora- en faunawet voor 
Waterschap Rivierenland, en een opdracht van de 
Has Hogeschool, waarvoor ze verschillende groe-
pen studenten begeleidden bij het inventariseren 
van watergangen. Tegelijkertijd was Lemmers 
nog niet uitgeleerd in de schoolbanken. Hij dook 
opnieuw in de boeken voor een masterstudie 
Forest and Nature Conservation, beheer van en 

onderzoek naar dierpopulaties, met als speciali-
satie ecologie, aan de Wageningen Universiteit. In 
juli dit jaar behaalde Pim Lemmers zijn masterdi-
ploma. Hij studeerde af op het effect van zuurstof 
op de aanwezigheid van dierendiversiteit op grote 
hoogten, in de Himalaya. Na het behalen van dit 
diploma wilde Lemmers meer activiteiten oppak-
ken dan zijn bedrijfje genereerde. ‘Ik was eraan 
toe om grote onderzoeken uit te voeren’, aldus 
de natuurminnende jongeling. Toen verscheen 
Natuurbalans op zijn pad. Inmiddels is hij een paar 
maanden in dienst bij dit Nijmeegse adviesbureau 
en het bevalt hem uitstekend.

Wetenschapper
Lemmers is geen Freek Vonk, hoewel hij deze 
bioloog wel prijst voor het onder de aandacht 
brengen van de dierenwereld bij een groot 
publiek. ‘Toch verdwijnt de biologie zoals die 
vroeger bestond, denk ik. De biologie houdt zich 
nu steeds vaker bezig met celleer op moleculair 
niveau. Dieren- en plantenkenners heten nu veelal 
ecologen.’ Lemmers schrijft en publiceert als het 
nodig is; er verscheen een artikel van zijn hand 
en hij heeft al verschillende ideeën en resultaten 
klaarliggen om de komende jaren in papervorm te 
publiceren. Ook liggen er zaken op de plank voor 
de uitwerking waarvan hij voorlopig nog geen tijd 
heeft. Zijn doelgroep is de wetenschapswereld. 

Buiten data verzamelen
Zijn voorkeur voor een wetenschappelijke bena-

dering van zijn werk houdt niet in dat hij constant 
analyseert vanachter zijn bureau. Hij is er dol op 
om naar buiten te gaan voor veldwerk. ‘Ik voer hier 
toegepast onderzoek uit. Dat maakt het onder-
zoekswerk extra interessant voor mij, want ik ben 
een echte doener die doelgericht te werk gaat in 
de praktijk. Ik ben nu betrokken bij een onderzoek 
naar de passeerbaarheid van vismigratieknel-
punten voor het waterschap en de provincie. 
We kijken of een vispassage die in een kanaal is 
aangelegd wordt gebruikt door de vissen. Voor de 
inventarisaties voor de Kaderrichtlijn Water behaal 
ik momenteel mijn vaarbewijs. Ook start ik met 
een amfibieënmonitoring in het heuvelland voor 
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Ambitie kan langs veel wegen vorm krijgen. De ene keer zit het tegen. Dan 
komt doorzettingsvermogen om de hoek kijken.  De andere keer krijgt passie 
alle ruimte omdat je op een flow zit. Wij vroegen alle kandidaten hun inspan-
ningen af te zetten langs de meetlat van de vier P’s: ‘power’ (slagkracht), ‘pijn’ 
(doorzettingsvermogen), passie, en ‘prestatie’ (strategisch inzicht). Dit is de 
meetlat van Pim Lemmers:  

De toekomst 
van groen in 
Nederland 
hangt voor 
een groot 
deel af van de 
passie van de 

jonge mensen die in de sector werkzaam zijn. 
Daarom heeft de redactie van NWST –bijge-
staan door een uitgebreide jury het afgelopen 
half jaar 22 groene professionals  geselec-
teerd, geïnterviewd en gefotografeerd  die 35 
jaar of jonger zijn en  die zich ondanks hun 
jeugdige leeftijd al  hebben bewezen.  Alle 
interviews zullen later dit jaar worden  verza-
meld in één boek.

young green
professionals
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de provincie Limburg. De amfibieënpopulatie kan 
verstoord worden door vissen in poelen. Zij eten 
kikkervissen en salamanderlarven. Het veldwerk, 
data verzamelen, binnen en buiten zijn, dat is 
heel afwisselend. Mijn hobby is nu echt mijn werk 
geworden. Misschien zou ik daarbij in de toekomst 
nog eens willen promoveren.’

natuur is niet ver weg
Lemmers vindt dat het goed gaat met de eco-
logie in Nederland. ‘Het is versnipperd, dat wel. 
Maar Nederland werkt al lang met de Ecologische 
Hoofdstructuur – tegenwoordig Natuurnetwerk 
Nederland (NNN) geheten – die van groot nut 
is. Wel mag er nog meer draagvlak komen voor 
ecologie. Daarvoor is marketing en pr nodig. We 
mogen ons wel wat meer bewust worden van wat 
we in ons kikkerland aan natuurschoon hebben. 
Ik bezocht voorheen verre landen om natuur te 
bewonderen, maar ik geniet nu ook met volle teu-
gen in Nederland. Er is heide, moeras, rivierenland-
schap, bos; Nederland is kleurrijk genoeg!’ 

Oppassen met chemie
Lemmers is blij dat Nederland minder neonicoti-
noïden, met daarin de werkzame stof imidacloprid, 
gebruikt in de landbouw. ‘Deze groep staat bekend 
als destructief voor het centrale zenuwstelsel van 
insecten, vandaar dat het zo'n effectief insecticide 
is. Het gaat niet goed met de wilde bijen als gevolg 
van het gebruik van insecticiden zoals neonicotino-
iden. En ook al worden ze al minder vaak gebruikt 
in de landbouw, ze zijn erg slecht afbreekbaar, 
waardoor het nog wel even kan duren voordat de 
positieve effecten meetbaar zullen zijn. Maar de 
dieren die profiteren van de verminderde inzet 
van imidacloprid zijn vrijwel alle insecten in de 
landbouw. Vervolgens zullen ook de akkersoorten 
die weer van deze insecten leven, zoals graspieper 
en veldleeuwerik, meer voedsel voorhanden heb-
ben en het beter doen. De toppredatoren, zoals de 
bunzing of zelfs de grauwe kiekendief, hebben hier 
ook weer baat bij. Dus ik denk dat uiteindelijk een 
heel ecosysteem profiteert van het verbieden van 
zo'n rigoureus bestrijdingsmiddel tegen insecten.’

Lemmers is vanzelfsprekend geen voorstander van 
de ‘ouderwetse’ chemische bestrijdingsmiddelen. 
‘Die accumuleren nog decennialang onafgebroken 
in de bodem. Ook een bestrijdingsproduct dat 
biologisch afbreekbaar is, kan alsnog chemisch 
gesynthetiseerd zijn. Indien mogelijk ben ik allicht 
voorstander van het inzetten van biologische 
bestrijdingsmiddelen.’ 
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Ambitieuze werkvoor-
bereider kijkt graag buiten 
de kaders
geertje Oosterink slaat als werkvoorbereider en toezichthouder in Duiven een brug tussen beleid en uitvoering. haar kracht om deze twee werelden 

met elkaar te verbinden heeft ze van zichzelf en van haar werkervaring bij aannemer heijmans.

Auteur: Santi Raats
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Geertje Oosterink is werkvoorbereider en toe-
zichthouder bij de gemeente Duiven. Althans, zo 
is haar functieomschrijving. Eigenlijk doet zij veel 
meer. Na een vliegende start bij gemeente Duiven 
merkte ze dat ze het werk niet af kreeg, of ze nu 
haar 36 uur maakte, of overwerkte. ‘Van buitenaf 
hoor ik wel eens de grap dat men denkt dat amb-
tenaren niets doen. Maar het tegendeel geldt: er is 
zoveel werk te verzetten, dat je goed je grens moet 
bewaken,’  zegt Oosterink.  Lange werkweken zit-
ten er van thuis uit ingebakken. Ook bij Heijmans 
Sport en Groen, voorheen De Enk ging iedereen 
pas naar huis als het werk af was. Bij Heijmans ging 
Oosterink met een flinke traan weg, ondanks dat 
ze zelf de uitdaging zocht bij de gemeente Duiven. 
‘Ik heb daar ontzettend veel geleerd.’ Wat zij daar 
leerde, is nu haar kracht: Oosterink verbindt bui-
ten met binnen. Dat kan gemeente Duiven goed 
gebruiken, want de gemeente zet veel werk weg 
bij de aannemer’.  

na school vooral groen achter de oren
‘Na een opleiding Tuin- en Landschapsinrichting, 
richting Planuitwerking en Realisatie aan VHL 
begon ik bij een adviesbureau. Ik wilde met meer-
dere disciplines samenwerken zoals met ecologen, 
ontwerpers en stedenbouwkundigen. Ik kwam 
erachter dat ik nog ontzettend veel moest leren. 
Ik kwam net van school en had buiten nog niets 
gezien. Ik wist, dat als ik echt wat wilde leren, ik bij 
een aannemer moest gaan werken.’ Bij Heijmans 

draaide Oosterink mee in de calculatie voor de 
aanleg en het onderhoud van groen en sportvel-
den. Dat was een goede leerschool. ‘Je leert het 
meest door samen naar buiten te gaan en het 
werk te bespreken. Ik heb daar geleerd me echt 
in het werk te verdiepen, materieel en manuren 
te analyseren, risico’s in te schatten, alternatieven 
te bedenken, prijzen op te vragen en noem maar 
op. Daar heb ik zo’n vijf jaar met heel veel plezier 
gewerkt.’ 

Wegwijs in de mannenwereld
Oosterink weet daardoor hoe een aannemer 
werkt. ‘Ik weet hoe zijn prijs tot stand komt, wat de 
marges zijn en ken de leveranciers, de onderaan-
nemers en de adviesbureaus met wie zij samen-
werken.’ Ze kan zich in de aannemer verplaatsen, 
maar dat is ook haar valkuil: ‘Ik ben soms geneigd 
om teveel met de aannemer mee te denken.’  Op 
meerdere vlakken heeft Oosterink bij de aannemer 
kennis van onschatbare waarde opgedaan. ‘De 
aannemerij is een mannenwereld, je moet daarin 
als vrouw je plek verdienen. De cultuur is er één 
waarin ik ben opgegroeid, ik voel mij daar thuis. Ik 
hou van de directheid, de humor en de mentaliteit. 
Ik zet vaak het belang van anderen voorop.’ 

zelfverzekerd
Na die tijd maakte Oosterink de overstap naar 
gemeente Duiven, waar de gemeente zich tijdens 
haar sollicitatiegesprek afvroeg of zij wel geschikt 

was voor de functie. Zij had immers geen ervaring 
met toezichthouden en ook de cultuur is heel 
anders. Oosterink greep toch haar kans en zei 
‘Nee, ik heb geen ervaring, maar ik had niet gesol-
liciteerd als ik niet zeker wist dat ik het kon. Ik heb 
een positieve instelling, ben leergierig en niet 
bang. Ik heb een groot netwerk en ik weet waar 
ik de kennis kan halen die ik zelf niet in huis heb.’ 
Inmiddels oogst Oosterink veel respect bij haar 
collega’s. Zij zorgt voor sfeer en een goede samen-
werking zowel binnen als buiten. 
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Geertje Oosterink
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Werkvoorbereider/toezichthouder groen

Gemeente Duiven

Angeren

Samenwonend 

Volleybal, lezen en in de tuin werken 

Tuin- en landschapsinrichting, planuitwerking en 

realisatie 

Tandarts, maar hier werd ik helaas niet voor 

ingeloot. Ik besloot toen naar Larenstein te gaan 

en een jaar te doen wat ik leuk vond. Ik ben 

echter niet meer weggegaan en heb de 

opleiding afgemaakt.  

Naam
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FUNCTIE

BEDRIJF

GEBOORTEPLAATS

BURGERLIJKE STAAT

HOBBY’S

OPLEIDING

wilde vroeger worden

Power 30%

Pijn 10%
Passie 30%

Prestatie 30%

Ambitie kan langs veel wegen vorm krijgen. De ene keer zit het tegen. Dan 
komt doorzettingsvermogen om de hoek kijken.  De andere keer krijgt passie 
alle ruimte omdat je op een flow zit. Wij vroegen alle kandidaten hun inspan-
ningen af te zetten langs de meetlat van de vier P’s: ‘power’ (slagkracht), ‘pijn’ 
(doorzettingsvermogen), passie, en ‘prestatie’ (strategisch inzicht). Dit is de 
meetlat van Geertje Oosterink:  

De toekomst 
van groen in 
Nederland 
hangt voor 
een groot 
deel af van de 
passie van de 

jonge mensen die in de sector werkzaam zijn. 
Daarom heeft de redactie van NWST –bijge-
staan door een uitgebreide jury het afgelopen 
half jaar 22 groene professionals  geselec-
teerd, geïnterviewd en gefotografeerd  die 35 
jaar of jonger zijn en  die zich ondanks hun 
jeugdige leeftijd al  hebben bewezen.  Alle 
interviews zullen later dit jaar worden  verza-
meld in één boek.

young green
professionals
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0481-371423

De Gianni Ferrari machines met grascollectie zijn 
uitermate geschikt om uw terrein schoon te 
houden. De Gianni Ferrari machines behoren tot 
de absolute top als het gaat om maaien met 
grascollectie. Zo houdt u met het grootste gemak 
uw terrein schoon. 

Roberine is terug op de markt met de F3 klepelmaaier en de R3 kooimaaier. Welke versie u ook 
kiest, u beschikt over de ideale werkplek en heeft de zekerheid van een perfect maaibeeld. Verder 
kunt u rekenen op hoge prestaties, compacte afmetingen, betrouwbare techniek en een gunstige 
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Standaard met mooi maaibeeld 
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Binnen en buiten
Haar werk bij gemeente Duiven is van lokaler 
niveau dan dat bij Heijmans. ‘Voorheen rekende 
ik aan projecten door heel Nederland en kwam 
je nog eens ergens. Nu ligt de focus geheel op 
Duiven.  Ik vind het een uitdaging om binnen de 
budgetten met elkaar een steeds beter resultaat 
neer te zetten en het optimale ergens uit te halen. 
Dat gaat helaas niet in één keer, maar in kleine 
stapjes. Daar haal ik mijn energie vandaan. Het 
werk en de contacten zijn wisselend, van collega’s 
van andere vakdisciplines tot aannemers, vereni-
gingsmensen en bewoners die aan het schoffelen 
zijn.’  Ze vindt het duidelijk leuk dat ze zowel op 
kantoor als in de buitenlucht werkt. ‘Hier krijg ik 
inspiratie van. Ik heb bijna dagelijks contact met de 
voormannen en de mannen van de buitendienst. 
Niet alleen telefonisch, maar ik ga ook bij ze langs. 
Ik probeer minimaal een kwart van de tijd buiten 
te zijn. Zo zie en hoor ik wat er buiten speelt. De 
mannen buiten worden vaak vergeten, maar zij 
zijn super belangrijk: ze zijn de oren en ogen in 
de wijk. Zonder de inzet en het enthousiasme van 
de mannen buiten wordt het helemaal niets in 

Duiven,’ weet ze stellig te vertellen. ‘Ik  beoog een 
goede werksfeer. Wij werken wel met beeldbestek-
ken en de aannemer moet zich aan het contract 
houden, maar bij mij is er echter altijd ruimte voor 
overleg als de aannemer zelf aangeeft ergens niet 
aan te kunnen voldoen om bepaalde redenen. 
Samen gaan we dan op zoek naar een oplossing. 
Als de aannemer weet waar de knelpunten zitten 
en inzet toont, dan wil ik nog wel eens de andere 
kant op kijken als de rest van de wijk op beeld is. 
Ik word pas  boos als de aannemer bewust zaken 
achterhoudt. Uiteindelijk kom ik daar toch altijd 
wel achter.’
In tijden van drukte wordt het toezicht op het 
groen als eerste uitbesteed. Het is echter erg 
belangrijk om binding te houden met buiten, 
vindt Oosterink: ‘Een externe toezichthouder is 
minder betrokken en toetst alleen of de aannemer 
zijn contract nakomt, terwijl er buiten veel meer 
informatie valt te halen, waar we wat mee kun-
nen. Buiten krijg je antwoorden op vragen zoals 
‘wat zijn “dure” stukken groen? Waar wordt over 
geklaagd? Wat vinden de mensen belangrijk in de 
wijk en waar is behoefte aan? Dit gebruiken we bij 
onze renovatie- en omvormingsplannen, maar ook 
voor de jaarlijks terugkerende snoei- en inboet-
plannen. Ik wil verbeteren en probeer de aan-
nemer daarin mee te nemen. Die komt vaak met 
waardevolle input. Ik maak gebruik van ieder zijn 
kracht, samen kunnen we meer bereiken. Ik vind 
het belangrijk dat mensen met veel plezier werken. 
Dat doe ik zelf ook.’ 

Overheid als leerschool
Bij de gemeente leert Oosterink weer hele andere 
dingen dan bij Heijmans. ‘Vroeger dacht ik nog 
weleens ‘Waarom duurt het zo lang voordat die 
tekening klaar is of antwoord heb op een mail’. Nu 
begrijp ik dat het soms gewoon niet anders is. Er 
ligt ontzettend veel werk en je moet goed in de 
gaten houden wat je kerntaken zijn. Door mijn 
enthousiasme pakte ik alles op wat mij interes-
seerde en dat is veel. Ik voelde me machteloos, 
want mijn doelen waren niet haalbaar. Ik wilde 
te veel en wist te weinig van de organisatie. Mijn 
collega’s hebben mij toen gerustgesteld en aange-
moedigd om door te gaan. Mijn leerles hier is om 
de lat wat lager te leggen. Mijn teamleider zegt dat 
ik de lat nooit lager zal leggen. Ik heb de neiging 
om pas tevreden te zijn als ik het maximale ergens 
uit kan halen met de middelen die ik heb. Ik ben 
nu zover dat ik mij  focus op de dingen die ik wel 
kan bereiken en waar ik goed in ben en bedenk 
me dan dat de rest dan wel komt. Ook het team-
gevoel is anders dan bij Heijmans. Daar had je één 
gezamenlijk belang; samen zorgden wij ervoor dat 

we een goed product afleverden. Maar gemeenten 
hebben een veel grotere verantwoordelijkheid. 
Het onderhoud van het groen is er slechts een 
onderdeel van. Binnen onze vakgroep zijn we met 
zijn drieën. Elk hebben we onze eigen specialiteit 
waarop we ons focussen; beleid – beheer – uitvoe-
ring. Je werkt dus relatief alleen. Ik ben daardoor 
zelfstandiger en slagvaardiger geworden.’
Het samenwerken met andere disciplines binnen 
de gemeente zoals bijvoorbeeld civiel, maar ook 
dienstverlening, zorgt voor een schat aan infor-
matie en een andere kijk op zaken. Ik begrijp de 
organisatie nu beter, waardoor het makkelijker is 
om erin te werken. Bij Heijmans ging het vaak over 
geld. Hier bespreken we in het teamoverleg ook 
wat politiek gevoelig ligt, hoe we de overlast kun-
nen beperken, wie we moeten informeren en op 
welke manier. Ook is het erg leerzaam om nu aan 
de opdrachtgeverskant te staan. Ik weet nu wat er 
voor nodig is om een project tot stand te brengen, 
waar de budgetten vandaan worden gehaald en 
wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook kun je eens 
bij andere aannemers in de keuken kijken en weet 
ik nu wat een aannemer sterk maakt.’  
Gemeente stimuleert persoonlijke ontwikkeling
Niet alleen heeft ze meer begrip en respect gekre-
gen voor hoe een gemeente werkt, ze kan deze 
werkgever zelfs aanraden aan ander jong talent. ‘Bij 
een gemeente zoals Duiven is meer aandacht voor 
personen op de werkvloer dan in het bedrijfsleven. 
Deze gemeente zet in op persoonlijke ontwikke-
ling. Ik jaag geen carrière na, maar ik heb wel mijn 
eigen doelen die ik in samenwerking wil bereiken. 
Binnen de gemeente Duiven is daar alle ruimte 
voor. Ik bepaal samen met mijn leidinggevende de 
competenties die ik wil ontwikkelen. Ik mag doen 
en oppakken waar ik goed in ben en wat ik leuk 
vind. Ik merk dat ik van deze benadering erg geluk-
kig word. Ik heb van mijn hobby echt mijn werk 
gemaakt.’ 

Vier P’s
Als Oosterink haar werk indeelt in de vier P’s 
‘power’ (slagkracht), ‘pijn’ (doorzettingsvermogen), 
passie, en ‘prestatie’ (strategisch inzicht), vertelt zij: 
‘De percentages ontlopen elkaar niet veel. Mijn 
passie voor het vakgebied is groot en is samen met 
prestatie de belangrijkste drijfveer voor mij. Maar 
zonder slagkracht en doorzettingsvermogen kom 
je echter nergens.’ 

YOUNG GREEN PROFESSIONALS
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schoner milieu
‘De motoren van onze mobiele kranen en tractoren 
voldoen aan de Tier 3B-norm. Het gros van onze 
voertuigen heeft een Euro VI-motor, voor inzet 
in de binnenstad hebben we Silent-uitgevoerde 
Euro VI-auto’s en op de daken van het bedrijf en 
van mijn huis liggen zonnepanelen’, somt Kees 
Weijtmans op. Ook is Weijtmans zeer actief op het 

vlak van biobased economy: snoei- en rooiafval 
wordt in de vorm van houtsnippers naar biomas-
sacentrales gebracht en er worden houtstammen 
geleverd aan pelletkorrelproducenten. 

Biobased economy 
Weijtmans haalt stamhout op bij groenvoorzie-
ningsbedrijven door het hele land. Per jaar levert 

dat 15 duizend ton op. Een verwerker in Venray 
schilt en versnippert dit stamhout, en in een vol-
gende fase worden de houtsnippers omgevormd 
tot houtpellets oftewel geperste houtkorrels, die 
door hun hoge energiewaarde nuttig zijn voor 
industriële toepassingen zoals elektriciteitscen-
trales. Houtpellets hebben een lagere emissie van 
rookgassen dan andere biobrandstoffen. 

Boomrooierij Weijtmans, een bedrijf dat al sinds 1800 bestaat, past zich aan de tijd en zijn omgeving aan. Qua materieel is dit te zien aan de drie unieke 

telescoopkranen, die tot op 32 meter hoogte takken kunnen grijpen en afzagen. hiermee kan het bedrijf veilig en gecontroleerd bomen rooien. Maar 

ook denkt Weijtmans na over een schonere toekomst. 

Boomrooierij Weijtmans: ‘Van 
al die tonnen houtafval kun 
je heel wat T-shirtjes maken!’
Hout heeft een bredere toekomst dan wij nu denken
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Ook voert Weijtmans houtsnippers af uit eigen 
werken en van klanten. Hoveniers en grootgroen-
voorzieners lossen hun snippers in depots, waar 
Weijtmans ze komt ophalen. ‘Dit gaat om onge-
veer honderd ton houtsnippers per week’, vertelt 
Weijtmans. ‘Die brengen we naar verschillende 
lokale biomassacentrales, zoals in Meerhoven, 
Cuijk of Duiven, voor de ontwikkeling van groene 
stroom. We verzorgen ook gecombineerde 
vrachten met snippers en stamhout. En voor het 
afvoeren van blad en snoeihout kun je ook bij ons 
terecht.’ 

Brede toekomst voor hout
Kees Weijtmans denkt al na over de verre toekomst. 
‘Op vele plekken wordt al milieubewust gedacht 
en gehandeld. Maar het kan beter’, filosofeert de 
boomrooier. ‘Er zijn tal van alternatieven voor hout- 
en snoeiafval die verder doorontwikkeld kunnen 
worden en die de overheid zou moeten omarmen. 
Niet om er snel mee te kunnen scoren, maar om 
op de lange termijn een schoner milieu te waar-
borgen. Men kan van hout bijvoorbeeld kleding 

maken. Iedereen kent viscose, de kledingstof van 
natuurlijke houtvezel, maar er zijn tegenwoordig 
tal van milieuvriendelijke manieren om vezels uit 
houtstukjes te maken. We vergeten hoe multitoe-
pasbaar hout is, dat het niet alleen maar geschikt 
is om direct op te stoken! Houtvezels zijn ijzersterk, 
feitelijk nog sterker dan staal. Er zou een hele 
cascadekolom op touw gezet moeten worden van 
het hergebruik van hout, voor bouwmaterialen, 
kleding en niet te vergeten de bioplasticindustrie. 
De grondstoffen voor bioplastics zijn nu zetmeel, 
suiker, cellulose, eiwitten enzovoort, afkomstig uit 
biobased materialen zoals mais, suikerriet, hout en 
aardappels. Maar in de toekomst zullen ook rest-
materialen en afvalstromen hiernaartoe moeten 
gaan. De allerlaatste stap in de recyclekolom zou 
dan verbranding in een biocentrale kunnen zijn. 
Want van al die tonnen die wij nu laten opstoken, 
kun je heel wat T-shirtjes maken!’

ADVERTORIAL

Weijtmans haalt stamhout 

op bij groenvoorzienings-

bedrijven door het hele land. 

