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Bezoeken we in de toekomst  
nog steeds Beurzen?
Vier beursbobo’s aan het woord

Altijd egaal
en gelijkmatig
door onderhoud Ataro

Lichtgewichtunit
overal ingezet
Maai- en veegmachine

weer een iseki  
in nijmegen
Sportpark tot camping

Drie demodagen lang hét vakevenement  
voor professionals in de openbare ruimte

•  ruim 450 merken op  
125.000 m2 beursterrein

•  groot aanbod exposities én 
demonstraties van machines  
en gereedschappen

•  op centrale locatie,  
goed bereikbaar en  
dichtbij parkeren

SPECIAL gtH



ASPEN D
SCHONE DIESELBRANDSTOF

Beter voor mens, machine & milieu 

Bezoek onze stand 4.40

NIEUW

Het was een uitdaging een brandstof te produceren die zowel het milieu 

als de gebruiker ten goede komt, zonder in te leveren op de prestaties  

van motor en machine. Nu kunnen we een schone diesel bieden van  

consequent hoge kwaliteit!

90% hernieuwbaar
Met trots presenteren wij onze hernieuwbare dieselbrandstof. Een brandstof 

ontwikkeld met de bekende Aspen-voordelen voor de gebruiker die beter wil 

voor zijn gezondheid, zijn machine en het milieu. Bovendien is Aspen D net 

als de Aspen alkylaatbenzine lang houdbaar zonder kwaliteitsverlies en zeer 

geschikt voor professionals die elke dag met dieselmachines werken.

Binnenkort verkrijgbaar wij uw tuin- en parkspecialist.
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Wat het belangrijkste is voor jou, is ook het belangrijkste voor ons. 

Cirkelmaaier Groundsmaster® 4000-D.  De slimme zero turn-radius, gecombineerd met variabele snijbreedten van 

1.5 m, 2.4m en 3.4 m, maken het mogelijk om met één machine zowel grote oppervlakten als kleine, krappe gebieden te 

maaien. Dag in, dag uit. Behaal maximale e�  ciëntie, zodat je je kunt richting op andere prioriteiten.

WHAT Groundsmaster® 4000-D.

MATTERS  Eén machine om grote en kle-

ine gebieden te maaien.

MOST Loop vooruit op je 

planning, en blijf binnen je budget.

MEER OVER DE GROUNDSMASTER 400D
 VIND JE OP TORO.COM

Praat mee!

@ToroGolf
©2017 The Toro Company. All rights reserved.
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28 Beurs is een verlengstuk 
van internet

Misschien moet de de conclusie trekken dat een beurs niet meer helemaal

van deze tijd is. Ik denk zelfs dat hier al binnen vijf jaar verandering in komt. 

Groentechniek Holland zou dan niet meer eens per twee jaar moeten worden 

georganiseerd, maar eens in de vier jaar.’
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Wie mag het derde Gouden 
Klavertje opspelden?

Er waren dit jaar ongeveer 50 inzendingen 

van bedrijven voor de derde editie van de 

GTH Beursprijs: het Gouden Klavertje. Een 

jury met daarin alle persmuskieten die iets 

te zoemen hebben op het gebied van tuin 

en park, aangevuld met VHG-voorzitter Rien 

van der Spek, koos daaruit elf nominaties. 

De rode draad werd daarbij gevormd door 

innovaties op het gebied van duurzaam-

heid. Van de elf inzendingen zijn er vijf elek-

trisch aangedreven, met daarnaast nog eens 

drie innovaties waarbij duurzaamheid het 

leidende motief was. 

Auberginekleurige transporter gaat 
op in de natuur

Joyce Sengers, directeur en beheerder van 

Natuurbegraafplaats De Utrecht in Esbeek, wilde 

een duurzame transporter met een landbouwken-

teken en kwam uit bij de Leffert FM-80. ‘We zochten 

naar een soort twee-in-eenformule: we kunnen nu 

mensen rondrijden en er kan ook wat klein gereed-

schap achterin.’

COLOFON
Greenkeeper -een uitgave van NWST NeWSTories bv- 
wordt zes keer per jaar in een oplage van 1.750  
exemplaren verspreid onder (hoofd)greenkeepers,  
baancommissarissen, managers en bestuurders van 
golfaccommodaties, toeleveringsbedrijven,  
overheden en individuele abonnees.

Redactie & commercie
NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT Nijmegen
T 024-3602454
F 024-3602464
I www.greenkeeper.nl
M info@greenkeeper.nl

Hoofdredacteur:     Hein van Iersel (hein@nwst.nl)

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Guus van Rijswijck (guus@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg 

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

Redactiecommissie
Casper Paulussen, Lambert Veenstra, Gerard van der  
Werf, Peter Schalk, John van Hoesen, Arijan van Alphen

Abonnementen
77,- per jaar. De abonnementsperiode 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 abonnements-
periode in ons bezit is.

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van  
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voor- 
behouden. Deze berusten bij Greenkeeper c.q. de betreffende 
auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke  
toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of  
openbaar gemaakt door middel van druk, scan, foto-kopie,  
elektronisch of op welke wijze dan ook. Greenkeeper 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.

43 52
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twitter.com/bladgreenkeeper

facebook.com/bladgreenkeeper

9 Alle marktleiders weer van de partij

13  Vijf dagen per week, het seizoen rond  
in gebruik

16  Stille maaier voor FC Twente met een  
verscheidenheid aan cassettes

26      Altijd egale en regelmatige matten door 
onderhoud Ataro

36  Begraafplaatsbeheerder Klomp: ‘Heet water 
bestrijdt onkruid en beschadigt geen  
omliggend groen’ 

46  Bijkerk (Bouma Sport & Groen): ‘Hij doet wat  
hij belooft: hij veegt, klopt en zuigt!’

56  Heggen snoeien en schoon achterlaten in  
één werkgang

58 Oude onderdelen onder het stof vandaan

60 Hovenier Luc Veldhuijzen grijpt uitdaging aan

66 Ooit een bos gezien met een schoorsteenpijp?

68  Accu’s een van de redenen waarom Tomin 
Groep aanbesteding binnenhaalt

72 Gelukkig is hij erg snel op de weg

78 Toolcarrier met meerdere gezichten

82  Van Nieuwenhuizen: ‘Oeliatec komt met de  
eerste CO2-neutrale onkruidbestrijder’

87  Een kleine maai- en veegmachine met de 
kracht van een grote

90 Tot op de centimeter nauwkeurig

92 Zestien uur per dag in de strijd tegen onkruid 

96 Klepelmaaier: vers van de tekentafel

100 Snel naar het kookpunt

104  Hovenier Marcel Visser: ‘Er gaat niks boven  
een Japanse motor’

106  Hovenier Van Amelsfoort: ‘Na jarenlang  
handmatig plukken was dit heetwater-
machientje een uitkomst!’

110  Tattersall (Farwick Groenspecialisten):  
Deze klepelmaaier is ongeëvenaard als het  
gaat om total cost of ownership 

112  Een sportpark omtoveren tot Vierdaagse-
camping

115  Taludmaaier af fabriek voorzien van 
transportband  

118  Gianni Ferrari springt in op stijgende vraag  
naar zeroturn-maaiers en frontmaaiers met 
grasopvang

122  Niet rammelen, trillen of stinken en toch 
40 kilometer per uur

124  Superhandig in stedelijk gebied

39
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VOLG ONS

INHOUD

Een kettingzaag moet  
gewoon doen wat jij wilt

Frits Spek, een van de directeuren van opleidingsinstituut 

PC Bomen, is ongeveer geboren met een kettingzaag in 

zijn handen en daarom een goede partij om een eerste 

impressie te geven van de nieuwe Husqvarna 70 cc  

kettingzaag 572 XC. 

Onkruidbestrijder Van Hennik: ‘De straten zijn groener:  
we moeten tijdwinst boeken op dezelfde werkafstand’

Hoaf Infrared Technology toont op de GTH-beurs onder andere de onkruidbrander 

Weed Air 150, die begin juni is geïntroduceerd. Normaal gesproken is de Weed Air 

100 cm breed, maar de Weed Air 150 is een halve meter breder gemaakt op  

verzoek van Peter van Hennik van loonbedrijf Van Hennik in Zuidland. ‘Door het 

chemieverbod staat er meer onkruid op straat en moeten we slimmer werken’, 

aldus Van Hennik.     



1000-21-7000-1073 VHG mag. 2017-4

Kleur: fc

AIR Trolly Pack
Uw ideale partner voor hoeken, randen  

en alle moeilijk bereikbare plaatsen.

AIR Combi Compact Pro
Universeel aanbouwdeel. Geschikt  
voor de kleinere compact tractoren.

Energieweg 9-11
5145 NW Waalwijk
T 0416540718
E info@weedcontrol.nl
I www.weedcontrol.nl

AIR
hete lucht

FLAME
open vlam

STEEL
borstel

TRACTION
aandrijving

1_2_liA4_fc_Av3.indd   1 12-05-17   14:41
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Alle marktleiders weer  
van de partij
Groentechniek Holland maakt zich op voor derde editie

In de aanloop naar de beurs merkte de organisatie 
al op dat de interesse voor deze derde editie was 
toegenomen. Er moesten zelfs maatregelen geno-
men worden, zo vertelt Willem Bierema, beursma-
nager van Groentechniek Holland. ‘Met nog meer 
dan drie maanden te gaan schreven zich al ruim 
140 deelnemers in, waarmee tachtig procent was 
volgeboekt. Daarom hebben we toen besloten 
om het beursterrein voor deze derde editie te 
vergroten en uit te breiden van negen naar twaalf 
hectare. Op dit grotere beursterrein kunnen we alle 
deelnemers een gunstige plaats bieden, en is daar-
naast nog volop ruimte voor het demonstreren en 
live testen van alle machines van de verwachte 450 
merken.’

Totaalplaatje
De organisatie heeft voor 2017 wederom gekozen 
voor Biddinghuizen als locatie. Bierema licht die 
keuze toe: ‘De outdoorlocatie is voor zo’n evene-
ment voor de groensector ideaal, vanwege de 

grote gelijkenis met de dagelijkse werkomgeving. 
Bovendien is er naast expositieruimte ook volop 
ruimte voor kennisoverdracht en demonstraties 
om alle machines live te testen. Daarmee bieden 
we een one-stop shop voor iedereen die actief is of 
wil worden in de groene openbare ruimte, in de 
publieke stedelijke ruimte en op sport-, golf- en 
recreatieterreinen.’

De locatie biedt veel voordelen: de Flevopolder 
ligt centraal in Nederland, middenin één van de 
mooiste groene gebieden van het land. Vanuit alle 
windstreken is het evenement goed bereikbaar 
en er is volop parkeergelegenheid voor zowel 
deelnemers als bezoekers. Het terrein biedt moge-
lijkheden voor zowel overdekte exposities als bui-
tendemonstraties van maaiers, trekkers, machines 
en apparatuur in de dagelijkse werkomgeving van 
de groenprofessional. Daarnaast is er ruimte voor 
kennisoverdracht door middel van lezingen en 
bijeenkomsten.

Van dinsdag 12 tot en met donderdag 14 

september staat het Walibi-terrein in Bidding-

huizen helemaal in het teken van de grootste 

groene vakbeurs van Nederland: Groentechniek 

Holland. GTH is inmiddels een gevestigde naam 

in de groene sector. Na succesvolle edities in 

2013 en 2015, die ieder ruim twintigduizend 

bezoekers trokken, moet de derde editie nóg 

groter worden.

Auteur: Nino Stuivenberg
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Diversiteit
De beurs kent een breed spectrum aan expo-
santen, zo benadrukt Bierema. ‘De inschrijvingen 
stromen binnen, van kleine en nieuwe tot heel 
grote deelnemers. Alle marktleiders uit de afdelin-
gen Tuin & Park en Groen & Milieu van Fedecom 
zijn weer van de partij, waaronder de merken 
John Deere, Kubota, Jean Heybroek, Stiga, New 
Holland, Toro, Husqvarna, Stihl, JCB, Roberine, 
Van der Haeghe, C. van der Pols, Wim van Breda, 
Honda, Mechan Cultuurtechniek en Mercedes 
Benz. Daarnaast zien we verbreding in het aanbod 
vanuit de reinigingssector met onder meer Ravo 
Benelux en Memo Europe, en met bedrijven in de 
bosbouw zoals Woodmizer Nederland, Haecksler 
en Angenendt. Ook gereedschappen voor tuin 
en park zijn volop te zien, onder meer bij De 
Boer Drachten, Dewalt, Stanley Black & Decker en 
Facom.’

Onder de getoonde 450 merken zijn veel innova-
ties, die alle meedingen naar het Gouden Klavertje 
Vier: een prijs die een vakjury toekent aan de 
meest opvallende innovatie op GTH. Alle deelne-
mers konden nieuwe producten en diensten aan-
melden tot maandag 7 augustus. Op het moment 
van schrijven zijn er twintig bedrijven die 28 ver-

schillende noviteiten ingediend hebben. Uit alle 
inzendingen kiest de vakjury uiteindelijk een select 
aantal nominaties, die medio augustus bekend zul-
len worden gemaakt. Vervolgens wordt op de eer-
ste beursdag, dinsdag 12 september, het Gouden 
Klavertje Vier uitgereikt aan de beste innovatie. In 
2015 werd deze prijs in de wacht gesleept door 
Vredo Dodewaard BV met de DDS-zaaimethode.

Voor én door de branche 
Groentechniek Holland 2017 is de enige vakbeurs 
voor bedrijven die actief zijn in de openbare 
groene ruimte in Nederland die onder auspiciën 
van Fedecom wordt georganiseerd. Bierema: ‘Als 
volle Fedecom-dochter organiseren we de beurs 
voor én door de branche, dus zonder winstoog-
merk.’ Fedecom behartigt de belangen van ruim 

950 bedrijven en heeft Groentechniek Holland BV 
opgericht om de beurs Groentechniek Holland 
te kunnen organiseren voor zowel leden als niet-
leden. Overigens is deze bv een zusterorganisatie 
van Agrotechniek Holland BV, die inmiddels vier 
agro-evenementen heeft georganiseerd voor ruim 
50.000 akkerbouwers, veehouders en loonwerkers.

Nieuw: pop-upstadspark
Nieuw op Groentechniek Holland 2017 is een zoge-
naamd ‘pop-upstadspark’. Met dit nieuwe feno-
meen kan een gemeente voor een oud industrie-
terrein, afgebroken fabriek of braakliggend terrein 
een consortium van vier disciplines inhuren die het 
gebied in no time transformeren tot een stadspark 
voor de korte en middellange termijn. Op vakbeurs 
GTH tonen de betrokken deelnemers (Husqvarna 
Nederland, Tonsel Boomkwekerijen, Van Berkel 
Groep en Van Vliet Kastanjehout) hoe een com-
pleet stadspark van zo’n 3.000 vierkante meter snel 
en eenvoudig te realiseren is. Groenprofessionals 
zien op GTH welke keuzes door de leveranciers 
gemaakt zijn voor de flora, materialen en technie-
ken en alle aspecten van de aanleg, afbraak en het 
onderhoud, waaronder duurzaamheid, machines 
en gereedschap, afzettingen, outdoormeubilair, 
bodembedekkers, beplanting en bemesting.

Het beursterrein is 

uitgebreid naar twaalf 

hectare
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4 min. leestijd

Variatie, duurzaamheid, dynamiek, snellere door-
looptijd en multifunctionaliteit zijn kernwoorden 
van deze tijd, ook voor het gebruik van de open-
bare ruimte. Een park kan aangelegd worden voor 
de komende veertig jaar, maar met het oog op de 
gebruikers en gemeenten is het vaak wenselijk 
om tijdelijke aanpassingen te kunnen verrichten. 
Ook past het gevoel van verandering na een aantal 
jaren in plaats van decennia beter bij deze tijd. 
Veel gemeenten hebben een oud industrieterrein, 
verpauperde woonwijk, afgebroken fabriek of een 
bouwkavel voor een nieuwbouwproject dat nog 
jaren op zich laat wachten. Dergelijke gebieden, 
omringd door andere woningen of bedrijfsgebou-
wen, bestaan soms jaren en doen afbreuk aan de 

omgeving qua uitstraling, veiligheid, milieubeheer 
en leefomgeving. Met een ‘pop-upstadspark’ kan 
een gemeente zo’n gebied snel transformeren 
tot een stadspark voor de korte en middellange 
termijn. Het heeft een gunstige invloed op een 
groene, gezonde en veilige leefomgeving waar 
plaats is voor recreatie, sport, cultuur, flora en 
fauna, waterberging en sociale interactie tegen 
een lage kostprijs.

Duurzaamheid
Op GTH ziet de bezoeker twee stadia van het park: 
aanleg en onderhoud. Bij onderhoud is duurzaam-
heid een belangrijke factor. Bij de aanleg is de 
keuze met name gebaseerd op de beschikbaarheid 

en kosten van producten, de snelheid van plaatsen 
en het voldoen aan een groene perceptie door de 
gebruiker van het park. Dit geldt voor gras, bodem-
bedekkers, bomen, struiken, verharding, inrichting, 
waterpartijen, verlichting en verticale begroeiing. 
Het ‘pop-upstadspark’ is bij voorkeur energieneu-
traal wat betreft de benodigde energie voor aanleg 
en onderhoud (wind- en zonne-energie). Bij onder-
houd gaat het om (bij)zaaien, maaien, reinigen, 
snoeien, afvalbeheer, zagen en onkruidbestrijding, 
veelal door elektrische apparatuur en gereedschap 
en waar mogelijk aangestuurd door een autonoom 
managementsysteem.

Twijfelt u nog over een bezoek aan Groentechniek 
Holland 2017? Alle deelnemers en merken zijn te 
vinden op www.groentechniekholland.nl, waar 
bezoekers ook online een entreekaart kunnen 
kopen. Daarmee krijgt de bezoeker entree tot de 
beurs, hij/zij kan parkeren op het nabijgelegen 
parkeerterrein en ontvangt de GTH-beurscatalogus 
en een welkomstdrankje. Met een kortingskaart 
van een van de business- of mediapartners ont-
vangt de bezoeker 4,50 euro korting en betaalt 
15 euro; op vertoon van een relatiekaart via een 
van de GTH-deelnemers is de entree voor vakbe-
zoekers gratis. Het Walibi-evenemententerrein in 
Biddinghuizen is van 12 tot en met 14 september 
dagelijks open van 10 tot 17 uur.

Nieuw op GTH 2017 is het 

zogenaamde ‘pop-up  

stadspark’

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6951



Kubota pakt 
uit tijdens 
GTH 2017

For Earth, For Life

Als professional in groentechniek kunt u niet om Kubota heen. Wij heten u van harte welkom op stand 3.27 tijdens 

GTH 2017 in Biddinghuizen. Tijdens GTH lanceren we 5 nieuwe Kubota modellen, die met recht GROOT NIEUWS 

genoemd mogen worden.

� Nieuw design

� Innovatieve techniek

� Krachtige motoren en hefi nrichting

� Veelzijdig van nature

� Gebruiksvriendelijk

� Voor alle denkbare toepassingen

www.kubota-eu.com

Une nouvelle 
défi nition de 
la polyvalence

INNOV-AGRI
Le salon qui cultive

31330 ONDES

Stand D19

 

MGX III : le tracteur aux multiples talents

www.kubota-eu.com

Disponibles en 5 modèles, les MGX III impressionnent par leurs capacités et leurs performances 

■    Dôtés de puissants moteurs 4 cylindres et de la fi abilité 
reconnue Kubota

■   Extrêmement polyvalents et faciles d’utilisation, équipés 
d’une transmission 3 gammes et 8 rapports Powershift 

■   Bénéfi ciant d’un niveau  de confort exceptionnel 
de par l’agencement et l’espace en cabine

■   Parfaitement adaptés à l’utilisation d’outils Orange Kubota 
avec les solutions ISOBUS Kubota

•Kubota Pub 233x300-MGXIII.indd   1

Introductie 5 nieuwe modellen

12 | 13 | 14 september
Stand 3.27

Kubota_Add_TPT_GTH_210x297_2017.indd   1 02-08-17   08:56
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Vijf dagen per week, 
het seizoen rond in gebruik
Buitenhuis in Boskoop werkt er al meer dan 25 jaar mee

Voorman Adriaan Vermeulen werkt al 25 jaar bij Buitenhuis in Boskoop en altijd met een Ransomes-maaier. Hij is erg te spreken over de nieuwste 

MP653XC-cirkelmaaier, die nu twee seizoenen meedraait. ‘Ransomes wilde na zijn voorganger, die ik minder vond, met iets heel goeds komen en dat is 

ze gelukt. Dit is echt een vooruitgang!’

Auteur: Sylvia de Witt

De Ransomes MP653 XC is de eerste en vooralsnog 
enige cirkelmaaier met een maaibreedte van 4,30 
meter. Deze extra breedte betekent een verhoging 
van de productiviteit tot 25 procent – maximaal 1 
hectare per uur meer – ten opzichte van de traditi-
onele 3,50 meter-maaiers. 
De MP653XC is de op één na grootste in de 
MP-serie (er is ook een machine van 4,90 meter) 
en wordt aangedreven door een 65 HP-Kubota-
dieselmotor. Met dezelfde bewezen aandrijflijn, 
hydrauliekcomponenten en hetzelfde platform, zijn 
de dekken en snijsystemen opgewaardeerd voor 
een maaibreedte van 4,30 meter.
Buitenhuis in Boskoop draait er nu het tweede 
seizoen mee. Voorman Adriaan Vermeulen, die 
ook de inkoop van het materiaal doet, vertelt dat 
Buitenhuis al jaren Ransomes-machines gebruikt. 

‘Ik werk hier al 25 jaar en heb altijd op een 
Ransomes gezeten. Een goed teken; alleen het 
vorige type, de 6010, beviel niet zo goed. Ze moes-
ten dus wel met iets goeds komen om te zorgen 
dat wij op Ransomes bleven rijden, en dat is met 
de MP653XC gelukt. Er waren bij het vorige type 
vaak technische problemen, zoals kapotte leidin-
gen of pompen. Ook was er bij het sleutelen moei-
lijk zicht. Het was een heel compacte machine, met 
als keerzijde dat het problemen gaf als je moest 
sleutelen; alles zat dicht op elkaar.’ 

De monteur kan overal gemakkelijk bij
Bij de MP653XC kunnen het dagelijks onderhoud 
en het onderhoud volgens fabrieksopgaaf gelukkig 
heel eenvoudig worden uitgevoerd. De brand-
stof- en hydrauliektanks zijn makkelijk bereikbaar, 

waardoor er minder wordt gemorst. Een ook van 
buitenaf afleesbaar niveau zorgt voor een snelle 
controle van de machine en quick release-zijpane-
len geven direct toegang tot alle onderdelen die 
service nodig hebben. Hierdoor wordt het volgen 
van onderhoudsschema’s gestimuleerd; ze worden 
niet meer zo snel worden genegeerd.
‘Dit nieuwe type is wat het onderhoud betreft 
een stuk beter’, vindt ook Vermeulen. ‘De monteur 
kan nu overal gemakkelijk bij. De fabrikant heeft 
een aantal jaren gedokterd voor hij hiermee naar 
buiten kwam. Vergeleken met de voorganger is 
bij deze machine het wisselen van de messen van 
het voordek veel makkelijker. Wij kunnen nu ook 
het voordek rechtop zetten, waardoor we niet met 
onze armen eronder hoeven om die messen los te 
maken. Met één bout zijn ze al los. Je slijpt ze, zet 
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ze er weer op en hij kan weer maaien. Ransomes 
wilde met iets heel goeds komen en dat ze is 
gelukt. Dit is echt een vooruitgang!’

Nulpunt
De MP653XC heeft een ongemaaide cirkel van nul 
om moeiteloos heen en weer te kunnen maaien en 
rond obstakels te kunnen manoeuvreren.
‘Als hij een baan gemaaid heeft en je draait rond, 
dan kun je zo weer terug’, vertelt Vermeulen. ‘Je 
hoeft niet te steken, hij draait door het nulpunt 
om z’n as heen. De vorige types hadden dat ook 
wel, maar deze is beter. Hij komt precies uit op het 
nulpunt. De vorige was er net wel of net niet. Dan 
moest je weer een stukje terug om hem er recht 
voor te zetten. Anders bleef er soms een plukje 
gras staan.’

AdaptiCut-systeem
Een ander voordeel is dat deze maaimachine is 
gemaakt van lichtgewicht staal met een hoge trek-
sterkte. Hierdoor is er een flinke vermindering van 
het brutogewicht, wat niet alleen een besparing 
van brandstof oplevert, maar ook de bodemdruk 
verlaagt. 
Vermeulen: ‘Hij is zo’n 180 tot 200 kilo lichter dan 
de voorganger. In de herfst of tijdens een natte 
periode merk je dat echt aan de bodemdruk. 
Iedere kilo minder is dan meegenomen.’
Ook heeft de MP653XC het populaire AdaptiCut-
systeem, dat automatisch de maaisnelheid aanpast 
voor een constant maaibeeld. ‘Erg fijn’, meent 
Vermeulen. ‘Je kunt hem op drie standen zetten: 
gas erop en gaan. Als hij veel gras krijgt, neemt 
hij automatisch snelheid terug. Dit is nieuw en 
bespaart ook brandstof. Bij onze vorige machine 

hoorde je in zo’n geval de motor brullen, maar 
deze neemt dan snelheid terug en houdt de 
omwentelingen van de messen op een constant 
niveau. Dit is zonder meer handig, echt een plus-
punt.’

Transport
Voor vervoer kunnen de zijdekken strak langs de 
machine opgeklapt worden. Dit resulteert in goed 
zicht aan de zijkanten tijdens transport over de 
weg. Doordat de dekken ook schuin naar ach-
teren zijn gefixeerd, ontstaat er een nog betere 
gewichtsverdeling en is er meer comfort tijdens 
het transport. 
Het ergonomische ontwerp biedt een indrukwek-
kende transportbreedte van net 1,67 meter. Alle 
maaidekken worden voor transport automatisch 
vergrendeld met een elektrisch bediend fail-safe-
sluitsysteem.
Vermeulen: ‘Hij is inderdaad makkelijk te vervoeren. 
Wij rijden met een Iveco-BE-combinatie; daar staat 
ook een vijfkooier op. Dat gaat allemaal perfect.’

Zorgeloos dagje maaien
Het bedieningsplatform van de MP-series voldoet 
aan de hoogste specificaties wat betreft comfort 
en bedieningsgemak. Dit betekent te allen tijde, 
dag in dag uit, een productief en zorgeloos dagje 
maaien.
De bedieningselementen zijn beproefd en zijn ook 
op diverse andere machines toegepast, zoals de 
Highway 3, de Parkway 3, de HR300, de MP493 en 
ook op de MP653, waardoor het eenvoudig wordt 
om machinisten uit te wisselen en de vloot nog 
beter in te zetten.
‘Wij gebruiken de machine echt vijf dagen per 
week’, vertelt Vermeulen. ‘Het hele seizoen rond. 
Het comfort is echt een stuk groter, vergeleken 
met de 6010. Hij zit veel beter. Je zithouding ver-
betert, want de bedieningsconsole is fijn. Er is een 
leuning waar je je arm op kunt leggen en je kunt 
vervolgens met één hand de tiptoetsen bedienen. 
Je hebt geen hendels meer. Dat is echt een hele 
vooruitgang.’

Tilt-controlesysteem
Het TST-tilt-controlesysteem zorgt voor extra veilig-
heid. Dit systeem geeft akoestische geluiden wan-
neer de machinist de maximale hellingshoek over-
schrijdt en laat de machine uiteindelijk stoppen 
met maaien wanneer permanente waarschuwin-
gen worden genegeerd. Zoals alle modellen van 
de MP-serie, heeft de Ransomes MP653XC ook het 
SureTrac-tractiecontrolesysteem, waardoor bij slip-
pen van het voorwiel automatisch meer aandrij-
ving naar het tegenovergestelde achterwiel wordt 

gebracht. Dit zorgt voor een sublieme controle 
over de machine tijdens het werken op hellingen 
en schuine kanten. Ook heeft het aandrijfsysteem 
vierwielaandrijving in omgekeerde richting; daar-
door verbetert de tractie wanneer dit nodig is. 
‘Wij zijn echt wel creatief op taluds en dergelijke, 
en deze machine kan veel hebben. We gaan ook 
weleens heel ver, zodat hij bij wijze van spreken 
gaat springen. De maaier is inderdaad goed bevei-
ligd door het TST-tilt-controlesysteem en ook zitten 
er valbeugels op. Hij is sterk op het talud; daar is 
maaien echt geen probleem. Hij heeft zonder meer 
een goede controle op hellingen.’ 

Toegenomen maaisnelheid
Door de slimme gewichtsbesparing en de efficiën-
te systemen is de MP653XC een unieke maaier, die 
met dezelfde efficiëntie zowel kleine plekken rond 
parkmeubilair als grote open ruimten kan maaien.  
Vermeulen: ‘Wij hebben de (60) 65pk-machine, de 
zwaarste machine van dit type, en hij maait overal 
makkelijk langs. De motor heeft meer vermogen 
en ook de maaisnelheid is toegenomen. Maar het 
maaibeeld is hetzelfde gebleven; dat was namelijk 
al prima met de vorige machine. Deze verbruikt 
echter minder diesel dan de 6010.’ 

Het InCommand-controlesysteem biedt een diag-
nostisch boordsysteem dat helpt om storingen snel 
op te lossen. Op de display worden zaken zoals tijd 
tot de volgende onderhoudsbeurt en benodigde 
onderdelen weergegeven. Dit zorgt ervoor dat de 
schema’s worden nageleefd, waardoor er minder 
uitval is en de productiviteit wordt verhoogd. 
‘Heel mooi allemaal, maar wij hebben nog geen 
storingen gehad met deze maaier. Wij zijn er zon-
der meer heel tevreden over’, aldus Vermeulen.

‘Ik werk hier al 25 jaar 

en heb altijd op een 

Ransomes gezeten’

5 min. leestijd

‘Wij gebruiken de machine 

echt vijf dagen per week’

Ransomes MP655-kooimaaier met cabine

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6977



201716

Stille maaier voor FC Twente 
met een verscheidenheid  
aan cassettes
In de toekomst komt er nog een prikrol bij

Altijd prettig: een machine met verschillende cassettes. Eén van die cassettes van de Allett C34 is de turf rake. Echt een mooi ding, vindt  

hoofdgroundsman Henry de Weert van FC Twente. ‘Hij gaat na een wedstrijd gewoon tussen de rommel door en houdt het veld luchtig en open.  

Verder is het een prettige no-nonsensemachine die goed zijn werk doet.’ 

Auteur: Sylvia de Witt

De Allett C34 (de C staat voor cassette en 34 voor 
het aantal inch) is leverbaar met een zes- of acht-
messige snijcilindercassette, verticuteercassette, 
scarifiercassette, beluchtingsrolcassette, borstel- en 
turf rake-cassette. 

Vervanging van kleine handcirkelmaaier
Hoofdgroundsman Henry de Weert van FC Twente 
gebruikt enkele van deze cassettes. ‘De maai-unit 
kun je er makkelijk uithalen, waarna je er een bor-
stel in kunt zetten, een verticuteerunit om het veld 
te verticuteren of bijvoorbeeld de turf rake, een 

cassette met harkjes die je zodanig afstelt dat hij 
net boven de grond blijft, maar wél door het gras 
harkt. 

De turf rake is een mooi ding; ik gebruik het echt 
altijd na een wedstrijd. Tijdens het voetballen 
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worden er altijd wel plantjes losgeschopt; er is dus 
altijd wat blad en rommel. Die harkjes van de turf 
rake gaan door het gras tot bijna op de grond, dus 
hij pakt alle speelschade mooi op. Ook harkt hij 
de dode grasplantjes ertussenuit. Deze turf rake 
is eigenlijk een vervanger van die kleine hand-
cirkelmaaiers die je vaak ziet. Die zuigen na een 
wedstrijd ook de rommel eruit, maar de turf rake 
gaat er gewoon tussendoor. Deze cassette houdt 
het veld luchtig en open. Het is een mooi ding en 
het werkt perfect.’

Gras rechtop borstelen
Ook heeft FC Twente een borstelcassette. ‘Die 
gebruik ik als ik bijvoorbeeld net geverticuteerd 

heb’, vertelt Henry de Weert. ‘Daarna borstel ik het 
veld schoon. Ook gebruik ik hem af en toe om het 
gras rechtop te borstelen, als het wat plat ligt. 

Omdat je vaak in dezelfde richting maait om die 
maaibanen er mooi in te trekken, gaat het blad 
altijd een beetje liggen. Met de borstelcassette 
borstel je de grasplantjes weer mooi rechtop en 
dan maai je ze af. Er bestaat ook een prikrolcas-
sette, maar die hebben wij niet. In de toekomst 
willen wij zeker uitbreiden met zo’n prikrol. Ook is 
er nog een unit met een verticale kooimaaier die 
je erin kunt zetten. Die willen wij op den duur ook 
hebben.’

Waarom niet?
FC Twente beschikt over twee Allett C34-
kooimaaiers en in beide machines zit een maaicas-
sette. Tijdens de werkzaamheden haalt De Weert 
bij één machine de maaicassette eruit en zet er 
een andere cassette in. ‘Maar op wedstrijddagen 
maaien wij met z’n tweeën. Dan hebben we twee 
complete machines met cassettes die je kunt wis-
selen. Het is een prettige machine die gewoon 
goed zijn werk doet. Ik ben er echt enthousiast 
over. Hiervoor hadden we een kooimaaier van een 
ander merk. Eerst dacht ik dan ook: moeten we dit 
wel doen? Ik was er ook niet zo bekend mee.  
Maar nadat ik de Allett C34 een paar keer had 
geprobeerd, dacht ik: waarom niet?’ 

ACHTERGROND

De maai-unit kun je er makkelijk uithalen, 

waarna je er een borstel in kunt zetten

4 min. leestijd

Hoofdgroundsman Henry de Weert van FC Twente Allett C34 vooraanzicht

Grolsch Veste FC Twente
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RAKE MASTER
Decompactering

SURFACE MASTER
Oppervlakte reinigingen

SIDE MASTER
Intensief los borstelen

FIELD MASTER
Diepte reinigingen

Onderhoudsmachines voor kunstgrasvelden.

Bekijk onze producten bij New Holland op de GTH in Biddinghuizen, STANDNUMMER V08.

Voor meer informatie over deze kunstgrasreiniging 
machines of een vrijblijvende demonstratie, kunt u 
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ACHTERGROND

Geen poespas
‘Het is gewoon een no nonsensemachine. Er zit 
geen poespas op en hij doet wat hij moet doen. 
Bij de machine van het vorige merk kon je ook 
cassettes wisselen, maar die machine was al heel 
oud, het was één van de eerste types. Bij deze zit-
ten er lagers in de kooi, de achterrol en de voorrol; 
bij de vorige machine waren dat bussen. Op een 
gegeven moment kwam daar wat speling op. Ik 
geloof ook wel dat lagers de levensduur enigszins 
bevorderen.’ 

Stil
De Allett C34 heeft een fixed clipping rate, waar-
door het niet uitmaakt of je nu met een hoog of 
een laag toerental draait. Hij heeft altijd een vast 
aantal afsnijdingen per meter. ‘De machine is dus 
lekker stil; hij hoeft niet met een vol toerental te 

draaien. Als je met een andere kooimaaier heel 
snel rijdt, heb je meer kans dat een grasplantje niet 
wordt geknipt. Ook is het wel prettig dat je er rus-
tig mee kunt wegrijden. Bij onze vorige machine 
drukte je de hendel open, waarna hij heel abrupt 
ging lopen. Dat was alles of niks. Met de Allett C34 
rijd je nooit abrupt weg.’ 

Beschermkap
Henry de Weert vindt het fijn dat er intensief 
contact is met Arjen Spek van Milati en fabrikant 
Dave Allett. ‘Ik had in het begin wat dingen die ik 
anders zou willen en dat was geen punt. Zo vond 
ik de beschermkap niet stabiel; dat was gewoon 
staal op staal. Als ik ging maaien, dan trilde en ram-
melde het. Het leek door dit geluid net een oude 
machine. Dat wilde ik niet. Vrijwel direct kwamen 
ze met een oplossing en stuurden ze twee nieuwe 
kappen op, met daaromheen een rubberen rand. 
Ze ondernemen direct actie.’ 

Open voor feedback
‘Ook wilde ik graag een soort borstel die aange-
dreven wordt voor de kooi, zodat het gras rechtop 
wordt geborsteld voordat je maait. Die zijn er nog 
niet, maar ze denken er wel in mee. Ze luisteren 
naar de ontwikkelingen en bellen hoe het gaat, of 
alles naar behoren werkt en of er nog dingen zijn 

waarover je niet tevreden bent. Arjen Spek belt ook 
als hij in de buurt is. Dan wil hij even langskomen 
voor een kop koffie. Ze staan open voor feedback 
en er wordt veel energie in de begeleiding van hun 
klanten gestoken. Ze zijn erg betrokken.’

Sparta
In Nederland was Henry de Weert de eerste die 
met de Allett C34 in een stadion werkte. ‘Maar 
bij Sparta is nu ook natuurgras gekomen en daar 
wordt het EK damesvoetbal gehouden. Jan Jong, 
die voorheen bij Ajax werkte, gaat daar nu het veld 
onderhouden en ik weet dat er daar nu ook eentje 
staat. Een zeer goede keus’, besluit Henry de Weert. 
De gemeente Zwijndrecht is gastheer met een 
trainingslocatie voor het Franse damesteam tijdens 
het EK Dames. A. van Luijtgaarden, adviseur en 
accountmanager buitensportaccommodaties bij de 
gemeente Zwijndrecht en Fieldmanager of the Year 
2014, heeft tijdens dit evenement ook de beschik-
king over de Allett C34 met een grote diversiteit 
aan cassettes. Ook hij is blij met deze keuze.

FC Twente beschikt over 

twee Allett C34-kooimaaiers 

en in beide machines zit 

een maaicassette

Allett C34 met verticuteercassette
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www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6962
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Van underdog  
naar goaltjesdief
Milati toont vier succesvolle machines uit  
12,5-jarig bestaan

Arjen Spek uit het Zuid-Hollandse Papen-

drecht had een droom: een eigen bedrijf. Op 

15 februari 2005 waagde hij de sprong. Met 

een telefoon, een rugzak aan ervaring en een 

dosis doorzettingsvermogen was Milati Grass 

Machines geboren, een bedrijf voor tuin- en 

parkmachines. En van underdog is Milati inmid-

dels veranderd in een speler om rekening mee 

te houden. Een goaltjesdief…

ADVERTORIAL

Terugkijkend is Arjen Spek tevreden. ‘In 12,5 jaar 
tijd hebben we een unieke productrange en een 
mooi klantenbestand opgebouwd. Dat gaan we 
tijdens Groentechniek Holland 2017 onder andere 
vieren met fascinerende demonstraties, feestelijke 
aanbiedingen en een breed scala aan producten 
met de X-factor.’ 

Tijdens Groentechniek Holland 2017, Nederlands 
grootste vakbeurs voor professionals in de openba-
re groen/grijze ruimte, toont en presenteert Milati 
zijn meest opzienbarende machines en de innova-
tieve machinereeks van Allett Mowers, Fleet Line 
Markers en Cobra Garden Machinery. Milati Grass 
Machines levert alleen machines die net dat beetje 
extra hebben om formidabele prestaties te kunnen 
leveren. ‘Ze hebben de X-Factor’, aldus Spek. 

1. Liberty-accukooimaaier
Het Britse Allett Mowers is gespecialiseerd in 
kooimaaiers, zowel voor professioneel gebruik, 
zoals voor de stadions van FC Twente, AZ en de 
Keukenhof, als voor semiprofessioneel en particu-
lier gebruik. Deze zomer heeft Allett een noviteit 
op de markt gebracht: de accukooimaaier. 

Met de Allett Liberty 30-, 35- en 43-accukooi-
maaiers biedt Milati een ware noviteit op de 
Nederlandse markt. Alle drie de accukooimaaiers 
zijn standaard uitgevoerd met een 40 volt 4 Ah 
Li-ionaccu, acculader, 32 liter- grasvangbak, een 
maaicapaciteit van ongeveer 500 m2 en als optie 
een mosverwijderaarcassette. De Allett Liberty 
35 en de 43 hebben daarnaast als opties een 
beluchtingscassette, borstelcassette, diepverticu-
teercassette, verticuteercassette en een tienblads-
snijcilindercassette. Tijdens de vakbeurs kunnen de 
machines worden bekeken en worden de mogelijk-
heden gedemonstreerd. 

2. Fleet Maqa gps-gestuurde belijner
Begin dit jaar introduceerde Fleet Linemarkers 
tijdens de BTME Harrogate-beurs de Fleet Maqa 
op de Engelse markt. Dit is een gps-gestuurde 
belijningskar, die gebaseerd is op de Fleet Combi 
3-belijningskar. De Fleet Maqa is voorzien van een 
25 litertank voor belijningsmateriaal, een 7 liter-
schoonwatertank en een gps-ontvanger gemon-
teerd op de spuitkopgeleiding.

Eerste belijning: bij de eerste keer belijnen van 
een veld loopt men met de Fleet Maqa naar alle 
cornerplekken; deze worden bevestigd in de tablet. 
Vervolgens kan men dit veld een eigen naam 
geven, bijvoorbeeld ‘Trainingsveld A’, die in de data 
opgeslagen wordt. De eerstvolgende keer dat men 
weer bij Trainingsveld A komt, herkent de Maqa de 
locatie.

3. Cobra Garden Machinery 
Cobra Garden Machinery werd in 2013 gelanceerd 
en wordt ondersteund door Henton & Chattell Ltd 
in het VK. Daardoor heeft het merk het voordeel 
van 80 jaar vakmanschap op het gebied van tuin- 
en parkmachines en tuinonderhoudsmachines. 
Het Cobra-segment bestaat uit een reeks van 
meer dan 100 machineproducten en breidt nog 
steeds uit, om aan de vraag naar particuliere en 
professionele tuin- en parkproducten te kunnen 
beantwoorden. Een aantal eyecatchers in de reeks 
zijn de zero emission-producten, zoals de 24 volt- 
en 40 volt- accugereedschappen en de Airmow-
luchtkussenmaaiers. 
De filosofie van Cobra is trouw blijven aan zijn 
vertrouwde waarden van innovatie, kwaliteit, 
betrouwbaarheid, waarde en klantenservice. 
Milati Grass Machines BV kan zich uitstekend in 
deze bedrijfsgedachte vinden en komt tijdens de 
vakbeurs met een feestelijke aanbieding van de 
Cobra-tuinmachines. 

Meer informatie
Milati is de officiële importeur van Agria, Allett 
(voorheen ATCO), Cobra Garden Equipment, 
Fleet Linemarkers, True Surface, Turf Pride Core 
Collectors en Foley United & Neary-slijpbanken. 
Het bezoekadres van Milati is in Papendrecht, 
Buitendijks 49. Het bedrijf is bereikbaar via tele-
foonnummer +31 78 641 5654 of via e-mail: info@
milati.nl. U kunt Milati vinden op Groentechniek 
Holland 2017, standnummer 3.06. 

‘Tijdens GTH vieren we ons 12,5-jarig bestaan met 
demonstraties, aanbiedingen en een breed scala 
aan producten’

Be social 
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www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6985
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Vooruit op alle fronten
Husqvarna toont 2018-modellen op Groentechniek Holland

Husqvarna Nederland heeft onlangs een reeks nieuwigheden voor 2018 aangekondigd. Voor de geïnteresseerden is er goed nieuws: Husqvarna toont 

alle nieuwe producten en machines namelijk op Groentechniek Holland. Bezoekers kunnen demonstraties verwachten met de nieuwe modellen en 

mogen er bovendien zelf mee aan de slag.

Auteur: Nino Stuivenberg
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Met de komst van Husqvarna’s nieuwe modellen 
heeft Groentechniek Holland dus een mooie pri-
meur te pakken. Grofweg zijn de vernieuwingen in 
drie categorieën in te delen: de nieuwe front- en 
robotmaaiers, uitbreidingen in de servicecompo-
nent van Husqvarna (Husqvarna Fleet Services) en 
een aantal nieuwe accumachines. Arian Essenstam 
van Husqvarna: ‘Op Groentechniek Holland hebben 
al deze modellen hun Nederlandse primeur: wij 
laten ze voor het eerst live zien. Er vinden demon-
straties plaats en bezoekers kunnen de modellen 
zelf testen.’

Nieuwe frontmaaiers
Husqvarna Nederland introduceert op 
Groentechniek Holland een compleet nieuw con-
cept frontmaaiers met opvang: Husqvarna Rider 
Collect 318T en Husqvarna Rider Collect 320Ts 
AWD. De basis van deze frontmaaier Collect is het 
bekende Husqvarna Rider-concept: wendbaar, 
compact en comfortabel. Het is Husqvarna gelukt 
om een opvangsysteem te ontwikkelen dat onder 
alle omstandigheden vangt, zo laat het bedrijf 
weten.

Husqvarna maakt hierbij gebruik van de vijzel-
techniek ‘ACTech’ om het gras te transporteren van 
het maaidek naar de vangbak. Er is opvang onder 
alle omstandigheden, zodat er altijd een strak 
maaibeeld is. Ook zou deze technologie een eind 
moeten maken aan verstoppingen. Door de hogere 
opvangcapaciteit, die gerealiseerd wordt door het 
samenpersen van het maaisel, hoeft de opvangbak 
minder vaak geleegd te worden. Bovendien is er 
geen luchtstroom nodig om het maaisel te trans-
porteren, wat weer voor een reductie in geluid 
zorgt. De maaier wordt turn-key gestart, er is dus 
geen choke nodig. Beide Husqvarna-machines 

kunnen worden uitgevoerd met 103 en 112 cen-
timeter maaidek en kunnen voorzien worden van 
een sneeuwschuif en borstel.

Ook nieuw in 2018: de P524 EFI, het vierde 
model in de professionele frontmaaierrange van 
Husqvarna. De P524 EEFI is uitgevoerd met een 
brandstofinjectiemotor, wat een aantal voordelen 
heeft: laag brandstofverbruik, een hoog koppel en 
automatische choke. Dit betekent dat de P524 EFI 
een hogere productiviteit en lagere emissie heeft, 
maar bijvoorbeeld ook lagere operationele kosten 
kent.  

Husqvarna als businesspartner
Husqvarna Fleet Services is een online service die 
hoveniers op weg helpt met hun werkzaamheden. 
Het systeem is al enkele jaren in gebruik, maar is 
voor 2018 doorontwikkeld met Husqvarna Fleet 
Services 2.0. Husqvarna Fleet Services 2.0 geeft een 
actueel overzicht van het machinepark en perso-
neel. Alle professionele handgedragen en rijdende 
machines van Husqvarna op accu of benzine kun-
nen worden uitgerust met deze nieuwe techno-
logie. De data worden realtime via smartphone of 
tablet verzonden naar een eigen Husqvarna Fleet 
Service-website. Hiermee krijgen gebruikers een 
duidelijk overzicht en wordt de basis gelegd om 
het machinepark te optimaliseren en onnodige 
stilstand zo veel mogelijk te voorkomen.

Door de machines uit te voeren met een sensor, 
krijgt de fleetmanager onder andere meer inzage 
in de productiviteit en het gebruik van de machine. 
Daarnaast is het mogelijk om door middel van 
een gebruikerspas de gebruiker inzage te geven 
in bijvoorbeeld de trillingsemissie. Het motto van 
Husqvarna met dit systeem is duidelijk: neem 

4 min. leestijd

De Husqvarna Rider Collect 320Ts

 De P524-frontmaaier

ADVERTORIAL



201724

beslissingen op basis van feiten, niet op basis van 
schattingen.

Professionele robotmaaiers
Husqvarna Nederland introduceert in 2018 een 
nieuwe range professionele robotmaaiers van 
Automower. De Automower 520 en de Automower 
550 zijn ontwikkeld om de trend richting de robo-
tisering van gazononderhoud te kunnen invul-
len. De Automower 520/550 is gebaseerd op het 
Automower-concept dat Husqvarna al twintig jaar 
op de markt brengt: gazononderhoud met een 
laag energieverbruik. De nieuwe robotmaaiers 
onderhouden het gazon volledig autonoom en 
worden gemonitord op afstand door middel van 
Husqvarna Fleet Services 2.0.

Op deze manier is de professionele gebruiker in 
staat om diverse locaties op afstand te beheren, 
waarbij het gazon dagelijks onderhouden wordt. 
Hierbij valt te denken aan onder andere hotels, 
ziekenhuizen, restaurants, golfbanen en openbaar 
groen. Het gazon wordt zo 24/7 onderhouden met 
een laag energie- en geluidsniveau. De maairobot 
is niet gevoelig voor weersinvloeden en is vol-

ledig te controleren met het Fleet management-
systeem. Dit alles moet een lagere kostprijs per 
vierkante meter opleveren.

Uitbreiding accumachines
Wie eerder dit jaar aanwezig was op de GTH 
Demo-Doe-Dag Zero Emission, heeft al kunnen zien 
dat Husqvarna grootschalig uitpakt op het gebied 
van accumachines. Per 2018 komt daar nog eens 
een reeks nieuwe producten bij, bestaande uit een 
bladblazer, een heupgordel en nieuwe batterijen. 
De nieuwe accubladblazer 540iBX van Husqvarna 
heeft meer blaascapaciteit, is lager in geluidsni-
veau, voldoet aan de IPx4-classificatie en heeft de 
mogelijkheid om continu de boost-stand te gebrui-
ken. In 2018 introduceert Husqvarna Nederland 
verder een multifunctionele accuheupgordel die 
op diverse wijzen ingezet kan worden. De gordel 
biedt de gebruiker de mogelijkheid om diverse 
accu’s op te bergen en daarnaast te koppelen aan 
alle handgedragen Husqvarna-machines op accu. 
De heupgordel kan voorzien worden van extra 
schouderbanden voor meer ergonomisch gebruik. 
De accuhouders kunnen in vijf posities geplaatst 
worden.

De huidige accurange bestaat uit vijf losse en twee 
backpack-batterijen, waarbij alles uitwisselbaar is. 
In 2018 wordt de range uitgebreid met een drietal 
bluetooth-batterijen: BLi100C, BLi200C en BLi300C. 
Het voordeel van deze nieuwe batterijen is dat ze 
een connectie hebben met een smartphone, waar-
door realtime informatie over de accumachine en 
batterij verkregen kan worden. Tevens introduceert 
Husqvarna de nieuwe backpacks BLi550 en BLi950, 
die een capaciteit hebben van respectievelijk 15,6 
Ah en 31,1 Ah.

Al met al brengt Husqvarna dus een grote hoe-
veelheid vernieuwingen mee naar Groentechniek 
Holland. Nieuwsgierig? Husqvarna Nederland is 
tijdens Groentechniek Holland te vinden in stand 
2.17 (veld A).

De professionele  

robotmaaiers van 

Automower zijn nieuw

Accubladblazer 540iBX
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De Pols Groep pakt flink uit tijdens Groentechniek Holland. Het bedrijf, te vinden op stand 1.29 (veld A), heeft de beschikking over 1500 vierkante  

meter expositieruimte en toont daar verschillende primeurs. Wij zetten deze nieuwigheden voor u op een rijtje.

Nieuw prototype Ransomes op GTH
Pols Groep komt met meerdere primeurs naar Biddinghuizen

Nieuwe Smithco XL70-greenroller
De nieuwe XL70-greenroller van Smithco is de enige roller op de markt 
met een werkbreedte van 1,78 meter. Door zijn drie landrollen (diame-
ter: 20 centimeter) is de roller stabiel en volgt hij de ondulaties in de 
green zonder problemen. Alle rollen hebben een eigen directe hydrau-
lische aandrijving. Door de bredere opstelling van de rollen heeft de 
gebruiker een beter zicht op de banen die gemaakt worden. Als basis is 
de bekende Ultra Plus genomen, met 16 pk Vangard-motor en stuurbe-
krachtiging. De roller weegt 411 kilo en heeft een gronddruk die lager 
is dan bij een conventionele roller. De maximale werksnelheid bedraagt 
11 kilometer per uur. De roller zorgt voor een verhoogde arbeidspro-
ductiviteit van 40 procent, wat betekent dat de gebruiker bijna twee 
keer zo snel klaar is met het rollen van de greens.