Per jaar levert dat 

15 duizend ton op
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Saver spreekt al met afvalverwerker Sita over 
de levering van koelwater uit de nabijgelegen 
afvalverbrandingsinstallatie van dat bedrijf. ‘Wij 
gebruiken nu nog geen koelwater, maar het zou 
uitstekend geschikt zijn.’ Koelwater is vaak wat 
men noemt ‘dood water’. Alle bacteriën zijn eruit, 
net als de zuurstof. Het kan dan ook niet zomaar 
in grote hoeveelheden geloosd worden. Dat zou 
de ecosystemen in het water uit balans brengen. 
‘Voor onkruidbestrijding is het daarentegen ideaal, 
omdat het al voorverwarmd is. Dat scheelt veel 
energie. Een prima vorm van hergebruik dus.’

herbestemming
De Roosendaalse afvalinzamelaar is steeds naar-
stig op zoek naar methoden om afval een nut-
tige herbestemming te geven. In samenwerking 
met machinebouwer Wave Weed Control en met 
Lecoba, een van de dealers van de Wave-machines, 
heeft Saver methoden ontwikkeld om voorver-
warmd water in te zetten bij heetwateronkruidbe-
strijding. Het bedrijf gebruikt onder meer biomassa 
uit tuinen en openbaar groen om water voor te 
verwarmen. 

De belangrijkste doelstelling daarbij is om de CO2-
uitstoot bij de chemievrije onkruidbestrijding terug 
te dringen. Maar om daar goed zicht op te krijgen, 
is nog geen sinecure, vertelt Oudijn. ‘Om een reële 
CO2-reductie te bewerkstelligen, moet wel zorg-
vuldig het hele proces gemonitord worden. Alle 
daarin voorkomende emissies moeten meegeno-
men worden in de eindcalculatie.’ 

Ervaring
Dat vergt het nodige rekenwerk, maar ook erva-
ringsdeskundigheid, zegt Oudijn. ‘Soms moet je 

Met voorverwarmd 
afvalwater onkruid te lijf

het klinkt misschien niet erg hygiënisch, onkruid bestrijden met industrieel afvalwater. Maar wie bedenkt dat veel afvalwater gewoon schoon restwater 

is, ziet al snel kansen voor hergebruik. ‘Koelwater uit industriële processen is bijvoorbeeld heel geschikt voor onkruidbestrijding’, zegt arjan Oudijn, 

plaatsvervangend hoofd onkruidbestrijding van het afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf saver uit Roosendaal. Dat hergebruik biedt ook kansen voor 

het terugdringen van de CO2-uitstoot bij chemievrije onkruidbestrijding met heet water. steeds vaker wordt bij heetwateronkruidbestrijding voorver-

warmd water gebruikt. 

Auteur: Peter Jansen

Gebruik afvalwater kan CO2-uitstoot bij chemievrije 

onkruidbestrijding terugdringen 

Wave-dealer Lecoba ontwikkelde voor Saver een aangepaste tank voor de inname van heet water. Behalve extra warmte-isolatie zijn er ook verschillende accessoires in de tank verwerkt die het 
werken met heet water veilig moeten maken. Zo slaat het vulsysteem automatisch af en wordt de warmwaterslang tegen frictie en slijtage beschermd door rollende geleiders op de juiste 
plaatsen. 
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ook gewoon durven beginnen met zo’n traject 
om die ervaringsdeskundigheid op te bouwen. 
Gewoon doen dus. Vaak stuit je dan gaandeweg 
toch nog op handelingen in het traject die onvoor-
ziene emissies veroorzaken.’
Het idee om met voorverwarmd water te gaan 
werken, lijkt al langer in de lucht te hangen. 
Voordat Lecoba met Saver de eerste experimen-
ten deed met deze werkwijze, hield Wave Weed 
Control al rekening met een dergelijke ontwikke-
ling. De Wave-machines zijn zonder enige aanpas-
sing geschikt om water tot een temperatuur van 
zestig graden te tanken. ‘We zagen dit aankomen’, 
zegt Jan van der Zanden, sales-directeur van Wave 
Weed Control, daarover. ‘In onze sector zijn we 
intensief bezig met de reductie van broeikasgas-
sen. Dat is nu eenmaal een groot thema.’

Creatief
En dus zijn ook andere partijen in de markt creatief 
met het onderwerp bezig. Een goed idee wordt 
immers zelden op één plaats tegelijk geboren. Zo 
is ook het Rotterdamse aannemingsbedrijf Punt al 
op het idee gekomen om, net als Saver, snoeiafval 
te gebruiken om het water voor de onkruidbe-
strijding voor te verwarmen. Aannemingsbedrijf 
Verheij in Sliedrecht maakte een Empass-machine, 
een soortgenoot van de Wave-machines, geschikt 
voor de inname van voorverwarmd water. 
Uitvoerder Ergon in Eindhoven zet zonneboilers in 
om water voor te verwarmen.

Lecoba geeft deze innovatie ook een duwtje in de 
rug. De Wave-dealer heeft de Wave-machines van 
Saver uitgerust met een extra geïsoleerde rvs-tank 
om, na het tanken, het hete water beter op tem-
peratuur te houden. Voor heetwateronkruidbestrij-
ding is water nodig dat tot net onder het kookpunt 
wordt gebracht. ‘De machine hoeft het water 
dus ongeveer 45 graden minder op te warmen. 
Dat genereert een forse energiebesparing op de 
belangrijkste bron van CO2-emissie bij de heetwa-
teronkruidbestrijding. In termen van CO2-uitstoot 
hebben we het dan over een besparing van ruim 
50 procent bij het op temperatuur brengen van 
het water in de Wave-machines’, rekent Van der 
Zanden voor. 

nauwkeurig
De eerstvolgende te verwachten innovaties in 
heetwateronkruidbestrijding hebben volgens Van 
der Zanden ook nadrukkelijk te maken met de 
reductie van broeikasgassen. Hij denkt onder meer 
aan de verdere doorontwikkeling van de sensor-
technologie in zijn eigen Wave-machines. ‘Hoe 
nauwkeuriger je de plantjes kunt raken met een 
straal heet water, hoe minder water je nodig hebt. 
Daar is nog winst te boeken.’
Ook denkt Van der Zanden dat in beleid en plan-
ning nog milieuwinst te boeken is. ‘Opdrachtgevers 
zijn nog te zeer gewend aan het “rondje om de 
kerk”. Ze plannen onkruidbestrijding zoals ze dat 
gewend waren in het glyfosaattijdperk, hetzelfde 
middel overal op dezelfde wijze toepassen.’ Die 
werkwijze moet volgens Van der Zanden helemaal 
opzijgezet. ‘Chemievrije onkruidbestrijding is veel 
intensiever en daardoor is er veel winst te boeken 
door op bepaalde plekken juist de frequentie meer 
aan de omstandigheden aan te passen. Niet elk 
stuk openbaar groen vraagt om dezelfde behande-
ling. Ken je terrein en pas de onkruidbestrijding 
aan het beeldbestek aan. Stuur verkenners vooruit 
om te bepalen of, en zo ja, wanneer precies de 
onkruidbestrijding het beste ingezet kan worden.’

ACHTERGROND3 min. leestijd

Wave Senor-serie

Jan van der Zanden

‘We zagen deze 

ontwikkeling al van 

ver aankomen’
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Prikkelbare heesters
Planten met doorns of stekels vormen een aparte gewasgroep. niet in botanische of taxonomische zin, maar op het gebied van gebruikswaarde. Met 

een mooie term worden deze gewassen soms aangeduid als ‘defensieve beplanting’, maar eigenlijk gaat het gewoon om prikkels. Een overzicht van 

bedoornde en bestekelde gewassen voor toepassing in de openbare ruimte. 

Auteur: Ronald Houtman
Foto’s: Plants & Pictures
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Het gebruik van heesters met doorns of stekels 
hinkt op twee gedachten. Enerzijds wil een beheer-
der door het toepassen van defensieve beplanting 
voorkomen dat mensen in en door plantvakken 
lopen. Dit kan zijn omdat er objecten staan die 
moeilijk bereikbaar moeten zijn, of omdat het 
simpelweg ongewenst is dat er ‘olifantenpaad-
jes’ in plantsoenen ontstaan. Anderzijds hebben 
burgers soms een hekel aan deze planten. Er zijn 
zelfs berichten van claims tegen overheden omdat 
kinderen ‘gewond’ zijn geraakt door bedoornde of 
bestekelde planten. Dit moet natuurlijk niet leiden 
tot angst om dergelijke planten toe te passen, 
maar het stemt wel tot nadenken. Niet alleen over 
toegepast sortiment, maar ook over de manier 
waarop we met elkaar omgaan in de maatschappij. 
Een andere negatieve eigenschap is dat planten 
met doorns en stekels soms gezien worden als 
papiervangers. Met name de planten met wat 
grotere doorns hebben de neiging om zwerfvuil 
te ‘vangen’. Dit is sterk ontsierend en lastig en 
arbeidsintensief om te verwijderen. 
Gelukkig wegen in veel gevallen de voordelen van 
het toepassen van defensieve beplanting zwaarder 
dan de nadelen. En dan hebben we het nog niet 
eens over de sierwaarde. 

Doorns of stekels?
De termen doorns en stekels worden in de praktijk 
door elkaar gebruikt. Toch is er een morfologisch 
verschil. Een doorn groeit vanuit het hout en is 
dus verbonden met het inwendige van de stengel 
of twijg. Een stekel groeit niet vanuit het hout en 
staat ‘los’ op de stengel of twijg. Ook staan doorns 

altijd op een plaats waar je normaal gesproken 
een tak of een blad zou verwachten; ze zijn dus 
regelmatig geplaatst. Stekels groeien op willekeu-
rige plaatsen. Berberis en Ulex hebben bladdoorns, 
Pyracantha heeft takdoorns en een roos heeft 
stekels. Het mag duidelijk zijn dat de gebroeders 
Grimm geen morfologische kennis van planten 
hadden toen ze hun versie van Doornroosje schre-
ven. Overigens worden in dit artikel geen rozen 
behandeld.  

6 min. leestijd SORTIMENT
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Het woord ‘prikkels’ is geen officiële morfologi-
sche term en wordt voornamelijk in de spreektaal 
gebruikt om zowel doorns als stekels aan te dui-
den.

Bekende geslachten
Van oudsher is er een aantal plantengeslachten 
die veel gebruikt worden in defensieve beplan-
tingen. De bekendste zijn Berberis, Chaenomeles, 
Elaeagnus, Pyracantha en Rubus. De takdoorns van 
Berberis hebben de twijfelachtige reputatie tot de 
gemeenste binnen de sierheesters te behoren. 
Bij veel soorten en cultivars vallen ze niet erg op, 
waardoor ze nog venijniger lijken. Toch is Berberis 
als plant bijzonder veelzijdig. Denk maar aan toe-
passingen als lage en middelhoge hagen van bij-
voorbeeld B. thunbergii en cultivars en B. julianae. 
Maar ook als bodembedekker of vakbeplanter zijn 
de verschillende cultivars van B. thunbergii feitelijk 

onmisbaar, evenals de hybride B. media, waarvan 
drie cultivars bestaan: de groenbladige ‘Parkjuweel’, 
de roodbladige ‘Red Jewel’ en de geelbladige ‘Dual 
Jewel’. Grafbeplanting is in Duitsland en Oostenrijk 
een belangrijke toepassing. Juist bij deze beplan-
tingsvorm zijn de nieuwe(re), visueel aantrekke-
lijke cultivars zoals ‘Admiration’, ‘Maria’ en ‘Orange 
Rocket’ prima bruikbaar.

Chaenomeles is in de ogen van velen een ouder-
wetse plant. En hoewel het marktaandeel de laat-
ste decennia wat is geslonken, blijft het een popu-
laire plant. Met de ietwat warrige groei en de forse 
takdoorns zijn ze de spreekwoordelijke papiervan-
gers. Hoewel er tegenwoordig vrijwel doornloze 
cultivars zijn, geeft de praktijk toch de voorkeur 
aan de oude, veel lager groeiende planten. Goede 
cultivars zijn de rode C. superba ‘Crimson and Gold’ 
en ‘Red Trail’, de roze C. superba ‘Interpitra’ (Pink 

Trail) en de witte C. superba ‘Jet Trail’.  

Een heester die niet echt als doornig wordt 
beschouwd maar het wel degelijk is, is Elaeagnus. 
De wintergroene bladeren onttrekken de – soms 
forse – takdoorns grotendeels aan het zicht. Toch 
is juist de combinatie van doorns en winterhard-
heid de reden van de populariteit van Elaeagnus. 
Daarbij verdraagt de plant veel droogte, kan hij 
zowel in de zon als in de schaduw groeien en ver-
draagt hij (zee)wind. Het meest toegepast zijn E. 
ebbingei en de bontbladige cultivar ‘Limelight’ en 
E. pungens en de bontbladige cultivar ‘Maculata’. 
Beide bontbladige cultivars zijn niet erg stabiel. 
In plaats van bijvoorbeeld ‘Limelight’ is het beter 
om de beduidend stabielere ‘Gilt Edge’ toe te pas-
sen. In plaats van ‘Maculata’ zou gekozen kunnen 
worden voor de stabielere ‘Dicksonii’ of ‘Frederici’, 
hoewel die niet algemeen worden gekweekt.

SORTIMENT

Zanthoxylum simulans Kalopanax septemlobus
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Net als Chaenomeles is ook Pyracantha een klas-
sieke papiervanger. De meeste cultivars worden 
wat hoger en worden voornamelijk in kleine groe-
pen of als leiheester tegen gevels toegepast. De 
bacterievuurresistente ‘Firelight’ is echter een lage, 
breedgroeiende struik. Na een uitbundige bloei in 
het voorjaar geeft deze cultivar talloze oranje bes-
sen in de nazomer. 

Hoewel alle bramen in principe stekels hebben, 
zijn ze bij sommige soorten en cultivars geredu-
ceerd tot een stugge beharing of vrijwel afwezig 
(de doornloze vruchtrassen). Tot de minder venij-
nige Rubus behoren de bodembedekkers R. ‘Betty 
Ashburner’, R. ‘Kenneth Ashburner’, R. pentalobus 
‘Emerald Carpet’ en R. tricolor. De meer venijnige 
Rubus voor de openbare ruimte zijn R. cockburni-
anus en de geelbladige cultivar ‘Wyego’ (Golden 
Vale), R. fruticosus en R. thibetanus ‘Silver Fern’. Deze 
hebben scherpe stekels die vaak iets teruggebo-
gen zijn, waardoor ze zo lekker in je kleding of je 
huid blijven hangen.

Araliaceae
Araliaceae, waartoe ook Hedera behoort, omvat 
een aantal bedoornde en bestekelde struiken en 
kleine bomen. Het bekendst is natuurlijk Aralia. De 
dikke, dicht met stekels bezette takken en grote, 
dubbel tot driedubbel geveerde bladeren zijn 
onmiskenbaar. Het zijn prachtige solitairs, die ook 
nog eens fraai kunnen bloeien en dan druk door 
bijen worden bezocht. 
Een wat onbekender familielid is Kalopanax sep-
temlobus. De dikke, opgaand groeiende takken 
lijken wat op die van Aralia, maar de stekels zijn 
allemaal even groot (wat niet het geval is bij Aralia) 
en veel regelmatiger over de takken verdeeld. Het 
blad is enkelvoudig en handvormig. Bij de variëteit 
maximowiczii zijn de lobben veel dieper inge-
sneden, wat deze grote heester tot kleine boom 
sierlijker maakt. 
Een derde familielid is Eleutherococcus, soms nog 
bekend onder de oude naam Acanthopanax. De 
bekendste soort, E. sieboldianus, is een breed 
opgaand groeiende heester met sterk bedoornde, 

licht grijsbruine twijgen. De bladeren zijn hand-
delig. Deze soort kan worden toegepast in heester-
borders, maar heeft geen bijzondere sierwaarde. 
Naast de groenbladige soort zijn er de witbonte 
‘Variegatus’ en de geelbonte ‘Aureomarginatus’. 
Met name de witbonte ‘Variegatus’ is een fraaie 
struik, die ook als contrastplant in heesterborders 
kan worden toegepast. 

Erwtenstruik en kiespijnboom
Naar deze ietwat vreemde Nederlandse namen 
luisteren Caragana en Zanthoxylum. De erwten-
struik (Caragana) dankt zijn naam aan de zaden, 
die eruit zien als erwten. Ze zitten eveneens in 
peulen, wat logisch is omdat ze familie van elkaar 
zijn. Er zijn veel soorten die allemaal bedoornd zijn 
en soms ook nog stekels hebben. Als vulheester, 
speciaal voor warmere en drogere locaties, is C. 
arborescens  prima geschikt. Het is een forse struik 
met gedeeld blad en kleine gele bloemen. De cul-
tivars ‘Lorbergii’ (opgaand en met fijn ingesneden 
blad), ‘Pendula’ (treurvorm) en ‘Walker’ (treurvorm 

SORTIMENT

Berberis thunbergii 'Atropupurea Nana'
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met fijn ingesneden blad) worden gewoonlijk op 
een halfstam gekweekt. Ze zijn veel beter op hun 
plaats in de particuliere tuin. Andere soorten die 
in de openbare ruimte kunnen worden toegepast 
maar in de praktijk weinig worden gekweekt, zijn 
C. aurantiaca, C. maximowicziana en C. tragacan-
thoides.

Zoals zo veel planten werd ook Zanthoxylum 
gebruikt in de volksgeneeskunde. Zo werden delen 
van Z. americanum door de Noord-Amerikaanse 
indianen gebruikt om verlichting te geven bij kies-
pijn. Hiervoor kauwde men op gedroogde bast en/
of gedroogde vruchten. Zo komt deze soort aan de 
naam kiespijnboom. Van andere soorten worden in 
Azië de bessen vermalen en als peper gebruikt. Dit 
wordt in Japan vooral gedaan met de zaden van Z. 
piperitum; in China en Nepal worden vooral Z. ala-
tum en Z. simulans hiervoor gebruikt. Zanthoxylum 
is zeker geen algemeen voorkomende struik (klei-
ne boom), maar als solitair best de moeite waard. 
De bloemen zijn onopvallend; de planten moeten 
het hebben van de rode tot zwarte vruchtjes en 
van de doorns. De jonge twijgen zijn bezet met 
scherpe bladdoorns, vaak in paren op de twijgen 
geplaatst. Deze blijven bij het ouder worden zicht-
baar als piramidevormige uitsteeksels op de oude 
takken en de stam. 

aan de kust
Het kan toeval zijn, maar er zijn enkele doornige 
heesters die uitermate geschikt zijn voor toepas-
sing aan de kust. Dit zijn Genista, Hippophae, 
Lycium en Ulex. Deze drie gewassen zijn zeer zee-
windbestendig. Helaas bezitten ze niet allemaal 
een even grote sierwaarde. Toch zijn ze wel toepas-
baar, al is het maar als duinbeplanting. De mooiste 
van deze drie, Hippophae, is een breed opgaande 
struik met bruine bedoornde twijgen en groengrij-
ze bladeren. De plant is tweehuizig, wat inhoudt 
dat er een mannelijke cultivar (‘Pollmix’) nodig is 
om een vrouwelijke te bestuiven. De bekendste 
vrouwelijke cultivar is ‘Leikora’. Deze draagt (na 
bestuiving) oranje vruchten, die mooi afsteken 
tegen het lichte blad. Een lager groeiende cultivar 
is ‘Darsspel’ (Silver Star). Als het over doorns gaat, 
kunnen we niet om Ulex heen. Deze struik is een en 
al doorn. De kleine blaadjes die in de struik zitten, 
vallen al vroeg in de zomer af en de plant bestaat 
dus geheel uit doornige twijgen. Iedere twijg, hoe 
klein ook, is scherp gepunt. Er zijn verschillende 
soorten en cultivars die allemaal geel bloeien met 
vlinderbloemige bloemen en vaak alleen in hoogte 
verschillen. Naast de ‘gewone’ U. europaeus is U. 
gallii ‘Mizen Head’ de laagste. Opvallend is dat de 
gevulde bloemen van U. europaeus ‘Flore Pleno’ 
zeer aangenaam naar kokos geuren. Lycium bar-

barum, de boksdoorn, is een onopvallende struik 
met sterk groeiende, overhangende takken. De 
kleine bloemetjes zijn paars met een geel hartje 
en worden gevolgd door oranje vruchten. Dit zijn 
de zogenaamde gojibessen. Deze staan op dit 
moment sterk in de belangstelling als superfood. 
Als plant is Lycium wat kleurloos; hij groeit eigen-
lijk te sterk om in een gecultiveerde omgeving 
te worden toegepast. Daarom is deze plant juist 
geschikt voor ruigere beplantingen in duinen en 
aan de kust. 
Genista is een beetje een vreemde eend in de bijt. 
Slechts enkele soorten hebben doorns: G. anglica, 
G. germanica en G. hispanica. Het zijn alle drie 
bescheiden struikjes met kleine scherpe doorns. 
Voor speciale toepassingen, zoals kleine plantvak-
ken of natuurlijke beplantingen, zijn ze geschikt, 
maar als het op sierwaarde aankomt, zijn cultivars 
van G. tinctoria of het nauw verwante Cytisus 
mooier en breder toepasbaar. Maar die hebben 
geen doorns…

SORTIMENT

Lycium barbarum Chaenomeles superba 'Jet Trail'
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Drijvende eilanden met vaste planten, volgens 
mij is dat nog nooit gedaan.
Jan Verhoeven: ‘Het is niet helemaal uniek; er 
is een ander bedrijf dat het ook wel doet. Als 
HelkantPlant hebben wij eerder dergelijke pro-
jecten gedaan, bijvoorbeeld in het project Port of 
Amsterdam.’

Hoe ziet de oplossing er technisch uit? 
Jan Verhoeven: ‘Houten bakken, gemaakt van 
pallets, die drijvend worden gehouden met EPS-
platen. Daarop is een dunne laag substraat aan-
gebracht. Het geheel is vervolgens weer afgedekt 
met een juten mat of een kokosmat. Het substraat 
maakt altijd contact met het water, zodat het nooit 

kan uitdrogen. De eilanden zijn hoofdzakelijk 
bevestigd aan paaltjes die in de bodem geslagen 
zijn en met een paar kettingen en ankers aan de 
bodem.’

Waarom hebben jullie voor deze oplossing 
gekozen?
Richard Welter: ‘Het water was te diep om de vaste 
planten direct te planten en op het talud was 
geen plaats. Aanvullen van het talud met extra 
grond was geen optie.’

Hoe groot is het project?
Richard Welter: ‘Het gaat om acht eilanden, elk 
ongeveer 17 m² groot. Per vierkante meter zijn 
ongeveer vijftien planten geplant.’

Welke planten zijn gekozen? 
Richard Welter: ‘De keuze voor de plan-
ten is gemaakt in nauw overleg met het 
Hoogheemraadschap van Delfland, de landschaps-
architect van Ingenieursbureau Den Haag en 
Helkantplant. Het groen is zo gekozen dat er geen 
exoten bij zitten en dat de vogels de planten niet 
uit de eilanden trekken. Concreet zijn de volgende 
planten toegepast: moerasspirea, moeraszegge, 
beekpunge, grote kattenstaart, kalmoes, gele lis, 
kleine lisdodde en grote egelskop.’
    
De oplossing ligt er nu ongeveer een seizoen. 
Hoe doen de planten het? 
Richard Welter: ‘De planten doen het goed en 
groeien snel. De inboet zal ca. 5% bedragen.’

Hoe lang gaat deze oplossing mee? 
Richard Welter: ‘We gaan vooralsnog uit van vijf 
jaar. Doordat we nog geen uitgebreide ervaringen 

hebben, valt dit moeilijk te voorspellen voor de 
langere termijn.’

Hoe zijn jullie bij HelkantPlant terechtgeko-
men? Wat voor soort inschrijving was er? Op 
basis van welke argumenten hebben zij de aan-
besteding gewonnen?
Richard Welter: ‘Drie marktpartijen is gevraagd om 
offerte uit te brengen op basis van een werkom-
schrijving. De gunning is gedaan op basis van de 
laagste prijs.’

Hebben jullie overlast van waterwild?  
Richard Welter: ‘Met de komst van de drijvende 
eilanden heeft het waterwild de ruimte gekregen 
om zich rustig te settelen. Zo zijn er binnen drie 
maanden drie meerkoetnesten waargenomen.’

ACHTERGROND2 min. leestijd

Liesbeth Verhoeven
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In de periode waarin deze Stad + Groen verschijnt, zijn er weer interessante 
gebeurtenissen in ons kikkerlandje.  In politiek Den Haag worden volgens 
oude traditie op Prinsjesdag de kabinetsplannen gepresenteerd. En de 
Algemene Beschouwingen vormen voornamelijk het startschot voor de verkie-
zingen van 2017. Het kabinet zal namelijk de oppositie de wind uit de zeilen 
willen nemen en inzetten op ouderen, veiligheid en justitie.
Uit de uitgelekte plannen weten we al ruim voor Prinsjesdag dat er 300 mil-
joen euro extra naar veiligheid, ouderen en kinderen uit arme gezinnen zal 
gaan. Verder zal iedereen in Nederland er weer wat op vooruitgaan in koop-
kracht. 
Als u deze column leest, zullen de eerste analyses en discussies alweer zijn 
losgebarsten en heeft u ongetwijfeld ook een mening gevormd. Of laat de 
politiek u geheel onberoerd? Dat kan ik mij niet voorstellen. Sterker: als u niet 
politiek geïnteresseerd bent, kunt u niet professioneel en betrokken onderne-
men in de openbare ruimte.
Als groene ondernemers zijn wij als geen ander betrokken bij en afhankelijk 
van politieke besluitvorming. Voornamelijk lokaal, maar ook landelijk. U moet 
echt weten wat er speelt om partner te kunnen zijn van uw opdrachtgever. En 
dat geldt niet meer alleen op het gebied van bomen, sportvelden, plantvakken 
en waterhuishouding.
De invulling van social return, Participatiewet, burgerparticipatie, circulaire 
economie, duurzaamheid, bezuinigingen, welzijn van burgers en tientallen 
andere thema’s is voor ons uiterst relevant. Er worden zelfs geheel nieuwe ver-
dienmodellen voor ontwikkeld.