Keuze maaibreedte Ransomes verder uitgebreid
De Ransomes MP-cirkelmaaierserie heeft de meeste keuze in maaibreedte. De driedelige cirkelmaaiers 
zijn er met een werkbreedte van 300, 330, 350, 430 en 490 centimeter. Door de nieuwste bouwwijze 
met speciaal staal is het eigen gewicht van de machine geminimaliseerd. In het ontwerp is extra aan-
dacht besteed aan efficiënt uitvoerbaar onderhoud. Zo zijn er geen V-snaren op de maaidekken en zijn 
alle dekken demonteerbaar in delen, zodat schade snel en kostenbewust hersteld kan worden. Verder 
beschikt de maaier over automatische vergrendeling van de opklapbare dekken, evenals Q-Amp-
besturing. Voor de beurs GTH zijn de 430 cm MP653XD en de 490 cm HR800 (met cabine en standaard 
airco) de Nederlandse primeurs; ze zijn te bekijken én te berijden in de Pols-stand.

Wereldprimeur Ransomes
Ransomes laat op GTH het prototype zien van de nieuwe generatie maaiers voor groot groen. De 
machine heeft als basis de bewezen MP-bouwwijze met het gebruik van bestaande componenten. De 
cabine, met standaard airco, verwarmde voorruit, luchtgeveerde stoel en comfortabele armsteunbe-
diening, is gebleven. Het zicht op de maaiunits, de besturing die zich aanpast aan de rijsnelheid en het 
lage geluidsniveau zijn ook gebleven. Het verschil zit hem in de maaiunits; deze zijn gericht op een 
optimaal maaibeeld onder alle omstandigheden. Zowel de wekelijkse maaifrequentie als de maaifre-
quentie van enkele keren per jaar wordt optimaal bediend, met een beeldbestekresultaat op hoog 
niveau. Groen Techniek Holland heeft de wereldwijde introductie van deze machine; er worden voor-
afgaand aan de beurs dan ook geen beelden verspreid. De Ransomes-dealers laten bezoekers graag 
rijden en kijken in stand 1.29 van Pols Zuidland.

Kioti brengt nieuwe Mechron UTV
De opvolger van de Kioti Mechron UTV 2210 wordt de 2450. De Zuid-Koreaanse fabrikant is wereldwijd 
succesvol met het vierwielaangedreven ruwterreinvoertuig. Het voertuig heeft een 24 pk sterke water-
gekoelde diesel en is uitgerust met sperdifferentieel op de achteras. De 2450 is te belasten tot 750 kilo 
en heeft een verfijnde CVT-aandrijving gekregen. De CVT (continue variabele transmissie) zorgt voor 
traploos variëren in snelheid, om onder alle omstandigheden trekkracht en veiligheid te bewerkstelli-
gen. Het voertuig heeft een maximumsnelheid van 40 kilometer per uur, heeft volledige verlichting en is 
bovendien verkrijgbaar voor een interessante prijs. Dat maakt de UTV 2450 een waardige opvolger van 
de Mechron.
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Altijd egale en regelmatige 
matten door onderhoud Ataro  
Ook het Zweedse dameselftal was enthousiast over de grasmat, 
die er strak bij lag

Fieldmanager of the Year, Gerard Verweijen, is zo’n grote fan dat hij al twaalf robotmaaiers heeft lopen. En volgend jaar koopt Ataro, waar hij werkzaam 

is, er nog zeker vier bij. ‘Zo’n robotmaaier is tóch de toekomst. Collega’s in het werkveld zijn allemaal erg geïnteresseerd en komen hier geregeld kijken 

naar de Bigmow. Een andere robotmaaier van dit kaliber is er nog niet.’

Auteur: Sylvia de Witt

In juli trainde het Zweedse dameselftal voor het 
EK damesvoetbal, zolang het toernooi voor hen 
duurde, bij voetbalvereniging DCS op sportpark 
Hengelder in Zevenaar. Verdediger Nilla Fischer 
vertelde tijdens een interview dat de trainingen 
erg goed verliepen, mede doordat het veld zo 
goed was. En dit had ze terecht opgemerkt: de 
grasmat lag er strak bij en ieder grassprietje 
had de juiste lengte. Dit dankzij de Bigmow van 
Belrobotics, die er alweer vanaf het begin van het 
seizoen aan het werk is.

Egaal en regelmatig maaiwerk
Er komen steeds meer robotmaaiers op de markt, 
maar de Bigmow is nog altijd de krachtigste robot-
maaier ter wereld voor gazons tot 20.000 m2 en 
de meest veeleisende sportterreinen. Met zijn vijf 

maaikoppen met elk drie mesjes zorgt hij voor een 
prachtig gazon, met een minimale maaihoogte van 
22 millimeter en een maximale maaihoogte van 80 
millimeter. Het maairesultaat is absoluut mooier 
dan na het gebruik van gewone grasmaaiers. Met 
de Bigmow wordt altijd egaal en regelmatig 
gemaaid, waardoor de speelcondities bij elke wed-
strijd gelijk zijn. Het gras is uniformer en hierdoor 
verbetert het traject van de bal, de precisie van 
een schot en de speelervaring. Ook is het gras 
steviger geworteld in de bodem en kan het beter 
tegen een stootje. Het speeloppervlak blijft dus in 
perfecte conditie, zonder dat het gras losgerukt 
wordt. Al naargelang de werklast kan de Bigmow 
ongeveer twee uur lang maaien zonder dat hij 
herladen hoeft te worden. Het elektriciteitsverbruik 
is ook erg laag.

Twaalf robotmaaiers
Dit zijn ook de redenen waarom Fieldmanager of 
the Year Gerard Verweijen, verantwoordelijk voor 
het onderhoud van zo'n veertig sportvelden in de 
gemeente Zevenaar, zo’n fan is van deze maaiers. 
Verweijen zit al jaren in het groen, sinds 1991 als 
gemeenteambtenaar en nu als werknemer van 
Ataro, een vanuit de gemeente verzelfstandigd 
bedrijf. Hij werd niet voor niets Fieldmanager of 
the Year. Naast zijn enorme expertise behaalde 
hij het diploma Expert Natuurgras en ook hebben 
innovaties in de branche zijn aandacht. Op bijna 
alle sportvelden werkt hij dan ook met maar liefst 
twaalf robotmaaiers van Belrobotics.
Verweijen: ‘Op één park na; dat maaien we nog zelf. 
Daarvoor hadden we eerder al een maaimachine 
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aangeschaft; dat was een te grote investering om 
te laten staan, vooral ook omdat we toen een zelf-
standig bedrijf werden. Het ging niet om de kwali-
teit, maar puur omdat er al geïnvesteerd was.’ 

Alleen maar pluspunten
De twaalf robotmaaiers van Belrobotics zijn alle-
maal tegelijkertijd aangeschaft. Het zijn bijna alle-
maal Bigmows, maar op sommige parken, waar-
voor de Bigmow te groot is, loopt er ter aanvulling 
een kleiner exemplaar. Robotmaaiers hebben dus 
duidelijk Verweijens voorkeur. 
‘De mat wordt dichter, je krijgt een betere bewor-
teling, de mat is ook sneller dicht na het inzaaien 
en je hebt minder kans op onkruid omdat het 
sneller dicht zit. Dit is in het kader van de Green 
Deal natuurlijk heel mooi; dat scheelt je toch weer 
spuiten. Met een conventionele maaier maai je 
één tot twee keer per week; daarmee gaat de mat 
niet zo snel dicht als wanneer je elke dag maait. 
En je geeft ook bemesting terug, doordat het 
gras meteen weer verteert. Dit scheelt weer in de 
bemestingskosten. We besparen op de kosten van 
het zelf maaien en het afvoeren van het maaisel. 
Omdat de robotmaaier zo vaak maait, wordt het 
maaisel direct weer opgenomen door de plant. Dat 
kan op jaarbasis zo’n 80 kilo zuivere stikstof zijn die 
je teruggeeft aan de bodem. De robotmaaier heeft 
eigenlijk alleen maar pluspunten.’

Dit is toch de toekomst
‘De controle houd je natuurlijk altijd wel zelf’, gaat 
hij verder. ‘Zo moet je geregeld de mesjes vervan-
gen, maar dat is eigenlijk peanuts. Zo’n robotmaai-
er is toch de toekomst. Collega’s in het werkveld 
zijn allemaal erg geïnteresseerd en komen hier 
geregeld kijken. Laatst kwamen er nog mensen uit 
Alkmaar speciaal voor de robotmaaiers hiernaar-
toe. Zij willen er nu ook eentje aanschaffen. Ook 
de clubs zelf vinden de maaiers geweldig, maar die 

zitten vaak met de gemeente of een aannemer, wat 
betreft de financiën. Hoe dan ook: er is veel animo 
voor en die groeit ook.’ 
Er worden al aardig wat robotmaaiers verkocht, 
ook van andere merken, maar Verweijen denkt dat 
de Bigmow nog steeds de beste is die er verkrijg-
baar is in deze grootte. ‘Een andere robotmaaier 
van dit kaliber die 20.000 meter kan maaien, is er 
nog niet. En een nog grotere is moeilijk in te pas-
sen, denk ik. Dan kun je er beter twee of drie op 
de velden zetten; die vinden hun weg wel. Er zijn 
zo veel mogelijkheden qua instellingen om de 
robotmaaier steeds een ander parcours te laten 
afleggen.’ 

Zelf het onderhoud verricht
De afgelopen winter is er onderhoud gepleegd aan 
de maaiers. Dit hebben Verweijen en zijn mede-
werkers niet laten doen, maar zelf gedaan. ‘Om dit 
te leren, hebben we in de fabriek van Belrobotics 
in België twee dagen een training gevolgd. Dan zie 
je veel beter hoe de techniek in elkaar zit en dat 
is wel een voordeel als je zo veel van die maaiers 
hebt. Anders moet je terugvallen op de technische 
dienst van Belrobotics; nu kun je het zelf. Dat is 
altijd makkelijk; je kunt meteen inspringen, mocht 
het nodig zijn.’ 
Of er veel onderdelen vervangen moeten worden, 
hangt ervan af hoe je het bekijkt, vindt Verweijen. 
‘Als je het onderhoud van je machine door een 
vreemde laat doen, neem je geen enkele risico. 
Als er dan een onderdeel versleten lijkt, laat je 
dat al gauw vervangen. Maar voor jezelf kun je de 

beslissing nemen om het nog een seizoen aan te 
zien; dat schat je zelf in. Mocht het gedurende het 
seizoen toch nodig zijn om iets te vervangen, dan 
doe je dat alsnog. Maar het afgelopen jaar hoefden 
we maar weinig te vervangen. We zijn nu met het 
tweede jaar bezig.’

Volgend jaar weer vier nieuwe robotmaaiers 
erbij
Volgend jaar worden er nog enkele robotmaai-
ers van Belrobotics aangeschaft, sowieso vier 
stuks. Ataro heeft vanaf 1 januari 2018 namelijk 
het onderhoud van een paar parken erbij – de 
gemeente Rijnwaarden wordt dan bij de gemeente 
Zevenaar getrokken – en wil daar de kwaliteit mid-
dels robotmaaiers wat opkrikken. Want dat de kwa-
liteit door de robotmaaiers echt omhoog schiet, 
staat volgens Verweijen buiten kijf. ‘Na zes weken 
zie je al verschil. Wij zijn door Rijnwaarden zelf 
benaderd of wij hun sportvelden met robotmaaiers 
wilden onderhouden en hadden dit contract al 
gesloten. We kunnen nu nog zeker tien jaar voor-
uit. Ze hadden ook gelezen dat ik Fieldmanager 
of the Year was geworden en dachten vast: als we 
die erbij kunnen halen, is dat ook goed voor onze 
vereniging.’

4 min. leestijd
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Bezoeken we in de toekomst 
nog steeds beurzen?
Vier beursbobo’s aan het woord

Een beurs organiseren, is dat nog wel van deze 
tijd?
Roon Hylkema (Jean Heybroek): ‘Ik ben absoluut 
van mening dat beurzen nog van deze tijd zijn. Dit 
is een onderwerp dat al lang speelt. Ik loop zelf 26 
jaar mee, en er wordt al 26 jaar gediscussieerd over 
de vraag of er meer of minder beurzen moeten 

komen. Hoeveel we er ook hebben, uiteindelijk 
blijven we toch gaan. Ik ben er heilig van overtuigd 
dat beurzen nog lang blijven bestaan. Natuurlijk 
speelt het hele online-gebeuren mee, maar het 
fenomeen beurs is nog lang niet dood. Wat je 
soms wel ziet is dat bedrijven een editie overslaan, 
maar dat is dan eenmalig, vaak ook uit financieel 

oogpunt. Uiteindelijk komen ze toch weer terug. 
Blijkbaar voorziet de beurs toch in bepaalde 
behoeften.’

Anton de Jong (Husqvarna): ‘Je ziet dat mensen 
zich in de hedendaagse samenleving steeds meer 
informeren via internet. Naar onze mening is de 

Begin september staat de derde editie van Groentechniek Holland op de kalender. De beurs is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde voor de 

groene sector, maar zal dat in de toekomst ook zo blijven? Wij vroegen vier personen naar hun mening: Roon Hylkema (Jean Heybroek),  

Anton de Jong (Husqvarna), Dick van Breda (Wim van Breda BV) en Michäel van der Lienden (Van der Haeghe). Alle vier waren ze nauw betrokken bij  

de totstandkoming van de beurs: echte beursbobo’s, dus.

Auteur: Nino Stuivenberg

Anton de Jong
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beurs een verlengstuk van internet. De mensen 
hebben interesse in producten en wij ze laten zien 
op de beurs: hoe ze ingezet kunnen worden, van 
demo tot zelf testen, en natuurlijk laten we het 
nieuws zien. Enerzijds wil je natuurlijk het contact 
met klanten en relaties behouden; anderzijds hoor 
je dat mensen dingen al online gezien hebben. Wat 
dat betreft moet je misschien je conclusies trekken 
en kun je stellen dat een beurs niet meer helemaal 
van deze tijd is, de manier waarop we het nog 
steeds doen. Ik denk zelfs dat hier al binnen vijf 
jaar verandering in komt. Groentechniek Holland 
zou dan niet meer eens per twee jaar moeten wor-
den georganiseerd, maar eens in de vier jaar.’

Dick van Breda (Wim van Breda BV): ‘Ik denk dat 
een beurs nog steeds van deze tijd is. Er is namelijk 
een bepaalde categorie mensen die het product 
nog steeds in het echt wil zien. Je ziet wel dat 
beurzen in Duitsland bijvoorbeeld een stuk beter 
bezocht worden dan hier in Nederland; we moeten 
er extra aandacht aan geven, want de behoefte 
is er wel degelijk. Verder vormen beurzen een 
ontmoetingspunt voor de markt, en dat is belang-
rijk om te behouden. Je behoudt de band met je 
bestaande klanten, maar kunt ook contact leggen 
met mensen die je juist nog niet kent: je bereikt 
een nieuwe doelgroep. Wat mij betreft, kunnen we 
beurzen er dus zeker in houden. Eens in de vier 
jaar lijkt mij wat weinig, maar ik ben het met De 
Jong eens dat de tussenliggende periode langer 
moet zijn, want we hebben nu eenmaal niet altijd 
iets nieuws te bieden. Om de drie jaar zou wat dat 
betreft een oplossing zijn.’

Michäel van der Lienden (Van der Haeghe): 
‘Beurzen zijn duidelijk niet meer zoals vroeger. 
In de jaren negentig waren er vooral jaarlijkse 
beurzen en stond je iedere keer naar hetzelfde 
te kijken. Nu is dat om de twee jaar en zie je veel 
meer ontwikkelingen. Dat komt mede doordat wij 
als markt in een heel interessante fase zitten: er 
verandert van alles op het gebied van gps, roboti-
sering, onkruid en wetgeving. Onze branche is nog 
nooit zo actueel geweest als nu. Het is een inte-
ressante tijd; dan is het belangrijk om een goede 
beurs te hebben. We moeten de beurzen echter 
wel aanpassen aan de tijd: de reden dat een klant 
naar een beurs gaat is anders. Eigenlijk moet er een 
onderscheid gemaakt worden tussen internet en 
de rest, want wat op internet staat, heeft de klant 
allang gezien. Wat mij betreft ligt de bal bij ons om 
de beurs interessant te houden; wij moeten er als 
exposanten voor zorgen dat er genoeg te zien is.’

Groentechniek Holland: groter of kleiner dan 
in 2015?
Roon Hylkema (Jean Heybroek): ‘In het algemeen is 
de beurs dit jaar groter; er komen nog steeds nieu-
we standhouders bij. Die groei is er vooral in de 
breedte. Je ziet bijvoorbeeld dat sommige bedrij-
ven alleen stoelen of banden produceren, maar 
toch naar de beurs komen. De standhouders zelf, 
dus de bedrijven die er al langer staan, exposeren 
niet direct groter, denk ik, al heeft dat natuurlijk 
ook te maken met het financiële plaatje. Voor Jean 
Heybroek is Groentechniek Holland in ieder geval 
business as usual. We nemen alles mee, pakken 
breed uit en gaan op dezelfde weg verder.’

Anton de Jong (Husqvarna): ‘Wij pakken zelf niet 
groter of kleiner uit dit jaar, maar wel anders. 
Belangrijk aan deze versie van GTH is dat we pra-
ten over concepten. Zo hebben we de Husqvarna 
Automower, die professioneel inzetbaar is in com-
binatie met Husqvarna Fleet Service 2.0, evenals de 
inzet van accuproducten in combinatie met de juis-
te laadoplossingen, zelfs CO2-neutraal. Voorheen 
exposeerden wij net als ieder ander bedrijf: we 
zetten een tent neer en stelden een rijtje machines 
op, terwijl we aan de achterkant wat demo’s gaven. 
Twee jaar geleden zijn we dat anders gaan doen. 

We hebben dat toen voor het eerst geprobeerd op 
de Groene Sector Vakbeurs. We stellen de gebrui-
ker nu veel meer centraal. De machines zien ze 
toch wel staan, maar hoe breng je een verhaal over 
duurzaam ondernemen en CO2-reductie over? Dit 
jaar pakken we op Groentechniek Holland bijvoor-
beeld uit met het ‘Pop-upstadspark’, samen met 
enkele partners. Dit is een heel andere manier om 
te laten zien wat voor werk je doet en welke oplos-
singen en concepten je kunt bieden. Wij kiezen er 
dus bewust voor om niet meer alleen onze ‘winkel’ 
te laten zien, maar op een andere manier onze ken-
nis te delen. Het opstellen van een rijtje machines 
is echt niet meer van deze tijd.’

8 min. leestijd

‘In de jaren negentig stond 

je ieder jaar naar dezelfde 

machines te kijken’

Roon Hylkema
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Dick van Breda (Wim van Breda BV): ‘Wij pakken 
deze editie groter uit dan twee jaar geleden. Dat 
heeft vooral te maken met het feit dat we ons pro-
gramma uitgebreid hebben met reinigingsmachi-
nes, die wij op Groentechniek Holland zullen pre-
senteren. Verder is ook het bestaande assortiment 
gegroeid. Voor de beurs zelf zou ik heel graag meer 
beweging zien. Van oorsprong zijn het demoda-
gen, en dat demo-aspect moet terugkomen. Er 
moet aandacht getrokken worden; dat is iets wat 
we de laatste jaren een beetje vergeten zijn. Wat 
mij betreft kunnen ze de beurs beter de GTH-
Demodagen noemen. Niet meer alleen machines 
tonen, maar daar ook echt beweging in brengen.’

Michäel van der Lienden (Van der Haeghe): ‘Als je 
alleen naar de grootte kijkt, is de beurs voor ons 
bedrijf puur hetzelfde. We benaderen de beurs wel 
anders dan andere jaren. Als we vroeger een model 
tractor hadden en daar was een 24, 26 en 28 pk-
versie van beschikbaar, dan stelden we alle drie die 
machines naast elkaar op. Nu kijken we daar veel 
bewuster naar en zouden we maar één van die drie 
meenemen; we nemen niet meer blindelings ieder 
machientje mee. Dat kan aanzienlijk schelen wat 
betreft transport en het klaarmaken voor de beurs, 
want die voorbereiding begint al vroeg. Zo kijken 
we bij iedere beurs weer wat het rendement is.’

De Noren willen vanaf 2025 een verbod op de 
verkoop van benzine en dieselauto’s. Hoe staat 
de branche in deze discussie en de overgang 
naar elektrisch?
Roon Hylkema (Jean Heybroek): ‘Als branche staan 
wij in deze discussie aan de zijlijn. Het zijn namelijk 
de fabrikanten die bepalen welke kant we uitein-
delijk op gaan als het gaat om brandstoffen of 
elektrisch rijden. Wij kunnen het er wel mee eens 

zijn, maar kunnen zelf niet zomaar een overgang 
naar elektrisch op gang zetten; dat kan alleen de 
fabrikant. We proberen wel continu met fabrikan-
ten in contact te staan en op die manier over te 
brengen wat er in de markt verwacht wordt, maar 
dat is niet echt een actieve rol. Met Jean Heybroek 
proberen we wel de belangrijke trends op te pak-
ken. Overigens zie je wel dat er steeds beter naar 
distributeurs geluisterd wordt, bijvoorbeeld bij 
Toro.’

Anton de Jong (Husqvarna): ‘Ik denk dat de 
branche heel positief tegenover dit soort ontwik-
kelingen staat. Hoewel wij als Husqvarna in een 
iets andere tak van sport zitten, veelal die van 
de handgedragen machines, is er in de Benelux 
duidelijk een verschuiving te zien. Vooral op het 
gebied van maaien komt er steeds meer robo-
tisering. Het enige probleem daarbij is dat de 
actieradius van de accu vooralsnog erg laag is. Ik 
zou de accountmanagers van Husqvarna best op 
accu willen laten rijden, maar het bereik is nog niet 
optimaal. Bij Husqvarna vinden we duurzaamheid 
en CO2-reductie belangrijk en hebben wij daar 
ook onze ambities in, dus wij vinden deze ontwik-
keling positief. Ik denk dat de rest van de branche 
daar ook zo over denkt. Onlangs hebben we als 
branchevereniging nog een bezoek gebracht aan 
Frisian Motors, producent van elektrische voertui-
gen. Er is een collectief besef dat dit de toekomst 
heeft. Natuurlijk blijven we in sommige gevallen 
nog brandstoffen gebruiken, maar accu is in veel 
gevallen een oplossing.’

Dick van Breda (Wim van Breda BV): ‘Ik zie net als 
De Jong dat het bij de gereedschappen heel hard 
gaat. De markt voor elektrische handgedragen 
machines zoals heggenscharen, kettingzagen en 
bosmaaiers is enorm aan het groeien. Wat betreft 
groter materiaal valt er nog veel winst te behalen; 
de batterij houdt het simpelweg nog niet lang 
genoeg vol. Bij kleinschalige producten gaat het 
de goede kant op, maar bij auto’s zie je dat er 
maar een paar fabrikanten zijn die de zaken goed 
voor elkaar hebben. Ik ben het met Hylkema eens 
dat wij als branche hierbij aan de zijlijn staan. Het 
enige wat wij kunnen doen, is bij fabrikanten vra-
gen stellen en vertellen dat er belangstelling is. Het 
is aan hen om actie te ondernemen.’

Michäel van der Lienden (Van der Haeghe): ‘Het 
is moeilijk om voor de hele branche te spreken, 
maar ik ben persoonlijk verbaasd dat een land als 
Noorwegen zo het voortouw wil nemen hierin; zij 
zijn rijk geworden met olie en mijnbouw. Volgens 
mij zijn het vooral mooie politieke uitspraken, maar 

ik vraag mij af of ze economisch goed doordacht 
zijn. Desondanks denk ik dat we in de toekomst 
wel verandering gaan zien. Of dat nu in 2025 is, 
eerder of later: je ziet dat er nu met milieuzones al 
actie ondernomen wordt. De vraag is bovendien of 
fabrikanten wel in staat zijn om aan de elektrische 
vraag te voldoen. Bij auto’s gaat het snel, maar dat 
is mede te danken aan de hoge subsidiëring. Ik 
vraag mij af of we dat als tuin- en parkbranche wel 
bij kunnen houden. Technisch natuurlijk wel, maar 
economisch? Daar komt nog bij: 2025 lijkt ver weg, 
maar voor de fabrikant is dat morgen. De ontwik-
keling duurt jaren en dan zijn er wereldwijd ook 
nog eens overal verschillende behoeften. Er speelt 
dus veel meer mee dan alleen iets willen; deze 
vraag is niet in een paar zinnen te beantwoorden.’

Welke bijzondere trends zijn er op GTH te zien?
Roon Hylkema (Jean Heybroek): ‘Ik voorzie dat 
de markt voor elektrisch aangedreven machines 
steeds verder doorzet, zowel in het zware als het 
semiprofessionele assortiment. Daarnaast is er 
natuurlijk de robotbesturing. De accutechnologie 
wordt steeds beter, en dat is duidelijk een groei-
sector in de branche. Dat gaat gepaard met steeds 
slimmere software in de vorm van applicaties.’