We hoeven alleen maar de politieke beladenheid van het beruchte onkruidbe-
strijdingsdossier in uw herinnering te roepen.
Veel van deze onderwerpen worden ongemerkt toch top-down het land in 
gestuurd en via de lokale politiek hebben wij er dan toch vaak mee te maken. 
Uw interesse en kennis zijn dus onontbeerlijk. Uw interesse, uw mening, maar 
vooral ook uw doen en laten doen er echt toe.
Hoe gaat u om met al die veranderingen in de samenleving en wat is uw posi-
tie en taak hierin? Het is helemaal geen ‘filosofisch gedoe’ om u hier eens op te 
bezinnen. We richten ons vaak op ons vak, omzet, kwaliteit en resultaat. Maar 
minstens zo interessant is hoe u over tal van maatschappelijke thema’s denkt 
en hoe u daarnaar handelt.
Ik herinner mij een bijeenkomst in 2013 bij een sociale werkvoorziening (sw) 
over de nieuwe Participatiewet. De fractievoorzitter van het CDA in de Eerste 
Kamer, Elco Brinkman, was te gast. Een van de bezoekers, een vooraanstaand 
man in de sw-wereld, ging staan en klaagde over de trage en onduidelijke 
politieke besluitvorming rond dit thema. 
Brinkman, die zijn leven lang al in Den Haag rondloopt, antwoordde door-
tastend. ‘Meneer, u moet hier niet gaan afzitten wachten wat er in Den Haag 
wordt besloten. U moet zelf hard aan de slag gaan om mensen aan werk te 
helpen. Binnen de bestaande mogelijkheden kan er al veel. Met een beetje lef 

en durf komt het dan altijd goed.’ 
Het klinkt misschien goedkoop, maar er zit een kern van waarheid in. Die 
houdt in dat we het niet van de politiek en de verzorgingsstaat moeten ver-
wachten, maar zelf de hand aan de ploeg moeten slaan. Wat doet u om men-
sen aan een betaalde baan te helpen, om onze jeugd een vak te leren, om een 
buurt leefbaar te maken? Als wij als ondernemers en burgermaatschappij daar 
nu eens zelf mee aan de slag gaan, dan kan de overheid nog verder inkrimpen 
en zich richten op haar kerntaak: zorgen voor onze veiligheid. Zodat uw en 
mijn kinderen een vredig en rustig leven kunnen leiden. 

De nieuwe plannen van het kabinet lijken weer meer die kant op te gaan. Dat 
is het positieve geluid van deze Prinsjesdag, ondanks de indruk dat dit een 
reactie is naar aanleiding van de steeds bozer wordende wereld om ons heen.
De bezuinigingen in overheidsland hebben misschien minder omzet in onze 
sector veroorzaakt, maar ze werpen de samenleving wel meer op zichzelf 
terug. Geweldig, toch? Dan is participatie in de breedste zin altijd winst.
‘De eerste taak van de overheid is om de mensen te beschermen, niet om hun 
leven te beheersen’, aldus de 40e president van de VS, Ronald Wilson Reagan.

Wilco Boender
Commercieel Manager
Verheij Integrale groenzorg

Prinsjesdag 
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kunt u niet professioneel en betrokken 

ondernemen in de openbare ruimte
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Je hoeft deze dagen niet ver te zoeken om te 
begrijpen welke symboliek vuur heeft. Menig 
vakantieganger heeft afgelopen zomer de eeu-
wige vlam bij het graf van de onbekende soldaat 
onder de Arc de Triomph in Parijs aanschouwd, 
terwijl de vuurzee in de heuvels rondom Benidorm 
andere vakantiegangers letterlijk voor hun leven 
deed rennen. Zij die niet op vakantie gingen, 
konden in augustus en september zien hoe het 
olympisch vuur werd ontstoken bij aanvang van 
de Olympische en de Paralympische Spelen in 
Rio de Janeiro, om vervolgens dagenlang aan de 
tv gekluisterd te zitten. Daar zagen ze hoe vele 
atleten het vuur uit hun schoenen liepen om hun 
persoonlijke records te verbreken. Als er de afgelo-

pen weken één ding duidelijk is geworden, dan is 
het wel dat vuur symbool staat voor eeuwigheid, 
onvergankelijkheid en snelheid. Laat dat nu net 
de speerpunten zijn van de HOAF Weedair. ‘De 
HOAF Weedair is een onkruidverbrander met een 
grote capaciteit’, zegt Menno Looman van HOAF 
Weedcontrol. De onderneming uit Oldenzaal 
heeft de afgelopen 50 jaar veel kennis en ervaring 
opgedaan op het gebied van gasgestookte infra-
rood- en brandertechnologie. Die past het bedrijf 
tegenwoordig toe in producten zoals infrarood-
stralingsverwarming voor industriële en commerci-
ele toepassingen, lamineerovens voor het lamine-
ren van glas en apparaten voor het repareren van 
asfaltwegen. Het thermisch beheersen van onkruid 

in de openbare ruimte is eveneens een toepassing 
van HOAF Weedcontrol.

Warme lucht
De werking van de HOAF Weedair is in feite zeer 
eenvoudig. ‘Het laat zich het makkelijkst omschrij-
ven als een oventje dat op zijn kop staat’, vervolgt 
Looman. ‘Het vuur in de oven wordt gevoed door 
gas uit een gasfles achter op de drager. De schoor-
steen leidt naar beneden. Een ventilator koelt 
de verwarmde lucht van 1.000 graden Celsius af 
tot ongeveer 700 graden Celsius. Die tempera-
tuur blijft constant, om een optimaal resultaat te 
behalen. De hete lucht die over het onkruid wordt 
geblazen, raakt het onkruid, waardoor het ver-

Met de vlam in de pijp!
HOAF Weedair doet onkruid verwelken over een grotere afstand per dag 

Met de wetenschap dat vuur het meest destructieve natuurverschijnsel is dat ons kan overkomen, is het te begrijpen dat het een populaire methode is 

om onkruid op een milieuvriendelijke wijze te verwijderen. HOAF gaat nog een stap verder. Behalve dat de HOAF Weedair onkruid op een 

milieuvriendelijke manier verwijdert, kunnen gemeenten en loonwerkers er ook een grotere afstand per dag mee afleggen.

Auteur: Guy Oldenkotte
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welkt.’ Omdat onkruid een sterke overlevingsdrang 
heeft, is het volgens Looman lastig in te schatten 
hoe vaak een gebied moet worden aangepakt. 
‘Temeer omdat verschillende factoren invloed heb-
ben op de weerbaarheid van onkruid. Maar nor-
maal gesproken zou vier keer per jaar voldoende 
moeten zijn om een gebied onkruidvrij te houden.’ 
Lezers die vrezen dat ze de gastoevoer moeten 
aanpassen om de HOAF Weedair te kunnen omto-
veren in een vlammenwerper, kunnen gerust zijn. 
‘Het is haast onmogelijk dat de vlammen uit de 
oven het straatoppervlak bereiken. Zelfs al zou 
het zo ver komen, dan voorkomen speciale von-
kenvangers dat vonken of vuur daadwerkelijk met 
het straatoppervlak of de omgeving in aanraking 
komen.’ Het idee dat het verbranden van onkruid 
kan leiden tot brand, gaat dus niet op voor de 
HOAF Weedair.

Grote afstand
Wat de beste methode in ons land is om onkruid 
op verharding te bestrijden, daarover verschillen 
de meningen. Maar volgens Looman staat één ding 
vast: ‘Met de HOAF Weedair kunnen gemeenten en 
loonwerkers de meeste meters per dag maken.’ De 
constructie heeft een standaardwerkbreedte van 
1 meter. De werksnelheid is zo’n 1,5 tot 2 kilome-
ter per uur, afhankelijk van de luchtvochtigheid, 
de hoeveelheid onkruid en de soort onkruid die 
op de verharding aanwezig is. ‘De lpg-tank bevat 
voldoende gas om tien uur continu te branden. 
Bovendien is het hele systeem lichtgewicht; het 
weegt maar 170 kg. Daardoor kan het op bijna elke 
soort onderstel worden geplaatst. De optionele 
side shift helpt om op elke plek te kunnen komen.’ 
Looman merkt op dat de HOAF Weedair dankzij de 
lichtgewicht constructie zelfs geplaatst kan wor-
den op John Deere-basismaaiers. Bij Van Bergen 
Mechanisatie te Haren, een bedrijf dat gespeciali-

seerd is in mechanisatie, weten ze daar alles van. 
‘We hebben de HOAF Weedair al op verschillende 
systemen geplaatst’, zegt directeur Ard van Bergen. 
‘Het is een systeem dat zich redelijk eenvoudig op 
verschillende voertuigen laat plaatsen.’ Van Bergen 
roemt vooral de flexibiliteit van het systeem. ‘Het is 
eenvoudig te bedienen en de twee wielen voorop 
zorgen dat het geheel makkelijk draait. Bovendien 
vergt het weinig tijd om te verwisselen. Binnen een 
paar minuten heb je de HOAF Weedair ontkoppeld 
of aangekoppeld.’ Volgens de mechanisatiespecia-
list is de methode volledig veilig en zijn er weinig 
kwetsbare delen. ‘Alles is weggewerkt, waardoor 
het onmogelijk is om in aanraking te komen met 
de hete lucht of het vuur. De lpg-fles ligt stevig 
achterop de drager en het gas wordt door middel 
van een gewapende slang naar het oventje geleid. 
De unit voorop de drager heeft ook geen uitste-
kende delen waar men over kan vallen of achter 
kan blijven haken. Het is een volstrekt veilige 
methode en ook de unit zelf is volledig veilig.’ 
De HOAF Weedair is inmiddels bij verschillende 
loonwerkers en gemeenten in gebruik. ‘Voor loon-
werkers en gemeenten is het niet alleen belangrijk 
dat het onkruid verwijderd wordt, maar ook dat 
ze veel meters per dag kunnen maken’, zo licht 
Ard van Bergen die keuze toe. Een van de gebrui-
kers van de HOAF Weedair is aannemingsbedrijf 
Hooge uit Ees. ‘Wij zetten onze HOAF Weedair 
in voor het reinigen van trottoirs en paden op 
begraafplaatsen en campings’, zegt Harma Hooge. 
Aannemingsbedrijf Hooge heeft sinds dit voorjaar 
een HOAF Weedair, die geplaatst is op een Nimos. 
‘Enkele grote voordelen zijn dat je direct resultaat 
ziet en dat je relatief snel kunt werken. Dat laatste 
is belangrijk, want alles moet tegenwoordig snel.’ 
Hooge schat dat een snelheid van 2 kilometer per 
uur zeker gehaald wordt. Voordat Hooge besloot 
om de HOAF Weedair aan te schaffen, bekeek 

ze verschillende oplossingen. ‘Er zijn meerdere 
methodes om onkruid op verharding op een 
milieuvriendelijke wijze aan te pakken, maar die 
hadden allemaal hun beperkingen. Branden blijft 
lastig wanneer je dat in smalle steegjes moet doen 
waar coniferen naast staan. Onkruid verwijderen 
met stoom zou kunnen, maar dan blijf je bezig met 
water vullen. Bovendien maakt de watertank je 
systeem behoorlijk zwaar. Je moet het namelijk wel 
de hele tijd meenemen.’ Hooge is positief over het 
verwijderen van onkruid met hete lucht. ‘Maar het 
is wel belangrijk dat de gemeente een goed veeg-
beleid heeft’, merkt ze op. ‘Je ziet nu steeds meer 
vervuiling en overlast door onkruid, omdat de 
alternatieve methodes een ander resultaat geven 
dan Roundup. Ook voor ons is het momenteel nog 
zoeken naar de beste methode. Wij denken dat 
vier beurten per jaar voldoende moet zijn om een 
verharding onkruidvrij te houden.’ Dat laatste bete-
kent wel dat gemeenten extra budget moeten vrij-
maken om aannemers in staat te stellen om vaker 
onkruid te verwerken. ‘De tijd is voorbij dat twee 
keer per jaar Roundup aanbrengen voldoende 
was om onkruid weg te houden.’ De wens van de 
overheid vergt dus acceptatie en een andere aan-
pak, die niet alleen bij de aannemers kan worden 
neergelegd.  
Het typisch Nederlandse klimaat biedt een per-
fecte voedingsbodem voor onkruid. Het blijft een 
lastige klus om straten en stoepen toch te laten 
voldoen aan de gestelde eisen. Duidelijk is echter 
wel dat de HOAF Weedair, hoewel hij gebruikmaakt 
van warme lucht, zeker geen ‘gebakken lucht’ ver-
koopt.

ACHTERGROND5 min. leestijd

De HOAF Weedair wordt gevoed door een gasfles achter op de drager. Menno Looman
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bijzondere van punt
Onze missie is CO2-neutraal en chemievrij onkruidbeheer, gebruik makend van lokale middelen en 
lokale mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Ons doel is duurzaam onkruid bestrijden. Wij maken zo weinig mogelijk gebruik van fossiele brand-
stoffen. We rijden waar mogelijk electrisch en (lokaal) snoeiafval is ons stookmateriaal. We werken 
met mensen uit lokale sociale vangnetten en leiden op en bieden ze een volwaardige werkplek.

BLUE-GREEN®
heet-watersysteem

Deze 100% CO2-neutrale methode bestaat 
uit een elektrisch aangedreven machine en 
een op biomassa gestookte waterkoker. De 
biomassa is afkomstig van ons snoeiafval. 
Van deze waterstoker is ook een mobiele 
unit beschikbaar om op locatie efficiënt te 
kunnen werken. De machine werkt zonder 
lawaai, zonder stof, zonder afval stroom en 
is eenvoudig te bedienen door mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 

RED-GREEN®
hete-luchtbrander

Onze hete-luchtbrander voor grote oppervlak-
ten is 100% CO2-neutraal doordat we stoken 
op houtpellets. Deze hout pellets worden 
gemaakt van ons eigen snoeiafval. Fossiele 
brandstoffen zijn dus niet meer nodig.

De machine brandt en gebruikt hete-lucht in 
één werkgang, zonder afvalstroom: dus een  
efficiënte bestrijding van onkruid én een 
schoon eindbeeld.

YELLOW 
onze alles-in-één machine

Deze efficiënte machine kan in één werkgang 
graskanten steken, borstelen, 1 meter  
ver harding branden en schoonblazen, zonder 
een afvalstroom te creëren.
Waar conventionele graskantstekers slechts 
30 cm onkruidvrij maken kan de YELLOW een 
pad van 2 meter breed met één keer heen en 
weer rijden prachtig schoon maken. Verdere 
onkruidbestrijding en vegen zijn dan niet 
meer nodig.

In
tegraal onkruidbeheer op verhardingen

RED GREEN®
onze CO2-neutrale

houtgestookte
hete-luchtbrander

BLUE GREEN®
ons CO2-neutrale

houtgestookte heet- 
watersysteem

YELLOW
de meest efficiënte

graskant-brandsteker 
in de markt

De Punt Methode 
kosten- en milieubesparend
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Dat bomen ouder kunnen worden dan de mens 
is algemeen bekend, net als hun rol bij het pro-
duceren van zuurstof. Toch meent Bert van Polen 
van Pius Floris Boomverzorging dat het belang 
van bomen en de rol die ze spelen in de stedelijke 
omgeving schromelijk worden onderschat. Daarom 
pleit Van Polen ervoor dat gemeenten de boom 
opnieuw omarmen en de rol van bomen in de 
stedelijke omgeving heroverwegen. ‘We weten 
allemaal dat grote bomen een belangrijke rol spe-
len bij de opname van fijnstof en CO2. Desondanks 
kijken we nog te weinig naar de omgeving waarin 
ze staan. Het gevolg is dat bomen te lijden heb-
ben van de vele verharde ondergronden en van 
panden met veel glas in de gevel, die de hitte van 
de zon in de richting van de bomen weerkaat-
sen.’ Volgens Van Polen is het niet goed dat veel 
gemeenten het onderhoud van hun bomenbe-
stand maar voor één tot drie jaar aanbesteden. 

‘Ik zou liever zien dat bedrijven zoals Pius Floris 
de kans kregen om het bomenbestand van een 
gemeente langere tijd te beheren en het assor-
timent te verbeteren. Dat stelt de aannemende 
partij in staat om kennis over het bestand op te 
bouwen, maar ook om gemeenten te helpen veel 
geld te besparen. Boomkwekers hebben inmiddels 
de eerste slag gemaakt met de verbreding van hun 
assortiment, maar de doorvertaling naar het assor-
timent in gemeenten moet op veel plaatsen nog 
plaatsvinden.’ Als voorbeeld noemt Van Polen de 
veiligheidsscan voor bomen, die in veel gemeen-
ten om de drie jaar wordt gedaan. ‘Die zou wat mij 
betreft minder vaak kunnen worden gedaan. Zeker 
als je veel kennis hebt over de boom, is dat niet 
nodig.’ De afname van de kennis over bomen en 
groen is in veel gemeenten een groot probleem, 
zo stelt Van Polen. ‘De tools om de juiste keuzes te 
maken, zijn er. Maar bij veel gemeenten zie je dat 

de kennis over bomen terugloopt, wat men in toe-
nemende mate probeert te compenseren door het 
inhuren van externe krachten.’ 

Bundelen van krachten
Sinds begin dit jaar probeert Pius Floris daarop in 
te spelen. ‘Als bedrijf proberen we sinds het begin 
van dit jaar meer te profiteren van onze intern aan-
wezige kennis en kunde, door onze onderzoekstak 
en onze adviestak meer te laten samenwerken. 
Dat is opgenomen in ons speciale programma 
Boomcompleet, dat erop gericht is om gemeenten 
te ontzorgen wat betreft het onderhoud van hun 
bomenbestand. Dat doen we door gedurende 
tien jaar de volledige verantwoordelijkheid voor 
het onderhoud van alle bomen op ons te nemen. 
Daarbij maken we heldere prestatieafspraken in 
een service level agreement, zodat we autonoom 
kunnen werken zonder dat de gemeente een 

Zorg voor bomen betaalt 
zich terug

Als er iets is wat deze zomer duidelijk is geworden, dan is het wel dat we de rol en toegevoegde waarde van bomen niet moeten onderschatten. Hun 

schaduw bood bij de hoge temperaturen welkome verkoeling, terwijl ze ook een belangrijke rol speelden bij de geleidelijke afvoer van neerslag. Bomen 

bestaan al langer dan de mensheid. Toch geven wij bomen en de rol die ze kunnen spelen bij lange na niet het respect dat ze verdienen. Volgens Bert 

van Polen van Pius Floris kan dat beter.

Auteur: Guy Oldenkotte

Doorvertaling van respect voor toegevoegde waarde van bomen kan beter
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projectmanager hoeft aan te stellen. De gemeente 
kan onze voortgang echter volledig volgen, omdat 
we alles vastleggen in onze boombeheersoftware, 
die toegankelijk is voor medewerkers van de 
gemeente. Dit alles wordt gedaan voor een vast 
bedrag, wat ertoe kan leiden dat gemeenten een 
besparing van zo’n 25% kunnen bereiken op hun 
onderhoudskosten voor bomen. ’ 

Besparen zonder te snoeien
Dat dit zal leiden tot besparingen voor de 
gemeente, ligt volgens Van Polen voor de hand. 
‘Financieel gezien vertegenwoordigen bomen een 
enorm kapitaal. Het onderhoud ervan vergt kennis 
en kunde, zeker wanneer het budget onder druk 

staat. Als er wordt gekort op dat budget, leidt dat 
op termijn tot extra herstelkosten of onherstelbaar 
kwaliteitsverlies.’ Van Polen benadrukt dat het over-
trokken is om te vrezen dat het uitbesteden van 
het onderhoud van het bomenbestand aan Pius 
Floris zal leiden tot snoeien in het werknemersbe-
stand. ‘Als het de bedoeling is dat deze werkne-
mers worden ingezet bij het onderhoud van de 
bomen, zorgen wij ervoor dat ze de noodzakelijke 
scholing krijgen om onze kwaliteitsverplichtingen 
en prestatieafspraken te kunnen nakomen.’ Ook is 
het mogelijk om de medewerkers bij Pius Floris te 
detacheren, of afspraken te maken over het aan-
nemen van medewerkers voor wie het vinden van 
een baan doorgaans lastig is. 

Milieuvriendelijke olievlekwerking
Met de zomerstop achter de rug, lijkt het erop dat 
de verbeterde interne samenwerking en de gecon-
centreerde aanpak van het bomenbestand bij 
gemeenten hun vruchten beginnen af te werpen. 
‘Behalve dat er wordt bespaard op de aanschaf 
van apparatuur die elders binnen ons bedrijf al 
beschikbaar is, en uiteraard op onze bedrijfskosten, 
delen we de kennis die we opdoen bij projecten 
nu beter’, vertelt Van Polen over de cultuuromslag 
die intern is gemaakt. Als voorbeeld van die verbe-
terde kennisuitwisseling noemt hij de substraatop-
lossing die veelvuldig wordt gebruikt voor bomen 
in Amsterdam, en die Pius Floris in toenemende 
mate ook elders in het land toepast. ‘Voor die 
oplossing testen we de bestaande grond, waarna 
we met een advies komen om de bestaande grond 
op te waarderen of de bestaande grondslag te 
mengen. Dat kan ertoe leiden dat slechts 50% van 
de grond hoeft te worden afgevoerd.’ De gemeente 
Amsterdam kon zo aanzienlijk besparen op de aan- 
en afvoer van grond en op de stortkosten voor 
grond die anders afgevoerd had moeten worden. 
De aanpak past uitstekend in het duurzaamheids-
beleid dat de gemeente Amsterdam nastreeft en 
vermindert de overlast voor omwonenden. ‘De 
oplossing is ideaal voor parkeerplaatsen. Voor 
plekken waar veel zwaar transport komt, adviseren 
we echter een andere oplossing.’ Pius Floris maakt 
gebruik van perlite, gepofte lava. ‘Die draagt bij 
aan een betere luchthuishouding en een beter 
draagvlak’, aldus Van Polen. Een kleine reken-
som leert dat het toevoegen van slechts 30% de 
bomengrond al goedkoper maakt.

ACHTERGROND6 min. leestijd

Johan Bouma

Vanwege de korte duur van de aanbestedingsperiode kunnen specialisten nauwelijks kennis opbouwen over het bomenbestand 
in een gemeente.

Dat stelt de aannemende 

partij in staat om kennis 

over het bestand op te 

bouwen, maar ook om 

gemeenten te helpen 

veel geld te besparen
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ACHTERGROND

Een boom voor een beter klimaat
Een ander voorbeeld van de verbeterde kennis-
uitwisseling is de samenwerking die Pius Floris is 
aangegaan voor de zogenaamde ‘klimaatboom’ 
(zie kader). ‘Daarbij werken we nauw samen met 
ingenieursbureau Wareco. De klimaatboom is ons 
antwoord op de klimaatverandering in de stad. 
Hiermee bieden we gemeenten een oplossing 
tegen hittestress en langdurige droogte enerzijds 
en wateroverlast anderzijds’, stipt Van Polen aan. 
De huidige ontwikkelingen maken duidelijk dat 
Nederland in toenemende mate te maken krijgt 
met hitte, langdurige droogte en periodes met 
overvloedige neerslag in een korte tijd. Terwijl het 
begin van dit jaar gekenmerkt werd door relatief 
veel en veelvuldige neerslag, noopten de langdu-
rige tropische temperaturen aan het einde van de 
zomer veel scholen en bedrijven ertoe om tijdelijk 
een tropenrooster in te voeren. 

Tropische temperaturen en tropische (regen)
wouden zijn fantastisch – als vakantiebestemming. 
Willen we voorkomen dat die hier gemeengoed 
worden, dan moeten we onze bomen en de rol die 
ze kunnen spelen omarmen en meer respecteren. 

De aanpak past uitstekend 

in het duurzaamheids-

beleid dat de gemeente 

Amsterdam nastreeft en 

vermindert de overlast 

voor omwonenden

DE kLiMAATBOOM
Door kennis over ‘groen’ te combineren met ken-
nis over ‘grijs’ (riolering) en ‘blauw’ (water), ver-
wachten Pius Floris en ingenieursbureau Wareco 
dat gemeenten beter gaan inzien hoe bomen 
een oplossing kunnen bieden voor verschil-
lende problemen. ‘Eerst brengen we door mid-
del van een quickscan de mogelijkheden van 
de klimaatboom in beeld’, zegt Johan Bouma 
namens Wareco. ‘We houden rekening met de 
inrichtingswensen voor de omgeving en stem-
men vervolgens watervraag en wateraanbod op 
elkaar af, zodat er voldoende buffercapaciteit 
is voor de bomen én voor het rioolsysteem.’ 
Volgens Bouma hoeft die buffer zich niet per se 
in de directe omgeving van de boom te bevin-
den. 
De betrokken partijen zijn van mening dat de 
klimaatboom vooral interessant is voor gebie-
den die van oorsprong een slechte doorlatend-
heid van de bodem hebben, bijvoorbeeld als 
de bodem bestaat uit zeer fijn zand, leem of 
klei. Nadat vraag en aanbod van water uit de 
quickscan duidelijk zijn geworden, wordt een 
situatie gerealiseerd die bijdraagt aan beter 
groen en beter watermanagement. ‘Onder de 
verharding wordt een bergingsvoorziening aan-
gelegd, waarin het regenwater wordt gebufferd. 
Door middel van infiltratieleidingen leiden we 
dat water vervolgens naar de wortelzone van 
de boom.’ Speciaal capillair bomenzand zorgt 
ervoor dat het water beschikbaar is voor de 
wortels. Door het instellen van een maximaal 
grondwaterpeil wordt het teveel aan grondwa-
ter afgevoerd en wordt afsterven van wortels 
tegengegaan. Ook wordt de neerslag die niet 

in de buffer past op deze manier afgevoerd. 
Bouma merkt op dat het grondwaterpeil minder 
snel daalt dankzij de waterbuffer en de klimaat-
boom. ‘Dat leidt tot minder schade bij oudere 
en historische bebouwing met een houten 
paalfundering.’ 
De samenwerking tussen de verschillende dis-
ciplines is uniek. ‘Historisch gezien werken de 
gemeentelijke afdelingen die verantwoordelijk 
zijn voor de groenvoorziening, respectievelijk 
de riolering vaak langs elkaar heen. Door beter 
samen te werken, kan er een financiële win-
winsituatie worden bereikt voor beide partijen. 
Investeringen in groen komen vaak uit de 
algemene middelen, terwijl die in rioleringen 
bekostigd worden uit de rioolheffingen. Voor 
investeringen in groen is er doorgaans weinig 
geld; investeringen in het riool brengen juist 
veel werkzaamheden met zich mee. Bouma is 
van mening dat gemeenten ideeën zoals de 
klimaatboom moeten omarmen. ‘De meeste 
rioleringen gaan 40 tot 70 jaar mee en zijn ont-
worpen op basis van buien die eens in de twee 
jaar voorkomen. De realiteit is echter dat dit 
soort intensieve buien steeds vaker voorkomen, 
waardoor de druk op de riolering toeneemt.’ De 
klimaatboom draagt op diverse manieren bij 
aan de ontwikkeling van de klimaatbestendige 
stad: door het realiseren van waterberging voor 
hevige neerslag, het beperken van hittestress, 
het voorkomen van droogtestress bij bomen 
en het omzetten van CO2 naar O2. ‘Daarom is 
een oplossing zoals de klimaatboom zeker goed 
voor de ontwikkeling van de klimaatbestendige 
stad’, aldus Bouma.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6086
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Vooral buitengebieden zoals recreatieterreinen 
lenen zich bij uitstek voor een meer ecologische 
benadering. Voor professionele terughoudendheid 
is durf en voorstellingsvermogen nodig, omdat in 
onze opvatting projecten pas af zijn, als ze keurig 
netjes zijn ingeplant.

Groot onderhoud
Een jaar geleden maakte het recreatieschap 
Midden Delfland melding van groot onderhoud in 
het recreatiegebied Hitland. Het HItlandbos, zoals 
het ook wel wordt genoemd, bevindt zich aan de 
oostkant van Capelle aan den IJssel en loopt in 
oostelijke richting door tot in Nieuwerkerk aan den 
IJssel. De Hollandse IJssel begrenst het gebied aan 
de zuidkant. 
 
Landschapsontwerp
Het ontwerp dat begin jaren zeventig is gemaakt 
door H. Lörzing en H. Nooteboom van de Provincie 
Zuid-Holland vind ik zelf een fraai inrichtingsplan. 
Sober en stoer; zoals dat past in dit functionele 
slagenlandschap. De bospercelen ‘spelen’ een 
spel tussen open en besloten ruimten en verster-
ken bovendien de lengterichting van de smalle 
weilanden die zo kenmerkend zijn voor dit veen-
weide gebied. Rond 1990 is het plan uitgevoerd. 
De waterstand is hier relatief hoog, zodat vooral 
grazende koeien het beeld van dit polderland-
schap domineren op de weilanden rondom het 
Hitlandbos.

Wandel- en fietspaden doorkruisen de beplantings-
structuren op verschillende manieren; soms door 
het bos, er langs en door het open veld. Je kunt er 
zowel ommetjes als stevige wandelingen maken. 

Aanplant
De bospercelen zijn destijds beplant met inheems 
plantmateriaal zoals: Populieren, Els, Wilg, Es, Vlier 
en Meidoorn. Dit zogenaamde bosplantsoen, 
populair in de jaren 1970 – 90, is tijdens de aanleg 
in een bepaalde mengverhouding over de percelen 
uitgeplant en inmiddels flink uitgegroeid.
De voorbereidende werkzaamheden om de 
aanplant te realiseren bestond ondermeer uit 
grondbewerking van de graslanden, inplanten van 
het plantmateriaal en vervolgens vrijhouden van 
onkruid van de ingeplante weilanden. 
Voor iedere groenprofessional is dit een herken-
bare aanpak. Deze is arbeidsintensief en kostbaar 
vooral als je met grote oppervlaktes te maken hebt.

Biodiversiteit 
De aangekondigde onderhoudswerkzaamheden 
van het Recreatieschap voor dit meer dan 25 jaar 
oude recreatiegebied omvatten onder andere 
snoeimaatregelen met als doel de biodiversiteit in 
het gebied te verhogen. Men gaat het gefaseerd 
aanpakken. De maatregelen klinken logisch, want 
als je beter kijkt zijn de bosopstanden blijven ste-
ken in de stakenfase met metershoge slungelige 
bomen met nauwelijks ondergroei, zodat je soms 

letterlijk door deze holle beplanting heen kijkt. 
De samenstelling is monotoon, want de snelste 
groeiers zoals Populier en Wilg vechten om het 
hardst en winnen het van soorten als Els, Es en 
Meidoorn.

Weiland
Opmerkelijk is dat in hetzelfde gebied een stuk 
weiland ligt, waar men om, voor mij onduidelijke 
redenen, niets aangedaan heeft. Ooit was het een 
weiland net zoals alle andere kavels. Er is nooit 
iets aangeplant. Als je er nu gaat kijken, zie je een 

Meer en handiger gebruik maken van ecologische uitgangspunten in een landschapsontwerp bespaart geld en levert bovendien een bijdrage aan meer 

biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatgroen. 

Auteur: Dolf Houtman, Ontwerpacademie

Niets doen levert soms 
meer op!

Een bomen opstand van de gewone wilg (Salix alba). Achter 

de rietkraag is te zien hoe ‘hol’ de beplanting is. Op het 

perceel staan vrijwel uitsluitend wilgen.

Perceel waar de wilgenbomen zijn gekapt. 



prachtig gesloten vegetatie met een grote vari-
atie aan soorten. De structuur van dit min of meer 
natuurlijk ontstane bosje is heel anders dan dat 
van het aangeplante bos. Naast het feit dat de 
beplanting gesloten is, zie je variatie in hoogtes 
en is er een duidelijke randbeplanting te zien met 
in aflopende hoogte: struwelen en kruidachtige 
beplanting. Zowel de horizontale (kern, mantel, 
zoom) als de verticale structuur  (kruiden, struiken, 
bomen vegetatie) is aanwezig. Deze vegetatie 
bevindt zich in de zogenaamde jonge en dichte 
fase (tussen 1 en 4 jaar). De zogenoemde Holle 
fase  (8 - 30 jaar) moet nog aanbreken, maar zal 
naar mijn overtuiging voor nog meer variatie en 
gelaagdheid zorgen. Want sommige delen groeien 
harder of er komen andere soorten voor.

PNV
De lokale omstandigheden, ook wel bekend als de 
Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV) zijn uitein-
delijk bepalend voor wat er groeit. Het leuke is, dat 
Salix caprea en zwarte berk zich ontwikkelen naast 
algemenere soorten als wilg. Beide soorten zijn 
waarschijnlijk niet opgenomen in het voormalig 
beplantingsplan van het Recreatieschap. 
Mooi is, dat spontane natuur ook garant staat voor 
een optimaal functionerende vegetatie en bijbeho-
rende fauna. Als er al open plekken bestaan in de 
natuur dan is dat van korte duur. Op open plekken 
vestigen zich spoedig pionierssoorten, die zorgen 
voor een maximaal sluitende beplanting.  Op deze 
manier is er sprake van maximale CO2 opname 
door de vegetatie. Daar komt geen spade aan te 
pas! 

Kosten
Vanuit kosten oogpunt bezien is het wellicht nog 
interessanter dat in het hierboven genoemde 
voorbeeld van het weiland, de 'aanplant' van deze 
'ecologische beplanting' letterlijk geen stuiver 
heeft gekost. Er is niet aangeplant, de grond is niet 
bewerkt. De natuur heeft hier zelf voor gezorgd. 
Grondsoort, waterhuishouding en voedingstoe-
stand zijn en waren bepalend voor welke soorten 
groeien. 

Besparing
Het geld dat wordt bespaard met deze ecologische 
werkwijze komt beschikbaar voor landschapsarchi-
tecten en ontwerpers om te investeren in plannen, 
waarmee ze meer en interessante (ecologische) 
voorwaarden scheppen. Plannen die de verschil-
len in het gebied 'leesbaar' maken en daarmee de 
identiteit van het gebied versterken. 
Zo zal zich op een landje dat nat is, een andere 
vegetatie ontwikkelen dan op een hoger en dro-
ger gelegen stuk. Op een veengrond ontstaat 
een andere begroeiing dan op arme zandgrond. 
Duurzaamheid en biodiversiteit gaan hand in hand.
In zijn boek ‘De Groene Omgeving’ uit 1994 laat 
Arie Koster aansprekende beelden zien van natuur-
lijke begroeiing in stedelijke omgevingen.

Tijd
Terreinontwikkeling vanuit ontwerpen met ecolo-
gie vraagt een goede voorlichting richting publiek. 
In tegenstelling tot de traditionele aanleg is er niet 
direct een beeld. Het vraagt voorstellingsvermo-
gen. Goede voorlichting en vooral visualisaties van 

streefbeelden van de te verwachten flora en fauna 
helpt de bezoeker zich een beeld te vormen en 
gevoel te krijgen bij de beleving. Met deze manier 
van storytelling voelt de bezoeker zich meer 
betrokken.

Beheer
Beheer zal altijd nodig blijven omdat we nu een-
maal functies toekennen aan het groen. Bij een 
goed ontwerp houden ontwerpers rekening met 
het toekomstig onderhoud. Paden dienen vrij 
te zijn van laag overhangend groen. Beheer van 
ecologisch groen maakt integraal deel uit van het 
ontwerp en staat er nooit los van. Als het goed 
is versterkt ecologisch beheer de kwaliteiten en 
belevingswaarde van een gebied en is kaalslag 
niet aan de orde. De kaalslag in het Hitlandbos 
kost niet alleen veel geld maar draagt ook niet bij 
aan een min of meer constant natuurlijk en groen 
streefbeeld. Kortom door een uitgekiende strategie 
toe te passen van ecologische uitgangspunten in 
het landschapsontwerp dragen we automatisch bij 
aan duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatgroen 
en krijgt de bezoeker te maken met interessante 
natuurbeelden die iets vertellen over de plek! 

ADVERTORIAL

Achter het fietspad komt de beplanting op. Er is niets ingeplant. Deze vegetatie zal ongeveer 3-4 jaar zijn.

Dolf Houtman 
is oprichter en 
docent van de 
OntwerpAcademie. 
De OntwerpAcademie 
verzorgt vakoplei-
dingen en cursussen 

voor zowel aankomende groenprofessionals 
als ervaren professionals die zich verder wil-
len bekwamen in het ontwerpen van buiten-
ruimte. Startende ontwerpers leggen met de 
vakopleiding Tuinarchitectuur een fundament 
voor het ontwikkelen van ontwerp vaardig-
heden. Wil je je als ontwerper verder ontwik-
kelen dan kun je kiezen uit de vakopleiding 
Landschapsarchitectuur, OntwerpAnalyse of 
Plantenkennis. Bij voorkeur verzorgen we de 
lessen vanuit groene locaties zoals Greenlink in 
Boskoop, Tuinvisie in Utrecht of in Arboretum 
Trompenburg. Wil je meer informatie stuur je 
mail naar: info@ontwerpacademie.nl of kijk op: 
www.ontwerpacademie.nl.
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Voertuigen die minder of helemaal geen fos-
siele brandstoffen meer gebruiken, terreinen die 
onkruidvrij worden gehouden met borstels, stoom, 
laser, warm water of gasbranders in plaats van 
chemische verdelgingsmiddelen, sportvelden die 
aanzienlijk minder vaak bemest hoeven te worden 
dankzij de toepassing van gecoate meststoffen… 
Je moet een kenner zijn en de ontwikkelingen 
intensief volgen om te zien dat bedrijven in de 
groenvoorziening en gemeenten op de juiste weg 
zijn met hun milieuvriendelijk beleid. Van de 17 
miljoen Nederlanders zijn er maar weinig echt ‘spe-

cialist’, maar dat weerhoudt de gemiddelde burger 
er niet van om een mening te hebben. En menin-
gen hebben de burgers zeker; 17 miljoen in totaal, 
om precies te zijn. Ga daar maar aan staan als 
ambtenaar in een gemiddelde gemeente, wanneer 
je gevraagd wordt de milieuvriendelijke bood-
schap van de overheid te vertalen naar je eigen 
activiteiten én de burger over te halen om die over 
te nemen. Vanaf december zou dat aanzienlijk 
eenvoudiger moeten zijn. ‘De circulaire bedrijfskle-
ding die wij in december introduceren, is voor een 
groot deel gemaakt uit grondstoffen die afkomstig 

zijn van bedrijfskledingstukken die uit de roulatie 
zijn genomen’, zegt Piet Goossens van Heigo. Het 
gaat daarbij om kledingstukken die vanwege ver-
lopen economische levensduur, maat, uitstraling, 
comfort, gewijzigde corporate identity of om een 
andere reden zijn afgedankt en niet langer officieel 
worden gebruikt. Het idee van balen ingezamelde 
kleding die worden gewassen, vermaakt en 
opnieuw in de markt gezet, is echter niet correct 
als het gaat om de circulaire kleding die Heigo in 
samenwerking met Dutch Awearness gaat introdu-
ceren. ‘Het gaat om kledingstukken van hoogwaar-

Duurzaam én circulair 
inkopen kan nu ook met 
bedrijfskleding

Medewerkers in de groenvoorziening hebben niet alleen een wettelijke, maar ook een bedrijfseconomische en een morele verplichting om bij de 

uitvoering van hun werkzaamheden rekening te houden met het milieu en milieuvriendelijkheid. Dat staat voor velen niet eens ter discussie. Waar ze 

wel moeite mee hebben, is om dat te tonen aan de gemeenschap. Vanaf december dit jaar, wanneer Heigo zijn nieuwe lijn circulaire bedrijfskleding 

introduceert, wordt dat gemakkelijker. 

Auteur: Guy Oldenkotte

Kledingstukken kunnen eeuwig worden hergebruikt
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dige synthetische stoffen die na hun levensduur 
door ons worden teruggenomen’, vult Rien Otto 
van Dutch Awearness aan. ‘Die kledingstukken 
worden gesmolten en verwerkt tot petkorrels, die 
opnieuw als grondstof dienen bij de productie van 
polyester voor nieuwe kleding. De polyester die wij 
gebruiken, is geschikt voor recycling en heeft vol-
doende viscositeit. Dat is belangrijk, omdat je niet 
elke polyestersoort kunt gebruiken.’

Oneindige cirkel
Essentieel voor het succes van de kleding is ken-
nis over de oorsprong, het gebruik en de historie 
van het ingezamelde kledingstuk. ‘Zodra het in 
productie gaat, kennen wij een QR-code toe aan 
de grondstof, die gekoppeld wordt aan het pro-
ductieproces en aan het kledingstuk. Die code 
kan te allen tijde worden gescand en uitgelezen. 
Zo weten wij precies wanneer en met welk mate-
riaal het kledingstuk is geproduceerd en waar het 
naartoe is gegaan’, zegt Rien Otto. ‘Het materiaal 

van de kleding kan tot acht keer worden gebruikt 
om opnieuw verwerkt te worden tot werkkleding. 
Daarna zal het zijn rek verliezen, waardoor het 
niet meer kan worden toegepast.’ Dat wil echter 
niet zeggen dat het materiaal een afvalproduct is 
geworden. ‘Integendeel; we mengen het dan met 
gewone kleding en hars, waardoor het een goede 
grondstof wordt voor andere producten onder de 
naam Cliff, zoals picknicktafels, vlonders, balken, 
tuinbanken, tuinafscherming, hoesjes voor mobiele 
telefoons, bekleding voor rivieroevers enzovoort.’ 
Volgens Otto heeft deze oude werkkleding in zijn 
nieuwe vorm – Cliff – een voordeel dat nog een 
stap verder gaat. ‘Eenmaal in die cyclus kan het 
materiaal oneindig worden hergebruikt. We nemen 
dus afgedankt materiaal in dat oneindig vaak zal 

worden hergebruikt, zonder dat we afval produce-
ren.’ Otto en Goossens spreken daarom liever van 
circulaire kleding of design for reincarnation dan 
van cradle-to-cradle, een term die ook in zwang 
is en door producenten wordt gebruikt om aan te 
geven dat ze vooraf nadenken over wat er aan het 
einde van de economische levensduur met een 
product moet gebeuren. ‘In het laatste geval kijk 
je tot aan het moment dat het materiaal definitief 
wordt afgedankt. Wij zien op dat moment juist 
de start van een nieuw proces’, zo licht Otto het 
verschil toe. 

Uitgemaakte zaak
Dat Heigo de circulaire kleding aan zijn assorti-
ment gaat toevoegen, ligt volgens Piet Goossens 
voor de hand. ‘Duurzaamheid is erg belangrijk bij 
Heigo. Wij zijn van mening dat grondstoffen te 
kostbaar zijn om ze geen tweede kans te geven en 
we zijn een groot voorstander van producten die 
een positief effect hebben op het milieu. Vandaar 
dat we ook een breed scala aan milieuvriendelijke 
producten voeren, waaronder milieuvriendelijke 
meststoffen en bodemverbeteraars en gecoate 
meststoffen die langer werken, waardoor velden 
minder vaak bemest of bewerkt hoeven te worden.’ 
Goossens heeft positieve verwachtingen van de 
reacties vanuit de markt. ‘De aanschafprijs zal iets 
hoger liggen dan voor werkkleding die gemaakt 
is van nieuwe grondstoffen, maar de kwaliteit van 
deze kleding is beter. Het gaat gegarandeerd lan-
ger mee, zodat werkgevers minder vaak de porte-
monnee hoeven te trekken.’ Rien Otto merkt op dat 
afnemers op termijn zelfs kunnen besparen als ze 
kiezen voor de circulaire kleding. ‘De wet stelt dat 
afgeschreven werkkleding door een professionele 
afvalverwerker dient te worden afgevoerd. Die 

ACHTERGROND5 min. leestijd

Voor de burger is moeilijk of niet te zien of de gemeente milieuvriendelijk te werk gaat. 

Van de 17 miljoen 

Nederlanders zijn er 

echter maar weinig 

echt ‘specialist’
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ACHTERGROND

rekent al snel 600 tot 800 euro per 1.000 kg. Kopers 
van onze kleding hoeven ons echter maar te bellen 
en wij komen het gratis ophalen, om het opnieuw 
te kunnen verwerken.’ Bovendien, zo stelt Otto, 
komen de kosten voor de verwerking van afge-
dankte bedrijfskleding die niet wordt gerecycled, 
uiteindelijk via de belastingen toch bij de burger 
terecht. ‘Dat kan oplopen tot zo’n 28 euro voor een 
gewoon regenpak.’ Het enige wat daar verandering 
in kan brengen, is het aannemen van een voorstel 
voor nieuwe regelgeving dat momenteel voorbe-

reid wordt en naar de Tweede Kamer gestuurd. ‘In 
dit voorstel staat dat de vervuiler moet betalen. 
Dat houdt in dat er een hoger btw-tarief zal gelden 
voor producten waarvan de producent weet dat 
ze na afloop van de economische levensduur niet 
opnieuw als grondstof kunnen worden ingezet.’

Bewezen formule
Het idee van polyester kleding uit gerecycled 
materiaal is niet nieuw en de toepassing heeft zich 
inmiddels ruimschoots bewezen. Zo speelt het 
Nederlands voetbalelftal al sinds 2010 in shirts van 
Nike die deels gemaakt zijn van gerecyclede plastic 
flessen. De tweede plaats op het WK 2010 en de 
derde op het WK 2014 bewijzen dat de spelers en 
het spel er niet onder hebben geleden. In andere 
sectoren worden de circulaire kledingstukken 
inmiddels al veelvuldig toegepast, stelt Rien Otto. 
‘Je moet dan denken aan bedrijven in de bouw en 
in de hospitality-sector. Goede voorbeelden zijn 
Dura Vermeer en Royal HaskoningDHV. Maar ook 
medewerkers van de Rabobank dragen recyclebare 
bedrijfskleding.’ Die laatste is al helemaal geen 
onbekende in de groene sector! 

Aan de kwaliteit van de kleding hoeft dus niet te 
worden getwijfeld, zo roepen Goossens en Otto 
in koor. ‘Alle kledingstukken hebben voldoende 
gramgewicht, zodat ze slijtvast zijn. Bovendien 
voldoen ze stuk voor stuk aan de verschillende 
Europese en ISO-normen voor bedrijfskleding. Aan 
die normen valt niet te tornen’, zegt Piet Goossens. 
Rien Otto gaat nog een stap verder. ‘De perfor-
mance van de kledingstukken is het uitgangspunt 
bij de productie van onze werkkleding. Het com-

fort en het draaggemak zijn zeker niet minder 
dan die van kledingstukken uit volledig nieuwe 
grondstoffen. Integendeel: ze zijn juist beter, durf 
ik bijna te stellen.’ Volgens Goossens zal alle kle-
ding aanvankelijk worden gemaakt uit een mix van 
nieuw en gerecycled materiaal. Met de toename 
van kledingstukken die niet meer worden gebruikt 
en dus worden teruggenomen, zal die verhouding 
in de loop der jaren worden aangepast.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Volgens Piet Goossens hoeft niets bedrijven en 
gemeenten ervan te weerhouden om de nieuwe 
kledinglijn te omarmen. ‘De eerste opdrachten 
hebben we al binnen en ik heb er alle vertrouwen 
in dat er snel meer zullen volgen. Wij doen veel 
zaken met lokale en regionale overheden; die zijn 
min of meer verplicht om het goede voorbeeld 
te geven. Doen ze dat niet, dan zal het lastig zijn 
de burger te overtuigen om ook milieuvriendelijk 
te handelen.’ Volgens Goossens doen gemeenten 
er verstandig aan om hierbij proactief te zijn. ‘Het 
valt moeilijk uit te leggen dat een boer maar 80 kg 
stikstof op een akker mag aanbrengen, terwijl de 
gemeente, als verlengstuk van de regelgevende 
overheid én als controlerend orgaan dat toeziet op 
de naleving van die regel, op het sportveld ernaast 
120 tot 140 kg stikstof mag uitstrooien. Dat geldt 
ook voor het feit dat het voortaan verboden is voor 
boeren en tuinders om chemische middelen te 
gebruiken bij het bestrijden van insecten, terwijl 
dat verbod voor gemeenten voorlopig niet van 
toepassing is. Alleen wanneer je het voortouw 
neemt door duidelijk te laten zien dat milieuvrien-
delijkheid een kernwaarde is voor je activiteiten, 
kun je anderen overtuigen.’ Wat is er dan beter dan 
duurzame en veilige werkkleding die gemaakt is 
van afgedankte kledingstukken? 

Piet Goossens 

Rien Otto

De wet stelt dat 

afgeschreven werkkleding 

door een professionele 

afvalverwerker dient te 

worden afgevoerd
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Multihog zet de aanval op 
monomachines in

Makkelijk om te bouwen. Meer laadcapaciteit. Een veersysteem dat langere werkdagen en hogere snelheden toelaat. Een knop die de rijeigenschappen 

omtovert tot die van een maaimachine. Een traploos inregelbare werkstand die aftakas, rijsnelheid en motortoerental onafhankelijk van elkaar laat 

functioneren. Met de CX-serie opent Multihog de aanval op monomachines. ‘Aannemers gaan niet meer 100.000 euro betalen voor een machine die al-

leen maar kan maaien.’

Auteur: Peter Voskuil

CX serie als alternatief voor alternatief voor cirkel- en kooimaaiers
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Klanten kunnen de Multihog uitrusten met een 
opbouw van Wave, Empas of Meclean als het om 
onkruidbestrijding met heet water gaat. Het maakt 
Gerard Vels, de Nederlandse vertegenwoordiger 
van Multihog, niet uit. 

Superlatieven
‘Ze hebben allemaal gelijk’, legt Vels uit. ‘Wave 
heeft een detectiesysteem dat specifiek onkruid 
aanpakt, waarmee op water en aanverwante kos-
ten wordt bespaard. Empas behandelt over de 
hele breedte en claimt dat het daarmee ook kleine 
onkruidzaden in de dop vernietigt. En Meclean 
loopt op lpg en zorgt weer voor veel minder CO2-
uitstoot.’ Vels is in dienst bij de NV Marcel van 
Dijck Belgium en verkoopt namens hen sinds 2013 
Multihogs in Nederland. 
Vels komt (zoals het een goede vertegenwoordiger 
betaamt) superlatieven te kort als hij de nieuwe 
CX-serie omschrijft. ‘Hij rijdt veel comfortabeler, de 
ergonomie is van een zeer hoge standaard, met 
meer cabineruimte, een betere zitpositie en een 
laag geluidsniveau.’  