Anton de Jong (Husqvarna): ‘Ik verwacht heel 
veel op het gebied van accu en robotisering; op 
die vlakken is een belangrijke trend gaande. Ook 
op het gebied van collectivity worden stappen 
gezet met apps. Wij spelen daar zelf ook op in met 
Husqvarna Fleet Services. Veel gemeenten hebben 
wel tweehonderd machines in bezit, maar hebben 
eigenlijk geen idee waar die allemaal staan. Als 
ze nieuwe machines nodig hebben, worden die 
ingekocht, terwijl er ergens anders misschien wel 
machines stilstaan. Husqvarna Fleet Service is dan 
ook een vorm van duurzaam ondernemen. Met 
apps kun je dat overzicht creëren. Verder is accu 
wat mij betreft een zekerheid die verder zal door-
zetten. Er kan langer mee gewerkt worden en het 
geluid wordt sterk teruggebracht.’
Dick van Breda (Wim van Breda BV): ‘Ik denk dat de 
trends zich op twee gebieden voordoen: besturing, 
met gps en radiografisch, en elektrisch. Bij elek-
trisch geldt dat vooral voor handgereedschappen 
en nog niet zozeer voor voertuigen. Elektrisch zal 
steeds verder doorzetten. Dat heeft onder andere 
te maken met regelgeving en eisen bij aanbe-
stedingen. Er wordt niet meer puur naar de prijs 
gekeken, maar er kunnen punten gescoord worden 
met de elektrische apparatuur die gebruikt wordt. 
Op die manier zal die markt alleen maar verder 
groeien.’

‘Het opstellen van een rijtje 

machines is echt niet meer 

van deze tijd’
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Michäel van der Lienden (Van der Haeghe): ‘De 
algemene trends zie ik net als de andere heren op 
het gebied van robotisering en elektrisch. Voor 
onszelf hebben we een aantal dingen die we op 
GTH sterk naar voren brengen. Zo presenteren 
we met het merk Köppl voor het eerst een twee-
wielige werktuigdrager op lithium. Deze is vooral 
interessant vanwege de geluidsreductie, wat hem 
geschikt maakt voor begraafplaatsen, recreatiepar-
ken en bijvoorbeeld ook golfbanen. Die geluids-
reductie is iets waar we sterk op inspelen. Verder 
komen we van Ferris met benzineapparatuur die 
helemaal geoptimaliseerd is; deze heeft 25 procent 

minder brandstof nodig. Het vervangen van de olie 
om de 500 uur is teruggebracht door een uniek oil 
guard-systeem, waarmee je diesel inhaalt. Zo kun 
je de onderhoudskosten terugbrengen. Dat is in 
grote lijnen waar wij sterk op in willen zetten.’

‘Onze branche is nog nooit 

zo actueel geweest als nu’

Er is een collectief besef dat 

accu de toekomst heeft

Michaël van der Lienden

Dick van Breda
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Gebruiksvriendelijke 
krachtpatser

Vraag een demo aan en laat u overtuigen!

Dé expert in houtversnipperaars en alleshakselaars. 
Met voor elk werk de juiste machine, aftakas of motor aangedreven, 
met 2 verkleiningssystemen, een unieke invoerband en een 
CO2 reductie systeem.

+31 (0) 488 411 254
verkoop@vredo.nl De beste in het veld

www.vredo.nl

Demomachines beschikbaar!

• Uw budget waardevol besteden
• Groene en strakke trapveldjes
• Nette grasstroken en bermen
• Fraaie parken om lekker in te relaxen 

De Vredo doorzaaimachine brengt het zaad in de grond 
en legt het er niet op. Het graszaad wordt daardoor niet 
door de vogels opgevreten en niet door de zon verdord. 
Hierdoor is er een maximale benutting van kostbaar 
graszaad! Tot 96% ontkiemingspercentage!

Vredo doorzaaimachines
(be)groot in groen

Galvaniweg 10 | 6101 XH ECHT | T 0475 48 70 21

Professionele 
machines voor 
groenonderhoud
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Onkruidbestrijders van Waterkracht zijn voorzien 
van een stabilisator die de temperatuur continu 
op 99°C houdt. De schoffels die gebruikt worden 
zijn uitgerust met een temperatuurindicator, zodat 
de operator weet wanneer de juiste temperatuur 
is bereikt en er aangevangen kan worden met de 
werkzaamheden. 

Door een slimme aanpassing in het verbrandings-
proces zijn alle onkruidbestrijders van Waterkracht 
GTL approved. Shell GTL Fuel verbrandt schoner 
dan conventionele diesel en produceert daardoor 
minder lokale uitstoot (stikstofoxiden, NOx, zwa-
veloxiden en SOx). Er is nagenoeg geen zichtbare 
rook (fijnstof ) en het is vrijwel reukloos.

WeedMaster S
Compacte, eenvoudig te bedienen onkruidbe-
strijder voor de prijsbewuste ondernemer. Met 
een aandrijfvermogen van slechts 400 watt is 
deze onkruidbestrijder aan te sluiten op ieder 
stroomnetwerk of op een kleine generator van 
slechts 1 kVA. Op moeilijk bereikbare plekken is de 

WeedMaster S door zijn compactheid (slechts 80 
kg) eenvoudig door één man van en op een aan-
hanger te rijden.

WeedMaster M
Robuuste, eenvoudig te bedienen onkruidbestrij-
der voor de intensieve gebruiker. De WeedMaster 
M is voorzien van een Honda-benzinemotor. 
Hierdoor is een externe generator overbodig. 
Daarnaast kan de Weedmaster M ook ingezet wor-
den als hogedrukreiniger (tot 50 bar).

WeedMaster L
Robuuste, eenvoudig te bedienen onkruidbestrij-
der geschikt voor twee personen. De WeedMaster L 
wordt aangedreven door een Kubota-dieselmotor. 
Daarnaast kan de Weedmaster L ook ingezet wor-
den als hogedrukreiniger (90, 125 of 200 bar).

WeedMaster TM 221
Trailermodel geschikt voor twee personen. 
Voorzien van 800 liter-watertank. Naast onkruid-
bestrijder is de TM221 ook een volwaardige hoge-

drukreiniger (200 bar), waarmee zonder chemie 
graffiti, verf, kauwgom, algen etc. verwijderd  
kunnen worden.

WeedMaster Vision
Laatste ontwikkeling op het gebied van de selec-
tieve onkruidbestrijding. Door cameratechniek 
toe te passen, wordt alleen kokend heet water 
gespoten op de ongewenste begroeiing. Door de 
enorme waterbesparing kunt u aanzienlijk meer 
productie maken. De WeedMaster Vision is op 
nagenoeg iedere werktuigdrager te bouwen.

Waterkracht presenteert haar nieuwe 
range onkruidbestrijders op basis  
van de unieke gepatenteerde Kokend  
Heetwater Techniek©

ADVERTORIAL
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De compacte  
takkenversnipperaar
Haecksler toont nieuwste uitvoeringen Haecksler 4 op GTH

Haecksler specialiseert zich in ontwikkeling, bouw en verkoop van compacte en efficiënte houtversnipperaars. De mensen achter het bedrijf hebben 

jaren ervaring in boomverzorging en bosbouw en zijn sinds 2011 actief in de verkoop van hun machines. Joost van der Werff is directeur van Haecksler 

bv en beantwoordt voor Groentechniek Holland enkele vragen. 

Waarom die focus op uitsluitend  
versnipperaars? 
Van der Werff: ‘Er zijn redelijk veel grote fabrikan-
ten die kleine versnipperaars produceren om hun 
assortiment tuinmachines compleet te maken. Als 
je vele typen machines bouwt, is het een grote 
opgave om die machines te perfectioneren. En 
juist die perfectie maakt het verschil tussen een 
gewone versnipperaar en een supersnel en effi-
ciënt apparaat. Daarom besloten wij al gauw om 
ons te concentreren op de ontwikkeling van één 
machine en deze continu te verbeteren. Tot voor 
kort hebben we twee modellen gebouwd, maar 
gezien de kleine verschillen hebben we de produc-
tie van één daarvan stopgezet.’

Wat maakt een Haecksler, zoals u dat noemt,  
‘zo snel en efficiënt’? 
Van der Werff: ‘Zoals gezegd: de “puntjes op de i” 
maken het grote verschil. Daarbij is de versnippe-
raar met messentrommel het meest geavanceerde 
en probleemloze systeem in vergelijking met 
versnipperaars met messenschijf of hakselaars met 
hakmessen op de as. Bekende problemen die zich 
bij onze machines niet voordoen, zijn verstopping 
en klemzitten van materiaal. Ook is een Haecksler 
zó eenvoudig van opzet dat de gebruiker desge-
wenst in het veld het onderhoud kan doen.’

Nadelen? 
Van der Werff: ‘Ik zie het niet als een nadeel, maar 
er moet “schoon” materiaal in de Haecksler worden 

ingevoerd. Zoals een draaiende motorzaagket-
ting bot wordt als die het zand raakt, heeft een 
Haecksler er baat bij als voorkomen wordt dat 
zand, steentjes en dergelijke mee ingevoerd wor-
den. Het voordeel daarbij is dat de messensets 
tweezijdig inzetbaar zijn en vijf à zes maal gesle-
pen kunnen worden. Met schoon werken kunnen 
gemakkelijk 30 arbeidsuren gehaald worden 
voordat de messen gedraaid of geslepen moeten 
worden.’

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op de 
agenda? 
Van der Werff: ‘Enige tijd geleden is de TreeTruck 
geïntroduceerd, een compact apparaat waarmee 
zwaar hout gemakkelijk van tuin naar straat ver-
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voerd kan worden. Verder demonstreren we op 
de Groentechniek-beurs in Biddinghuizen onze 
vernieuwde Haecksler 4 én de twee nieuwe versies 
van de Haecksler 4: de Easy Rider met elektrisch 
steunwiel en de Extra Power, een model met meer 
vermogen.’

Wat laten jullie zien op Groentechniek Holland?
Van der Werff: ‘De nieuwste uitvoeringen van de 

Haecksler 4 zijn op de Groentechniek-beurs in 
Biddinghuizen te zien in stand 4.30 veld B.

Hier wordt alle informatie gegeven over de 
Haecksler 4 Easy Rider welke is uitgerust met elek-
trisch hulpwiel voor het eenvoudig verplaatsen van 
bus naar boom, en over de Haecksler 4 Extra Power 
met zijn 18 PK sterke V2-motor. 

De Haecksler 4 versnipperaar met 13 pk Honda-
motor is een zeer snelle machine; zo snel dat deze 
meer kubieke meters takken verwerkt dan menig 
apparaat met meer motorvermogen. Dit wordt 
bewerkstelligd door de nauw aansluitende con-
structie van messentrommel en rotorhuis, waar-
door materiaal niet terug het systeem in kan, maar 
direct na het afsnijden uitgeworpen wordt. Ook 
zorgt ditzelfde Dynamic Flow- systeem voor een 
verhoogde druk, waardoor materiaal met kracht 
de uitworp uit komt en gemakkelijk een grote 
aanhanger tot aan het voorschot vol gesnipperd 
wordt.’

Extra Power   
Van der Werff vervolgt: ‘Ondanks de grote efficiën-
tie van de Haecksler 4 vroegen klanten regelmatig

naar een machine met nog meer vermogen. 
Daarom hebben we de Haecksler 4 Extra Power op
de markt gebracht: in principe dezelfde machine, 
waaraan enkele versterkingen zijn toegevoegd, en 
die is voorzien van een Briggs & Stratton V2-motor 
met 18 pk. Daarnaast is ook een batterij voor de
elektrische starter gemonteerd. 

Easy Rider   
Voor werk waarbij de versnipperaar over oneffen 
terrein of een helling op moet worden geduwd, is 
er nu de Haecksler 4 Easy Rider.  Dit model heeft 
een elektrisch aangedreven steunwiel, dat de 
gebruiker minimaal 50 procent van het
duw- en trekwerk uit handen neemt. Snel in- en 
uitladen van de versnipperaar wordt hiermee nog 
gemakkelijker.’

Haecksler 4 Easy Rider

ADVERTORIAL

De Haecksler 4 is, naast  

de normale uitvoering,  

ook verkrijgbaar in de  

uitvoeringen 'Easy Rider'  

en 'Extra Power'
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Begraafplaatsbeheerder 
Klomp: ‘Heet water bestrijdt 
onkruid en beschadigt geen 
omliggend groen’ 
Gebruiker ervaart compacte heetwateronkruidbestrijdingsmachine 
als ‘eenvoudig en efficiënt’
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De heetwateronkruidbestrijdingsmachine BioMant 
Aqua WS-Compact heeft een werkbreedte van 50 
cm (bij een totale breedte van 65 cm) en is volgens 
Mantis ULV met name geschikt voor onkruidbestrij-
ding en hogedrukreiniging door hoveniers. Mantis 
ULV laat weten dat hij elektrisch wordt aangedre-
ven (240 V) en een maximale werkcapaciteit van 
2000 m2 per uur heeft. Onkruid bestrijden doet hij 
met ongeveer 2 bar druk, hogedrukspuiten met 
130 bar. De BioMant Aqua WS-Compact heeft een 
werkbreedte van 50 cm en is door de hogere capa-
citeit sneller dan de WSII (met een werkbreedte 
van 120 cm) en de WS Mini (met een totale werk-
breedte van 58 cm).

Tegen onkruid, mos en algen
Jan Klomp is werkzaam bij Axent Groenvoorziening 
als beheerder van de begraafplaatsen Vaassen, 
Emst en Epe, allemaal gelegen in de gemeente 
Epe. Hij werkt sinds anderhalf jaar met de BioMant 
Aqua WS-Compact. ‘Wij zijn zeer tevreden over de 

BioMant Aqua-heetwatermachines van Mantis. We 
hebben twee WS-Compact-machines in gebruik, in 
combinatie met een externe tank en een stroom-
aggregaat, en zijn van plan om een derde apparaat 
aan te schaffen. De machines zijn niet alleen ideaal 
tegen onkruid, maar ook tegen mos en algen.’
Geen schade aan hagen en omliggende planten
De gemeente Epe heeft het begraafplaatsbeheer 
geprivatiseerd en Axent heeft dit beheer overge-
nomen. Klomp vertelt hoe Axent ertoe is gekomen 
om de BioMant Aqua WS-Compact aan te schaffen: 
‘De gemeente Epe heeft besloten geen chemie 
meer toe te staan en wil zich daarmee houden aan 
de nieuwe regelgeving voor onkruidbeheer. Axent 
stapte daarom enkele jaren geleden over op bran-
den. Dit gaf echter veel schade aan vegetatie: door 
de stralingswarmte die van de brander af kwam 
werden hagen beschadigd. Daarom zijn we over-
gestapt op de heetwatertechniek. Door onkruid 
te besproeien met heet water (99,5 °C) wordt de 
celstructuur vernietigd en wordt de plant tot in 
de wortel bestreden. In de ‘onkruidstand’ spuit de 
BioMant Aqua WS-Compact het water met 99°C 
op het onkruid bij een druk van 2 bar. In de ‘hoge-
druk’-stand geeft hij koud of warm water af, van 
een temperatuur die we met een thermostaatknop 

kunnen regelen tussen de 40 en 99 graden Celsius 
bij een druk van 130 bar.’ 

De BioMant Aqua WS-Compact richt het hete water 
puur op de onkruidplant. ‘Hierdoor kunnen wij met 
name secuur werken tussen de graven, zodat we 
de plantjes op de graven niet beschadigen’, aldus 
Klomp.

Verplaatsen
Axent heeft de BioMant Aqua WS-Compact achter 
op een kleine vrachtauto staan in combinatie met 
een watertank. Het apparaat is aangesloten op 
een stroomaggregaat. ‘Via de slang met spuitkop 
komen wij op alle stukken verharding en halfver-
harding. Van mij zou de unit ook elektrisch zelfrij-
dend mogen zijn, zodat we tussen de graven door 
kunnen met de machine. Nu moeten we de bus 
verplaatsen voordat we verder kunnen en hebben 
we een lange slang nodig voor een goed bereik. 
Je kunt de slang, in plaats van aan de lans, aan een 
tweewielig sproeikarretje koppelen en dan sproeit 
dit karretje 40 cm in de breedte. We zetten het 
geregeld in op bestrating. Tussen de graven door 
werken we met de lans.’

 ‘De stralingswarmte van 

de brander gaf schade aan 

hagen; daarom kozen we 

voor heet water’

Leverancier en producent Mantis ULV, die sinds 

4 januari dit jaar de onkruidbestrijdingsmachi-

nes van Meclean heeft overgenomen, demon-

streert de heetwatertechniek op de GTH-beurs, 

onder meer met zijn onkruidbestrijdingsma-

chine BioMant Aqua WS-Compact.

Auteur: Santi Raats

6 min. leestijd

‘We willen de plantjes op de 

graven niet beschadigen’

De BioMant Aqua WS-Compact heeft een werkbreedte van 
50 cm en is door de hogere capaciteit sneller dan de WSII en WS Mini.
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Hete slang
De slang wil door het hete water nog weleens heet 
worden, waardoor hij sporen nalaat op het gazon. 
Mantis ULV is momenteel een beschermende 
laag om de slang aan het ontwikkelen. ‘Totdat die 
oplossing verkrijgbaar is, werken wij vaak met twee 
man met de BioMant Aqua WS-Compact: één per-
soon houdt de slang met handschoenen omhoog 
boven het gazon, terwijl de ander het onkruid 
bestrijdt met de lans. Met een haspel zou je wel 
alleen kunnen werken. Die is bij Mantis ULV wel 
leverbaar, maar die hebben wij vooralsnog niet.’
Geen nieuw zaadbed voor onkruid
Klomp herhaalt de behandeling twee tot drie keer. 
‘Na twee tot drie keer terugkomen zijn de onkruid-
plantjes uitgeput. Kiemplantjes zijn direct dood 
na de heetwaterbehandeling. Bij grotere onkruid-
planten of bij gras moet ik vaker terugkomen. Die 
willen nog wel eens terugkomen vanuit de wortel. 
Het voordeel van de heetwatermethode is dat je 
wel het onkruid tegengaat, maar de grond niet los-
woelt zoals bij schoffelen, waarmee je een nieuw 
zaaibed creëert voor nieuwe onkruidplantjes.’

Sneller werken
Sjoerd Struiksma van Struiksma Hoveniers in het 
Friese Goutum heeft eind vorig jaar de BioMant 

Aqua WS-Compact-machine aangeschaft. De 
machine staat in een aanhanger, samen met een 
aggregaat en een 1.000 liter-watertank. Struiksma: 
‘Ik vind de bediening van de machine eenvoudig. 
Ook is het praktisch dat er maar een paar knoppen 
op de BioMant Aqua WS-Compact zitten. Verder 
heeft de BioMant Aqua WS-Compact-machine een 
hoger waterdebiet dan andere, soortgelijke machi-
nes, waardoor je sneller kunt werken. De pomp die 
erbij geleverd wordt, wordt elektrisch aangedre-
ven. Daardoor is de machine een stuk lichter. Ook 
kun je een elektrisch aangedreven pomp bij een 
klant eenvoudig in het stopcontact steken.’   

Transport
De unit op wielen past gemakkelijk achter in een 
bestelbus of op een aanhanger. Na de aanschaf 
van de BioMant Aqua WS-Compact heeft Struiksma 
de assen korter gemaakt, zodat de wielen dichter 
op de unit zitten. Door het inkorten van de assen 
past de machine nog beter in de aanhanger. ‘Wel 
zijn er twee rijplaten nodig door het gewicht van 
186 kg. Met vier hijsogen of twee hefkokers kun je 
de machine ook met een heftruck optillen,’ aldus 
Struiksma.

Naar eigen wens aangepast
De hovenier heeft ook een extra pomp en twee fil-
ters op de machine gebouwd. ‘We hebben nu ook 
de mogelijkheid de tank te vullen met oppervlak-
tewater. Om het verder makkelijk te maken, heb-
ben we hiervoor een haspel met 40 meter slang in 
gebruik’, aldus Struiksma. ‘Enige tijd geleden heb-
ben we wel een gaatje in de slang geconstateerd. 
Maar hier ontkom je eigenlijk niet aan; dat komt 
door die hoge temperaturen.’

Met de BioMant Aqua WS-Compact-machine 
bestrijdt het bedrijf ook het onkruid dat bij haag-
voeten bovenkomt. ‘Ik moet erbij zeggen dat we 
dit alleen doen bij oudere heggen, waarbij de 
wortels minder kwetsbaar zijn’, aldus Struiksma. Hij 
concludeert: ‘Over het geheel genomen ben ik te 
spreken over deze machine. Het is een eenvoudige 
en efficiënt gebouwde machine.’

De WS Compact op de begraafplaats. Jan Klomp, begraafplaatsbeheerder bij Axent.

‘Het karretje zetten we in op 

de bestrating; tussen de  

graven werken we met  

de lans’

MANTiS ULV GEEfT VERDER DE 
oNDERSTAANDE SPECifiCATiES oP: 

Debiet:    9 liter/min
Temp:    40-99°C
Pomp:    elektrisch 2,2 kW
Brandstof:   (bio)diesel
Inhoud brandstoftank:  25 liter
Voorzien antikalkdoseerpomp, regelbare 
 thermostaat en urenteller
Capaciteit:   max. 2000 m2/uur
Loopsnelheid:   2-4 km/uur
Geluidsniveau:   66 dBA
Gewicht:    186 kg
Afmetingen:   L85xB65xH100 cm
Standaard geleverd met 10 m slang, broeskoplans en 
hogedruklans voorzien van snelkoppeling
Optioneel leverbaar:   spuitwagen 50 cm  
   en slanghaspel  
   met 10, 20 of 30 m  
   slang 
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Jan Klomp, begraafplaatsbeheerder bij Axent.

Onkruidbestrijder Van Hennik: 
‘De straten zijn groener: we 
moeten tijdwinst boeken op 
dezelfde werkafstand’
Weed Air 150 zet hete lucht tegen onkruid efficiënter in op straat door  
machineverbreding

Hoaf infrared Technology toont op de GTH-beurs onder andere de onkruidbrander Weed Air 150, die begin juni is geïntroduceerd. Normaal gesproken 

is de Weed Air 100 cm breed, maar de Weed Air 150 is een halve meter breder gemaakt op verzoek van Peter van Hennik van loonbedrijf Van Hennik in 

Zuidland. ‘Door het chemieverbod staat er meer onkruid op straat en moeten we slimmer werken. ik heb berekend dat we met een bak van 150 cm nog 

maar drie banen hoeven te trekken in plaats van vier of vierenhalf’, aldus Van Hennik.      

Auteur: Santi Raats

Peter van Hennik in zijn Iseki met Weed Air 150
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Hoaf Infrared Technology toont op de Groen 
Techniek Holland-beurs de heteluchtbrander Weed 
Air 150. De werking van deze onkruidbestrijder is 
hetzelfde als die van zijn kleinere broertje, de Weed 
Air 100. Een ventilator stuurt lucht langs vlammen, 
die zijn afgeschermd door een vonkenvanger, 
en stuurt de verhitte lucht daarna naar beneden, 
naar het oppervlak. Dezelfde ventilator houdt de 
zijkant van de Weed Air koel. De temperatuur van 
de hete lucht die vervolgens uit de machine komt, 
is constant tussen de 700 en 750 graden Celsius. 
De Weed Air 100 heeft volgens Hoaf Infrared 
Technology een capaciteit van 1800 vierkante 
meter bij een rijsnelheid van 1,8 kilometer per uur. 
De capaciteit van de Weed Air 150 is ongeveer 
netto 2000 m2 per uur. 

Voor de Weed Air is een hervulbare dampfasetank 
verkrijgbaar. Voor de gasvoorziening heeft Hoaf 
diverse tank- en flessenframes beschikbaar, zowel 
voor opbouw als separaat op of aan de werktuig-
drager. 

Goed rekenen
Peter van Hennik is een bedachtzame, realistische 
ondernemer die goed rekent. ‘Eerlijk is eerlijk: nu 
er sinds twee jaar geen chemie meer gebruikt 

wordt, zijn de straten groener. Ook de rijbanen. 
Wij moeten de straten dus in de hele breedte 
behandelen. Met de 100 cm-bak van de bestaande 
heteluchtbranders moeten we vier of vierenhalf 
keer de straat over om die helemaal te behandelen. 
Daarom heb ik dit jaar alle fabrikanten benaderd 
met het verzoek om een bredere bak te maken. 
Ik heb berekend dat we met een bak van 150 cm 
nog maar drie banen hoeven te trekken. Met een 
rijsnelheid van zo’n 1,4 km per uur boeken we op 
dezelfde afstand gigantisch veel tijdwinst.’ 

Betaalbaar
Het bleek geen sinecure om voor elkaar te krijgen 
wat hij in zijn hoofd had. Weinig fabrikanten bleken 
bereid om zich eraan te wagen, of men kwam met 
een oplossing die Van Hennik niet geschikt vond. 
‘Zoals een 100 cm-bak en een 50 cm-bak aan elkaar 
geplakt. Of een oplossing die tweemaal zo duur 
uitviel’, vertelt hij. Hoaf Infrared Technology dacht 
vanaf het begin wél met Van Hennik mee. ‘Het is 
ze gelukt om een grotere versie van de Weed Air 
100 te maken die exact hetzelfde functioneert. 
Bovendien bleek deze oplossing betaalbaar te zijn, 
slechts de helft duurder.’

investeren
Christo van Doorn, verkoper bij dealer Wim van 
Breda, bracht Van Hennik in contact met Menno 
Looman en Mark Oude Luttikhuis van Hoaf Infrared 
Technology. ‘Ik hoor weleens vaker in de markt dat 
men eigenlijk een bredere machine nodig heeft. Er 
zijn dus meer partijen die dezelfde behoefte heb-
ben als Van Hennik. Voor hen is de Weed Air 150 
ontwikkeld. Natuurlijk kost een eerste aangepaste 
machineversie het meeste geld. Daarna wordt het 
model standaard.’