De CX-serie is in december 2015 op de Agribex-
beurs in België gepresenteerd. De grootste ver-
worvenheid van de nieuwe lijn (leverbaar met 
lichte 55 pk-viercilindermotor en in een zware 75 
pk-vijfcilindervariant) is volgens Vels de hydrauliek 
en het verende frame. Het rij- en werkcomfort zijn 
daardoor dusdanig toegenomen dat er zonder 
problemen acht uur met de machine gewerkt kan 
worden. ‘Een klant vertelde mij dat zijn werkne-
mers het niet erg meer vinden om op zaterdag 
over te werken, omdat het zo’n fijne machine is. We 
stappen uit de machine zoals we erin stappen, zei-
den zijn werknemers.’ Volgens Vels is het belangrijk 
dat machinisten tevreden zijn over het materieel 
in een tijd waarin de markt schreeuwt om deskun-
dige machinisten.  

Rijsnelheid 
Door de vering kan de Multihog met werktuigen 
en op de weg een veel hogere snelheid halen. 
De maximumsnelheid is van 25 naar 40 kilome-
ter per uur opgetrokken. Handelaar Gerben Plat 
van Groenmechanisatie Friesland (voorheen Plat 
Handelsonderneming Stiens) heeft een gespeciali-
seerd rekenmodel, dat de kosten van de Multihog 
vergeleken met andere machines nauwkeurig 
in kaart brengt. ‘Je staat ervan te kijken wat voor 
impact de transporttijd heeft op de totale prijs 
en de vierkantemeterprijs. Bij gemeentes valt dat 
meestal nog wel mee; die rijden vaak routes. Maar 
bij andere partijen gaat zo’n machine de hele pro-
vincie door’, zegt hij.

Gerard Vels schat in dat de markt voor Multihogs 
dankzij het nieuwe model de komende vijf jaar 
met een kwart zou kunnen groeien. Vooral de 
multifunctionaliteit van de Multihog CX zal daar-
voor zorgen, denkt hij. Multihogs zijn opgebouwd 
uit modules en kunnen makkelijk omgebouwd 
worden. ‘Aannemers gaan niet meer 100.000 euro 
betalen voor een machine die alleen maar kan 
maaien’, zegt hij. 
Plat: ‘Kooimaaiers draaien maar een half seizoen; 
de rest van de tijd staan ze renteloos onder dak.
Een Multihog die is uitgerust met een vijf- of 
zevendelige kooimaaier zal qua capaciteit niet 
onderdoen voor de traditionele zelfrijdende kooi-
maaier. Maar na het maaiseizoen is hij als multi-
functionele machine op andere manieren in te zet-
ten: als combi-schuifborstelmachine met strooier, 
bladzuiger, onkruidborstel, noem maar op.’ 

Custom made 
Een Multihog schaf je volgens Vels custom made 
aan, maar als je je Multihog zes maanden later toch 
anders wilt uitvoeren, is dat simpel te doen. Vels: 
‘Wil je bijvoorbeeld in plaats van een 50 literpomp 
toch een 80 of 100 literpomp hebben, dan kan dat 
zonder extreem hoge kosten.’  
Multihogs worden gemaakt in Ierland en zijn sinds 
2004 op de markt. Vels schat het marktaandeel van 
Multihog in Nederland momenteel op grofweg een 
derde. Hij denkt dat de CX-serie voor een nieuwe 
doorbraak zal zorgen. Concurrerende merken als 
Holder, Kärcher, Nimos en Nilfisk zullen erdoor op 
afstand worden gezet, volgens hem. Vooruitlopend 

op het wereldwijd verwachte succes verhuist de 
Multihog-fabriek in Ierland komende maand alvast 
naar een drie keer zo grote productielocatie. 

Verhoeve Groen
Gerben Plat heeft Verhoeve Groen onlangs gead-
viseerd een Multihog met Empas aan te kopen. 
Voorafgaand huurde Verhoeve een maand lang 
een Wave-heetwatermachine en werkte men ook 
met de Empas. Verder vroeg Verhoeve andere 
organisaties die met de machines werken naar 
hun ervaringen met Wave en Empas. Verhoeve 
koos uiteindelijk voor een Empas-opbouw in 
combinatie met een Multihog. Al met al kostte de 
unit Verhoeve 140.000 euro. De machine draait 
inmiddels een paar weken naar volle tevredenheid, 
meldt Plat desgevraagd.
Volgens hem wordt de Multihog niet alleen vanwe-
ge de hogere rijsnelheid steeds interessanter in de 
rekenmodellen. De werkstand waarbij je de rijsnel-
heid traploos kunt instellen bij een gelijkblijvend 
toerental en tevens kunt versnellen en vertragen, 
is echt een stap vooruit, vindt hij. ‘Je kunt de motor 
nu bijna stationair laten lopen. Dat maakt hem 
veel zuiniger en veel schoner door lagere emis-
siewaarden.’ 
Kooi- en cirkelmaaiers zullen nog het goedkoopst 
blijven bij optimale benutting van de capaciteit 
aan maaimeters. Maar de Multihog is een volwaar-
dig alternatief, betoogt Plat. Het grote voordeel is 
dat de Multihog zowel in de zomer als in de winter 
inzetbaar is. De machine bij Verhoeve kan in de 
winter bijvoorbeeld ingezet worden als gecombi-
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neerde sneeuwschuiver, borstelaar en zoutstrooier. 
Omdat de basis redelijk smal is, is hij onder meer 
prima inzetbaar op voet- en fietspaden.   

Al met al is de Multihog in de loop der jaren veel 
compacter geworden, met efficiëntere motoren en 
meer draagkracht (4 ton massa in totaal, waarvan 
2 ton additioneel). Plat: ‘Vroeger, ten tijde van de 
MH-serie, waren de Multihogs echt te groot. En 
met de draagkracht is het hetzelfde: je kunt nu 
duizend liter water tanken en je merkt er helemaal 
niks van. Ik heb erin gezeten; hij blijft hartstikke 
stabiel rijden.’
Plat roemt het veersysteem van de Multihog. ‘Dat 
is echt prachtig om te zien, hoe vernuftig dat in 
elkaar zit, echt af. Als ik zelf zo’n machine had moe-
ten bouwen, had ik het op precies dezelfde manier 
gedaan.’ Hij roemt de knop waarmee het rijgedrag 
van de Multihog kan worden omgeschakeld van 
weg naar werk of gras. De rijeigenschappen van 
een maaier worden geregeld met twee pedalen 
waarmee je voor- en achteruit kunt manoeuvreren.

De CX 55 pk-versie is leverbaar vanaf 60.000 euro, 
de 75 pk vanaf 68.000 euro. ‘Het prijsverschil in 
aanmerking nemende zou ik altijd voor de zwaar-
dere versie gaan’, meent Gerben Plat. ‘Die geeft 
veel meer mogelijkheden, ook voor toekomstige 
toepassingen die je nu nog niet kunt voorzien.’

Gerard Vels Gerard BaarsGerben Plat

TECHNiSCHE SPECiFiCATiES CX 

CX55 
Motor: Kohler KDI1903TCR, 56 pk, 42 kW, 1,9 liter, 3-cilinder diesel
Koppel: 225 Nm @ 1500 t/min  
Verbruik: ca. 1,8 l/h @25% belasting –  ca. 3,5 l/h @ 50% belasting 
Tankinhoud: 65 liter diesel
Rijaandrijving: hoogkoppel met SD traction control (optioneel)
Wielbasis: 1715 mm   
Leeggewicht: 1950-2300 kg  

CX75
Motor: Kohler KDI2504TCR, 75 pk, 55,4 kW, 2,5 liter, 4-cilinder diesel
Koppel: 300 Nm @ 1500 t/min
Verbruik: ca 2,5 l/h @25% belasting –  ca 4,9 l/h @ 50% belasting 
Tankinhoud: 75 liter diesel
Rijaandrijving: hoogkoppel met SD traction control (standaard)
Wielbasis: 1900 mm 
Leeggewicht: 2200‐2500 kg 

Algemeen:
• Europees CE-Certificaat
• Drie versnellingen
• Drie rijmodi: transport, werk en gras
• Leverbaar in lang en kort chassis
  (draaicirkel kort chassis: 5,18 ‐ 5,50 meter, draaicirkel  lang chassis: 5,20 ‐ 6,40 meter) 
• Stage 3 B motor. Geen partikelfilters; geen Ad Blue nodig
• Mechanische en hydraulische PTO (3-puntsaansluiting)
• Keuze uit verschillende load sensing-pompen (o.a. met regelbaar debiet naar voor of achter, 
  0‐80 l/min (CX55) of 0‐100 l/min (CX75)) 
• Vering op zowel voor- als achteras
• Laadvermogen voor‐ en achteras: 2500 kg Be social 

Scan of ga naar:  
www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6089
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Bert van Vuuren 
Natural Plastics (Biobased advies en producten voor 
biologische groeiplaatsinrichting)

‘Waarom grond afgraven en laten vervangen, als 
het op locatie kan worden verbeterd? Het was 
een vraag die in me opkwam tijdens mijn werk - 
waarbij ik veel aandacht besteed aan circulair en 
biobased denken. Bij projecten wordt grond vaak 
afgevoerd naar grondbanken, om vervolgens van 
diezelfde grondbank weer zand aan te kopen. Er 
worden keurings- en stortkosten betaald, en in 
zekere zin koop je je eigen grond terug. Niet alleen 
kost het afvoeren naar de locatie van de grond-
bank het nodige transport, de vervangende grond 
legt vaak een flinke route af, omdat veel van de 

grond afkomstig is uit de Baltische staten.’ 
‘Vanuit deze vraag ontstond het idee om op de 
betreffende locatie het grondprofiel te bekijken, 
een proefmonster te nemen, en de bestaande 
grond te verbeteren met specifieke biobased pro-
ducten. Deze kunnen eventueel worden aangepast 
op specifieke bomen en de organische meststoffen 
worden ter plekke vermengd met de bestaande 
grond. Door deze werkwijze kunnen ook de kosten 
beperkt worden; door de grond ter plekke te ver-
beteren, in plaats van te vervangen, wordt immers 
flink bespaard in bijvoorbeeld aan- en afvoer.’   
‘Je maakt geen kosten meer voor het afvoeren van 
producten die aan het einde van hun leven zijn, 
een kostenpost die vooraf, in de berekening, overi-
gens nogal eens wordt vergeten.’ 

Zoontjens Boomprojecten, Natural Plastics en Innogreen hebben de handen ineen geslagen. De afgelopen periode werd gewerkt aan een concept dat 

nu, op de Dag van de Openbare Ruimte, officieel gelanceerd wordt: 3 Green Solutions, een A-tot-Z-dienstverlening op het gebied van circulair beheer. 

Een introductie:

Circulair groenbeheer als 
compleet concept
Zoontjens Boomprojecten, Natural Plastics en Innogreen lanceren 
3 Green Solutions
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ADVERTORIAL

Ruud Snijders
Innogreen (Onderzoek en advies rond bodem en 
bemesting)

‘3 Green Solutions ondersteunt, adviseert en bege-
leidt gemeenten in het realiseren van biobased 
groenconcepten. Het onderzoeken en opwaarde-
ren van grond, zoals Van Vuuren aanhaalt, is daar 
een voorbeeld van. We helpen daarnaast ook bij 
andere vraagstukken. Dan betreft het allerlei soor-
ten groen: bomen, borders, bermen en zelfs gras- 
en sportvelden.’ 
‘Veel gemeentes streven naar meer milieuvrien-
delijk groen, maar missen het laatste stapje om 
dit te realiseren. Als ze willen omschakelen, vraagt 
dat om aanpassingen in het proces. In de praktijk 
betekent dit dat ze met meerdere kennispartners 
het gesprek aan moeten gaan. Voor velen is dit 
een drempel. Omdat we alle drie een andere 
achtergrond hebben, kunnen we partijen bege-
leiden in het volledige proces, met aandacht voor 
thema’s als duurzaamheid, C02 en kostenreductie. 
Uiteindelijk streven we naar een situatie waarin 
iedere gemeente een lokale grondstoffenbank 
heeft, waarbij stoffen zoveel mogelijk gerecycled 
worden en een lokaal, circulair groenbeheer 

ontstaat.’ ‘Er wordt nog te vaak gedacht dat een 
circulaire werkwijze meer geld kost, maar dat hoeft 
niet zo te zijn. Zo kun je door het beperken van 
transport en het hergebruiken van materialen, 
zoals snoeiafval tot substraat, de kosten drukken 
en zelfs goedkoper uitkomen. Dat vraagt echter 
wél om een andere denkwijze. Je kunt niet klak-

keloos een bestek schrijven zoals je gewend bent. 
Je moet bewust stilstaan bij het einddoel, en de 
vraag hoe je dit zo biobased mogelijk kunt berei-
ken. Omschakelen vraagt ook om een beetje durf. 
De angst voor het nieuwe wordt versterkt doordat 
gemeenten niet alle kennis in huis hebben. Dan is 
het fijner als je met één partij in zee kunt.’

Arjan Zoontjens
Zoontjens Boomprojecten (Realisatie en onderhoud 
van projecten)

‘De overheid heeft duurzaamheidsdoelstellingen 
geformuleerd voor 2020. Een goed initiatief, maar 
voor gemeenten een moeilijk vraagstuk om con-
creet invulling aan te geven. Om veranderingen 
in de gebruikelijke werkwijzen door te voeren zal 
kennis en opleiding nodig zijn. 3 Green Solutions 
heeft kennis uit verschillende disciplines van de 
groensector gebundeld, hierdoor kunnen we 
opdrachtgevers ontzorgen en een helpende hand 
bieden in het proces naar duurzaam beheer. Zo 
draagt 3 Green Solutions bij aan het behalen van 
de Europese duurzaamheidsdoelstellingen van 
onze opdrachtgevers.’ 
‘Het concept is ‘uniek’ doordat niet alleen gebruik 
gemaakt wordt van de bestaande bodem als 
basis voor de ontwikkeling van een nieuwe groei-
plaats voor groen en bomen. Maar ook door het 
toepassen van uitsluitend biobased materialen 
voor beluchting en verankering van bomen. De 
opwaardering van structuur en samenstelling 
van de bodem gebeurt met natuurlijke mest- en 
grondstoffen.’  ‘Onze kennis bundelen we in een 
nieuw bedrijf met eigen identiteit en – binnenkort 
– een website.’ 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6093
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GreenMax toont  
innovaties
Op de Dag van de Openbare Ruimte presenteert 
GreenMax diverse vernieuwingen om groen en 
infrastructuur met elkaar te verbinden. GreenMax 
toont op de beurs onder andere nieuwe producten 
op het gebied van wortelbescherming, stam-
bescherming, boomverankering, bewatering, 
beluchting en straatmeubilair. De medewerkers 
van het bedrijf informeren bezoekers daarnaast 
graag over het aanbod aan biologisch afbreekbare 
en biobased producten. GreenMax introduceert 
op de beurs ook het nieuwe boombunkersysteem: 
Treeparker. Volgens het bedrijf is dit het sterkste en 
meest flexibele systeem op de markt. Treeparker is 
door GreenMax ontwikkeld om de kosten te  
verlagen, te bezuinigen op installatietijd en om 
te combineren met regenwateropvang, een vaak 
onderbelicht deel van de groeiplaatsverbetering. 
Het nieuwe systeem is ontwikkeld naar aanleiding 
van de ervaring die is opgedaan door  
beproevingen, projecten en discussies met alle 
actoren. Naast de primaire functies, zoals het  
dragen van zware verkeerlasten en het bieden van 
een ongehinderde wortelgroei, zijn ook secundaire 
factoren van belang. Enkele belangrijke secundaire 
factoren zijn: de noodzaak van eenvoudig design, 
snelle installatie, duurzaamheid, integratie van 
bestaande/nieuwe kabels en leidingen, variabele 
inbouwdiepte en een hoog percentage grond in 
het systeem. Bezoekers kunnen GreenMax  
vinden in standnummer 3.2.42.

Bodemverbeterende 
producten van 
Heicom
Heicom is als leverancier van bodemverbeterende 
producten volop actief op het vakgebied 
openbare ruimte. Het afgelopen jaar leverde 
het bedrijf onder meer boomgranulaat aan de 
Pannekoekendijk in Zwolle en voor een ‘Beter 
Ermelo’, en bomenzand voor het project Ruimte 
voor de Waal. Heicom ziet dat stedelijke gebieden 
steeds groener worden. Juist in stedelijk gebied is 
de doorwortelbare ruimte beperkt en is een goede 
grond belangrijk. Heicom kan hierbij adviseren 
of op basis van specifieke eisen de juiste onder-
grond samenstellen. Aspecten als wateraan- en 
-afvoer, verkeersbelasting en zuurstoftoevoer zijn 
hierbij belangrijk. De verschillende producten van 
Heicom bieden een oplossing voor iedere situatie. 

Vorig jaar introduceerde Heicom het succesvolle 
Boomgranulaat ECO. Dit jaar wil het bedrijf  
bezoekers vertellen wat Boomgranulaat ECO 
tot een succes heeft gemaakt. Met behulp 
van meetapparatuur wordt de verwerking van 
Boomgranulaat gemonitord in verschillende 
projecten. De LWD-meter (light weight detector) 
verzekert Heicom ervan dat Boomgranulaat op de 
juiste manier verwerkt wordt. Naast advies op het 
gebied van openbaar groen en boomsubstraten 
is Heicom ook actief op het gebied van sport en 
golf en daktuinsubstraten. De medewerkers van 
Heicom geven graag meer informatie over alles op 
het gebied van bodemverbeterende producten. 
Het bedrijf heet bezoekers welkom in  
stand 4.2.19.

ITS toont nieuwe  
bio-afbreekbare  
producten
International Tree Service (ITS), een onderdeel van 
Poel Bosbouw, toont op de Dag van de Openbare 
Ruimte op 28 en 29 september de nieuwe bio-
afbreekbare producten. Gerard Bodewes van 
ITS: ‘In samenwerking met gerenommeerde 
onderzoeksinstituten hebben wij robuuste bio-
degradeerbare materialen ontwikkeld, die aan-
toonbaar voldoen aan de gewenste functionele 
levensduur. We hebben met name samenwerking 
gezocht met onderzoeksinstituten, omdat er in 
de markt twijfel bestond over de functionele 

levensduur van afbreekbare producten. Met de 
gedane onderzoeken willen we alle twijfels over 
deze producten wegnemen.’ De productenreeks 
bestaat uit de Dendro Bio -gietrand, Dendro Bio 
Tree Protect en Dendro Bio Wildprotect.  
ITS is aanwezig in stand 3.5.23.
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Husqvarna: business-
partner voor bedrijven
Husqvarna biedt zich aan als businesspartner 
voor de professionele klant. Dit doet het bedrijf 
door de juiste oplossingen te bieden waarom de 
professionele klant vraagt. Hierbij valt te denken 
aan leasemogelijkheden, Husqvarna-fleetservices 
en Husqvarna-accu-oplossingen. Husqvarna-
fleetservices geeft een actueel overzicht van het 
machinepark en het personeel van de klant. Veel 
van de handgedragen en rijdende machines 
kunnen worden uitgerust met nieuwe, slimme 
technologie die veel gegevens vastlegt. Deze data 
worden automatisch en draadloos verzonden naar 
de Husqvarna-fleetservice-website van de klant. 
Hiermee wordt de basis gelegd voor optimalisatie 
van het machinepark om onnodige stilstand te 
reduceren, waardoor productiviteit én efficiëntie 
worden verhoogd, dus ook de winstgevendheid. 
Door machines uit te voeren met een sensor, krijgt 
de fleetmanager meer inzicht in de productiviteit 
en het gebruik van de machine. Daarnaast is het 
mogelijk om de bediener een gebruikerspas te 
geven, bijvoorbeeld voor inzage in de trillingemis-
sie. Het doel is om in de toekomst nog veiliger 
en productiever te gaan werken. Nieuwsgierig? 
Bezoek Husqvarna in standnummer 4.1.57.

GroenVision: gratis 
mobiel werken
GroenVision van Infogroen is het eerste software-
programma voor hoveniers en groenvoorzieners 
waarmee klanten standaard altijd en overal toe-
gang hebben tot de eigen backoffice. Het maakt 
daarbij niet uit of er gebruikgemaakt wordt van 
een vaste computer, een laptop of een tablet. 
Werken met GroenVision levert niet alleen tijdwinst 
op, maar verlost gebruikers ook van losse briefjes 
en actielijstjes. Het direct kunnen invoeren van 
(gewijzigde) gegevens voorkomt veel extra werk 
en ruis in de afstemming met klanten,  
collega’s en leveranciers. Het is eenvoudig mogelijk 
om GroenVision stapsgewijs bij bedrijven te  
implementeren. De software is modulair opge-
bouwd, waardoor men per fase zelf kan bepalen 
op welk moment welke functionaliteit gebruikt 
wordt. Een van de voordelen van een gefaseerde 
uitvoering is dat er gefocust kan worden op slechts 
één onderdeel, waardoor hier optimaal mee wordt 
gewerkt. De tijdsimpact per fase is te overzien.  
Dit is belangrijk, omdat lopende business altijd 
aandacht behoeft. De investering in software 
wordt gespreid en gaat pas de volgende fase in  
als de voorgaande gereed is en rendeert.

LooHorst ontzorgt
De deelname aan de Dag van de Openbare Ruimte 
staat voor LooHorst in het teken van het 12,5-jarig 
jubileum van het bedrijf. LooHorst laat zien wat het 
in die jaren heeft neergezet als groeiend en  
bloeiend groenbedrijf, en wat het voor klanten 
extra kan betekenen. Met een paar bijzondere  
projecten laat het bedrijf zien dat het tot veel 
in staat is. Het meest in het oog springend is de 
betrokkenheid bij de ontwikkeling en aanleg van 
de beplantingen van Wildlands Adventure Zoo 
Emmen. Daarnaast presenteert LooHorst de aan-
pak voor onderhoudswerk door middel van een 
nieuwe dienst: Terreinzorg & Service.  
Dit is integraal onderhoud op een hoger niveau 
van ontzorgen. Daarmee wordt bedoeld dat het 
totaalbeheer van het terrein, het groen en alles wat 
daarbij komt kijken, door LooHorst op zich wordt 
genomen en op een proactieve manier wordt 
beheerd; volledige ontzorging van de opdracht-
gever als het gaat om de buitenruimte. Daarnaast 
kunnen opdrachtgevers in de toekomst inloggen 
via de website van LooHorst, om op de hoogte 
te blijven van de status van hun terrein. Als extra 
service bij deze dienst kunnen opdrachtgevers dan 
ook gebruikmaken van LooHorst Direct. Dit is een 
calamiteitendienst voor spoedeisende hulp, die 
24/7 ter beschikking staat. Denk daarbij aan  
situaties als omgewaaide bomen, gladheids- 
bestrijding en plotselinge verzakkingen van  
verharding.

DAG VD OPENBARE RUIMTE
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M. van den Oever: 
nieuwe visie
M. van den Oever is van mening dat groen een nog 
belangrijkere functie kan hebben. Het doel van Van 
den Oever is dat de leefomgeving verbeterd wordt. 
De vakkundige accountmanagers van M. van den 
Oever zullen tijdens de beursdagen adviseren 
op welke wijze relaties hun leefwereld kunnen 
optimaliseren. M. van den Oever Boomkwekerijen 
kweekt al ruim twee eeuwen bomen en planten in 
Haaren, de Tuin van Brabant. Het hele areaal van  
de boomkwekerij is gecertificeerd onder 
Milieukeur en is in het bezit van het NL Greenlabel 
duurzaamheidspaspoort A+. Maatschappelijk  
verantwoord ondernemen en duurzaamheid zijn 
de belangrijkste pijlers bij de boomkwekers in 
Haaren. Uit ervaring weet het bedrijf dat de beurs 
bezocht wordt door bezoekers die op zoek zijn 
naar nieuwigheden en verbeteringen. M. van den 
Oever is ervan overtuigd dat het hieraan invulling 
kan geven. Relaties worden dan ook van harte  
uitgenodigd om de stand te bezoeken of met 
eigen ogen een kijkje te nemen op de kwekerijen 
van het bedrijf in Haaren.

RootBarrier biedt 
totaaloplossing
RootBarrier is op de Dag van de Openbare Ruimte 
aanwezig met onkruiddoek Plantex Platinium van 
producent Dupont. Het product maakt deel uit 
van de ‘Plantex-familie’ in het aanbod van Dupont. 
Waar de Gold-versie al effectief is in het tegen-
houden van bijvoorbeeld heermoes (Equisetum 
arvense), kan de ‘zwaardere’ variant Platinium zelfs 
de meest invasieve planten aan, zoals Japanse  
duizendknoop (Fallopia japonica). Plantex 
Platinium is gemaakt van het polymeer polypropy-
leen, een geotextiel dat lucht- en waterdoorlaat-
baar is en voedingsstoffen doorlaat, waardoor het 
geen invloed heeft op de groeiomstandigheden 
van de andere planten. Bovendien geeft het 
product geen stoffen af die schadelijk zijn voor 
milieu. Het vormt daarmee een goed alternatief, 
nu het gebruik van chemie steeds meer naar de 
achtergrond verdwijnt. Naast dit onkruiddoek 
toont RootBarrier ook andere producten, zoals de 
wortelgeleidingssystemen. Met het onkruiddoek 
en het wortelgeleidingssystem wil het bedrijf een 
totaaloplossing bieden voor de bestrijding van 
invasieve planten.

Tree Ground Solutions 
viert jubileum
2016 is het jaar dat Tree Ground Solutions (TGS) 
alweer tien jaar bestaat. De kennis en ervaring 
die het bedrijf in die jaren heeft opgedaan, wil 
het ook dit jaar weer delen met de bezoekers op 
de Dag van de Openbare Ruimte. Op deze dagen 
vertelt TGS bezoekers over de uitbreiding van 
het assortiment groeimediums. In samenwerking 
met Zagron BV uit Hedel brengt TGS verschil-
lende boomgranulaten op de markt. Hierover 
worden bezoekers uitgebreid geïnformeerd tijdens 
de beursdagen. TGS brengt ook het Permavoid 
Capillair-irrigatiesysteem onder de aandacht. Het 
afgelopen jaar is dit slimme, duurzame en een-
voudige systeem reeds bij verschillende projecten 
toegepast. Het blauw-groene systeem bewaart, 
verdeelt en hergebruikt regenwater voor irrigatie, 
zowel op daken als onder bomen in de vrije grond. 
Daarmee wordt veel regenwater uit het riool en 
van de straat gehouden. Deze functies worden 
gerealiseerd door een 85 mm hoge drainagelaag 
ónder de substraatlaag. De hiervoor gebruikte 
Permavoid-kunststof units van TGS zijn bekend van 
groeiplaatsconstructies voor bomen en als licht-
gewicht funderingsvervanger in civieltechnische 
projecten. Door de ontwikkeling van specifieke 
capillaire vezels voor drainage- en transportsyste-
men hebben de Permavoid-units nu ook de functie 
van capillair actief ondergronds irrigatiesysteem. 
TGS brengt het complete assortiment mee naar de 
beurs, naast de genoemde boomgranulaten en het 
irrigatiesysteem en natuurlijk de succesvolle groei-
plaatsinrichtingssystemen: de Permavoid Sandwich 
Constructie en Treebox HP. TGS is te vinden in 
standnummer 3.3.23.
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Speeltuinbende en 
OBB samen op de 
beurs
De Speeltuinbende is de kennispartner van OBB 
speelruimtespecialisten tijdens de Dag van de 
Openbare Ruimte 2016. De Speeltuinbende 
is een testteam van kinderen met én zonder 
handicap, dat ervoor zorgt dat speelplekken in 
Nederland toegankelijk worden gemaakt, zodat 
kinderen samen kunnen spelen. OBB en de 
Speeltuinbende steunen elkaar van harte op ver-
schillende manieren. Zo helpt de Speeltuinbende 
mee met de speelruimteanalyses van OBB, door 
het organiseren van speciale rondgangen met 

de bende tijdens de door OBB georganiseerde 
KinderKlankBorden. OBB organiseert dit jaar de 
Centrale Speelplek. Ambtenaren worden uit-
genodigd onderling ervaringen te komen  
uitwisselen: hoe reageren de bewoners van 
gemeentes op participatie, wat is een goede 
manier om inspraak te organiseren, hoe kom je 
tot een praktische realisatie die recht doet aan 
zowel de gebruikers als de direct omwonen-
den? OBB faciliteert daarvoor de onderlinge 
kennis-making, de koffie en thee en uiteraard is 
er deventerkoek. De Centrale Speelplek vindt 
beide dagen plaats van 14.00 tot 15.00 uur in 
stand 3.4.07.
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Ebben over transitie  
in de stad
Boomkwekerij Ebben en Delva Landscape 
Architects vertellen bezoekers tijdens de Dag  
van de Openbare Ruimte over urban heating, piek-
buien, energietransitie, nieuwe economieën en de 
veranderende betekenis van de openbare ruimte. 
De druk op de Nederlandse steden en gemeenten 
neemt toe. Het is vol in de straat; er lijkt weinig 
ruimte. Maar op het gebied van mobiliteit is er nog 
veel ruimte te winnen. Wie wint de strijd om deze 
vrijgekomen ruimte? Wordt dit automatisch  
ingevuld door brede fietspaden en gestalde  
fietsen, of gaan we deze vrijgekomen ruimte  
innovatief inzetten? Deze vragen zal Boomkwekerij 
Ebben samen met Delva Landscape Architects 
bespreken tijdens de Dag van de Openbare 
Ruimte. Ebben en Delva spreken daar van 13.00 
tot 13.45 uur op het hoofdpodium.

Verheij ook dit jaar 
aanwezig
Verheij integrale groenzorg is voor de elfde keer 
aanwezig op de Dag van de Openbare Ruimte. 
Dit jaar presenteert het bedrijf op de beurs een 
gloednieuw concept: h2O-onkruidbeheersing, 
onkruidbestrijding met heet water en hete lucht. In 

het concept h2O-onkruidbeheersing worden twee 
methoden gecombineerd waarmee onkruid op 
verhardingen op een chemievrije wijze  
bestreden wordt: met heet water en hete lucht. 
Omdat dit concept de nadruk legt op beheersen  
in plaats van bestrijden, wordt zowel technische  
als procesgerichte expertise ingezet. Met zelf  
ontwikkelde machines en een effectieve werk-
wijze is Verheij in staat om onkruid in gemeenten 
optimaal te beheersen, naar de gewenste beeld-
kwaliteit. Een essentieel onderdeel van h2O-
onkruidbeheersing is het digitaal routingssysteem 
met behulp van GIS. Hierdoor verloopt de planning 
en routing van de onkruidbestrijding zeer effectief. 
Ook kan Verheij optimaal inzicht geven in de status 
van de werkzaamheden, de onkruiddruk op  
specifieke locaties en de effectiviteit van de 
onkruidbeheersing. Verheij heet bezoekers  
van harte welkom in stand 4.1.04. 

De Wave-methode
Wave Weed Control heeft al meer dan tien jaar 
ervaring in het bestrijden van onkruid door middel 
van sensorgestuurde heetwatertechniek.  
De unieke Wave-methode is een milieuvriendelijke 
manier om onkruid te verwijderen. Bij deze  
techniek wordt alleen water aangebracht op de 
plekken waar ook werkelijk onkruid staat. Hierdoor 
wordt veel energie en water bespaard. Gemiddeld 
zijn er vier rondes per jaar nodig om een egaal,  

veilig en schoon straatbeeld te verkrijgen.  
In samenwerking met diverse gerenommeerde 
onderzoeksinstellingen is er veel onafhankelijke 
kennis verzameld, en mede door de jarenlange 
ervaring beschikt men over veel kennis van 
onkruid, markt en methode. Hierdoor is de laagste 
behandelfrequentie met de hoogste effectiviteit 
bereikt. Door deze kennis breed te delen met  
klanten, zijn de operationele mensen prima in staat 
om op een laag prijsniveau een zeer hoge beeld-
kwaliteit te behalen. Wave Weed Control is al jaren 
als exposant aanwezig op de Dag van de Openbare 
Ruimte: dé beurs voor ontwerp, onderhoud en 
beheer van de openbare ruimte. Het bedrijf zal 
op de beurs een aantal machines uit het portfolio 
tonen, waaronder de Mini Series, de Mid Series en 
de Sensor Series. Wave Weed Control is te vinden 
in standnummer 4.1.29. 

Boomkwekerij Udenhout BV 
breidt uit
De Dag van de Openbare Ruimte is voor Boomkwekerij Udenhout BV 
een mooie gelegenheid om Quercus cerris 'Marvellous' te introduceren. 
Deze moseik is een gezonde boom, vrij van ziekten en plagen. Quercus 
cerris ‘Marvellous’ is een half-wintergroene boom, zeer winterhard en 
heeft nooit last van meeldauw.  Ook is hij windvast en kan hij goed 
tegen zeewind. Hij stelt tamelijk lage bodemeisen en kent een vrij  
neutrale zuurgraad. De boom verlangt een plekje in de zon of lichte 
schaduw en verdraagt zelfs een gesloten wegdek. In de jeugdfase 
is Quercus cerris 'Marvellous' smal, later breed uitgroeiend. De mos-
eik heeft een mooie vorm door de brede kegelvormige kroon met 
doorgaande hoofdtak. De boom kan 15 tot 20 meter hoog worden. 
Boomkwekerij Udenhout is de licentiehouder van deze Nederlandse 
ontdekking. Behalve over bomen zal het bedrijf de bezoekers ook 
informeren over de specifieke kwaliteiten van de bekende Hydrangea 
Forever&Ever en de duurzame manier waarop deze gekweekt wordt. 
Pas als geselecteerde planten een testfase van enkele jaren hebben 
doorstaan, krijgen ze het predicaat Forever&Ever. Daarmee is dit een 
collectie van altijd de nieuwste hortensia’s die bloeien op eenjarig hout, 
ideaal voor de openbare ruimte. Boomkwekerij Udenhout BV is te 
vinden in stand 3.6.22.
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Huurwave ontzorgt 
gebruiker 
Na het debuut op de Dag van de Openbare Ruimte 
in 2015 en op de internationaal georiënteerde 
Euregio-editie in Maastricht, staat Huurwave in 
september op de Dag van de Openbare Ruimte in 
Utrecht. In plaats van te investeren in een onkruid-
bestrijdingsmachine, kunnen partijen bij Huurwave 
een machine van Wave huren. De Wave-machines 
werken op basis van sensorgestuurde heetwa-
tertechniek, waarbij met behulp van infrarood-
sensoren water op het onkruid wordt gespoten. 
Het huren van de machines kan aantrekkelijk zijn 
voor aannemers en gemeentes die de machines 
voor kortere tijd of minder frequent nodig heb-
ben. Het kan bijvoorbeeld gaan om gemeentes 
die zelf de onkruidbestrijding uitvoeren, of om 
aannemers die ad hoc een opdracht krijgen en 
snel een extra machine nodig hebben. Huurwave 
biedt een totaalconcept, inclusief werkinstructie 
en eventuele reparatie- en onderhoudskosten. De 
machine wordt op de gewenste locatie afgeleverd. 
Het enige wat de huurder hoeft te regelen, is een 
bestuurder. Het is al mogelijk om een machine te 
huren voor een periode van één week. Het concept 
werd vorig jaar geïntroduceerd en is sindsdien flink 
gegroeid, helemaal sinds het verbod op chemie 
op verhardingen, vertelt Ivo de Groot. ‘Vorig jaar 
hadden we rond deze tijd vijf machines verhuurd, 
een jaar later zijn dat er al negen.’ De Groot nodigt 
bezoekers van harte uit om de stand te bezoeken 

en te informeren naar het relatief nieuwe concept. 
‘We merken dat mensen op de beurs soms wat 
terughoudend zijn om de stand binnen te stappen. 
Daarom wil ik iedereen uitnodigen om dit toch te 
doen, zodat we vrijblijvend kunnen kijken wat de 
mogelijkheden zijn. Het huren van een machine 
kan aantrekkelijk zijn, juist door de ontzorging die 
wij bieden.’

Weed Control lanceert 
de Greentrac
Weed Control uit Waalwijk kan terugkijken op 
een succesvol jaar. Met de AIR-heteluchtsystemen 
was het bedrijf dit jaar de absolute marktleider 
in Nederland, België, Duitsland, Denemarken 
en Oostenrijk. Het unieke van de AIR-hetelucht-
recyclesystemen van Weed Control is, naast het 
zeer lage gasverbruik en de lage onderhouds-kos-
ten, de lage CO2-uitstoot. Verder hebben de AIR-
systemen 0% roetuitstoot. Weed Control lanceert 
nu de nieuwe Greentrac-werktuigendrager. De 
Greentrac-werktuigendrager wordt aangedreven 
door een bi-fuel-motor. De motor loopt volledig 
op lpg of propaan en is uniek voor dit soort voer-
tuigen. Een nood-back-up met benzine is moge-
lijk, mocht dit nodig zijn. De bi-fuel-motor levert 
32 pk en kenmerkt zich door zijn lage emissie-, 
geluids- en trillingsniveau, die aanmerkelijk lager 
zijn dan bij dieselmotoren. De Greentrac heeft, in 
combinatie met de AIR Variator, 0% roetuitstoot. 
Een bijkomend voordeel is dat deze combinatie 

een lagere CO2-uitstoot heeft dan een gemiddelde 
personenauto, en hierdoor als beste presteert 
op de milieuprestatieladder. Tevens beschikt de 
machine over een zeer hoog hefvermogen, een 
grote bodemvrijheid en een ruime cabine met 
vlakke vloer. Uiteraard is de Greentrac voorzien van 
alle luxe, zoals airco, verwarmde stoel en radio.

Inspelen op 
verstedelijking 
Nationale Bomenbank draagt met bomen bij 
aan het oplossen van problemen die ontstaan 
door verstedelijking en klimaatverandering. 
Bijvoorbeeld door het leveren en planten van grote 
bomen in stedelijk gebied, gecombineerd met 
waterafkoppeling en infiltratie. Onze dienstverle-
ning is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, 
praktisch inzicht en natuurlijke principes. Daarin 
bieden wij een uitgebreid dienstenpakket met 
alle facetten die nodig zijn voor bomen in een 
stedelijke omgeving. Van boomverplanting tot 
boomonderzoek, van groeiplaatsverbetering tot 
boomverzorging. De kennis die we opdoen tijdens 
onze werkzaamheden en in ons netwerk willen wij 
graag met u delen. Daarom verzorgen wij tevens 
trainingen en cursussen door middel van Cursus 
Centrum Cambium. Onze medewerkers vertel-
len u graag meer op de Dag van de Openbare 
ruimte. Bezoek ons hiervoor op stand 3.1.25

De Enk Groen & Golf 
toont ‘supertrees’
Ook de Enk Groen & Golf is dit jaar weer  
aanwezig op de Dag van de Openbare Ruimte.  
In de stand toont het bedrijf de bezoekers van 
deze editie de zogenaamde ‘supertrees’. Hier 
in Nederland zijn de supertrees nog toekomst-
muziek, in Singapore staan ze al. De supertrees 
die bij de stand te zien zijn, zijn bouwwerken 
van 25 tot 50 meter hoog die veel groen  
combineren met faciliteiten als luifels, geluid, 
verlichting en nog veel meer. Dit soort groen-
innovaties sluiten naadloos aan bij de missie  
van de Enk omdat ze de leefomgeving en het  
welzijn van de mens verbeteren. Ze zullen –  
naar verwachting – overal hun plaats vinden, 
ook hier in Nederland. De Enk is tijdens de  
Dag van de Openbare Ruimte te vinden op 
stand 4.4.01. Het bedrijf staat voor bezoekers 
klaar om samen inspiratie op te doen, kennis  
te delen en ervaringen uit te wisselen.

DAG VD OPENBARE RUIMTE



U zweert bij flexibiliteit en rust? Dat treft: met ons ruim professioneel assortiment accumachines klaart u elke opdracht draadloos en 
zonder storend lawaai. De borstelloze EC-motor en het Lithium-Ion Pro label van de accu’s garanderen een minimaal energieverbruik 
en een maximaal, langdurig werkvermogen. Ook belangrijk: werken met een accumachine is in vele opzichten vriendelijk voor uzelf en 
uw omgeving. De elektromotor maakt namelijk komaf met uitlaatgassen en is buitengewoon duurzaam. Eenzelfde accu past bovendien 
in alle Lithium-Ion Pro machines van STIHL. Handig, toch? 
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Het hoofdpodium van de vakbeurs ‘Dag van de Openbare Ruimte’ is twee dagen lang het bruisende middelpunt met inspirerende 
en verrassende keynotesprekers op het gebied van ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Bezoekers 
en sprekers wanen zich tijdens de lezingen in een bos van heerlijk geurende Pinus sylvestris. Meer weten over deze grillige 
alleskunner? Download de online bomenencyclopedie TreeEbb vandaag nog in de Apple App Store of Google Play Store.

TreeEbb, dé online bomentool voor en door groenprofessionals

Graag tot 
ziens op de 
Dag van de 
Openbare 
Ruimte!

Openbare Ruimte 2016

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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Pakkende slogans zijn altijd belangrijk, maar die-
nen tevens de lading te dekken. Niets is dodelijker 
voor een organisatie dan een slogan die goed 
klinkt, maar de belofte omtrent het product of de 
service niet nakomt. Nederland kent honderden 
adviseurs en vertegenwoordigers die hun kennis 
of product proberen te slijten aan de afdelingen 
die belast zijn met het groenbeheer van gemeen-
ten. Voor velen van hen is het lastig om zich te 
onderscheiden. Afgaande op de reacties en opmer-
kingen die onze redactie regelmatig oppikt in 
het veld, maken vele adviseurs en producten hun 
beloften niet altijd waar. 

Met zijn slogan ‘Eerlijk in professioneel groen’ 
streeft Vitagro, de groene adviestak van Heigo in 
Elst, ernaar om dat wel te doen. ‘In de praktijk kom 
je standaardadviezen tegen waarin wordt gezegd: 
gooi er maar zo veel mogelijk van mijn product op; 
dan werkt het wel. Daarnaast zien wij vaak dat er 
analyses worden gemaakt waarin geen advies staat 
over het aantal kilo’s zuivere NPK, zodat er voor 
de klant niets te kiezen of te vergelijken valt. Hij 
moet dus op het advies van die leverancier afgaan. 
Als de klant ook geen informatie ontvangt over 
het aantal kilo’s zuivere hoofdcomponenten per 
hectare, dan heeft hij ook geen idee hoeveel kilo 
hij strooit’, zegt Jan IJmker van Vitagro. ‘De oorzaak 

is vaak dat het de klant ontbreekt aan kennis en 
dat hij afhankelijk is geworden van één leverancier.’ 
Volgens IJmker probeert Vitagro daar verandering 
in te brengen, door de kwaliteit van de bodem 
voorop te stellen in plaats van de kwaliteit van het 
product. ‘Graszaad wordt vaak alleen op basis van 
het merk gekocht, niet op basis van het ras en de 
positie in de Grasgids, of op een voor die specifieke 
situatie geschikte keuze van de klant. “Eerlijk” bete-
kent voor ons dat wij echt per veld kijken en aan-
geven wat wij van ons advies verwachten.’ Kwaliteit 
is dus leidend voor Vitagro, zo claimt IJmker. ‘We 
zullen zeker niet te laag gaan zitten met de prijs 
om aan een bepaald budget te voldoen. Wat je 

Als je slogan ‘Eerlijk in professioneel groen’ is, dan schept dat de nodige verwachtingen. Ruim drie jaar nadat besloten werd de groene adviestak van 

Heigo een eigen naam te geven, is Vitagro inmiddels stevig verankerd in de wereld van groene adviseurs in ons land. Jan IJmker legt de visie van Vitagro 

uit en licht de ontwikkelingen toe. 

Auteur: Guy Oldenkotte

Eerlijk in professioneel groen
Vitagro legt de lat hoog, maar werkt hard om het ook waar te maken



109www.stad-en-groen.nl

vaak ziet, is dat er naar budget geadviseerd wordt. 
In de praktijk zien wij dat er dan toch weer bijge-
stuurd moet worden en dat het alsnog extra geld 
kost.’ Hij voegt daaraan toe dat het ook mogelijk is 
om geld te verdienen op een duurzame manier. ‘Als 
bedrijf hebben wij het uitgangspunt dat we wil-
len meewerken aan een duurzame groene ruimte 
in Nederland en dat we een leefbare aarde willen 
hebben. Daar zullen we echter wel iets aan moeten 
doen.’ Dat verlangt veel van IJmker en zijn team. 
‘We leggen uit wat het product doet en hoe het 

in de praktijk reageert. Vaak merken we dat field-
managers heel andere verwachtingen hebben van 
een product.’

Duidelijk communiceren
Kennis van zaken hebben is één; in staat zijn die 
kennis eerlijk en juist over te brengen is echter wat 
anders. ‘Wij geven exact aan wat onze producten 
bevatten en geven ook informatie over de exacte 
productsamenstelling. Daarnaast overleggen wij 
met de klant om het juiste bemestingsadvies te 
kunnen geven. Daar zijn we altijd open en transpa-
rant over, zodat de klant kan zien hoeveel stikstof 
hij totaal per hectare strooit. Een bodemanalyse 
blijft een momentopname. Fieldmanagers en 
greenkeepers weten echter exact hoe hun velden 
reageren. Hun kennis over hun terrein en hun 
ervaringen ermee vormen dus een belangrijk 
uitgangspunt, dat wij altijd meenemen in onze 
eerlijke adviezen.’ Aan die basisinformatie voegt 
Vitagro aanvullende kennis toe. ‘Vervolgens geven 
wij adviezen met betrekking tot het onderhoud of 
het nemen van bodemmonsters. Daarnaast stippen 
we de verschillen aan, zodat de klant iets te kiezen 
heeft.’ Als IJmker snel geld zou willen verdienen, 
zou het voor de hand liggen om meer meststoffen 
of graszaden te adviseren. Maar zo werkt het niet, 
benadrukt IJmker. ‘Alles wat cultuurtechnisch niet 
goed zit, kun je vrijwel niet oplossen met grasza-
den of meststoffen. Wij adviseren daarom om eerst 
cultuurtechnische maatregelen te overwegen. Die 
kosten misschien meer geld dan een paar honderd 
kilo meststoffen, maar ze bieden wel een oplossing 
voor de bron van het probleem.’

Alleen het beste is goed genoeg
Vitagro geeft bovenal advies. Als het bedrijf echt 
de kwaliteit wil bereiken die het nastreeft, dan 
vergt dat veel van de geadviseerde producten. ‘De 
merken die wij vertegenwoordigen, zijn allemaal 
A-merken, producten die zich al bewezen heb-
ben of die iets extra’s hebben in vergelijking met 
bestaande producten. Dat is het uitgangspunt, 
maar we kijken ook nauwkeurig of ze datgene 
doen wat er op de verpakking staat.’ IJmker weet 
uit ervaring dat niet iedere leverancier zijn eigen 
slogan waarmaakt. ‘Dat is een van de redenen 
waarom we onze eigen organische lijn Bio-Trio 
hebben ontwikkeld. Met name de zeolietenlijn 
brengt extra waarde, dankzij de verhoging van 
de CEC in de bodem. Op de langere termijn heb 
je daardoor minder van het product nodig.’ Als 
groene onderneming heeft Vitagro het product 
ook aan groene eisen onderworpen. ‘Het is in de 
hoogste duurzaamheidscategorie gecertificeerd 
door NL Greenlabel.’ Een ander voorbeeld van een 
‘groene’ overweging is het gebruik van gecoate 
meststoffen. ‘Velden die zijn bemest met gecoate 
meststoffen, blijven langer op kleur. Wij kiezen 
tegenwoordig bewust voor een harscoating, omdat 
dit voor meststoffen de meest betrouwbare omhul-
ling blijkt te zijn. Je kunt het bijvoorbeeld niet 
kapotslaan in de pendelstrooier. De zwavelcoating 
die we in het verleden gebruikten, bleek niet te 
voldoen aan de verwachtingen van de klanten.’ Het 
bieden van goed advies vereist dat men kennis van 
zaken heeft. ‘De medewerkers van Vitagro worden 
elk jaar getraind en bijgeschoold door onze leve-
ranciers. Gedurende het jaar voorzien zij ons ook 
voortdurend van de nieuwste kennis. Tevens zijn 
we uiteraard zelf expert en vraagbaak geworden 
door onze activiteiten in het veld en de ervaringen 
die we delen met honderden fieldmanagers.’
Een goede slogan is essentieel om klanten je 
bedrijfs- of productnaam te laten onthouden. Niet 
alleen lijkt het erop dat Vitagro daarin is geslaagd; 
het bedrijf is zich zeker ook bewust van de conse-
quenties die dat heeft. 

ADVERTORIAL

Jan IJmker

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6090
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De Ierse fabrikant van agrarische machines en 
machines voor de groene sector, Major Equipment, 
viert dit jaar zijn 40e verjaardag. Het is een publiek 
geheim dat de 40-jarige leeftijd het begin van 
de tweede jeugd inluidt. Het voordeel daarbij is 
dat de 40-jarige kan profiteren van de kennis die 
opgedaan is in het verleden en dus alleen maar 
beter kan worden. Voor Major Equipment betekent 
dit dat men wil voortborduren op het uitgangs-
punt dat hun maaiers goedkoop in onderhoud 
en exploitatie moeten zijn en een goed resultaat 
moeten bieden. De Synergy-cirkelmaaier zou daar-

van een voorbeeld zijn, zo stelt Major Equipment 
vol trots. ‘De Major Synergy-cirkelmaaier is een 
onafhankelijk maaidek dat past op alle zelfrij-
dende werktuigen van alle grote merken’, vertelt 
Johannes Ballast namens Major Equipment. ‘De 
naam Synergy is bewust gekozen, omdat hij aan-
geeft dat de maaier met elk merk samengaat. Dat 
geldt zowel voor nieuwe machines als bij de ver-
vanging van het huidige maaidek.’ Behalve dat de 
Synergy-cirkelmaaier aan een breed scala werktui-
gen gekoppeld kan worden, onderscheidt hij zich 
ook qua techniek. ‘Er wordt geen gebruik gemaakt 

van een V-snaar of hydrauliek; er is een directe 
aandrijflijn. Deze is gekoppeld aan de aftakkast en 
de tandwielenkast. De kracht van de motor komt 
dus direct op de punt van het mes, wat bijdraagt 
aan de kwaliteit en het beeld van het maaiwerk’, 
aldus Ballast. De maaier is breed inzetbaar: ‘Hij kan 
met dezelfde instelling worden gebruikt voor het 
maaien van zowel sportvelden als wegbermen 
en kan probleemloos gras tot een lengte van een 
halve meter aan.’ 