Aanpassingen Weed Air
Hoaf heeft de Weed Air 100 dit jaar vernieuwd. 
Vanaf mei zijn de nieuwe modellen op de markt. 
Van Doorn: ‘Het bedrijf zag het als een kans om 
hiervan direct een breder model te ontwikkelen. 
De wielophanging is aangepast. De Weed Air 100 
heeft grotere wielen gekregen voor meer bodem-
vrijheid, wat betekent dat de wielen minder snel 
slijten door wegcontact en hitte. De wielen zijn in 
een rechte lijn gezet, waardoor de machine beter 
in één lijn rijdt. Voorheen stonden de achterwielen 
(zwenkwielen) verder uit elkaar dan de voorwie-
len, omdat de zwenkwielen buiten de bak uit 
kwamen. De bodemplaat is op een andere manier 
bevestigd en gemonteerd aan de achterzijde, 
waardoor de machine makkelijker te onderhouden 
is, bijvoorbeeld wanneer men de branderkopjes 
schoonmaakt. De verdeling van de branderpijpen 
is over de hele breedte veranderd. Eerst zaten de 
branderpijpen meer in het midden van de bak; nu 
zijn ze verdeeld over de hele breedte, waardoor de 
hete lucht over de hele breedte van de bak wordt 
afgegeven. Ook heeft de kap waarmee alles afge-

‘Het is Hoaf gelukt om een grotere versie van de  

Weed Air 100 te maken die exact hetzelfde functioneert’

Van Hennik: ‘We zetten de Weed Air 150 in op de rijbaan, want hij is te breed voor trottoirs.’

5 min. leestijd
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schermd is een andere vorm gekregen. Hiermee 
heeft de bestuurder een beter zicht vanuit de 
werktuigdrager op de machine en op de straat.’

Uitdagingen
De Weed Air 150 profiteert van de aanpassingen 
die dit jaar zijn gedaan. Van Doorn: ‘Ook heeft 
Hoaf een technische uitdaging overwonnen: het 
is gelukt om de machinevergroting te realiseren 
zonder dat de koppelingen en de tank bevriezen 
tijdens de werking. Er zijn in de Weed Air 150 
namelijk twee lpg-tanks op dampafname geïnstal-
leerd. Normaal gesproken zorgt de enorme warmte 
die dan vrijkomt, in combinatie met het koude gas, 
voor een effect van bevriezing. Maar Hoaf heeft de 
gashoeveelheden op de juiste manier weten af te 
stellen.’

Transport en logistiek
Van Hennik heeft de Weed Air 150 op een Iseki-
compacttrekker gebouwd. Het bedrijf beschikt 
daarnaast over een BE-combinatie waar die op 

gezet kan worden. De machine kan vervoerd wor-
den met een pick-up-bus met een dieplader erach-
ter. Als dat mogelijk is, zet Van Hennik de machine 
’s nachts bij de gemeente waarvoor hij werkt. ‘Wij 

werken volgens de CO2-prestatieladder, dus we 
proberen onze logistiek zo efficiënt mogelijk te 
regelen.’ 

Bolle straten
Van Hennik geeft een voorbeeld van hoge onkruid-
druk in straten. ‘Wanneer bestrating ouder wordt, 
ontwikkelen zich steeds grotere kieren tussen de 
klinkers. Deze brede voegen tussen de stenen zijn 
ideale groeiplekken voor onkruid. De straat is door 
het verkeer lekker warm en de plantjes krijgen 
vocht van onder de stenen, dat daar terechtge-
komen is door neerslag. Vooral in delen van oude 
binnensteden worden rijbanen daardoor heel snel 
groen. Gemeentes hebben niet het geld om de 
bestrating overal opnieuw strak erin te leggen. 
Dan zetten we de Weed Air 150 in op de rijbaan, 
want hij is te breed voor trottoirs. De bestuurder 
moet dan ook goed opletten wat hij doet, want het 
is een flinke bak waar hij mee rijdt. De bak heeft 
wel een handige sideshift in de fronthefinrichting, 
zodat je de bak met een hydraulische cilinder in 
zijn geheel naar rechts kunt verstellen met een 
uitloop van 25 tot 30 cm. Zo kun je verder van de 
stoeprand af rijden, bijvoorbeeld als er auto’s op de 
stoep geparkeerd staan, en toch dat extra randje 
meepakken.’

Kleine onkruiden tussen de stenen
Het bedrijf hanteert zowel de hetelucht- als de 
heetwatermethode: ‘Met de heteluchtmethode 
komen we ongeveer zes keer per jaar terug en 
met de heetwatermethode ongeveer vier keer per 
jaar. Grote onkruiden doen we met heet water. De 
Weed Air 150 zetten we in voor kleine onkruiden 
tussen de straatstenen.’ Van Doorn voegt toe: ‘Te 
hoge planten zou men eigenlijk eerst moeten bor-
stelen. Voor onkruidbeheer adviseren we om op 

tijd te beginnen met bewerken, waardoor men zich 
kan richten op onkruidplanten van 1 tot maximaal 
10 cm.’

onkruid na twee dagen bruin
Van Hennik is tevreden over de werking van 
de machine. ‘Na de behandeling verkleuren de 
onkruidplanten direct donkergroen, omdat de 
bladcellen zijn gesprongen. Wanneer het gunstig 
weer is, dus zonnig en warm, worden ze na twee 
dagen bruin. Wanneer er regen volgt, herstellen 
de onkruidplanten zich weer. Heet water is in deze 
gevallen wellicht effectiever, maar ook arbeidsin-
tensiever. De Weed Air 150 is zuinig; hij verbruikt 
ongeveer 90 liter lpg per dag. Ook is hij onder-
houdsvrij.’ 

‘De Weed Air 150 zetten we in voor kleine onkruiden tussen de straatstenen’, aldus Van Hennik.

‘De bestuurder moet goed 

opletten wat hij doet,  

want het is een flinke bak 

waar hij mee rijdt’

‘Vooral in delen van oude 

binnensteden worden 

rijbanen heel snel groen’

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6955



De specialist voor alle tuin, park- en bosbouwmachines.
Hogelandseweg 51 ❘ 6545 AB Nijmegen ❘ Tel.: +31 (0)24 373 19 90
info@eurogarden.nl ❘ www.eurogarden.nl

www.cramer-machines.com

Absoluut revolutionair

KM Domus
compact, wendbaar & handzaam

80
dB(A)

85
dB(A)

LS 5000 E SW
de emissieloze  
blad- & afvalzuiger
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Auberginekleurige transporter 
gaat op in de natuur
Groen werkpaard past perfect bij de filosofie van  
natuurbegraafplaats De Utrecht

Joyce Sengers, directeur en beheerder van Natuurbegraafplaats De Utrecht in Esbeek, wilde een duurzame transporter met een landbouwkenteken en 

kwam uit bij de Leffert fM-80. ‘We zochten naar een soort twee-in-eenformule: we kunnen nu mensen rondrijden en er kan ook wat klein gereedschap 

achterin.’

Auteur: Sylvia de Witt

Joyce Sengers in de Leffert FM-80

Frisian Motors BV uit Bakkeveen levert sinds 2010 
groene werkpaarden voor professionals. Het logo 
van dit bedrijf is gebaseerd op de Fries, het prach-
tig gebouwde zwarte paard van Friese bodem. 
En zoals het voertuig Norbert FM120 is vernoemd 
naar de fameuze Friese dekhengst Norbert, is 
ook transporter Leffert vernoemd naar een Friese 
dekhengst: Leffert 306. Deze was van onschatbare 
waarde voor de fokkerij en behaalde ook hoge 
resultaten in de dressuur.

Met de all electric Leffert van Frisian Motors kun je 
je vrijwel geruisloos en milieuvriendelijk verplaat-
sen op ruwe terreinen, strand, bos of juist indoor. 
De Leffert betekent minder lawaai, geen roet of 
stank, geen geknoei met benzine, diesel of olie en 
bovendien lagere onderhoudskosten.  

Uitgerust met nieuwste wisselstroomtechniek
Er zijn drie modellen van de Leffert: de FM-50, de 
FM-80 en de FM-90. De Leffert FM-80 is de verleng-
de versie van de Leffert FM-50 en biedt plaats aan 
vier, en optioneel aan zes mensen. Hij is standaard 
voorzien van stuurbekrachtiging en heeft daardoor 
toch een acceptabele draaicirkel. Hij is uitgerust 
met verzwaarde vering en een zeer robuuste 
cabine met polyester dak. De Leffert FM-80 wordt 
veelal gebruikt voor (natuur)tochten, personenver-
voer bij evenementen en pendeldiensten.
De maximale snelheid bedraagt 50 kilometer per 
uur. De actieradius is gelijk aan die van de tweezits-
variant: 60–80 kilometer.
De Leffert FM-80 is uitgerust met de nieuwste 
wisselstroomtechniek (AC). Met een bijgeleverde 
externe acculader kunnen de accu’s van dit voer-
tuig worden opgeladen op het lichtnet. Dit opla-
den duurt met de standaardlader acht uur; met 

de versnelde lader – deze is optioneel – wordt de 
laadtijd verlaagd tot slechts vier uur. Voor dit voer-
tuig is gebruikgemaakt van de onderhoudsvrije 
AGM-accutechniek. Deze accu’s staan bekend om 
hun stabiliteit en betrouwbaarheid en daarnaast 
zijn ze voor 99 procent recyclebaar, dus extra goed 
voor het milieu. Optioneel kunnen zwaardere accu-
pakketten in het voertuig worden geplaatst en ook 
zijn er lithiumaccu’s beschikbaar.

Landbouwkenteken
In bepaalde gevallen kunnen zakelijke gebruikers 
gebruikmaken van subsidieregelingen van de 
overheid, zoals de Vamil (willekeurige afschrijving) 
en de MIA (extra aftrekmogelijkheid van de fiscale 
winst).
Dit voertuig wordt standaard geleverd met een 
T5-landbouwcertificaat voor gebruik op de open-
bare weg.
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‘Voor ons was een van de redenen om voor dit 
voertuig te kiezen en niet voor een golfkar, dat we 
er ook mee op de openbare weg kunnen rijden’, 
vertelt Joyce Sengers, directeur en beheerder 
van Natuurbegraafplaats De Utrecht in Esbeek en 
bestuurslid van Stichting EEN&AL Natuurbegraven. 
‘Het is heel fijn dat er een landbouwkenteken op 
zit, want een gedeelte van het landgoed waar 
De Utrecht is gelegen, is voorzien van openbare 
wegen.’ 

Passend bij filosofie van de  
natuurbegraafplaats
In haar werk streeft Joyce Sengers naar synergie 
tussen het ontwikkelen van natuur en het ver-
antwoord omgaan daarmee. Het is voor haar een 
uitdaging, gestoeld op haar democratisch ideaal, 
om haar projecten bereikbaar en toegankelijk te 
maken voor zo veel mogelijk mensen. 

‘Toen wij op zoek waren naar een voertuig, was het 
allereerst belangrijk dat dit ook duurzaam was. Wij 
volgen namelijk The Natural Step. Dat is een soort 
duurzaamheidsfilosofie: als je een keuze maakt, 
maak die dan zo groen mogelijk.’

Uiteraard moest het voertuig dat zij voor ogen 
had elektrisch zijn, enerzijds als goed voorbeeld, 
anderzijds omdat stilte op een natuurbegraafplaats 
van groot belang is. Ze kwam al snel terecht bij de 
golfbranche, maar vond het imago van de golf-
wereld niet echt passen bij de filosofie van haar 
natuurbegraafplaats. 

Een bak voor gereedschap
Uiteindelijk stuitte ze op Frisian Motors BV en als 
proef mocht ze een tijdje de Leffert FM-50 gebrui-
ken, een tweezitter. ‘Dat beviel goed en op ons 
verzoek is er een verlengde versie gemaakt, een 
vierpersoons met twee zitbanken achter elkaar. 
Wij willen graag bezoekers rondrijden en bij ons 
komen mensen nooit alleen: er is altijd sprake van 
bijvoorbeeld echtparen of een weduwnaar met 
zijn kinderen. Vandaar dat ik iets zocht waar je 
met minimaal drie of vier mensen in kunt zitten. 
Maar we zijn ook veel op het terrein aan het werk; 
daarom is het prettig dat er een bak achter zit 
waarin gereedschap meegenomen kan worden. 
We zochten als het ware naar een soort twee-in-
eenformule: we kunnen nu mensen rondrijden 
en er kan wat klein gereedschap achterin. Het is 
ook handig om iets bij de hand te hebben als je 
rondrijdt; nu kan een medewerker onderweg een 
tak afzagen of iets dergelijks. Dit was één van de 

eerste vierpersoonsmodellen van Frisian en hij is in 
augustus vorig jaar geleverd.’

Accessoires
De Leffert FM-80 bevalt prima, maar er zijn nog wat 
verbeterpunten. Zo kunnen oudere mensen door 
de beugels aan de zijkant moeilijk in- en uitstap-
pen. ‘Voor jongere mensen is dat geen probleem, 
maar ouderen zijn toch wat strammer. En de spie-
gel is aan het dak gemonteerd, maar je moet een 
reus zijn om erin te kunnen kijken. Een medewer-
ker had eraan getrokken om hem naar beneden te 
krijgen, maar had hem op een gegeven moment 
in zijn hand. De dealer heeft nu als oplossing een 
spiegel op het raam geplakt. Ik vind het jammer 
dat bepaalde accessoires er niet bij zitten, zoals 
een afdekzeil. Wanneer het regent, worden de spul-
len die in de bak liggen nat. Ook is een mat of een 
houten plaat op de bodem van de bak wenselijk; 
anders gaat het roesten.’ 

Auberginekleurig
Afhankelijk van de gebruikerswensen kan de 
Leffert FM-80 niet alleen technisch, maar ook qua 
uiterlijk geheel naar wens worden samengesteld. 
Zo is die van Natuurbegraafplaats De Utrecht in de 
kleur aubergine gespoten.

‘Onze huisstijl is auberginekleurig en zo’n wagentje 
moet niet te opzichtig zijn, maar juist een beetje 
wegvallen in de natuur. Ik vond zelf de standaard-
uitvoering wat militaristisch ogen en dat past niet 
in deze sfeer. We hebben er zelf een brandblusser 
in geïnstalleerd. Je bent hiermee heel mobiel, dus 

Met de all electric Leffert  

van Frisian Motors kun je je 

vrijwel geruisloos en  

milieuvriendelijk verplaatsen 

op ruwe terreinen

4 min. leestijd

De Leffert FM-50
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mocht er een bosbrand uitbreken, dan kunnen we 
snel ter plekke zijn. We hebben wel zelf een gat in 
de carrosserie moeten boren.’

Joyce Sengers haalt nog een punt aan dat wel 
heel specifiek is voor haar branche. Er zit een groot 
accupakket in de wagen en ze zou het handig vin-
den als ze daar boxen op zou kunnen aansluiten, 
zodat ze hem ook kan inzetten voor evenementen 
of voor groepen mensen. ‘We hebben nu een 
mobiele geluidsinstallatie; die moet je eerst opla-
den, vervolgens naar de plek slepen en dan de 
boxen daar neerzetten. Het zou geweldig zijn als je 
dat ook in zo’n transporter zou kunnen bouwen.’
Dit is volgens Stefan Stokebrook van Frisian Motors 
nu inmiddels ook mogelijk. ‘Wij bieden optioneel 

omvormers aan, die het accupakket omzetten naar 
220 volt. Hierdoor kun je dus gewoon een stekker 
inpluggen en tot 3000 watt apparatuur aansluiten. 
Denk hierbij aan speakers of elektrisch gereed-
schap.’

We zochten naar een soort 

twee-in-eenformule

Stefan Stokebrook

De Leffert FM-50
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Gebruiker Mark Bijkerk, eigenaar van Bouma Sport & Groen is kort en bondig over zijn kunstgrasreiniger: ‘Na een slechte ervaring met een  

reinigingsmachine van een ander merk zijn we nu zeer tevreden met de Quick-Clean. Deze machine doet wat ze zeggen dat hij doet.’

Auteur: Santi Raats

Bijkerk (Bouma Sport  
& Groen): ‘Hij doet wat  
hij belooft: hij veegt,  
klopt en zuigt!’
Kunstgrasreiniger levert bedrijfszekerheid door weinig storingen 
en goede prestaties
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In de Quick-Clean komt volgens Rudolf Molenaar 
de identiteit van GKB naar voren: het bedrijf denkt 
als machinebouwer én als aannemer. ‘GKB is 
natuurlijk allebei. Dat is terug te zien in de Quick-
Clean: hij reinigt heel grondig, maar is ook degelijk 
gebouwd.’

Bouma Sport & Groen heeft meerdere machi-
nes van GKB in zijn arsenaal, onder andere een 
Ecodresser en een Combinator. De Quick-Clean, 
met een werkbreedte van 180 cm, kan ingezet wor-
den voor reiniging van kunstgrasvelden met alle 
mogelijke soorten infill. GKB Machines laat weten 
dat de zeef in deze reinigingsmachine de grootste 
in zijn soort is. De machine vormt volgens het 
bedrijf een goede combinatie met een compact-
trekker voor een optimale gewichtsverdeling op 
het veld. De kunstgrasreiniger kan tijdens het groot 
onderhoud zowel voor oppervlaktereiniging als 
voor dieptereiniging worden ingezet.

Bedrijfszekerheid
‘We hebben de Quick-Clean nu ruim een jaar in 
gebruik. We leggen de laatste tien jaar steeds meer 
kunstgrasvelden aan en daarbij komen steeds 
meer onderhoudsklussen voor. Daarom hadden we 
eerst een andere reinigingsmachine gekocht, maar 
deze gaf geen goed reinigingsresultaat en had 
regelmatig storingen. Wanneer je iets koopt, dan 
moet het gewoon werken. Bedrijfszekerheid staat 
bovenaan. We hebben met GKB Machines goede 
ervaringen op het gebied van machinebouw. 

Ik schat dat we nog minimaal vijf jaar met deze 
machine toekunnen. Bedrijfseconomisch nemen 
we elke machine na vijf jaar opnieuw onder de 
loep. In wat voor staat verkeert de machine; moe-

ten we alleen lagers vervangen, groot onderhoud 
aan de machine uitvoeren of moeten we hem 
vervangen? De belasting speelt ook een rol voor 
de levensduur van de machine. Wij reinigen er zo’n 
honderd velden mee op jaarbasis.’

Werkproces
Voordat Bouma Sport & Groen de Quick-Clean 
inzet, borstelt men eerst met een roterende borstel 
de infill in het kunstgrasveld los, vooral langs de 
randen. Daarna wordt het veld nog eens goed los-
gehaald met een kleine wiedeg. Pas daarna gaat de 
Quick-Clean er één of twee keer overheen. Bijkerk 
legt uit: ‘De Quick-Clean hebben we binnen enkele 
minuten aan onze 50 pk-trekker gekoppeld, dus we 
kunnen altijd snel van start. De werksnelheid is ook 
hoog: hij kan tot 5 km per uur. De machine borstelt 
eerst de vervuilde infill in de mat los en brengt 
deze op een schudzeef. Licht vuil, zoals fijnstof, 
wordt afgezogen en afgevoerd naar een wegwerp-

 ‘Bedrijfszekerheid staat 

bovenaan’

4 min. leestijd

Bijkerk: ‘De machine borstelt eerst de vervuilde infill los in de 

mat en brengt deze op een schudzeef. Licht vuil, zoals fijnstof, 

wordt afgezogen en afgevoerd naar een wegwerpstofzak. 

Grof vuil komt terecht in de bakken aan de achterzijde van de 

machine. Daarna valt de infill door de zeef terug op de mat.’

‘Alle typen kurk worden 

gereinigd’



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

HOUTVERSNIPPERAARS & SHREDDERS

De Wolf is terug in Nederland !

De NR. 1 voor de professionele boomverzorgers

GTH 2017 - stand 1.27
Stoop Machine Import B.V.

WeedMaster

COMPACT, EENVOUDIG EN FUNCTIONEEL

• Milieuvriendelijk 
zonder glyfosaat

• Eenvoudig en comfortabel 
onkruid bestrijden

• Heetwater schoffels 
tot 80 cm mogelijk

Waterkracht BV
Markenweg 1, 7051 HS  VARSSEVELD
T: 0315 - 258181
E: info@waterkracht.nl
W: www.waterkracht.nl

ZONDER CHEMIE

  ONKRUID-

 BESTRIJDING

ZONDER CHEMIE



49Groen Techniek Holland

Cees Kortekaas, manager Sportparken van de gemeente 
Den Haag.

stofzak. Grof vuil komt terecht in de bakken aan de 
achterzijde van de machine. Daarna valt de infill 
door de zeef terug op de mat. Afhankelijk van de 
mate van vervuiling van de mat gebruiken we een 
van de drie typen bijgeleverde zeven, van grof tot 
fijn. De inhoud van de opvangbak legen we in een 
afvalcontainer; de volle stofzak gooien we weg.’ 
Bijkerk grinnikt: ‘Net als in die andere reclameslo-
gan geldt ook voor deze machine: hij klopt, veegt 
en zuigt. Hij is goed wendbaar en kan met zijn 
breedte van 180 cm overal naar binnen rijden op 
de sportparken. De toegangspoorten van velden 
zijn meestal 2,50 tot 3 m breed. Zeker onder droge 
omstandigheden is de zuigende werking optimaal 
en reinigt de machine behoorlijk diep. We zetten 
hem daarom in bij groot onderhoud en daarnaast 
nog een tot twee keer per jaar op de velden, 
afhankelijk van de ligging. Wanneer een veld onder 
de bomen ligt, op een locatie met veel fijnstof of 
stedelijk afval, in een windcorridor of gelijkvloers 
met de omgeving, is er vaak sprake van meer ver-
vuiling dan wanneer het in een open gebied ligt. 
Ook hangt de vervuiling af van de manier waarop 
het veld is aangelegd. Wanneer wij een veld aan-
leggen, doen we dat vaak binnen een verhoogde 
opsluitrand. Hierdoor waait het vuil vaak tegen de 
rand aan en komt het in mindere mate op het veld 
terecht.’

Soorten velden
Bouma Sport & Groen onderhoudt met de Quick-

Clean kunstgrasvoetbalvelden, korfbalvelden, 
hockeyvelden en tennisbanen. ‘Bij Smashcourt ligt 
de infill veel meer boven op de kunstgrasvezels; bij 
kunstgrasvoetbalvelden bevindt de infill zich meer 
tussen de vezels. Korfbalvelden en oude tennis-
banen zijn vaak zandingestrooide velden, waarbij 
zand een hoger soortelijk gewicht heeft dan rub-
ber, TPE of kurk. Alle soorten infill kunnen worden 
gereinigd.’

onderhoud
Net als bij een stofzuiger moet men bij de Quick-
Clean regelmatig de stofzuigerzak vervangen. 
‘Ook moet je de draaiende delen bijhouden en de 
machine zelf steeds schoonmaken. Allemaal zaken 
die vanzelf spreken en waar je niet voor gestu-
deerd hoeft te hebben’, verklaart Bijkerk.
‘Je moet de machine in het gebruik wel goed 
afstellen. Je wilt niet te veel infill meenemen, maar 
ook niet te weinig reinigen. Daarvoor moet de 
machinegebruiker eerst kijken hoe sterk de mat 
vervuild is. Vervolgens moet hij een paar meter 
rijden om te testen wat de juiste instelling is. De 
machine is traploos in te stellen. De diepte stellen 
we in door het in- of uitdraaien van twee stelpoten.’

‘Door zijn dieptereiniging 

kunnen we er ook groot 

onderhoud mee doen’

Rudolf Molenaar

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6947
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Wie mag het derde Gouden 
Klavertje opspelden?
Beursprijs GTH staat deze editie nadrukkelijk in het teken van duurzaamheid 

Ramm Oeliatec Mollen Artiflex

Er waren dit jaar ongeveer 50 inzendingen van bedrijven voor de derde editie van de GTH Beursprijs: het Gouden Klavertje. Een jury met daarin alle 

persmuskieten die iets te zoemen hebben op het gebied van tuin en park, aangevuld met VHG-voorzitter Rien van der Spek, koos daaruit elf nomina-

ties. De rode draad werd daarbij gevormd door innovaties op het gebied van duurzaamheid. Van de elf inzendingen zijn er vijf elektrisch aangedreven, 

met daarnaast nog eens drie innovaties waarbij duurzaamheid het leidende motief was. 

Auteur: Hein van Iersel 

intelligente combinatie van verschillende inno-
vaties op het gebied van onkruid 
Ramm bv is een nieuwe speler in de openbare 
ruimte. Op de GTH Demo Doedag die recent door 
dit vakblad in Almere werd georganiseerd, stond 
het bedrijf al met  de Oeliatec Mollen Artiflex. Dit 
is een door Oeliatec zelf ontwikkelde werktuigdra-
ger, waarbij zwaar is ingezet op duurzaam werken 
en elektrische aandrijving. Helemaal elektrisch 
is voor deze heetwateronkruidmachine nog een 
stapje te ver, maar de jury lijkt ervan overtuigd 
dat het jonge bedrijf gaat scoren met deze com-

plete en intelligente machine. Directeur Gerrit van 
Nieuwenhuizen vertelde bij die gelegenheid aan 
onze redactie: ‘Het water van 98 graden Celsius 
wordt met lage druk op de plant gespoten. Je 
wilt immers alleen het onkruid doden en niet het 
zand tussen de tegels uit spuiten. De machine 
werkt met elektrische pompen. De boiler en 
de druk van de elektrische pompen werken altijd 
samen, waardoor de temperatuur op de thermos-
ferische sproeikop standaard 98 graden Celsius is. 
De effectieve werktijd met de accu’s is acht uur en 
het herladen van de accu’s duurt vier uur.’ Wanneer 
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Van Nieuwenhuizen de machine demonstreert, valt onmiddellijk op dat deze bijna stil werkt, 
wat een groot pluspunt is in de stad. De sproeikop ziet er ook anders uit dan de gangbare ‘dou-
chekoppen’: hij heeft een conische vorm en het water komt eruit als een draaikolk. Daardoor is 
er weinig water nodig om het onkruid te bestrijden. De modulerende boiler zorgt ervoor dat 
de roetuitstoot minimaal is.

Een kudde robotmaaiers van Viking 
Ieder zichzelf respecterend merk heeft inmiddels al een robotmaaier, maar op de markt van de 
grote machines blijft het vooralsnog relatief stil. De grote merken als Stihl en Husqvarna maken 
weinig aanstalten om met grote machines te komen. Stihl, of eigenlijk het submerk van Stihl, 
Viking, komt wel met een oplossing om grote terreinen met kleine machines te kunnen maaien. 
De oplossing: zet gewoon een kudde robots in en zorg dat deze via software met elkaar samen-
werken en elkaar niet in de wielen rijden – een innovatie die hoog scoorde bij de jury. 

Zero-turn zero-emission van frisian Motors 
De jury was bijna eensgezind enthousiast over de eerste zero-turn van het Nederlandse merk 
Frisian Motors. Het merk werd geprezen vanwege de voortvarende manier waarop nieuwe 
machines worden ontwikkeld: een echte Nederlandse pionier. Deze zero-turn-maaier wordt 
aangedreven door een 48 volt-systeem met een totaal vermogen van 5 kW. Met onderhouds-
vrije AGM-accu’s heeft hij een maaitijd van één uur, met optionele lithiumaccu's maximaal drie 
uur, wat gelijkstaat aan meer dan 10.000 vierkante meter maaiwerk. Het laden duurt zes uur, 
maar met de optionele snellader in combinatie met lithiumaccu’s is het mogelijk om dit binnen 
anderhalf uur te doen. In de toekomst is de maaier ook leverbaar met een snelwisselaccupak-
ket, waardoor de hele dag door gemaaid kan worden.

o2-natuurgrasconcept
Niet helemaal nieuw meer, dit natuurgrasconcept dat door DCM en Kybys is ontwikkeld, maar 
nieuw genoeg om voor het Gouden Klavertje in aanmerking te komen. De jury looft de manier 
waarop de markt via een duidelijk concept ontzorgd wordt bij de behoefte aan goede natuur-
grassportvelden. Het O2-concept zorgt voor een natuurgrassportveld dat minimaal 300 uur kan 
worden bespeeld. Daarnaast worden de grasbezetting, vlakheid en waterafvoer voor tien jaar 
gegarandeerd. Naast de garantie wordt het grasveld ook tien jaar lang op de meest duurzame 
manier onderhouden. De aanleg- en onderhoudskosten zijn een vast bedrag.

De Viking iMow

Rimmert FM-170

5 min. leestijd
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Gebruiksgemak voorop: Toro Timecutter Myride
Een zero-turn werkt makkelijk en snel en is uiterst 
wendbaar. Maar wie eerlijk is, moet toegeven dat 
veel zero-turns niet erg comfortabel zijn, zeker 
als je langere tijd achterheen over een hobbelige 
ondergrond moet rijden. Een interessante inno-
vatie is daarom deze Toro zero-turn met MyRide. 
Geen vering op het chassis, maar een geveerd 
bestuurdersplatform, wat van invloed is op de 
maaikwaliteit en het comfort voor de gebruiker. 
Vooral op ongelijk terrein beschermt dit platform 
de bestuurder tegen schokken en trillingen, zodat 
toch snel en comfortabel gemaaid kan worden. 
De bestuurder kan de instellingen eenvoudig en 
zonder gereedschap aanpassen aan zijn of haar 
voorkeur. De Toro Timecutter is verkrijgbaar met 
een maaibreedte van 122 of 137 cm.

M-trac: een tweewielige tractor,  
maar dan op accu
Toen de Nederlandse kruiwagenbouwer Matador 
ongeveer een jaar geleden met een tweewielige 
accuwerktuigdrager kwam, was het merk daarmee 
de eerste op de markt, aldus salesmanager Frans 
van Os. Deze claim heeft helaas niet lang standge-
houden. Toch is de jury onder de indruk van deze 
goed uitziende en veelbelovende machine. De prijs 
is aan de hoge kant, maar als je er een werk mee 
kunt winnen, is de prijs van secundair belang. Deze 
tweewielige werktuigdrager op accu’s was eerder 
al op Galabau en Eisenach te zien en is te combine-
ren met onder andere een dubbele onkruidborstel, 
een straatbezem en een ploeg. De machine heeft 
een leeg gewicht van 400 kilo en zou 10 ton kun-
nen trekken. Verdere specificaties zijn de 6 x 8 
volts 170 Ah-accu met een laadtijd van acht uur 
en de maximale snelheid van 6 kilometer per uur. 
Deze machine kreeg van de beursorganisatie van 
Demopark Eisenach een zilveren medaille. 

De rode draad werd daarbij 

gevormd door innovaties  

op het gebied van  

duurzaamheid

Diesel uit hernieuwbare bronnen 
Aspen is vooral bekend als marktleider op het 
gebied van alkylaatbenzine, maar doet nu ook een 
greep in de kas van de dieselmarkt met de zoge-
naamde BTL-diesel. BTL staat voor bio to liquid en 
betekent dat biomassa, bijvoorbeeld houtafval uit 
bossen, wordt omgezet in diesel. Het verschil met 
andere diesels met een ecoclaim is dat Aspen als 
enige aanbieder gebruikmaakt van hernieuwbare 
bronnen, in tegenstelling tot Shell, dat gebruikers-
vriendelijke GTL-diesel aanbiedt. GTL staat voor 
gas to liquid. Verder zou de nieuwe Aspen D ook 
minder schadelijke stoffen bevatten en daardoor 
gezonder zijn voor de machinist, maar ook beter 
voor de machine beter, omdat de brandstof niet 
snel veroudert. 

Toro Timecutter Myride Matador M-trac
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Köppl Compakt-Easy E met Köppl eDrive
Dit is de tweede professionele hydrostatisch aangedreven werktuigdrager zonder verbrandingsmotor die 
meedingt naar het Gouden Klavertje. Bij de Compakt-Easy E is de verbrandingsmotor vervangen door de 
Köppl eDrive, een 48 volt-accuaandrijving met geoptimaliseerde prestaties. Köppl zet daarbij in op het 
beproefde concept van aftakasaandrijving voor werktuigen en de rijaandrijving is hydrostatisch. Daarbij 
wordt de kracht van de elektromotoren mechanisch via snaren naar de aandrijfas overgebracht. De snel-
heid kan onafhankelijk van het toerental van de aftakas traploos geregeld worden, van 0 tot 6 km/u voor-
uit en van 0 tot 3 km/u achteruit. 

Heatweed invasieve soorten-reductieprogramma
In Engeland werd in 2016 maar liefst 100 miljoen euro besteed aan  de bestrijding van invasieve soorten, 
maar ook in Nederland is de markt sterk in ontwikkeling. Een belangrijke vraag daarbij is welke methode 
men gebruikt en of deze tegen acceptabele kosten werkt. Heatweed heeft rondom zijn eigen heetwa-
termethode een online kennisbank ontwikkeld die men ISRP noemt. Het Invasieve soorten-reductiepro-
gramma is een webbased managementsysteem dat direct toegang geeft tot wetenschappelijk bewezen 
methoden (per plantensoort) om invasieve soorten te beheersen en in een aantal gevallen uit te roeien. 
Dit programma bestaat uit eenvoudige stappen waarmee deze soorten succesvol kunnen worden inge-
damd. Naast deze gebruiksvriendelijke online omgeving wordt er ondersteuning geboden door middel 
van een training, die van belang is om het gewenste resultaat te behalen.

ACTUEEL

Husqvarna Rider met opraap via vijzeltechniek
Husqvarna is al jarenlang succesvol met zijn Riders. 
Dit zijn compacte en goed geprijsde maaiers voor 
professioneel en semiprofessioneel gebruik. In dit 
segment wordt ook vaak gevraagd om de opvang 
van gras, bijvoorbeeld op campings. Gras opvan-
gen lijkt makkelijk, maar valt in de praktijk vaak 
tegen. De nieuwe Riders van Husqvarna maken nu 
gebruik van een vijzel die het gras transporteert 
naar de opvangbak. Husqvarna maakt hierbij 
gebruik van de vijzeltechniek ACTech om het gras 
te transporteren  naar de vangbak. Grote voor-
delen zijn de stillere werking, meer capaciteit en 
minder kans op verstopping. 

Een houtversnipperaar met hoge capaciteit, 
maar toch uiterst flexibel
Ufkes positioneert zijn Cheetah 30/80-houtver-
snipperaar als klein, maar toch met een grote 
capaciteit. De jury was vooral onder de indruk 
omdat het hier volgens haar gaat om de eerste 
houtversnipperaar die gemonteerd staat op een 
wielstel onder de 3500 kilo. Hij is dus geschikt voor 
een BE-rijbewijs, ook in combinatie met een kraan. 
Er zijn meer houtversnipperaars die op een wielstel 
passen, maar niet één waarop ook nog een kraan 
past. De Cheetah 30/80 is leverbaar met een 70 
of 100 pk-motor, waardoor de machine een hoge 
capaciteit heeft en tot de zwaardere versnipperaars 
gerekend kan worden.

Matador M-trac Bestrijding van invasieven met heet water.

Koppl E-drive

Cheetah 30-80

Husqvarna Rider H310-1421

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6948
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Een mooie heg is een lust voor het oog, maar – 

wanneer het onderhoud ervan toebedeeld is aan 

de lokale overheid – een ramp voor de gemeente. 

Heggen snoeien is een tijdrovend karwei, dat 

ook nog eens veel overlast veroorzaakt voor de 

omgeving. Het hebben van een heg is dus niet 

praktisch. De introductie van een nieuwe staal-

soort moet het mechanisch onderhouden van 

heggen verder vereenvoudigen.  

Auteur: Guy Oldenkotte

Heggen snoeien en schoon  
achterlaten in één werkgang 
Armmaaier nu ook geschikt voor kleinere tractoren

Ze vormen een belangrijk onderdeel van veel 
vakantiefoto’s en ansichtkaarten uit Engeland of 
Ierland, maar zelden worden er vraagtekens gezet 
bij het praktische aspect van de hagen en heggen 
die zo typerend zijn voor het Verenigd Koninkrijk. 
We nemen ze voor lief, zonder ons af te vragen 
welke problematiek er eventueel schuilgaat ach-
ter zo’n heg. Het idee om meerdere mensen in te 
zetten die dagenlang bezig zijn met snoeien en 
het afvoeren van het snoeisel, klinkt niet bepaald 
aantrekkelijk in deze tijd waarin budgetten onder 
druk staan. Als we echter fabrikant McConnel uit 
het Engelse Ludlow mogen geloven, valt dat best 
mee. Jaarlijks rollen daar meer dan 2.500 armmaai-
ers van de band in de fabriek. Die vinden hun weg 
naar meer dan 40 landen, wereldwijd. De maaiers 
worden sinds kort gemaakt van Strenx-staal. Dit 
nieuwe hoogsterkte-constructiestaal kenmerkt 
zich door een lager eigen gewicht, waardoor ster-
kere, lichtere en duurzamere producten kunnen 
worden gemaakt. Strenx vervangt de productmer-
ken Optim, Weldox en Domex. Het nieuwe staal 
maakt het voor McConnel mogelijk om de nieuwe 
75-serie armmaaiers te introduceren. ‘McConnel 
houdt altijd de wens van de praktijk in het oog’, 
zegt Hans Biemans van importeur JJ Dabekausen 
daarover. ‘Deze 75-serie is de opvolger van de 

1000-serie en is geschikter voor de gangbare 
machines die bijvoorbeeld door loonwerkers 
worden gebruikt’, zo is de motivering. ‘McConnel-
armmaaiers hebben het voordeel dat ze heggen 
kunnen verzorgen in één gang. Ze snoeien de 
heg en zuigen, optioneel, het snoeisel direct af.’ 
Bovendien zou het lichtgewicht staal bijdragen 

aan een verminderd brandstofgebruik en betere 
efficiëntie van de tractoren waarop de 75-serie 
gemonteerd wordt. JJ Dabekausen mikt vanwege 
het Europese karakter op loonwerkers, met een 
combinatie van werkzaamheden als bermen maai-
en, hagen snoeien en akkerrandenbeheer. Voor het 
compactere werk in de wijk blijft de 30-serie de 
voorkeur houden. 

optimaal oliegebruik
Door d nieuwe ontwikkeling is het mogelijk om 
de McConnel-armmaaier te plaatsen op tractoren 
vanaf vijf tot vijfenhalve ton eigen gewicht. ‘Lager 
moet je niet gaan, omdat je de stabiliteit nodig 
hebt bij het snoeien van de heg’, aldus Biemans. De 
Engelse fabrikant bouwt al sinds 1945 armmaaiers, 
maar heeft recent besloten de oliekoeling voor 
de armmaaiers volledig opnieuw te ontwerpen. 
De nieuw ontworpen olietank garandeert dat de 
hydraulische olie beter wordt gekoeld en dat stil-
stand van olie wordt voorkomen. Dit wordt bereikt 
door wind door de tank te blazen. ‘Het koelopper-
vlak is met 16% toegenomen. Ook is de oliekoeler 
30% sterker geworden. Het vermogen bedraagt 
nu 17,5 kW. Daardoor verbetert de efficiëntie van 
de machine aanzienlijk.’ Volgens Biemans kan met 
deze machine nu ook met 95 tot 100 pk fatsoenlijk 

De maaiers zijn 

sinds kort gemaakt 

van Strenx-staal

De McConnel biedt als optie het 

direct afvoeren van het snoeisel.
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gewerkt worden. ‘Dankzij het vernieuwde ontwerp 
van de olietank hebben de armmaaiers van de 
McConnel 75-serie een langere levensduur en 
dragen ze bij aan een optimaal dieselverbruik door 
de tractor.’ De machine kan nu in alle weersomstan-
digheden op topniveau presteren. 

De lange arm
De nieuwe maaiarm is beschikbaar in verschillende 
reikwijdtes, variërend van 5,60 m tot 8 m. De arm 
beschikt over een VFR en er is een telescopische 
tweede arm. Deze laatste wordt alleen op verzoek 
aan de armmaaier toegevoegd. De maaimotor die 
de messen aanstuurt, is voorzien van elektrische 
in- en uitschakeling met softstart. De krachten van 
de hydromotoren worden daardoor niet meteen 
voor 100% doorgegeven, maar worden langzaam 

opgebouwd. Daardoor ervaren de hydraulische 
componenten minder stress. 
Bij de revolution-bediening wordt de zweefstand 
aangestuurd via het bekende Easy Drive-systeem. 
Deze ergonomische bediening voorkomt voortij-
dige vermoeidheid en verhoogt het werkcomfort 
voor de machinist. Die is daardoor in staat om 
meer dan vier keer zo snel te werken. De bediening 
kan worden gebruikt om een groot aantal verschil-
lende maairotoren met diverse klepelopties te 
bedienen.

Snoeien én afvoeren in één
JJ Dabekausen heeft de maaidekken tegenwoordig 
(optioneel) voorzien van directe afzuiging. Dat 
maakt het mogelijk om alle werkzaamheden in 
één gang uit te voeren. Het maaidek kan in elke 

gewenste hoek worden gedraaid, om heggen en 
hagen vanuit elke positie te kunnen trimmen.  
Het maaidek is voorzien van gebogen messen, 
die het mogelijk maken om takken strakker af te 
snijden. Door de bolling gooien de messen het 
snoeisel omhoog, waardoor het beter kan worden 
opgezogen. De messen zijn enigszins achterover 
geplaatst ten opzichte van elkaar, zodat ze vol-
doende overlap creëren. Elk mes wordt aangedre-
ven door een eigen hydromotor met overdrukbe-
veiliging en een omloopventiel. Dat laatste zorgt 
ervoor dat de messen de juiste kant op draaien. 

Opvallend is dat de messen weinig lucht produ-
ceren: dat wordt pas in de zuigmond gedaan. Zo 
wordt voorkomen dat ook ander materiaal wordt 
opgezogen en het in de bak opgevangen snoeisel 
vervuild raakt. Al het snoeisel wordt afgevoerd in 
een afvalcontainer van 1,6 kubieke meter achter de 
trekker. Deze container ligt in de driepuntsophan-
ging en heeft een opvoerhoogte van 220 cm.
Volgens Biemans kan het geheel een loopsnelheid 
van maximaal 5 kilometer per uur behalen. ‘Het 
gemiddelde zal echter ergens tussen de 2 en 3,5 
kilometer per uur liggen.’

Wie van plan is om de machine in te zetten om 
achterstallig onderhoud weg te werken, moet zich 
realiseren dat dergelijk werk gedaan dient te  
worden zonder gebruik te maken van de afzuiging.  
In dat geval zal er dus een tweede werkgang  
noodzakelijk zijn om het snoeisel af te voeren. 
Het snoeien van heggen en hagen is mede dank-
zij de McConnel 75-serie eenvoudiger dan ooit 
geworden. Denk daaraan wanneer u de volgende 
keer door het Verenigd Koninkrijk rijdt, of wanneer 
u voor de uitdaging staat om de hagen en heggen 
in uw eigen gemeente te trimmen. 

JJ Dabekausen heeft de 

maaidekken tegenwoordig 

(optioneel) voorzien van 

directe afzuiging

De 75-serie is geschikt voor kleinere tractoren.

Het snoeidek kan in verschillende hoeken worden gedraaid.
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Oude onderdelen onder  
het stof vandaan
Nieuw platform Bartsparts verhandelt incourante onderdelen

Bartsparts is een online platform dat mechanisa-
tiebedrijven gaat helpen bij het verkopen van die 
onderdelen waar eigenlijk nauwelijks behoefte aan 
is, zogenaamde incourante onderdelen. Het bedrijf 
richt zich op iedereen die onderdelen kwijt wil of 
onderdelen nodig heeft: mechanisatiebedrijven, 
maar ook loonbedrijven, boerenbedrijven met 
eigen onderhoud, (openbaar)groenbedrijven en 
particulieren met bijvoorbeeld een kettingzaag of 
grasmaaier.

Bartsparts biedt bedrijven de mogelijkheid deze 
onderdelen aan te bieden via de webshop op 
www.bartsparts.eu. Via deze webshop kunnen 
klanten van over de hele wereld deze onderdelen 
bestellen. Arno Verkleij, oprichter van Bartsparts, 
legt uit: ‘Het systeem is met name bedacht voor 
incourante onderdelen, die bijvoorbeeld bij de 
fabrikant niet meer leverbaar zijn. De dealer die 

zo’n onderdeel toevallig nog op de plank heeft 
liggen, heeft via Bartsparts een grotere kans dit 
onderdeel alsnog te verkopen. De eindgebruiker 
die op zoek is naar het onderdeel kan via de web-
site van Bartsparts zien of dit nog bij één van de 
aangesloten dealers op voorraad is, in plaats van 
stad en land te moeten afzoeken.’

Zoekplaatje voor de klant
Bartsparts is bedacht en opgericht door Arno 
Verkleij. Vanuit zijn functie als algemeen directeur 
van Perfors Maréchal en als bedrijfsleider bij Wout 
Hogervorst vof viel het hem op dat er bij veel 
ondernemers enorme hoeveelheden onderdelen 
op voorraad liggen, waarvan grote percentages 
incourant. Terwijl de dealer worstelt om deze te 
gelde te maken, is het voor een klant vaak een 
zoekplaatje om dit soort onderdelen nog te vin-
den. Regelmatig zijn ze bij de fabrikant niet meer 

leverbaar en is men afhankelijk van een mecha-
nisatiebedrijf dat ze toevallig nog heeft liggen. 
Verkleij zag daar een gat in de markt en kwam met 
Bartsparts op de proppen.

Samen met een oud-klasgenoot en diens com-
pagnons startte Verkleij in september 2016 met 
Bartsparts BV. Een webshop werd ontwikkeld en 
inmiddels is een twintigtal dealers aangesloten, 
die gezamenlijk ongeveer 275.000 onderdeelnum-
mers aanbieden met een waarde van zo’n twintig 
miljoen euro. Verkleij: ‘De doelstelling was om een 
zogenaamd proof of concept te vinden: te onder-
zoeken of ons idee überhaupt wel levensvatbaar 
zou zijn. Nu de afgelopen twee maanden meerdere 
onderdelen verkocht zijn naar tien verschillende 
landen, hebben wij voor onszelf de bevestiging dat 
dit inderdaad het geval is. We willen onze webshop 
nu dan ook serieus in de markt zetten.’

Het is bij menig mechanisatiebedrijf een bekend beeld: een enorme voorraad onderdelen, waarvan een groot deel aan de straatstenen nog  

niet kwijt te raken is. Bartsparts, een jonge start-up die inmiddels bijna een jaar op de onderdelenmarkt actief is, gaat deze bedrijven uit de brand  

helpen met een nieuwe webshop. 

Auteur: Nino Stuivenberg

Een screenshot van de webshop

De keten in beeld
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Hoe het werkt
Het concept van Bartsparts is vrij simpel. 
Mechanisatiebedrijven leveren bij Bartsparts 
een lijst van onderdelen aan; dit kan eventueel 
rechtstreeks vanuit de administratieve software. 
Bartsparts neemt deze onderdelen vervolgens 
op in de centrale database en verrijkt deze met 
bekende informatie over het onderdeel (zoals 
merknaam, EAN of andere codes). De onderde-
len worden dan opgenomen in de webshop op 
bartsparts.eu. Zodra iemand ergens ter wereld een 
onderdeel bestelt, ontvangt de betreffende dealer 
een e-mail met verzendinstructies en een verzend-
label. Bartsparts draagt er daarna zorg voor dat 
het opgehaald wordt en afgeleverd bij de klant. 
Eens per maand stuurt de dealer een factuur naar 
Bartsparts en krijgt hij de geleverde onderdelen 
uitbetaald.

Op het moment van schrijven zijn er bij Bartsparts 
twintig dealers aangesloten met ongeveer twintig 
miljoen euro aan onderdelen in aanbod. Die zijn 
lang niet allemaal incourant, benadrukt Verkleij: 
‘Hoewel het concept is ontstaan vanuit de gedach-
te van incourante onderdelen, worden dealers 
aangemoedigd om ook gangbare onderdelen 
aan te bieden. Het is immers niet ondenkbaar dat 
een klant die een specifiek (incourant) onderdeel 
bestelt, ook een gangbaar onderdeel wil meebe-
stellen. Op dit moment bestaat de voorraad uit 
ongeveer zestig procent incourante onderdelen en 
veertig procent courante.’

Prijskaartje
De prijs die Bartsparts vraagt voor onderdelen is 
gebaseerd op de korting die de dealer wil verstrek-
ken. Deze is vooral afhankelijk van hoe graag het 
bedrijf van de onderdelen af wil. Zo worden er kor-
tingen tot zestig procent aangeboden, waardoor 
moeilijk verkrijgbare onderdelen niet alleen weer 
verkrijgbaar zijn, maar vaak ook nog tegen scherpe 
prijzen. De prijs waarvoor de onderdelen aangebo-
den worden, dient minimaal vijftien procent onder 
de brutoprijs te zijn. Verder kent Bartsparts geen 
aansluit- of abonnementskosten.

Met een van de grootste softwareleveranciers in de 
branche, Bever Software, is inmiddels een koppe-
ling gemaakt, waarmee dealers hun onderdelen-
voorraad rechtstreeks aan Bartsparts kunnen aan-
leveren. Bartsparts laat nadrukkelijk weten dat het 
géén Marktplaats is. Het bedrijf wil zowel de koper 
als de verkoper werk uit handen nemen. Dealers 
hoeven zich dan geen zorgen te maken over beta-
ling en verzenden, klanten niet over garanties of 
retourzendingen; Bartsparts zorgt daar allemaal 

voor en is daarmee naar buiten toe gewoon een 
webshop. 

Groei
Enige tijd geleden is Bartsparts aangemeld voor 
het Agro Innovation Lab, een initiatief van het 
Duitse Baywa en het Oostenrijkse RWA, die jonge 
start-ups willen helpen bij de groei van hun bedrijf. 
Van de 265 deelnemers zat Bartsparts bij de laatste 
25. Na het concept 27 juni gepresenteerd te heb-
ben voor een vijftienkoppige jury, kreeg Verkleij 
op 12 juli te horen dat het bedrijf behoort tot 
de zes meest veelbelovende start-ups, die zullen 
meedoen aan een intensief coachingstraject. Ook 
in de media was Bartsparts al vertegenwoordigd, 
want op vrijdag 28 juli zat het bedrijf in ‘de pitch’ in 
het programma Zakendoen van Business Nieuws 
Radio (BNR).

TECHNIEK

Bartsparts laat 

nadrukkelijk weten géén 

Marktplaats te zijn

Arno Verkleij
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Wat doe je als je mogelijkheden ziet, maar niet beschikt over het juiste materiaal? Wanneer je weet wat je wilt, maar niet de machines en specifieke 

kennis hebt om zo’n apparaat te realiseren? Grondverzetbedrijf Willem Verhees en hovenier Luc Veldhuijzen zaten met die vragen en vonden in de firma 

Groeneveldt een goede partner. 

Auteur: Guy Oldenkotte

Hovenier Luc Veldhuijzen  
grijpt uitdaging aan 
Lichtgewicht bomengrijper biedt nieuwe kansen

Eind 2015 werd voor Verhees en Veldhuijzen lang-
zaamaan het plaatje duidelijk: om hun werkzaam-
heden goed en veilig te kunnen uitvoeren, was 
het belangrijk te investeren in een nieuwe, goede 
bomenklem. De hoeveelheid werk van klanten 
zoals Staatsbosbeheer en gemeenten bleef maar 
toenemen en ook op de particuliere markt was er 
volop werk voor het tweetal. Met name voor het 
rooien van bomen op lastige plekken wist men hen 
te vinden. ‘Ik beschik over alle benodigde papieren, 

maar eigenlijk was het rooien van bomen voor 
mij een hobby die uit de hand begon te lopen’, zo 
zegt Veldhuijzen. Het rooien van bomen werd dus 
langzaamaan een bloeiende business voor beide 
ondernemers. Tot op dat moment gebruikte het 
tweetal daarbij een sloop-sorteergrijper om de 
bomen vast te grijpen wanneer ze werden afge-
zaagd. ‘Wij gebruikten die grijper vooral bij sloop-
werkzaamheden. Daar is hij natuurlijk ook voor 
bedoeld, maar de grijper kan in principe ook wor-

den ingezet om bomen vast te grijpen. Toch waren 
we van mening dat het een goede investering 
zou zijn om een bomenklem aan te schaffen. Als 
machinist wil je je machine kunnen vertrouwen, 
maar wanneer we bomen moesten rooien met de 
sloop-sorteergrijper, hield ik regelmatig mijn hart 
vast’, erkent Verhees. ‘Het gebeurde nog weleens 
dat de boom begon te schuiven in de grijper 
omdat de grijper hem niet goed had vastgeklemd. 
Zeker bij particulieren werk je vaak in een kleine 

Jan Verhees,  

Luc Veldhuijzen, 

Willem Verhees
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ruimte of op plekken waar andere kwetsbare spul-
len staan. Dan kun je het je niet veroorloven om de 
boom die je wilt verwijderen niet volledig onder 
controle te hebben. Je wilt juist in staat zijn om 
nauwkeurig te zagen en het verwijderde stuk exact 
daar weg te leggen waar jij dat wilt.’ 