Ideaal voor het ruwe werk, 
maar door de achterrol ook 
voor sportvelden

Budgetten, personele bezetting en het klimaat maken dat zelfs eenvoudige werkzaamheden zoals grasmaaien tot ware hogeschoolkennis verheven 

worden. Zodra het geschikte moment aanbreekt, moet de maaier onmiddellijk het veld in om de achterstand weg te werken en de ontwikkelingen voor 

te blijven. Dat legt doorgaans veel druk op de planning. Met behulp van zijn Synergy- cirkelmaaier speelt Major Equipment in op de behoefte van de 

markt.

Auteur: Guy Oldenkotte

Major Synergy vlijmscherp voor een 40-jarige 
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Onderhoudsarm
Omdat de Major Synergy-cirkelmaaier gras van 
ruim een halve meter hoog aan kan, hoeven loon-
werkers en gemeenten het gras niet meer regelma-
tig te maaien om te voorkomen dat het later niet 
meer mogelijk is. ‘De maaier bevat drie messen, 
die elk in een tegengestelde richting draaien van 
het mes ernaast. De maaicirkels kunnen in elkaar 
steken en bereiken een overlap van 100 procent.’ 
Ballast merkt op dat de Major Synergy nog een 
ander voordeel heeft. ‘De maaier is ook bijzonder 
onderhoudsarm gedurende het maaiseizoen. Net 
als bij andere maaiers dienen de messen ten min-
ste eenmaal per week geslepen te worden. Buiten 
dat zijn er zes smeernippels, die eens per week 
moeten worden gesmeerd: twee op de aftakas, 
twee op de roller en twee op de zwenkwielen voor 
op het maaidek.’ Major zelf claimt dat de Major 
Synergy ongeveer de helft van het aantal slijtdelen 
heeft van een gewone klepelmaaier. Omdat de 
Major Synergy zo weinig onderhoud vergt, kan de 
maaier gedurende het gehele maaiseizoen continu 
worden ingezet. Dat scheelt dus ook aanzienlijk in 
de exploitatieprijs. 

Maaidekken met snaren zijn duidelijk goedkoper. 
Toch meent Ballast dat de Major Synergy prijs-
technisch concurrerend is. ‘De Major Synergy-
cirkelmaaier kan worden ingezet voor het maaien 
van zowel kort als lang gras. Bij andere merken 
moeten hier twee aparte maaiers voor worden 
aangeschaft. De Major Synergy, die qua prijs te 
vergelijken is met een klepelmaaier, biedt dus een 
zeer betaalbare oplossing, omdat het niet langer 
nodig is een klein klepelmaaidek aan te schaffen.’ 

Elk land anders
Als salesmanager promoot Ballast de Major 
Synergy zowel in Nederland als in Duitsland, België 
en Zweden. Hoewel de landen onderling niet erg 
verschillen, is elke markt toch weer anders, zo 
merkt hij op. Nederland steekt op het gebied van 
groenonderhoud met kop en schouders boven de 
andere landen uit. ‘Het onderhoud van het groen 
in ons land is veel professioneler. Je ziet dan ook 
dat Nederland vooroploopt als het gaat om het 
gebruik van grote professionele machines. Je hebt 
hier een paar heel grote groenverzorgingsbedrij-
ven. In Duitsland, dat vele malen groter is dan ons 
land, is elke plaatsje een gemeente op zich. Het 
groenbeheer is daar dus veel kleinschaliger, omdat 
die gemeenten allemaal zelfstandig materiaal aan-
schaffen.’ Volgens Ballast is de professionele aanpak 
in ons land te begrijpen. Nederlandse gemeenten 
hebben niet echt iets te kiezen. ‘Door de eisen die 
hier worden gesteld aan de kwaliteit van het open-
baar groen is een professionele aanpak noodzake-
lijk. Het voldoen aan die eisen is echter niet altijd 
eenvoudig, door de budgetten voor personele 
bezetting of beperkingen vanwege het klimaat.’ 
Kees van Kats van Van Kats Machines begrijpt 
daarom wel dat de Major Synergy aanslaat in ons 
land. ‘Het is een robuuste machine die eenvoudig 
te gebruiken is.’ Van Kats heeft al verschillende 
maaidekken verkocht. ‘De machine is ideaal voor 
het ruwe werk, maar kan dankzij de achterrol ook 
prima worden ingezet voor het maaien van sport-
velden. Groenbedrijven stellen die brede inzet op 
prijs.’ Die achterrol heeft een diameter van 125 
millimeter en zorgt voor een mooie vleug en finish 
op het veld.

Omdat de Major Synergy is gemaakt van lichtge-
wicht staal, weegt de maaier aanzienlijk minder 
dan andere maaidekken. Dat doet echter niets af 
aan de stevigheid en de kwaliteit, stelt Johannes 
Ballast. 
De overvloedige neerslag aan het begin van het 
jaar en de warme, droge zomer hebben het onder-
houd van groen in ons land ook dit jaar weer par-
ten gespeeld. Het is afwachten wat het najaar ons 
zal brengen. Voor de Major Synergy-cirkelmaaier 
maakt het weinig uit; dat maaidek zal met het-
zelfde gemak een sportveld bijwerken als lang gras 
dat gedurende enkele weken niet is gemaaid. 

ACHTERGROND4 min. leestijd

Hij kan met dezelfde 

instelling worden gebruikt 

voor het maaien van zowel 

sportvelden als 

wegbermen

Johannes Ballast Major Equipment noemt de maaier bewust Synergy, omdat deze op elke tractor of drager 

kan worden geplaatst
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De vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Inkoop/verkoop stamhout

Advies

Inkoop/verkoop van 
houtsnippers

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

Zo heeft gemeente Tilburg het beheer en 

onderhoud van de Tilburgse bossen tot eind 

2018 uitbesteed aan Boomrooierij Weijtmans. 

Het gaat om 26 bosgebieden, met in totaal zo’n 

600 hectare bossen. Het werk is Weijtmans 

gegund omdat hun plan het beste aansluit bij de 

criteria en ambities van de gemeente Tilburg.

Betrokkenheid en inbreng van de bewoners

van Tilburg bij het bosbeheer is erg belang-

rijk, daarom organiseert Boomrooierij

Weijtmans gedurende de beheerperiode een 

aantal boscafé’s over het duurzaam in stand 

houden en verder doen ontwikkelen van de 

Tilburgse bossen. 

Opdrachtgever, Stichting Stadsbomen, stads-

ecologen en inwoners zijn erg tevreden over 

deze bijeenkomsten. Hierdoor ontstaat een 

win-win situatie waarbij de aannemer het werk 

zonder problemen uit kan voeren.

Boomrooierij Weijtmans organiseert boscafé’s om burgers en instanties 

te betrekken in ontwikkelingen en uitvoeringen in bosgebieden. Met deze 

gezonde blik op de toekomst profi leert Weijtmans zich wederom tot een 

vooraanstaand speler op het gebied van bosbeheer.

Boomrooierij Weijtmans geeft informatie aan inwoners van Tilburg tijdens de fi etstocht van het boscafé

betrokken in bosbeheer
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HUSqVARNA UW BUSINESS PARTNER

Husqvarna wil zich aanbieden als “business partner” voor de professionele 
klant. Dit doen wij door de juiste oplossingen te bieden waar de professionele 
klant om vraagt, denk hierbij aan onze lease mogelijkheden, Husqvarna Fleet 
Services, en Husqvarna accu oplossingen.

Husqvarna Fleet Services™ geeft een actueel overzicht van uw machinepark en 
personeel. Veel van onze handgedragen en rijdende machines kunnen worden 
uitgerust met nieuwe, slimme technologie die veel gegevens vastlegt. Deze 
data wordt automatisch en draadloos verzonden naar uw eigen Husqvarna 
Fleet Service™ website. Hiermee legt u de basis om uw machinepark te opti-
maliseren en onnodige stilstand te reduceren, waardoor uw productiviteit én 
efficiëntie worden verhoogd, dus ook uw winstgevendheid.

Hoveniersbedrijven en Gemeenten zijn klaar om de digitale online wereld in te 
stappen. Door machines uit te voeren met een sensor krijgt de Fleet Manager 
o.a. meer inzage over de productiviteit en het gebruik van de machine. 
Daarnaast is het mogelijk om de bediener een gebruikerspas te geven om 
hem zo inzage te geven over o.a. de trilling emissie. Doel is om in de toekomst 
nog veiliger en productiever te gaan werken.

Hoe werkt het? Een voorbeeld.
Stelt u zich eens voor dat de sensor van uw frontmaaier een bericht stuurt dat 
er over 25 uur een onderhoudsbeurt dient plaats te vinden. Hetzelfde bericht 
kan ook worden verzonden naar de dichtstbijzijnde Husqvarna Dealer, dit 
zorgt voor een voorsprong zodat de benodigde onderdelen alvast besteld 
kunnen worden of indien het noodzakelijk is om tijd in te plannen voor de 
onderhoudsbeurt. U bent dus in staat om een   servicebeurt in te plannen. Dit 
houdt in dat u proactief onderhoud in kan plannen en voorkomt hierdoor stil-
stand van de machine.

Uw voordelen van Husqvarna Fleet Services™:
• Draagt bij aan optimale inzetbaarheid van uw machinepark
• Gepland preventief onderhoud, minimaliseert stilstand en maximaliseert het 
  aantal draaiuren
• Leidt tot efficiënter werken
• Draagt bij aan het verhogen van de productiviteit
• Geeft meer inzage in trillingsbelasting van uw medewerkers  

Nieuwsgierig? Bezoek ons op de Dag van de Openbare Ruimte, 
stand nummer 4.1.57

Jool-Hulstraat 22

1327 HA Almere

T: +31 (0) 365210000

info@husqvarna.nl

www.husqvarna.nl
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ONkRUIDBORSTEl MUG H
Compact en krachtig

De MUG onkruidborstelmachine maakt korte metten met onkruid. Verwijdert 
het onkruid, het groeibed en de zaden. Mechanisch onkruidbeheer zoals de 
vakman graag ziet. Mechanisch, dus zonder verboden chemische middelen. 
Met zijn wendbaarheid reinigt de MUG tot elk hoekje. Hoe lastig bereikbaar 
ook. Eenvoudig mee te nemen en direct startklaar. De MUG-H is een walk-
behind onkruidborstelmachine met een hydraulisch aangedreven borstel en 
heeft twéé draairichtingen. 

De draairichting van de borstel stel je zelf in. Links en/of rechts werken van de 
machine gaat moeiteloos. De borstel is links of rechts maar liefst 20 cm 
buiten de machine te gebruiken. Scheelt tijd en ongemak. Dit geldt ook voor 
de eenvoudige centrale hoogteverstelling. Evenals voor de in een hand-
omdraai te monteren en te transporteren segmentenborstel. De motor start 
zonder dat de borstel wordt aangedreven. Het trillingsniveau is laag, conform 
BS EN ISO 5349. Want de motor is gemonteerd op trillingsdempers. Met een 
handige urenteller houd je de onderhoudsintervallen foutloos bij. Veilig aan 
de slag dus.

De voordelen op een rij
• Milieuvriendelijk, direct resultaat, inzetbaar bij alle weersomstandigheden
•  Machine én duwboom in hoogte verstelbaar, voor een optimale 
  lichaamshouding
• Extreem wendbaar, voor alle hoekjes en gaatjes
• Segmenten borstel, makkelijk meenemen en snel wisselen
• Spatlap, geen wegvliegend vuil
• Ergonomische handgrepen, geen kramp meer in je handen
• Minimale trillingen, beschermt je lichaam
• Krachtige Honda motor, voor jarenlang probleemloos gebruik
• Volledige bediening vanaf stuurboom, niet bukken en alles onder handbereik
• Borstelhoek in 3 richtingen verstelbaar, voor een optimaal borstel resultaat
•  Borstel met 2 draairichtingen, dus beide zijde van machine te gebruiken, 
  zo kan je zelfs tegen het verkeer in werken
•  Hydraulische borstel aandrijving, de borstel kan worden stil gezet, motor 

hoeft niet op nieuw gestart
•  Borstel toerentalregeling (zonder krachtverlies), minimalisatie van schade aan 

objecten (optioneel)
• Traploos verstelbare zwenkinrichting, ideaal voor werken langs de muur of 
   trottoirband

Utrechtsestraatweg 204a

3911 TX Rhenen

T: +31 (0) 317 61 90 17

info@nimos.nl

www.nimos.nl
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TEEkWERENDE PANTAlON ERGOlINE

• Zeck-protec
• Permanente anti-teken behandeling
• Winddicht & Waterafstotend
• Diepe steekzakken\
• Afsluitbare beenzakken
• Meszak
• Verhoogd ruggedeelte
• Mat afgewerkte knopen
• Snel drogend
• Luxe Amaretta afwerking

De All-Season broek heeft een perfecte pasvorm en is uitgerust met  
ZECK-Protec. De All-Season broek is voorzien van een speciaal ontwikkelde 
technische coating waardoor deze beschermt tegen wind en regen.  
Door de speciale weving van de stof is de broek duurzaam, comfortabel,  
licht en vuilbestendig. Deze broek biedt niet alleen bescherming tegen  
een tekenbeest maar zorgt ook voor een prettig draagcomfort gedurende  
de hele werkdag ongeacht de weersomstandigheden.

Hoe werkt teekwerende kleding
Teekwerende kleding is voorzien van een speciaal middel. Dit middel  
-voor mensen ongevaarlijk- heeft een desoriënterende werking op de teek.  
Bij contact met de kleding laat de teek direct los en valt hij op de grond.  
“Onze kleding is minimaal 80 keer wasbaar zonder dat deze zijn teek- 
werende werking verliest.” Het verkrijgbare assortiment is bovendien  
door TÜV Rheinland gecertificeerd als 100% veilig in gebruik.

Zomer Actie
De teekwerendekleding tekenkaart. 
Plaats uw bestelling in juli of augustus en ontvang bij besteding vanaf € 100 
inclusief BTW gratis de tekenkaart van teekwerendekleding.nl
• Snel, veilig en effectief teken verwijderen
• Hét beste wapen om teken te verwijderen
• Vergeet de oude methoden!
• Maakt het mogelijk de gevaarlijke teek eenvoudig en effectief te verwijderen
• Stop met het gebruik van pincetten of tekentangen
•  Stop met het uitdraaien of uittrekken…

*  Met de aankoop van deze tekenkaart steunt Heigo  
de Nederlandse Vereniging van Lymepatiënten.

Heigo Store Elst - Safety

Industrieweg Oost 28

6662 NE Elst (Gld.)

T: 0481 - 364 111

info@heigo.nl

www.heigo.nl
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NAJAARSBEMESTING GRANUCOTE

Bemesting najaar Granucote®CRF 12+5+24+2MgO+SO3+Mn 5/6M
Om de grasmat vitaal en sterk de winter in te laten gaan is juiste  
bemesting cruciaal.

Enkele tips
• Minimale hoeveelheden nitraat toedienen – bij voorkeur gecoat.
•  Zolang het groeiseizoen duurt alle hoofd- en micro-elementen  

beschikbaar houden.
•  Wanneer de bodemtemperatuur daalt wordt de mineralisatie  

vanuit de bodem minder. Onder andere fosfaat is hier zeer gevoelig voor.
• Kalium voordoende beschikbaar houden in traag werkende sulfaat vorm.

Zolang het groeiseizoen duurt stikstof minimaal beschikbaar houden.
(Ook na heftige regenbuien.) Gecoate meststoffen lenen zich hier bijzonder 
goed voor. Zolang het groeiseizoen duurt (bij voldoende temperatuur) blijft  
er gecontroleerd stikstof beschikbaar. Wanneer de mat in winterrust gaat 
wordt ook de afgifte N tot een minimum beperkt.

ADVIES NAJAAR BEMESTING

• Granucote 12+5+24+2MgO+Mn+Fe 5/6M
• 25/30 gram / m2.
•  5/6 maanden werkingsduur voor een gegarandeerde sterke  

mat gedurende de winterperiode.
• Stikstof in de vorm van gecoate ureum.
• Hoog gecoat voor gecontroleerde afgifte en minimale uitspoeling.
• Hoog kaliumsulfaat als traag werkende kalium.
• Mangaan wordt extra toegevoegd voor een optimale kaliumopname.
•  Door de magnesium wordt de fotosynthese van het gras enorm bevordert. 

Wanneer de licht intensiteit afneemt is deze stimulans meer dan welkom.
•   Granucote 12+5+24+2MgO+Mn+Fe 5/6M bevat 25% SO3 (zwavel) 

Dit element wordt de laatste jaren vaak beschreven als het vergeten element.

Zwavel levert een belangrijke bijdrage aan allerlei essentiële functies  
binnen de grasplant.
• Zwavel is een essentieel onderdeel bij de aanmaak van eiwitten.
•  Bij de aanmaak van chlorofyl is zwavel absoluut noodzakelijk. 

Een gebalanceerde najaar-bemesting heeft voldoende zwavel nodig.

Vitagro

Industrieweg Oost 28

6662 NE Elst (Gld.)

T: (0481)364 136

www.vitagro.nl

info@vitagro.nl
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SNEllER kOSTEN RAMEN VOOR DE OPENBARE RUIMTE
GEEN TIJD VOOR EEN UITGEBREIDE KOSTENRAMING? GEEN ONNODIGE EN 
ONVERWACHTE (FAAL)KOSTEN?

In de GWW-sector zijn scherpe budgetbepalingen en het terugdringen van 
faalkosten en budgetoverschrijdingen belangrijke prioriteiten. Reden waarom 
de ontwerpers van de ramingstool GWWKosten.nl de kostengegevens voort-
durend actualiseren en perfectioneren. Bijvoorbeeld door het aantal project-
specificaties uit te breiden. Het is 2016 en GWWkosten.nl ontwikkelt zich door 
toevoeging van nieuwe data en het goed onderhouden van bestaande data. 
(Dekkingsgraad van circa 90% van de bestaande RAW).

Actueel inzicht
De ramingstool bevat actuele kostenkengetallen voor aanleg, reconstructie, 
slopen en onderhoud van GWW projecten. De tool is modulair opgebouwd 
waardoor het mogelijk is om snel en overzichtelijk een onderbouwde raming 
te maken. De objectenbibliotheek bevat een ruim assortiment op het gebied 
van verhardingen, riolering en openbaar groen.  De samenstelling en geome-
trie van deze objecten zijn eenvoudig aan te passen om een eigen raming te 
kunnen maken. Ramingen kunnen geëxporteerd worden naar Excel.
De gebruikte kostenkengetallen zijn gebaseerd op de data van 
GWWkosten.nl. Hierin zijn kostenkengetallen opgenomen op basis van de 

RAW 2010/2015. Deze data is onderbouwd tot op het niveau van materiaal, 
arbeid, materieel en onderaanneming. De gegevens worden dagelijks 
bijgewerkt met objectieve, betrouwbare en actuele marktgegevens.

Voor wie?
De ramingstool is ideaal voor overheden, waterschappen, corporaties, 
projectontwikkelaars, advies- en ingenieursbureaus en GWW-aannemers. Het 
programma ondersteunt alle partijen in de GWW-sector die regelmatig een 
kostenraming opstellen, maar tijd tekort komen voor het maken van een 
uitgebreide onderbouwde raming. 

Ervaar het zelf
GWWkosten.nl staat op de beurs. Bezoek ons op stand 3.4.49. Op woensdag 28 
september bent u van 12.30 – 13.15 uur welkom bij onze lezing in zaal 
‘Juliana 2’. 

Wilt u het zelf ervaren? Probeer het dan 1 maand gratis uit. Ga naar 
kosteninformatie.nl/gww voor uw gratis proefperiode.

GWWKosten.nl

Den Haag

T: 070 304 6742

www.kosteninformatie.nl/gww



119www.stad-en-groen.nl

TOTAAl-lOkET SPElEN 2016: SPEElTUINBENDE EN 
OBB SPEElRUIMTESPECIAlISTEN

De Speeltuinbende is de kennispartner van OBB speelruimtespecialisten 
tijdens de Dag van de Openbare Ruimte 2016. De Speeltuinbende is een 
testteam van kinderen met én zonder handicap dat ervoor zorgt dat 
speelplekken in Nederland toegankelijk worden gemaakt, zodat kinderen - 
met én zonder handicap - samen kunnen spelen.

OBB en de Speeltuinbende steunen elkaar van harte op verschillende 
manieren. Zo helpt de Speeltuinbende mee met de speelruimteanalyses van 
OBB door het organiseren van speciale rondgangen met de bende tijdens de 
door OBB georganiseerde KinderKlankBorden.

Daarnaast adviseert de Speeltuinbende over hoe gehandicapte kinderen 
kunnen meedoen met de huttenbouwweek in Deventer. Deze huttenbouw-
week organiseert OBB jaarlijks tijdens de herfstvakantie met een aantal andere 
betroken partners. Zo’n honderd kinderen bouwen in vier dagen van natuur-
lijke materialen hun eigen hutten en leren tijdens allerlei spelen en activiteiten 
over natuur, biologische landbouw, eten en samenwerken.
Ook trokken OBB en de speeltuinbende samen op bij het afstudeeronderzoek 
‘Inclusive play, awareness and action through play-policy’ van Nick Althuizen. 

De resultaten van dit onderzoek zullen ook ter beschikking zijn in de 
TOTAAL-LOKET SPELEN.

OBB organiseert dit jaar de CENTRALE SPEELPLEK. Ambtenaren worden uit-
genodigd onderling ervaringen te komen uitwisselen: hoe reageren in uw 
gemeente bewoners op participatie, wat is een goede manier om inspraak 
te organiseren, hoe kom je tot een praktische realisatie die recht doet aan 
zowel de gebruikers als de direct omwonenden, of ? OBB faciliteert daarvoor 
de onderlinge kennismaking, de koffie en thee en uiteraard is er de Deventer 
Koek. De Centrale Speelplek vindt beide dagen plaats van 14.00 tot 15.00 uur 
in stand 3.4.07.

OBB is de grootste en onafhankelijke adviseur voor gemeenten op het gebied 
van spelen, sporten, en ontmoeten in de openbare ruimte. 
DURFT U TE VRAGEN?!

Speelruimte specialist

Postbus 805 

7400 Deventer

www.OBB-Ingenieurs.nl

T: 0570 - 61 60 05
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FOREVER&EVER-HORTENSIA VERkRIJGBAAR VOOR OPENBAAR GROEN

Sinds eind 2015  is Forever&Ever beschikbaar voor het openbaar
groen en landscaping. Door de partnership met Boomkwekerij Udenhout
zijn de handen in elkaar geslagen en worden de eigenschappen van de 
hortensia Forever&Ever in het openbaar groen succesvol toegepast.

De hortensia's vormen een alternatief voor de huidige hortensiasoorten. De 
stevigheid van stelen, de langdurige bloei in het seizoen en de mogelijkheid 
tot gemechaniseerde snoei zonder verlies van bloemen in het aanpalende sei-
zoen geeft het openbaar groen een nieuwe kleur. Snoeien voor 1 maart geeft 
volop bloemen in hetzelfde jaar. 

De altijd bloeiende hortensia is beschikbaar in de kleuren rood, roze, wit en 
blauw. Door haar compacte opbouw wordt ze niet hoger dan 90 centimeter, 
waardoor snoeien overbodig wordt. 

Forever&Ever 
Forever&Ever is reeds jaren bezig met het vergroenen van het productieproces 
en heeft hiervoor verschillende stappen ondernomen. Het bedrijf het MPS 
GAP-certificaat en mag het NL Greenlabel B voeren voor haar planten. Het 

bedrijf zoekt bovendien continu naar de beste en meest gezonde plant. Zo 
wordt aan de hoofdteelt, namelijk Hortensia Forever&Ever altijd gesleuteld. 
Veredelaars en andere deskundigen zijn continu op zoek naar de plant met 
de mooiste bloemkleuren, beste en gezondste groei-eigenschappen en het 
meeste plezier en gebruiksgemak voor de consument. 

Als geselecteerde planten een testfase van enkele jaren hebben doorstaan, 
krijgen ze pas het predicaat Forever&Ever. Daarmee is het een collectie van 
altijd de nieuwste hortensia's die bloeien op éénjarig hout. 

Forever&Ever BV

Kreitenmolenstraat 203

5071 ND Udenhout

T: +31 (0)13 51 111 51

info@forever-ever.eu

forever-ever.eu
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BOOMGRANUlAAT ECO VAN HEICOM
Heicom is al sinds eind jaren 90 begonnen met het mengen van lava met 
bomenzand en bomengrond; het begin van het ontstaan van het huidige lijn 
met Heicom boomgranulaat. Inmiddels bestaat  deze lijn uit Boomgranulaat 
Lava, Boomgranulaat Grauwacke en Boomgranulaat Eco. Het boomgranulaat 
en bomenzand producten zijn gecertificeerd volgens RAG-landscaping.
Bomenzand is een product met een uitgebalanceerde samenstelling, waardoor 
het flexibel en voedzaam genoeg is om voldoende groei van bomen toe te 
laten. Daarnaast zorgt het ook voor voldoende draagkracht bij licht belaste 
verhardingen. Zwaarder en intensief belaste wegen, pleinen en parkeerplaat-
sen vragen echter om een stabiel en een niet nazakkende funderingslaag. 
Voor deze situaties heeft Heicom boomgranulaat ontwikkeld. Afhankelijk van 
de toepassing en omgevingsfactoren en boomsoort kan er gekozen worden 
voor boomgranulaat op basis van basalt/lava met een speciaal samengestelde 
bomengrond, een boomgranulaat op basis van grauwacke met klei en addi-
tieven, of boomgranulaat ECO op basis van gerecyclede breuksteen, die voor 
minimaal 85% uit gerecyclede grondstoffen bestaat.