Licht qua gewicht
Verhees en Veldhuijzen gingen op zoek naar een 
goede bomengrijper. ‘We hebben contact gehad 
met verschillende bedrijven, totdat we op een 
avond op het internet uitkwamen bij Groeneveldt 
Grijpers. Ik stuurde ze een e-mail en ondanks het 
late tijdstip werd ik binnen vijf minuten terugge-
beld door Johan Groeneveldt. Dat sprak me enorm 
aan. Nog mooier was het dat Johan mij voorstelde 
om de volgende ochtend een grijper te bezorgen, 
zodat ik die zou kunnen testen’, zegt Verhees. De 
voortvarendheid was bijzonder positief, maar de 
testgrijper bracht een nieuw probleem aan het 
licht. ‘Een sloop-sorteergrijper weegt zo’n 900 kg. 
De bomengrijper die door Groeneveldt Grijpers 
werd afgeleverd, woog echter 1550 kg. Dat kan 
eventueel op een 21 tons-rupsvoertuig, maar niet 
op de 16 tons-mobiele machine die wij hebben. 
De topgiek zou daarmee topzwaar worden.’ Bij 
Groeneveldt Grijpers lieten ze zich daar echter niet 
door ontmoedigen; integendeel. ‘Ze kwamen van 
Groeneveldt bij wijze van spreken met het teken-
bord hier aan tafel zitten, om samen met ons de 
nieuwe grijper te ontwerpen. Het resultaat is een 
grijper die slechts 1000 kg weegt, inclusief zaag-
kast. Dat is dus nagenoeg hetzelfde als de grijper 
die we voorheen gebruikten.’ 

op maat gemaakt
De grijper is helemaal aangepast aan de wensen 
van Verhees Grondwerken. ‘Het gewicht is terug-
gebracht door in plaats van twee cilinders slechts 
één cilinder te plaatsen en door de hele grijper 
wat smaller te maken. Ook is er op ons verzoek 

een aantal zaken aangebracht, zoals speciale 
tanden die ervoor zorgen dat de boom echt niet 
kan bewegen wanneer deze in de grijper zit’, 
stelt Verhees. De nieuwe grijper heeft nu wel vier 
rotatiemotoren; voorheen was dat er slechts één. 
‘Het voordeel is nu dat je niet snel meer door de 
overdruk heen gaat wanneer je een boom vast-
grijpt. Dat risico bestond voorheen wel’, aldus Luc 
Veldhuijzen. ‘Je plaatst de boom nu precies op 

de manier zoals je het zelf wilt hebben.’ Volgens 
Veldhuijzen zit de winst vooral in de verhoging 
van de veiligheid en de efficiëntie van hun werk-
zaamheden. ‘Een boom kan je altijd verrassen. 
Zeker wind- en blikseminslagschade zijn niet altijd 
goed zichtbaar. Dan bestaat de kans dat de boom 
wat zwakke plekken heeft op plaatsen waar je dat 
niet vermoedt. Met deze grijper houd je de boom 
stevig in bedwang en kun je hem exact verplaatsen 
zoals jij dat wilt: rechtop of gekanteld.’ De grijper 
is ook voorzien van een zaag. ‘Die bedienen we 
vanuit de cabine op de machine. Een extra voet-
pedaal werkt als extra beveiliging. De zaag zaagt 
alleen wanneer wij dat willen. Zodra ik mijn voet 
van het pedaal af haal, stopt de zaag en gaat hij 
automatisch terug in de zaagkast. Dat is wel zo 
veilig. Bij veel grijpers is het zagen namelijk geau-
tomatiseerd. Zodra de grijper een boom vast heeft, 
begint de zaag met zagen, maar dat leek ons niet 
zo veilig’, merkt zoon Jan Verhees op. Samen met 
Veldhuijzen neemt hij de meeste rooiklussen voor 
zijn rekening. ‘Het is belangrijk dat je als team veel-
vuldig samenwerkt en goed op elkaar bent inge-
speeld. Op die manier heb je aan een half woord 
genoeg om elkaar te begrijpen en ken je elkaars 
handsignalen. Dat draagt bij aan de efficiëntie.’ 

Snelle doorlooptijd
Het kostte Verhees Grondwerken en Groeneveldt 
Grijpers zo’n zeven weken om het idee voor een 
lichtere bomengrijper te realiseren. ‘Wij ontwikke-
len al sinds 2000 hydraulische grijpers en alle teke-
ningen die sindsdien zijn gemaakt, zijn opgeslagen 
in ons computersysteem. Vaak zit er een tekening 
tussen die als basis kan dienen om bij nieuwe 
projecten op voort te borduren’, zegt Thijs Sterk 
namens Groeneveldt Grijpers. De machinebouwer 
beschikt over een ruime ervaring in vooral mate-
riaal voor de bosbouw. ‘Maar we doen ook veel in 
andere sectoren, zoals de overslag- en infrasector. 
En dan hebben we nog een tak die zich speciali-
seert in het realiseren van zogenaamde specials, 
werktuigen op basis van ideeën van de gebruiker. 
’ Willem Verhees en Luc Veldhuijzen benaderden 
Groeneveldt Grijpers met een concreet idee. ‘Dat is 
voor ons een belangrijk uitgangspunt. In principe 
is alles mogelijk, maar voorwaarde is wel dat de 
klant weet wat hij ongeveer wil. Dat idee heb-
ben wij omgezet in een 3D tekening, waarna we 
het samen verder zijn gaan uitdenken.’ Sterk wijst 
erop dat bij dat verder uitdenken ook rekening 
gehouden moet worden met wettelijke eisen en 
bepalingen, iets waaraan de bedenkers niet altijd 
meteen denken. ‘Uiteindelijk voldoen alle machines 
en apparaten die wij uitleveren aan de CE-norm 
en alle andere normen die van toepassing zijn.’ 

‘Wij gebruikten die grijper 

vooral bij sloopwerkzaam-

heden. Daar is hij natuurlijk 

ook voor bedoeld’

De bomengrijper van Groeneveldt Grijpers grijpt elke uitda-

ging aan
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Grote variatie aan wielen met als special 
de originele BRIELMAIER aluminium 
noppenwals, verkrijgbaar in 3-4-5 rijen 
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- Klepelmaaier 1.25 m en 1.60 m 
 werkbreedte 
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zijn nadeel

Met Vigolo weet je dat je kiest voor de perfecte mix van effi  ciency, gebruiksvriendelijkheid en 

kwaliteit. Om de aanschaf van een Vigolo landbouwmachine deze zomer extra aantrekkelijk te 

maken, bieden we je tijdelijk een mooie korting. Deze kan oplopen tot € 1025,- op een klepelmaaier, 

€ 1530,- op een grondfrees en € 1840,- op een rotorkopeg.

Dat betekent heel veel voordeel! Je moet er alleen wel de ruimte voor hebben..
De actie is geldig tot en met zaterdag 30 september 2017.  

Meer weten? Kijk op www.mechancultuurtechniek.nl voor meer informatie en de actievoorwaarden.

Hoe groter, hoe meer korting!
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investering waard
Een machine speciaal laten ontwerpen en maken, 
dat is doorgaans een prijzige aangelegenheid. 
Toch vindt Verhees het de investering waard. 
‘Verhees Grondwerken bestaat al 30 jaar, maar het 
is een klein bedrijf dat vooral de directe omgeving 
bedient. Dankzij deze grijper kunnen we nu ook 
bomen rooien op plaatsen waar weinig ruimte 
is of waar we ontzettend moeten oppassen. 
Bijvoorbeeld in een stedelijke omgeving; daar kun-
nen nu veilig en efficiënt bomen rooien. Dat biedt 
perspectief voor de toekomst en stelt ons bedrijf in 
staat om door te groeien’, zegt Verhees, verwijzend 
naar zijn zoon Jan, die momenteel klaargestoomd 
wordt om het bedrijf op termijn over te nemen. 
Een snelle berekening laat zien dat de grijper bij 
klussen van één week ten minste één dag kan 
besparen. ‘Bovendien heb je nu niet meer altijd 
een verrijker nodig. Dat scheelt ook in de kosten.’ 
Toch zien Verhees en Veldhuijzen de verbeterde 
efficiëntie als de grootste winst. ‘We hebben nu 
meer vertrouwen wanneer we een boom grijpen. 
Ook hebben we minder stress. Maar ervaring met 
bomen blijft belangrijk’, vult Veldhuijzen aan. ‘De 
machine moet goed gepositioneerd worden om 
de boom op juiste wijze vast te grijpen. Doe je dat 
niet, of verkijk je je op het gewicht van de boom, 
dan bestaat de kans dat de machine gaat kantelen.’ 

Jan Verhees wil straks zeker profiteren van die 
kennis. ‘Op het Soma, de vakschool voor de infra, 
wordt niks verteld over hoe je een boom moet 

rooien of verplaatsen. En dat terwijl iedereen die 
daar een opleiding volgt, daar ooit mee te maken 
krijgt.’ Bij Verhees malen ze daar niet om. Met 
elk project waarvoor ze de speciaal gemaakte 
Groeneveldt-grijper inzetten, groeit hun kennis en 
hun ervaring met het veilig en efficiënt verwijde-
ren van bomen. Als de verwachtingen uitkomen, 
groeien voor hen de bomen tot in de hemel.  
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Ooit een bos gezien met  
een schoorsteenpijp?
Mark Kemna: ‘FSC-hout op alle fronten meest duurzame keuze’

Boos is niet het goede woord. Teleurgesteld is beter. Mark Kemna, netwerkmanager van FSC Nederland, nam contact op met de redactie van  

Stad + Groen over een aantal artikelen in dit vakblad waarin ‘zijn’ product hout verkeerd wordt afgespiegeld.   

Auteur: Hein van Iersel

Kemna weet inmiddels hoe het werkt. Het 
gewraakte artikel in dit vakblad gaat over de voor- 
en nadelen van tropisch hardhout tegenover  
recycled kunststof. In het artikel staat een aantal 
stellingen die volgens de netwerkmanager per-
tinent en vooral ook aantoonbaar niet waar zijn: 
‘recycled kunststof zou aantoonbaar duurzamer 
zijn’ en als tweede  ‘duurzamer dan hout, omdat 
hiervoor geen bomen gekapt hoeven te worden’. 
Om te beginnen met de eerste stelling. Kemna 
heeft zich overduidelijk goed voorbereid en tovert 

op zijn laptop de resultaten van een tweetal 
zogenaamde LCA-studies tevoorschijn. Een LCA 
oftewel life cycle assessment is een studie die exact 
bepaalt wat de milieu-footprint of toxiciteit van 
een bepaald materiaal is en dat dan over de hele 
levenscyclus. Dus inclusief productie, transport, 
verwerking en recycling of verbranding. De metho-
de is toegepast op een aantal concrete producten. 
In dit geval een fietsbrug en tweede studie over 
damwanden. Wat blijkt uit beide studies, waarvan 
de eerste werd bekostigd door de overheid en de 

Juist omdat je bomen kapt 

en waarde creëert voor de 

plaatselijke bevolking, kan 

het  bos bewaard blijven
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tweede door FSC Nederland en Centrum Hout/
VVNH? Hout is met grote afstand het meest duur-
zame materiaal. Kemna: ‘Als je hierover nadenkt, 
snap je dat natuurlijk wel. De milieu-footprint van 
een materiaal wordt vooral in de productiefase 
bepaald. Voor hout is die natuurlijk enorm gunstig, 
omdat hout vanzelf groeit en zelfs een positieve 
milieu-impact heeft in de periode dat het in het 
bos groeit.’ De belangrijkste les die Kemna uit de 
LCA-studie wil trekken, is dat je duurzaamheid 
keihard kunt meten, zelfs in harde euro’s. Voor een 

damwand van de tropische houtsoort azobé is 
de milieu-footprint door de onderzoekers van EY 
bepaald op € 0,19 per vierkante meter, een fractie 
van de kosten voor pvc of staal, die variëren van 
€ 4,19 per vierkante meter voor recycled pvc tot € 
26,64 voor staal. Die enorme verschillen zijn voor 
Kemna heel makkelijk te verklaren. Bij staal en pvc 
treedt de meeste milieuschade op tijdens de pro-
ductiefase van het materiaal. Er worden in die fase 
veel energie en schaarse grondstoffen gebruikt en 
komen uit de schoorsteen allerhande toxische stof-
fen. Voor hout gaat dat niet op. Hout is in principe 
een oneindige grondstof. Daarnaast scoort hout 
ook heel goed in de afvalfase als milieuvriendelijk 
verbrandingsproduct.

Bomen kappen
De tweede stelling waar Kemna over valt, is 
de bewering dat kunststof duurzamer zou zijn 
omdat hiervoor geen bomen gekapt hoeven te 
worden. Kemna durft juist het tegenovergestelde 
te beweren en kan dat ook bewijzen. De insteek 
achter het internationale FSC-keurmerk is nu juist 

dat tropische bossen bewaard kunnen blijven 
omdat er in beperkte mate uit gekapt wordt. Juist 
omdat je bomen kapt en waarde creëert voor de 
plaatselijke bevolking, kan het  bos bewaard blij-
ven. Kemna geeft als voorbeeld het Indonesische 
eiland Borneo. Veel bossen worden daar gekapt 
om plaats te maken voor palmolieplantages. Het 
zou veel beter zijn als al deze bossen onder de 
FSC-vlag beheerd zouden worden. In een door de 
FSC beheerd bos mag gedurende een periode van 
een aantal jaren maar een bepaald aantal bomen 
gekapt worden. Dat betekent werk en inkomsten 
voor de plaatselijke bevolking. Maar dat verhaal 
gaat alleen op als dat hout ook werkelijk gebruikt 
wordt en er dus vraag is naar tropisch hout. 
Kemna: ‘De stelling van FSC in dit verband is: use it 
or lose it.’ 

De milieu-footprint van 

Azobé in damwanden is  

een fractie van de kosten 

voor pvc of staal

Mark Kemna

LCA van damwanden hout versus pvc en staal. LCA van fietsbruggen hout vs beton staal en composiet.

3 min. leestijd
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Overheden proberen al jarenlang duurzamer te werken. In de praktijk leidt dit ertoe dat via aanbestedingen en bestekken verplicht wordt gesteld om 

met machines te werken die aantoonbaar duurzamer werken. Voor de gemeente Stichtse Vecht leidde dit tot het besluit om zo mogelijk CO2-neutraal te 

werken. Koren op de molen van de Tomin Groep, die met accu-aangedreven gereedschap van Pellenc een aanbesteding wist te winnen.

Auteur: Guy Oldenkotte

Accu’s een van de redenen 
waarom Tomin Groep  
aanbesteding binnenhaalt
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De trend om duurzamer te werken lijkt in tegen-
spraak met het besluit van president Trump om 
zich terug te trekken uit het wereldwijde klimaat-
akkoord. Voor de 194 overgebleven onderteke-
naars neemt de druk om duurzamer te werken 
fors toe, mede omdat de Verenigde Staten worden 
beschouwd als ’s werelds op één na grootste ver-
oorzaker van CO2-uitstoot. De Nederlandse over-
heid had de bezorgdheid omtrent de opwarming 
van de aarde al doorvertaald in een verplichting 
om de Nederlandse bijdrage aan de CO2-uitstoot 
te reduceren. Nationale, regionale en lokale 
overheden worden, net als veel overheidsgerela-
teerde instellingen, voortaan geacht duurzaam 
in te kopen. Naleving van die verplichting is nu 
nog actueler geworden. Dat ervoer ook Bert 
Steehouder van de Tomin Groep. ‘Bij de aanbe-
steding van het onderhouden van het groen in 
de gemeente Stichtse Vecht werd als voorwaarde 
gesteld dat dit zo CO2-neutraal mogelijk dient 
te gebeuren.’ En zo geschiedde. ‘Onze Pellenc 
Easy accu-aangedreven maaier zetten we in op 
de kleinere grasvelden of op plaatsen waar grote 
maaimachines niet kunnen komen.’ De accu van de 
Pellenc-maaier maakt het mogelijk om ten minste 
vijf uur onafgebroken te werken. ‘Het voordeel 
is dat de accu uitwisselbaar is met de accu’s van 
andere Pellenc-gereedschappen. Wij beschik-
ken ook over een Pellenc-heggenschaar en een 
Pellenc-blazer. Mocht de accu in de maaier onvol-
doende capaciteit hebben, dan kunnen we deze 
tijdelijk verwisselen met de accu uit een ander stuk 
gereedschap.’ De Tomin Groep kocht de maaier bij 
Poel Bosbouwartikelen in Baambrugge. ‘Die gaven 
ons al een goede aftersalesservice voor de andere 
gereedschappen die we bij hen hadden gekocht. 
Dat maakte het eenvoudig, omdat we wisten dat 
we indien nodig op hen konden terugvallen.’

Maximale besparing
De Tomin Groep maakt gebruik van een Pellenc 
Easy-accumaaier. Pellenc biedt echter ook de Basic- 
en de Smart-versie, die naar keuze voorzien kun-
nen worden van extra mogelijkheden. ‘De meest 
luxe versie beschikt over een sensor die de hoogte 
en dichtheid van het gras meet. Op basis van die 
gegevens wordt vervolgens het toerental van de 
messen bepaald’, zegt Rudi Silkens van Pellenc-
importeur Stierman de Leeuw. ‘De meeste andere 
maaiers maken gebruik van weerstandmeters. Het 
toerental van de messen kan tussen de 3.000 en 
5.000 toeren per minuut liggen. Dankzij de sensor 
kunnen dat toerental én het energieverbruik wor-
den geoptimaliseerd, nog voordat de messen in 
werking treden. Dat is bij andere maaiers niet het 
geval’, voegt Silkens toe. Die benadering maakt dat 

de Pellenc-maaiers die voorzien zijn van de sensor 
tevens minder lawaai maken. 

De Pellenc-maaiers zijn in drie varianten beschik-
baar. Ten eerste is er de Pellenc Rasion Basic, een 
duwmaaier met mechanische hoogteverstelling. 
Deze maaier heeft een dubbele maaiboom. De 
Pellenc Rasion Easy is een maaier die aangedreven 
wordt met mechanische hoogteverstelling. Deze 
maaier beschikt over een ICC-optische grassensor 
en heeft een dubbele maaiboom. En ten slotte is er 
de Pellenc Rasion Smart, een aangedreven maaier 
met elektrische hoogteverstelling. Ook deze maaier 
heeft een ICC-optische grassensor. De maaier kan 
elektrisch gestuurd worden en beschikt over een 
enkele maaiboom.  

Pellenc-accu’s zijn bovendien IP54-gecertificeerd. 
‘Die certificering betekent dat de accu’s spatwater 
kunnen weerstaan’, merkt Silkens op. Dat het raad-
zaam is om niet te maaien in natte omstandighe-
den, is algemeen bekend. ‘Maar het is niet nodig 
om onmiddellijk te stoppen met de werkzaamhe-
den wanneer er enkele regendruppels vallen. De 
regen kan slechts tijdelijk van aard zijn’, benadrukt 
hij. De accumaaiers van Pellenc zijn daarmee de 
enige accu-aangedreven maaiers die goedgekeurd 
zijn als zijnde IP54-waterdicht. Mocht die regen 
echt van zeer korte duur zijn, dan kunnen de werk-
zaamheden dus gerust worden voortgezet.

Schoon milieu en schone auto
Accu-aangedreven gereedschappen dragen dus bij 
aan een milieuvriendelijker en schoner groenbe-
heer. De Pellenc-maaier helpt ook om de vervoers-
middelen schoon te houden. ‘Wanneer je de zak 
met het gemaaide gras wilt loskoppelen om leeg 
te maken, dan komt de aanvoerbuis los. Dat maakt 
het mogelijk om het hele systeem goed schoon te 
maken’, stelt Bert Steehouder van de Tomin Groep. 
‘Onze medewerkers hoeven de maaier alleen maar 
af te vegen met een zachte borstel voordat ze die 
in de auto laden.’ Eens in de zoveel tijd wordt ook 
een slang gebruikt om de lader uitgebreid schoon 
te maken. ‘Dan halen we de accu eraf en spuiten 
we de maaier helemaal schoon.’ 

Dat laden en lossen van de maaier in transportwa-
gens gaat eenvoudig. ‘De maaier weegt maar 29 
kilogram. Hij kan dus eenvoudig in een auto wor-
den getild’, benadrukt Rudi Silkens van Stierman 
de Leeuw. ‘Door de bedieningsarm in te vouwen, 
neemt de maaier bovendien weinig plaats in.’ 
Bert Steehouder gaat echter nog een stap verder. 
‘Omdat de maaier geen olie of brandstof bevat, 
kunnen we hem ook op zijn kant zetten. Daarmee 
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neemt de maaier nog minder plaats in achter in 
onze auto.’ Om echter te voorkomen dat de maaier 
kantelt bij het maaien van hellingen, heeft Pellenc 
een extra beveiliging aangebracht. ‘De zwenkwie-
len die moeten helpen om het veld goed te maai-
en, kunnen ook worden vastgezet bij het maaien 
van schuine kanten. Het kantelen van de maaier 
wordt op deze manier voorkomen.’ De maaier kan 
dus veilig overal worden ingezet. 

Goed voor de portemonnee
Ethische wensen en verlangens hebben vaak een 
negatieve invloed op de prijs. Wie de aanschafkos-
ten van accu-aangedreven gereedschap vergelijkt 
met die voor gereedschappen die werken op 
fossiele brandstoffen, loopt doorgaans leeg op 
het verschil in prijs. Omdat de accutechniek nog 
relatief jong is, moeten de investeringen in het 
onderzoeken en verder ontwikkelen van accu-
aangedreven gereedschap nog meegenomen wor-
den in de aanschafprijs. Daarbij leggen ze het af 
tegen de brandstofaangedreven gereedschappen 
die al jarenlang hun ontwikkelingskosten niet meer 

hoeven terug te verdienen. Maar wie de rekensom 
goed maakt, ziet al snel dat het investeren in accu-
aangedreven gereedschappen zeker ook financieel 
rendabel zal zijn. ‘Een brandstofaangedreven 
machine kostte ons 4 euro per liter. Het opladen 
van de accu kost ons 40 cent. Op het moment dat 
deze maaier evenveel gemaaid heeft als wanneer 
we gedaan zouden hebben met één pallet Aspen-
brandstof voor maaiers, hebben wij onze aanschaf-
prijs er al uit.’ 

Je zou toch echt verwachten dat een zakenman als 
Donald Trump de financiële voordelen ziet van de 
besparingen die accu-aangedreven gereedschap-
pen kunnen bieden. De rekensom is in ieder geval 
duidelijk. Maar misschien bezit hij aandelen in 
bedrijven die teren op het winnen en inzetten van 
fossiele brandstoffen. Dat plaatst zijn bekende uit-
spraak ‘You are fired!’ in een heel ander licht: voor 
je het weet, sta je letterlijk in vuur en vlam. Accu-
aangedreven maaiers maaien echter het gras weg 
voor de voeten van dergelijke milieu-overtreders. 
Wanneer de verzorgers van het openbaar groen 
overstappen op deze technologie, zal ook Trumps 
ontkenning van het milieuprobleem uitgaan als 
een nachtkaars.   

De accu-aangedreven maaiers van Pellenc zijn aangenaam om mee te werken.

Rudi Silkens

Ethische wensen en  

verlangens hebben vaak  

een negatieve invloed  

op de prijs

PelleNC-TeChNOlOGIe
De Franse fabrikant Pellenc begon al in de 
jaren 70 te experimenteren met lithiumion-
aangedreven gereedschappen. Lithiumionaccu’s 
kenmerken zich doordat ze klein zijn, maar toch 
ontzettend veel energie kunnen bevatten.  
Een elektronische controller voorkomt overbe-
lasting, oververhitting en zelfs ontlading, een 
probleem dat vliegtuigfabrikant Boeing veel 
kopzorgen bezorgde toen die een vergelijkbare 
techniek in de nieuwe toestellen introduceerde. 
Pellenc is de enige fabrikant ter wereld die 
gebruikmaakt van de ternaire lithiumion, 
waarvoor nikkel, mangaan en kobalt worden 
gebruikt. De accu levert een constante stroom, 
ongeacht het energieniveau in de accu.
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De gemeente Haarlemmermeer beschikte al over 
diverse New Holland-tractoren, toen in maart 2015 
ook de Boomer 54D werd aangeschaft. Samen 
met de Boomer 45D is dit type bij Voets Tractoren 
en Werktuigen een veel verkochte tractor aan 
gemeenten en instellingen. 

Interne uitlaatgasrecirculatie
De motor van de Boomer 54D voldoet aan de 
strenge tier 4B-emissienormen om de broeikasgas- 
en koolwaterstofvervuiling te beperken. Dat komt 
door de combinatie van interne uitlaatgasrecircula-

tie (EGR) en een roetdeeltjeskatalysator. EGR is een 
systeem dat de vorming van stikstofoxiden (NOx) 
tijdens de ontbranding beperkt, door een beheers-
te hoeveelheid uitlaatgas te laten recirculeren in de 
luchtinlaat. De roetdeeltjeskatalysator is bedoeld 
om roetdeeltjes in het uitlaatsysteem op te vangen 
en te beheren. De resterende roetdeeltjes worden 
geëlimineerd door deze katalysator, die het gas 
zuivert voordat het de uitlaat verlaat. 
Deze combinatie van EGR en een roetdeeltjes-
katalysator was de voorkeursoplossing van New 
Holland voor tractoren met een vermogen onder 

75 pk. Het systeem kon namelijk mooi in de motor-
ruimte worden ondergebracht, waardoor de tractor 
zijn compacte omvang kon behouden.
De bestuurder hoeft geen knop in te drukken om 
het systeem te activeren.