De stabiliteit wordt in belangrijke mate bepaald door het korrelskelet. Hierbij 
is de korrelverdeling en de korrelvorm zeer belangrijk. Het gaat hierbij om een 
zo goed mogelijk klimaat met betrekking tot doorwortelbare ruimte, lucht-

toevoer, het bufferen van voedingsstoffen en draagkracht. Naast de eisen die 
gesteld worden aan het boomgranulaat, moeten er ook eisen gesteld worden 
aan het plantgat. Het RAG-keurmerk is een onafhankelijk keurmerk dat de 
keten van grondstof tot en met substraat controleert. Dit biedt extra zekerheid 
voor de afnemer. Heicom beschikt als een van de eersten in Nederland over de 
mogelijkheid om met een LWD-meting in het veld de stijfheid en het lastsprei-
dend vermogen van het aangebrachte boomgranulaat te meten. Om zo de 
juistheid van de verwerking van het boom te kunnen meten. 
Boomgranulaat ECO is de laatste ontwikkeling op gebied van boomgranulaat, 
waar duurzaamheid en verbetering van kwaliteit  een echte aanvulling zijn op 
huidige lijn boomgranulaten. Een unieke combinatie van gerecycled gesteente 
in combinatie klei met organische stof en een pH van 5.5 tot 6.5 met een 
zeer hoge draagkracht. Boomgranulaat ECO is ideaal voor bomen in Stedelijk 
gebied zelfs op plaatsen waar niet altijd grondwater binnen bereik is.

Broekeroordsweg 3b

8095 RM 

‘t Loo, Oldebroek

T:   0525 - 630889

info@heicom.nl

www.heicom.nl
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GROENVISION VAN INFOGROEN: GRATIS MOBIEl WERkEN

Met GroenVision heeft u altijd en overal toegang tot uw projectgegevens: bij 
uw klant, onderweg, thuis of op kantoor. Er zijn namelijk momenten genoeg 
waarop het heel handig kan zijn als u uw kantoor op zak heeft. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het inplannen van een afspraak met een nieuwe klant, om 
een prijsindicatie op te zoeken voor een klant, of om onderweg openstaande 
acties te bekijken.

GroenVision is het eerste softwareprogramma voor hoveniers en groenvoor-
zieners waarmee u standaard altijd en overal toegang heeft tot uw eigen bac-
koffice. Het maakt daarbij niet uit of u gebruik maakt van een vaste computer, 
laptop of tablet. Werken met GroenVision levert niet alleen tijdwinst op, maar 
verlost u ook van losse briefjes en actielijstjes. Het direct in kunnen voeren van 
(gewijzigde) gegevens voorkomt veel extra werk en ruis in de afstemming met 
uw klanten, collega’s en leveranciers.

U kunt op 3 manieren met GroenVision werken, namelijk:
1. Met de webclient heeft u toegang tot ons zwaar beveiligde datacenter waar 
de software voor u wordt gehost (SaaS). Wij verzorgen de updates en systeem-
beheer en u heeft via een beveiligde internetverbinding (SSL) toegang tot uw 

gegevens. Dit is een optionele dienst waarbij het mogelijk is de software, het 
onderhoud en de hosting in één maandbedrag af te nemen.

2. GroenVision wordt geïnstalleerd op uw computer/netwerk. Met behulp van 
de smart-client kunt u vanaf uw computer met de software werken.

3. Via de webclient op uw eigen computer of netwerk. Dit is een belangrijke 
toevoeging op de tweede wijze. U kunt overal ter wereld bij uw informatie op 
uw eigen computer of netwerk via de SSL toegang.

Het is eenvoudig stapsgewijs mogelijk om GroenVision in uw bedrijf te imple-
menteren. De software is modulair opgebouwd waardoor u per fase zelf kunt 
bepalen op welk moment u welke functionaliteit wilt gebruiken. Voordeel van 
een gefaseerde uitvoering is bijvoorbeeld dat u kunt zich focussen op slechts 
1 onderdeel waardoor hier optimaal mee wordt gewerkt. De tijdsimpact per 
fase is te overzien, dit is belangrijk omdat lopende business altijd aandacht 
behoeft. Uw investering in software wordt gespreid en u gaat pas weer de 
volgende fase in als de voorgaande gereed is en rendeert. Door de jarenlange 
ervaring van InfoGroen kunnen wij, afhankelijk van uw bedrijfsgrootte en auto-
matiseringsstatus, u perfect adviseren wat specifiek in uw situatie de mogelijk-
heden zijn.

Griffioen Wassenaar BV

Rijksstraatweg 601 (N44)

2245 CA Wassenaar

T: +31 (0)70 517 71 75

www.greentocolor.nl
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GREENTOCOlOUR® VASTEPlANTEN CONCEPT

Een maatwerk oplossing van ontwerp, sortiment, grondbewerking, pot 11 
kwaliteit vasteplanten (8 planten per vierkante meter) en een maai- en bemes-
tingsplan. Met als resultaat een attractieve beplanting met een hoogwaardige 
uitstraling: Het GreentoColour® concept.

GreentoColour® denkt vanuit de kosten van beheer. In het concept wordt 
daarom gewerkt met herkenbare soorten. Ten behoeve van overzichtelijk 
onderhoud wordt niet gewerkt met mengsels of beplantingen met open ruim-
tes. Een soort moet voldoen aan 21 voorwaarden.

WEINIG ONkRUIDGROEI, MINDER ONDERHOUD
Zeer snelle dichtgroei van vasteplanten zorgt voor aanzienlijk minder onkruid-
groei ten opzichte van heesterbeplanting. Bekijk de vele toepassingsmogelijk-
heden van een binnentuin, borders, verkeersgeleiders tot begraafplaatsen bij 
een aantal van onze projecten op www.greentocolour.com.

Een GreentoColour®-beplanting is na de eerste zomer al vrijwel volledig 
bedekt. Voorwaarde is dat het complete pakket gevolgd wordt, waarbij het 
juiste grondwerk de basis is. Voor het geschikt maken van de bodem zijn eigen 
GreentoColour®-bodemverbeteraars ontwikkeld.

klEURIGE UITSTRAlING, lAGE BEHEERkOSTEN
Gemeenten en andere groot groen beheerders kunnen aanzienlijk besparen 
op de onderhoudskosten. Bijvoorbeeld bij omvormingen geeft een (gedeelte-
lijk) gebruik van vasteplanten grote kwaliteitsverbetering. Bovendien dragen 
vasteplanten sterk bij aan de biodiversiteit.

Door de uitgekiende beplantingsplannen is water geven onnodig en zijn er 
volop mogelijkheden voor situaties met strooizout, hitte en andere minder 
eenvoudige omstandigheden. Leidend daarbij is altijd het kostenplaatje qua 
beheer. Nieuwsgierig? Neem vrijblijvend contact met ons op.
Laat u door onze voorbeelden inspireren tot het gebruik van vasteplanten in 
de openbare ruimte!

Griffioen Wassenaar BV

Rijksstraatweg 601 (N44)

2245 CA Wassenaar

T: +31 (0)70 517 71 75

www.greentocolour.com
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kOSTEN BESPAREN DOOR INNOVATIEF BEHEREN
Planmatig Boombeheer®

Snoeien is een niet natuurlijke actie. Het is in wezen nooit goed voor een 
boom en kan zelfs leiden tot infectie. Toch ontkomen we niet aan snoeimaatre-
gelen. Alles over Groenbeheer heeft een model ontwikkeld waarmee dit nood-
zakelijk kwaad optimaal gereguleerd kan worden.

Wettelijke veiligheidseisen, overlast en ruimtegebruik dwingen ons tot regi-
stratie, doordacht beleid en onderhoud. ‘Planmatig Boombeheer® structureert 
het gehele proces rondom boomonderhoud. Het gaat om een benadering 
waarmee u de regie in handen houdt. U weet exact in welke staat uw boom-
bestand zich bevindt en wat uw mogelijkheden zijn binnen de beschikbare 
middelen.
Planmatig Boombeheer® laat precies zien op welke aspecten winst te behalen 
is, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het boombeheer. Het 
model zorgt voor een efficiënter boombeheer. Alleen dat gegeven zorgt al 
voor een structurele bezuiniging.

Wat kunnen wij voor u betekenen? 
Met invoeren en toepassen van planmatig boombeheer garanderen wij u:

• Lagere kosten tegen een hogere kwaliteit
• Een veilig bomenbestand 
• Het minimaliseren  van de overlast door bomen
• Het creëren van duidelijkheid voor de burger
• Boomtechnisch optimaal beheer

Niet alleen het boomonderhoud is met planmatig beheer onder controle te 
houden. U kunt binnen de gebruiksmogelijkheden van het model eveneens 
op eenvoudige wijze ziekten en plagen in kaart brengen en daarmee effectief 
bestrijden. 

Hoe werkt het in de praktijk?
De bedoeling is om alle bomen binnen een kort tijdsbestek op aanvaard 
beeld te brengen. Het behaalde beeld wordt op peil gehouden door cyclisch 
te beheren. Alleen snoeibehoeftige bomen worden ingepland, andere niet. 
In dezelfde werkgang vindt de boomveiligheidscontrole, de opname van de 
onderhoudstoestand en de registratie daarvan plaats. Indien ergens sprake is 
van verhoogd risico, dan wordt hier uiteraard adequaat op gereageerd. 
De boomeigenaar voldoet op deze wijze aan haar wettelijke zorgplicht voor 
bomen tegen de laagst mogelijke kosten. 

Alles over Groenbeheer

Meerheide 110a

5521 DX Eersel

T: 06-54373949

info@allesovergroenbeheer.nl

www.allesovergroenbeheer.nl
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GARDlINER®:  HET SlIMME kANTOPSlUITINGSSySTEEM VOOR DE 
GROEN- EN VERHARDINGSSPECIAlIST

Maak eenvoudig en snel een duurzame afgrenzing tussen beplante zones en 
verhardingen en creëer plantenvakken en bloemperken met de GARDLINER® 
Kantopsluitingssystemen. Deze systemen zijn beschikbaar in hoogwaardig 
kunststof (PVC), verzinkt staal of cortenstaal. Er kan gekozen worden uit ver-
schillende hoogtes en diktes van de profielen. Door de verschillende soorten 
accessoires en bevestigingselementen zijn de profielen zowel toepasbaar in de 
volle grond als op het groendak.

Voordelen GARDLINER®: 
• Unieke en creatieve tuinontwerpen
• Licht in gewicht
• Flexibel, vormstabiel en veelzijdig te vormen
• Strakke en duidelijke lijnvoering
• Duurzaam en onderhoudsvrij
• Gemaakt van vormbaar kunststof of staal
• Zichtbare en onzichtbare installatie
• Snel en makkelijk in aanleg
• Betonfundering niet noodzakelijk

GARDlINER® PVC kantopsluitingssystemen
GARDLINER® PVC zijn grijze, kunststoffen kantopsluitingsprofielen met hoogtes 
van 35 en 45 mm. Onzichtbare, strakke lijnen en bochten zijn snel en makkelijk 
te creëren. De profielen zijn verkrijgbaar in een flexibele en starre uitvoering.

GARDlINER® Staallight kantopsluitingssystemen
GARDLINER® StaalLight zijn flexibele kantopsluitingsprofielen die gemaakt 
zijn van verzinkt staal. De profielen zijn verkrijgbaar in hoogtes van 110, 160 
en 210 mm en vormen een blijvende afgrenzing tussen beplantingen en ver-
hardingen. De 0,9 mm dikke profielen (met een rand van 3 mm) zijn makkelijk 
te buigen (zonder te knikken) waardoor strakke lijnen en vloeiende bochten 
eenvoudig zijn te vormen.

GARDlINER® Staal kantopsluitingssystemen
GARDLINER® Staal zijn licht buigbare kantopsluitingsprofielen die gemaakt 
zijn van duurzaam verzinkt staal (en cortenstaal op aanvraag). De profielen 
zijn verkrijgbaar in hoogtes van 100 en 150 mm en vormen een blijvende 
afgrenzing tussen beplantingen en verhardingen. Ook grootschalige en 
speelse vijverranden met waterdieptes tot 20 cm zijn met de GARDLINER® Staal 
Kantopsluitingen eenvoudig en snel gemaakt.   

GARDLINER® is een merknaam van Nophadrain BV

Mercuriusstraat 10

6468 ER Kerkrade

T: 045 535 5030

www.nophadrain.nl

www.gardliner.nl

info@gardliner.nl

®
GARDLINER
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GRASHERSTEl: NU ACTIE ONDERNEMEN MET RECOVER 2 

Nu het buitenseizoen op zijn eind loopt, liggen plantsoenen, trapveldjes en 
recreatieterreinen er vaak niet meer op zijn florissantst bij. Menig gazon of 
grasveld is beschadigd, vertrapt of ongewenste grassen en onkruiden hebben 
er de overhand gekregen. Kortom: actie is dringend gewenst en wel nu! Want 
wie in deze weken nog tot herstel overgaat, begint volgend jaar met een voor-
sprong! Met het speciale, supersnelle doorzaaigras Recover 2 van zaaizaadbe-
drijf Limagrain/Advanta zijn gazons en grasvelden in recordtijd weer opgelapt 
en dicht gegroeid.   

Recover 2 is dé ideale herstelformule voor renovatie/inzaai van intensief 
gebruikte grasterreinen of de jaarlijkse opknapbeurt van gazons. Héél snel kie-
mend en vestigend, vult het kale en open plekken in razend tempo op, zodat 
de zode zich weer snel sluit en mooi oogt. 

Voller, groener en weerbaarder
Behalve effectief is de Recover 2-aanpak ook nog eens heel efficiënt en daar-
mee een vrij goedkope manier om je gras een ‘totale make-over’ te bezorgen. 
Bij doorzaaien breng je immers nieuw graszaad in de bestaande grasmat, 
waardoor in de open ruimten tussen de oude graspollen jonge vitale gras-

plantjes kunnen uitgroeien. Dit groeikrachtige gras zal niet alleen de botani-
sche samenstelling van de mat weer op peil brengen, maar ook de zodedicht-
heid verhogen en de levensduur van het gazon een extra impuls geven. Het 
gazon ziet er binnen enkele weken na de behandeling als herboren uit; veel 
voller, groener en weerbaarder zodat onkruid en mos geen kans krijgen. Een 
bijkomend voordeel van het verjongen van de vegetatie is dat de nieuwste ras-
sengenetica met veelal nóg betere eigenschappen tot je beschikking staat.

Ingebouwde startvoorsprong
September en oktober zijn de ideale maanden voor grasherstel. Bestaand gras 
komt dan namelijk in een rustperiode en tegelijkertijd is de onkruiddruk in 
deze periode aanmerkelijk lager. Dat geeft het jonge gras de kans zich volop te 
ontwikkelen zonder noemenswaardige concurrentie. Ook de hogere bodem-
temperatuur werkt mee aan een snelle vestiging. Is herstel in het najaar voor 
jou om bepaalde redenen geen haalbare kaart, stel dan de opknapbeurt uit 
naar het voorjaar. De kieming zal iets langzamer plaatsvinden door de lagere 
bodemtemperatuur, maar door de standaard Headstart GOLD-zaadcoating is 
Recover 2 ook hierop voorbereid. Dit heet een ingebouwde startvoorsprong. 

Postbus 1

4410 AA Rilland

T: 0113 – 55 71 00

info@limagrain.nl

www.advantaseeds.nl
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Xl kERSTBOMEN: TOT 30 METER kERSTSFEER
Grote kerstbomen op prominente plekken overal in Nederland en ver daar-
buiten zijn afkomstig van KerstbomenXL. Op Nederlands grootste stations, 
mooiste pretpark, bekendste pleinen en uiteraard op de meest internationale 
luchthaven staan de bomen van KerstbomenXL. Ook hoveniers en onderne-
mersverenigingen betrekken hun grote bomen bij KerstbomenXL. Buiten onze 
landsgrenzen worden grote steden, toeristische attracties en pretparken in 
kerstsferen gebracht door dit oerhollandse bedrijf.

KerstbomenXL is een activiteit van Groen-Direkt Boskoop BV. Groen-Direkt 
is één van de grootste handelsbedrijven in bomen, met haar wortels in de 
wereldberoemde boomkwekerijregio Boskoop. Door deze achtergrond weet 
Groen-Direkt exact hoe de mooiste bomen gekweekt moeten worden en kan 
het de kwaliteit als geen ander beoordelen en garanderen.

Verantwoorde productie
KerstbomenXL beheert zelf diverse bossen in voornamelijk Duitsland en 
de Belgische Ardennen. Op 400.000 M2 eigen plantages worden de bomen 
gesnoeid, bemest en onderhouden, zodat altijd een optimale kwaliteit boom 
geleverd wordt. Eigen transport met diepladers verzekert rooien op het laatst 
mogelijke tijdstip, waardoor houdbaarheid van de boom optimaal is.

Door het grote eigen productieareaal zorgt KerstbomenXL voor voldoende 
herplant van de bomen. Dit zorgt voor een verantwoorde productie, waarmee 
toekomstige productie verzekerd is en waarbij ons leefmilieu uitsluitend voor-
deel heeft.

Projectmatige plaatsing
Een boom plaatsen van 16 tot 30 meter heeft veel voeten in de aarde. Van ver-
gunningaanvraag tot afvoer en van uitzonderlijk vervoer tot stormverankering. 
Om deze redenen worden de grootste bomen altijd projectmatig aangebo-
den. Eerste element in de full service formule is altijd een locatiebezoek. Dit is 
noodzakelijk voor het in kaart brengen van bijvoorbeeld de stroomvoorziening 
en het brandgevaar. Echter zal de medewerker aan de hand van dit bezoek 
tevens kunnen adviseren over de optimale soort en het best passende formaat 
boom. Optioneel verzorgt KerstbomenXL tevens de verlichting en decoratie 
van de boom.

Unieke plaatsing zonder schoorlijnen
Door de speciale, zelf ontwikkelde betonnen voet, kunnen de bomen in veel 
gevallen volledig zonder schoorlijnen geplaatst en gefixeerd worden. Dit 
maakt plaatsing midden op een plein mogelijk, zonder het open hoeven te 
breken van bestrating en zonder dat draden gespannen hoeven te worden.

Groen-Direkt Boskoop

Noorwegenlaan 37

2391 PW Hazerswoude/ITC-Boskoop

T.: +31 (0)172 21 1576

info@groen-direkt.nl

www.groen-direkt.nl
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De kwaliteit van een gazon in de winter en gedurende het vroege voorjaar 
wordt bepaald door de voorbereiding en een aangepaste bemesting in het 
najaar.

Als men spreekt van aangepast, is het duidelijk dat dit geen meststof mag zijn 
met enkel snelwerkende (nitraat)stikstof, want het gazon heeft minder nodig 
en de stikstof welke het gras niet zal opnemen zal bovendien uitspoelen.
Aangepaste bemesting is dus een meststof met een hoog aandeel aan Kali 
(het derde cijfer in de formule), een weinig fosfor (het tweede cijfer in de for-
mule) en een aandeel langzaam beschikbare stikstof (het eerste cijfer in de 
formule).

Het beste voorbeeld is de najaarsbemesting, Landscaper Pro Pre Winter,  met 
als formule 14-5-21+3MgO. Deze formule heeft een werkingsduur van 4 tot 5 
maanden. Heel belangrijk, want dan ondersteunt men het gazon gedurende 
heel de winterperiode tot in het vroege voorjaar, en niet alleen tot ergens in 
de herfst.

Het is een gemakkelijk strooibare korrel die men in de periode september - 
oktober kan toepassen aan een dosering van 30 tot 40 gram per m2 (een zak 
van 15 kg is voldoende voor 375 tot 500 m2)

Landscaper Pro Pre Winter 14-5-21+3mgO is een gemakkelijk strooibare korrel 
die men in de periode september - oktober kan toepassen aan een dosering 
van 30 tot 40 gram per m2.  Een zak van 15 kg is voldoende voor 375 tot 500 
m2.

De stikstof is langzaam vrijkomend dankzij een unieke omhulling die de mest-
stof tevens beschermt tegen uitspoeling. Het resultaat hiervan is een gazon 
dat minder ziektegevoelig wordt. Bovendien blijft de kleur beter en het gazon 
blijft dichtstaan waardoor mos of onkruid veel minder kans maakt. Afhankelijk 
van de winterperiode, is het verschil met of zonder Pre Winter meer of minder 
zichtbaar.

Uw klant is in elk geval tevreden over zijn gazon en uw werkresultaat en dit tot 
in het voorjaar! En daarom doen we al die moeite.

ICL Specialty Fertilizers Benelux

Koeweistraat 4

4181 CD  Waardenburg

T: +31 418 655 700 

www.icl-sf.nl
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ZINCO BRENGT lEVEN OP HET DAk!
ZinCo is adviseur en leverancier van daktuinsystemen en al ruim 40 jaar actief 
op het gebied van begroeide daken en daktuinen. Als systeemleverancier bie-
den wij een totaaloplossing voor de inrichting van elk type dak. Hierbij gaan 
wij altijd voor een degelijke en duurzame oplossing voor de lange termijn.

Alle producten die wij aanbieden, van beschermlaag tot vegetatielaag, zijn 
gemaakt van gerecyclede materialen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn onze 
substraten op basis van ZinColit. Dit is een restproduct uit de keramische 
industrie wat gebruikt wordt als hoofdbestanddeel van al onze substraten. 
Daarnaast worden onze vegetatiematten gekweekt op een drager van gere-
cycled Nederlands schapenwol. Oftewel, een biologische kweek van planten 
zonder bestrijdingsmiddelen op een oer-Hollands product. 

Wilt u meer weten over wat er allemaal komt kijken bij de realisatie van een 
begroeid dak of bent u benieuwd naar onze producten? ZinCo staat voor u 
klaar met raad en daad, van ontwerp tot en met de uitvoering. 

…voor de (tuin)architect of ontwikkelaar
Bent u op zoek naar een gedegen partner voor de inrichting van uw dak? Wij 
bieden in de ontwerpfase technische ondersteuning en adviseren u graag over 

de mogelijke inrichting van uw dak. Bel of mail gerust voor het maken van een 
afspraak.

…voor de hovenier
Altijd al op zoek geweest naar een totaalleverancier van uw daktuinmateri-
alen? Wij bieden degelijke en betrouwbare producten voor elke laag van de 
daktuinopbouw. Neem voor projectgericht advies of een vrijblijvende offerte 
contact op via onderstaand telefoonnummer of mailadres.

ZinCo Benelux B.V.

Postbus 9092

1006 AB Amsterdam

T: +31 (0)20 667 48 52

daktuin@zinco.nl

www.zinco.nl
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Hartstikke trots ben ik, dat in deze uitgave van Stad + Groen de eerste drie 
interviews worden gepubliceerd van jonge professionals die in de groene sec-
tor werkzaam zijn. 

Ze zeggen weleens: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Korter en duide-
lijker zou zijn: geen jeugd = geen toekomst. Groen gaat over ontzettend veel 
dingen. Over geld, draagvlak, burgers, politiek, maar in ieder geval ook over de 
passie, het vakmanschap en de ausdauer van de jonge mensen die in deze sec-
tor werkzaam zijn. Over pakweg tien of twintig jaar zijn dit de mensen die de 
beslissingen nemen in de sector en geven ze de richting aan. Als je begint met 
het samenstellen van de twee teams Young green professionals, is het eerste 
wat opvalt de enorme verscheidenheid van die mannen en vrouwen. Het gaat 
om greenkeepers en fieldmanagers, maar ook om ecologen, boomverzorgers, 
schoolverlaters, machinehandelaren en directeuren van grote internationale 
bedrijven. Daarom heeft de redactie van NWST, bijgestaan door een breed 

samengestelde jury, het afgelopen half jaar 22 groene professionals geselec-
teerd, geïnterviewd en gefotografeerd die 35 jaar of jonger zijn en die zich 
ondanks hun jeugdige leeftijd al hebben bewezen. Alle interviews zullen later 
dit jaar worden verzameld in één boek. Wij zoeken nog een moment om dat 
boek feestelijk uit te reiken. Als het zover is, hoort u daar ongetwijfeld meer 
over. 

De selectieprocedure is redelijk overzichtelijk. Onder meer via onze nieuws-
brieven hebben wij tegen de veertig namen van jonge mensen uit de 
genoemde leeftijdscategorie binnengekregen. Onze redactie heeft vervolgens 
een kort profiel over hen geschreven. Uiteindelijk heeft de jury, die is samen-
gesteld uit een brede vertegenwoordiging van de sector, deze grote groep 
teruggebracht naar twee teams van elf jonge mannen en vrouwen. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

Ze zeggen weleens: wie de jeugd 

heeft, heeft de toekomst. 

korter en duidelijker zou zijn: 

geen jeugd = geen toekomst

Young green professionals 

Als je begint met het samenstellen van de 

twee teams Young green professionals, 

is het eerste wat opvalt de enorme 

verscheidenheid van die mannen en 

vrouwen
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De samenleving 
verandert

@gemeente na melding zelfde dag al 
medewerker SIGHT persoonlijk aan de deur. 
@SIGHTLS snelle service! #compliment

Monique van der Linde @Monique34  •  9 sep

“ Omdat wij geloven dat de burger 
 maar één openbare ruimte ervaart...”

Fokko Kortlanglaan 137  |  3845 LC Harderwijk  |  Postbus 425  |  0341 43 64 36  |  www.sightlandscaping.nl  |  info@sightlandscaping.nl

wij veranderen mee…

›  Integraal wijkonderhoud van gevel tot gevel

›  Participatiecontracten 

›  Alternatieve onkruidbestrijding

›  BVP-contracten

›  Integrale aanlegprojecten

›  Daktuinen
LANDSCAPING
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