Continu variabele transmissie
Ook heeft dit model als enige tractor in dit seg-
ment de unieke EasyDrive continu variabele 
transmissie (CVT). Met dit transmissietype werd 
het bestuurdersgemak van een grote tractor in de 
compacte Boomer-serie geïntroduceerd en kan 

De easyDrive was voor de gemeente haarlemmermeer één van de overwegingen om de Boomer 54D aan te schaffen, evenals de ruime cabine.  

‘Vaak zitten lange mannen zoals ik – ik ben 1,93 –  nogal opgepropt in de cabine van een minitrekker. Maar hierbij is dat niet het geval’, vertelt  

beheerder sportvelden huib van den heuvel. 

Auteur: Sylvia de Witt

Gelukkig is hij 
erg snel op de weg
Met negentien locaties zijn het flinke 
afstanden in Haarlemmermeer

 Boomer 54D
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de bestuurder zijn snelheid nauwkeurig aanpas-
sen aan de werkzaamheden, terwijl het lawaai 
in de cabine afneemt en het bestuurdersgemak 
toeneemt. De EasyDrive is ontworpen voor soepel, 
naadloos schakelen in wisselende omstandighe-
den. Er is slechts één pedaal voor zowel de rijsnel-
heid als het motortoerental. Je trapt het pedaal in, 
rijdt weg en de transmissie past zich automatisch 
aan de belastingsomstandigheden aan en levert de 
gewenste snelheid. Dit was volgens Huib van den 
Heuvel, beheerder sportvelden bij de gemeente 
Haarlemmermeer, een belangrijke reden om deze 
tractor aan te schaffen. ‘Deze automaat, deze 
EasyDrive, is voor onze werkzaamheden erg prettig 
en zorgt voor veel gebruikersgemak. De medewer-
kers die er veel mee moeten werken, zijn er erg 
over te spreken.’

Snelheid en soepele remwerking
De snelheid kan eindeloos worden aangepast, tot 
33 kilometer per uur. 
Van den Heuvel: ‘Hij is snel op de weg voor zo’n 
kleine tractor. Wij moeten veel afstanden afleggen 
in de polder, want we hebben negentien locaties 
waar we onderhoud aan sportvelden moeten ple-
gen. Dan is het plezierig als de tractor redelijk snel 
kan. Kleine types rijden vaak maximaal 25 kilome-
ter per uur.’

Wie snel kan rijden, moet ook goed kunnen rem-
men. De remwerking van deze tractor verloopt 

soepel en constant en met de cruisecontrol kan de 
bestuurder zijn werksnelheden aanhouden, nauw-
keurig afstellen of hervatten. Ook kan hij met een 
geavanceerde reactie-instelling het versnellen en 
afremmen aanpassen aan zijn eigen rijstijl. 

Door de elektronische common rail-motor werken 
de elektronica van de motor en de transmissie 
samen, voor een betere algehele overgangsreactie 
en soepeler rijgedrag. En bij gladde omstandighe-
den kan met een schakelaar snel elektronisch de 
vierwielaandrijving ingeschakeld worden. 

Supersuite-cabine 
Comfort is belangrijk als je veel op een tractor zit. 
En comfortabel is de cabine van deze Boomer, die 
de welklinkende naam ‘Supersuite-cabine’ draagt, 
zeer zeker: met een binnenruimte van 1,7 m³ het 
ruimste interieur in haar klasse. Twee brede por-
tieren met handgrepen en gasdrukveren bieden 
ruime toegang, voor eenvoudig in- en uitstappen 
aan beide kanten. Voor maximaal comfort en zicht 
glijdt de premiumstoel over hellende rails, zodat 
men in de ideale positie zit. De stoel heeft ook 
een verticale vering van 7,5 centimeter en een 
draaihoek van 20 graden naar rechts, zodat het 
werk of werktuig moeiteloos achter kan worden 
gecontroleerd.

‘De ruime cabine was één van de overwegingen 
om de Boomer 54D aan te schaffen’, vertelt Huib 
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van den Heuvel. ‘Vaak zitten lange mannen zoals 
ik – ik ben 1,93 – nogal opgepropt in de cabine van 
een minitrekker. Maar hierbij is dat niet het geval.’

Onbelemmerd zicht
Vanuit de cabine is het zicht ook goed door de 4,4 
m² glas, wat neerkomt op een zicht van 360 gra-
den. De motorkap is dusdanig ontworpen dat aan 
de voorkant gemonteerde werktuigen eenvoudig 
zichtbaar zijn. En dankzij het onbelemmerde zicht 
op de trekstang aan de achterkant is het aankop-
pelen van werktuigen ook heel eenvoudig. Zoals 
alle Boomer-modellen heeft ook de Boomer 54D 
een elektrohydraulisch ingeschakelde aftakas ach-
ter en optioneel in het midden. 
‘Er zit voldoende hydrauliek op en we kunnen hem 
voor en achter optimaal gebruiken. Dit was bij het 
vorige type ook zo, maar dit type is weer wat veili-
ger. Er zitten meer sensoren op.’
Er is een hele reeks werktuigen leverbaar die aan 
de voor- en achterkant en in het midden gemon-
teerd kunnen worden. De Boomer 54D is onder 
meer geschikt voor het aanleggen en onderhou-
den van graszoden en het aanleggen van paden. 

Vanwege zijn vele mogelijkheden en het grote 
bedieningsgemak en rijcomfort spreekt dit type 
compacttractor een grote groep klanten aan, zoals 
gemeenten, golfbanen en groenvoorzieners. 
Van den Heuvel: ‘Vanwege de vele gebruiksmoge-
lijkheden vinden wij het een heel plezierige tractor 
voor al ons kunstgrasonderhoud.’

Optimaal brandstofverbruik
De Boomer 54D heeft een 2,2-liter driecilinder 
common rail-motor met turbocompressor om de 
prestaties en het brandstofverbruik te optimalise-

ren. Door de brandstoftank van 54 liter, één van 
de grootste in de sector, hoeft er ook minder vaak 
getankt te worden. Ook houdt hij een laag toeren-
tal bij het rijden; deze tractor is dus energiezuinig.
‘Vergeleken met andere tractoren in die soort is hij 
inderdaad zuinig’, vindt Van den Heuvel. ‘Als je ziet 
wat andere tractoren bij ons per dag verbruiken 
en wat deze machine verbruikt: daarin zit echt wel 
een verschil. Verder is hij heel behendig door de 
korte draaicirkel en ook prijstechnisch is hij interes-
sant; dat speelt natuurlijk eveneens een grote rol.’De snelheid kan eindeloos 

worden aangepast, tot  

33 kilometer per uur
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Dit artikel is echt vers van de pers. Op donderdag 
17 augustus 2017 werd de nieuwe Husqvarna 
mid series 70 cc zaag 572 XT geïntroduceerd op 
de Zwitserse Forst Messe in Luzern, en vrijdag al 
stond uw redacteur met Frits Spek in het bos op 
de Veluwe bij Loenen om een aantal impressies 
te noteren. Voor een uitgebreid testrapport was 
geen tijd, maar dat lijkt voor Spek geen probleem 
te zijn. Kort samengevat is hij door de paar uur dat 
hij met de nieuwe zaag heeft kunnen spelen laai-
end enthousiast geworden. ‘Deze zaag heeft het 
in zich om een echte klassieker te worden. Toen 
ik veertien jaar was, kocht ik mijn eerste zaag: een 
Husqvarna 162SG, en ik zou die stapel hout wel-
eens willen zien die ik daarmee kort heb gezaagd. 
Die zaag heb ik jammer genoeg niet meer, maar 
het is inmiddels een klassieker geworden. Deze 

nieuwe 572XP heeft dat ook in zich, zeker in com-
binatie met de nieuwe ketting: de C85.’

Rust
Spek is gemakkelijk, enthousiast en vooral een 
veelprater als het gaat om kettingzagen. Het uur 
dat ik met Spek door het bos bij Loenen dwaalde, 
is bijna één lange lofzang op de nieuwe machine. 
En daarnaast – je bent docent of je bent het niet 
– probeert Spek uw redacteur ook nog wat bij te 
brengen over het deskundig en veilig vellen van 
bomen. Het belangrijkste pluspunt voor Spek is 
waarschijnlijk de unieke combinatie van vermogen, 
acceleratie en rust. Spek geeft een demo. Hij start 
de machine, geeft een dot gas en de machine 
accelereert explosief. Ik ben geen kettingzaag-
deskundige, maar hoor wel meteen de souplesse 

en acceleratiepower. Vervolgens zet Spek de kop 
van de zaag in een stam en geeft opnieuw gas. 
Natuurlijk kan iedere mid serie-zaag als vanzelf 
door een stam heen snijden, dus ook onze 572. Dat 
is niet wat Spek bedoelt. ‘Deze zaag gedraagt zich 
superrustig, bokt totaal niet en is toch ongekend 
krachtig. Eigenlijk het karakter van een kleine zaag 
met de power van de mid serie. Het volgende plus-
punt is goed te zien als Spek een lariks uitsnoeit 
die zojuist is geveld. Bij dat werk moet een zaag 
vanuit alle posities zijn werk doen: van boven, van 
onder of op de top van de zaag. Spek laat zien 
wat hij bedoelt en laat de zaag als het ware langs 
de stam dansen. ‘Dat bedoel ik: een zaag moet 
gewoon doen wat jij wilt, en dat klopt voor deze 
zaag. Kijk ook eens naar de onderkant. De opening 
is veel groter dan bij veel andere zagen. Dat is echt 

Frits Spek, een van de directeuren van opleidingsinstituut PC Bomen, is ongeveer geboren met een kettingzaag in zijn handen en daarom een goede 

partij om een eerste impressie te geven van de nieuwe husqvarna 70 cc kettingzaag 572 XC. 

Auteur: Hein van Iersel

Een kettingzaag moet  
gewoon doen wat jij wilt
Frits Spek: ‘Husqvarna 572XP heeft het in zich om een klassieker te worden’

De nieuwe Husqvarna 572 XT-motorkettingzaag heeft ook een kleiner broertje, 

de 565. Die is iets lichter, maar heeft verder dezelfde opbouw.
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een verbetering. Als je net als hier aan het zagen 
bent in de bosbessenstruiken, heb je al snel dat de 
afvoer door de spaanders volloopt. Dat is met deze 
zaag niet mogelijk.’

Interieur
Als we na de demo weer terug bij de auto zijn 
gekomen, laat Spek zien dat Husqvarna ook wat 
betreft andere aspecten goed over de zaag heeft 
nagedacht. Met drie clips kun je de kap van de 
machine verwijderen en kun je eigenlijk alle 
belangrijke onderdelen van de machine ‘servicen’. 
Onder de kap zit een warmtebrug van een bij-
zondere kunststof, die zorgt dat de ruimte waarin 
het luchtfilter zit opgeborgen aanmerkelijk koeler 
blijft dan het motorcompartiment. Ook over de 
nieuwe ketting wil Spek nog even jubelen. ‘Een 
leuke vondst is dat in iedere ketting één goud-
kleurige verbindingsschakel is opgenomen. Het 
is maar een detail, maar wel een detail waar je als 
gebruiker veel gemak van hebt bij het scherpen 
van de ketting. Als je begint bij de goudkleurige 
schakel, weet je – afhankelijk van de ketting – 68 of 
72 aandrijfschakels verder precies dat je rond bent 

geweest.’ Spek vervolgt: ‘Ik ga verder niet precies 
uitleggen waarom dit zo’n goede ketting is. Dat 
is te technisch, maar de karakteristieken van deze 
C85-ketting in combinatie met de zaag maken hem 
tot een fantastische machine. Eén ding nog: deze 
ketting komt zo uit de doos en is nu al scherp. Dat 
is vaak wel anders.’

3 min. leestijd

Ruime opening om zaagsel te lossen.  

De goudkleurige schakel is handig bij het slijpen van de machine.

Frits Spek

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6970
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Toolcarrier met  
meerdere gezichten
Verbeterde hydrauliek en besturing maakt machine bedrijfsvriendelijker

Bij toolcarriers die ingezet kunnen worden voor het uitvoeren van meerdere werkzaamheden bestaat altijd de kans dat de machinist een kleine  

vergissing maakt. Zo’n vergissing kan grote gevolgen hebben voor de techniek. Vandaar dat herder de techniek en de bediening van zijn Grenadier nog 

eenvoudiger heeft gemaakt. 

Auteur: Guy Oldenkotte

Gerrit Wieberdink

In het landschap van groenvoorzieningsattribu-
ten wemelt het van de machines en werktuigen. 
Meestal worden ze geïdentificeerd op basis van 
een serienummer of productnaam. Af en toe trekt 
zo’n naam onmiddellijk de aandacht, nog voordat 
je de betreffende machine of het werktuig hebt 
gezien. De Grenadier van Herder is daar een goed 
voorbeeld van. Grenadiers speelden in de 16e en 
17e eeuw een belangrijke rol in het leger. Hun 

aanvankelijke taak was om de zware granaten 
naar de vijand te werpen. Dat was destijds veel 
effectiever dan het schieten met een kanon. Van 
grenadiers werd echter wel verwacht dat ze lang 
en sterk waren, zodat ze de granaat goed konden 
gooien om een maximaal effect te bereiken. De 
generatie lezers van Stad + Groen die nog nooit 
van ‘de dienstplicht’ heeft gehoord of die meer 
aandacht heeft besteed aan de lessen rondom 

groenvoorziening dan aan de geschiedenislessen, 
moet het maar eens nalezen op Wikipedia. Op de 
redactie van Stad + Groen schoot de Grenadier van 
Herder echter meteen raak en werd de aandacht 
getrokken, zeker ook vanwege de knalgele kleur 
van de unit. 

Multifunctioneel in gebruik
De Herder Grenadier is een toolcarrier die op 
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vele manieren kan worden ingezet. ‘Er kunnen 
vele verschillende werktuigen aan de unit gekop-
peld worden om bermen, sloten en beplanting 
te onderhouden’, zegt Gerrit Wieberdink van het 
bedrijf Wim van Breda. ‘De arm wordt aan de 
zijkant van de tractor bevestigd, zodat de bestuur-
der een beter zicht heeft op de werktuigen.’ Die 
bestuurder zit daarbij in een ergonomische positie 
en in een comfortabele cabine, hoog op de tractor. 
Die ergonomische houding hoeft niet alleen voor 
de bestuurder gegarandeerd te zijn. ‘Het is moge-
lijk om de Grenadier te voorzien van automatische 
bodemdrukregeling (ABR). Die zorgt ervoor dat de 
bodemdruk van het werktuig gelijk blijft, ongeacht 
de hoek of positie van de giek.’ Twee waterpassen-
soren op de gieken houden daarbij de hele situatie 
in de gaten. Die waarnemingen worden vertaald 
naar een automatische verstelling van de hoek of 
positie van de tractor, om zo voldoende tegendruk 
te geven. ‘De bestuurder hoeft die dus niet meer 
handmatig te veranderen. Die kan zich nu volledig 
concentreren op het uitvoeren van de activiteit of 
het monitoren van de activiteiten rondom de werk-
plek. Bovendien treedt hierdoor minder slijtage op 
aan de looprol en de klepels.’ Die werkarm heeft 
een standaard werklengte van tussen de 6,4 en 8,8 
meter. ‘Op verzoek kan dat echter verlengd worden 
naar een bereik van 11 meter. De giek is dan dus-
danig opgebouwd dat de maximale hoogte voor 
werktuigen toch wordt gerespecteerd. Zo blijft 
het mogelijk om de tractor met Herder Grenadier 
zelfstandig over de weg te rijden.’ Die mogelijkheid 
was een belangrijk uitgangspunt voor Ploegmakers 
Cultuurtechniek. Zij maken sinds juni gebruik van 
de Herder Grenadier. ‘Wij hadden voorheen een 
tweedelige giek, die eigenlijk te hoog was voor 
bruggen, viaducten en spoorwegovergangen. 
Daarom moest de giek op dergelijke plaatsen altijd 
worden gestrekt. Onze nieuwe Herder Grenadier 

heeft een giek die uit drie delen bestaat maar 
dezelfde reikwijdte heeft als de vorige’, zegt Edwin 
Melis namens Ploegmakers Cultuurtechniek. ‘Zo 
blijven we binnen de wettelijke beperkingen 
zonder aan slagkracht in te boeten.’ De unit voor 
Ploegmakers Cultuurtechniek is zo gemaakt zodat 
er zowel links als rechts gemaaid kan worden. 
‘Omdat wij veel middenbermen maaien, is dat erg 
belangrijk voor ons. Nu kunnen we met het verkeer 
mee maaien. Dat is veiliger en voorkomt omslach-
tige afzettingen.’ 

Zien doet geloven
Herder bracht zijn Grenadier al in 2016 naar de 
markt. Vanaf begin dit jaar is het systeem echter 
voorzien van touchscreen-bediening. ‘Dit touchs-
creen leidt de bestuurder stap voor stap door het 
proces. Het is onmogelijk om nog fouten te maken 
of te werken met verkeerde machine-instellingen’, 
licht Wieberdink toe. Die vooruitgang zal de 
behoefte aan onderhoud dus verder reduceren. ‘De 
eenvoudige pictogrammen en afbeeldingen zijn 
herkenbaar voor de bestuurder. Die kiest de activi-
teit die gedaan moet worden, waarna het systeem 
op een ander scherm automatisch de verschillende 
opties of instellingen weergeeft.’ Dankzij twee joy-
sticks kan de Grenadier vervolgens exact worden 
gemanoeuvreerd. ‘De bestuurder heeft de keuze 
uit vier bedieningsmenu’s. De EURO-bediening is 
standaard. Daarnaast zijn er twee menu’s gepro-
grammeerd om werkzaamheden al rijdend uit te 
voeren. Het vierde menu kan afgestemd worden 
op de wens van de gebruiker. Die ziet nu op 
één scherm alle informatie voor de betreffende 
activiteit en kan zich dus volledig op zijn werk 
concentreren. Indien gewenst kan de bestuurder 
ook de voorasblokkering vanaf het paneel in- of 
uitschakelen’, stelt Wieberdink. Dat wordt allemaal 
bijgehouden in een logboek, terwijl veiligheids-

mechanismes ervoor zorgen dat de unit veilig kan 
worden gebruikt. 

Al die techniek is voor de bestuurder wel even 
wennen, merkt Edwin Melis op. ‘Er was eerst wat 
uitleg nodig voor de bestuurder. Nu hij het alle-
maal onder de knie heeft, roemt hij het eenvou-
dige werken met de Grenadier.’ Vooral het feit dat 
alle informatie op één plek is ondergebracht, is een 
hele vooruitgang, zo stelt Melis. ‘Vroeger moest 
je op twee of drie plekken in de cabine de zaken 
in de gaten houden. Nu is dat allemaal samenge-
bracht op één scherm.’ 

Maximale optimalisatie en reductie
Met de toevoeging van de touchscreen-bediening 
heeft Herder de Grenadier geoptimaliseerd. 
‘Kenmerkend aan de Gernadier is dat het hele 
systeem is geautomatiseerd en geoptimaliseerd. 
Vorige generaties van de unit waren voorzien van 
vele ingewikkelde ventielen en hydraulische com-
ponenten. Nu worden de pompen elektronisch 
aangestuurd’, stipt Wieberdink aan. ‘De hydrauliek 
krijgt daarbij exact de benodigde hoeveelheid olie 
en doet precies wat het moet doen. Dit voorkomt 
warmteontwikkeling. Die nauwkeurigheid vertaalt 
zich in de kwaliteit van het werk en het brand-
stofverbruik van de combinatie.’ Wieberdink schat 
dat de unit dagelijks 20 tot 25% minder brandstof 
verbruikt. ‘Dat komt ook doordat het toerental van 
de motor nu veel lager blijft. Bij vergelijkbare units 
moet dat continu hoog zijn om voldoende kracht 
te genereren om het werk te kunnen verrichten. 
Vaak zweeft het rond de 2050 omwentelingen per 
minuut. De Herder Grenadier heeft voldoende aan 
1600 omwentelingen per minuut om hetzelfde ren-
dement qua werkzaamheden te behalen.’ Hoewel 
Ploegmakers Cultuurtechniek de Herder Grenadier 
al enige weken in gebruik heeft, is het volgens 

5 min. leestijd

De Herder Grenadier is een 

toolcarrier die op vele wijze 

kan worden ingezet

 De Herder Grenadier-toolcarrier
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Edwin Melis nog wat vroeg om de brandstofbespa-
ringen te bevestigen. ‘Mijn eerste reactie is dat wij 
evenveel brandstof verbruiken als voorheen. Wel is 
het zo dat we nu een zwaardere combinatie heb-
ben dan vroeger. Je kunt dus stellen dat de hele 
combinatie zwaarder is geworden, maar dat het 
brandstofgebruik minimaal hetzelfde is gebleven.’ 
Naast een lager brandstofgebruik zorgt het lagere 
toerental er ook voor dat er minder onderhoud 
nodig is. Bovendien wordt de geluidsoverlast voor 
de bestuurder gereduceerd en is er minder kans op 
een toename van de warmteafgifte door de motor 
die de hydrauliek kan beïnvloeden. 

Minimaal onderhoud nodig
Om er absoluut zeker van te zijn dat de unit minder 
onderhoud vereist, heeft Herder het temperatuur-
management van de Grenadier verbeterd. ‘Omdat 
de pompen dankzij de elektronische bediening nu 
exact de benodigde dosis hydraulische olie krijgen, 
is de kans op warmteontwikkeling afgenomen. De 
pompen zullen nu minder slijten. Bovendien is de 
ventilator die alles extra moet koelen, verplaatst. 
Die zit nu aan de zijkant van de unit, om het maxi-
male uit de frisse lucht in de omgeving te kunnen 
halen. Eventuele warmte vanuit het motorblok 
en de achterbrug van de tractor, of belemmering 
van de luchtstroom, is nu niet langer van invloed 
op de inname van frisse lucht, zodat de systemen 
kunnen worden gekoeld’, zo zegt Wieberdink. Door 
de kleinere kans op uitval van de unit kan deze 
maximaal worden ingezet. ‘Wij streven ernaar dat 
de gebruiker de Herder Grenadier het hele seizoen 
kan inzetten, om de aanschafkosten zo snel moge-
lijk te kunnen terugverdienen.’ 

Wie denkt dat Wieberdink zo’n snelle, bevlogen 
verkoper is die zijn boodschap goed weet te ver-
pakken zonder de realiteit juist weer te geven: op 

7 januari volgend jaar neemt hij met zijn Rainbow 
Truck-team voor de vijfde keer deel aan de uitput-
tingsslag Le Dakar. Het belang van onderhouds-
arme, krachtige en gebruiksvriendelijke technieken 
kent hij dus als geen ander. Zijn bevlogenheid zegt 
dus ook iets over de Herder Grenadier. De voor-
gaande vier edities van de slopende rally heeft hij, 
in verschillende vormen, succesvol afgerond. Des 
te meer reden om te erkennen dat hij geen roe-
pende in de woestijn is. 

Al die techniek is voor  

de bestuurder wel  

even wennen

De eenvoudige touchscreen-bediening vereenvoudigt het gebruik van de Herder Grenadier. 

Alle pompen worden tegenwoordig elektronisch aangestuurd.

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6973
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Van Nieuwenhuizen:  
‘Oeliatec komt met de eerste 
CO2-neutrale onkruidbestrijder’
Importeur Ramm brengt Franse merken Oeliatec en Noremat 
naar Nederland via GTH

Gerrit van Nieuwenhuizen, directeur van de nieuwe importeur van Noremat en Oeliatec Ramm, equipment BV uit herten, staat met zijn mededirecteur 

Jeroen van de Ven op de GTh-beurs met de Mollen ArtiFlex-kokendwatermachine van Oeliatec en met de zelfrijder VSV van Noremat. 

Auteur: Santi Raats



83Groen Techniek Holland

Zelf tussen paaltjes door
Volgens Van Nieuwenhuizen is Oeliatec al tien jaar 
op de Franse markt met kokendwateronkruidbe-
strijdingsmachines met modulerende boilers en 
elektrisch aangedreven waterpompen. In Frankrijk 
en Duitsland is het merk op dit gebied marktleider. 
De Mollen ArtiFlex is het nieuwste model kokend-
watermachine van Oeliatec dat zojuist op de markt 
is gekomen. Het een zelfrijdend, geheel elektrisch 
voertuig met een frontdek van 80 centimeter 
werkbreedte om snel overal bij te kunnen komen. 
De kokendwatermachine met een werkbreedte 
van 80 centimeter is in zijn geheel opgebouwd 
aan het elektrische voertuig dat een breedte heeft 
van slechts 125 centimeter. Hierdoor kan hij tus-
sen paaltjes door en is hij geschikt om in de stad 
in te zetten tegen onkruid. Op de achterkant zit 
een 500 liter-tank waarin het water meegenomen 
wordt voor onderweg. Bij de machine wordt een 
slang van 20 meter geleverd om het onkruid te 
bestrijden. De Mollen ArtiFlex bezit ook een hoge-
drukreinigingsfunctie van 170 bar met watertem-
peraturen van 40, 60 en 90 graden Celsius. 

Gegarandeerd water van 99 graden op de 
onkruidplant
‘De onkruidbestrijdingsunit warmt het water op 
met een modulerende boiler en spuit water van 
99 graden Celsius met een lage druk van 2 tot 
3 bar op de plant. Eén seconde met de sproei-
kop boven de plant hangen is al voldoende: de 
warmte is geconcentreerd, zodat het water altijd 
met een temperatuur van 99 graden Celsius op 
het plantje terechtkomt zonder eerst af te koelen’, 
verzekert Van Nieuwenhuizen. ‘Dat gebeurt door 

een speciale, gepatenteerde regeling, waarbij de 
gebruikte waterhoeveelheid afgestemd wordt 
op de watertemperatuur van de boiler. Vandaar 
ook de afgifte van slechts 4 tot 6 liter per minuut. 
Omdat je alleen het onkruid wilt doden en niet het 
zand tussen de tegels uit wilt spuiten, werkt de 
Mollen ArtiFlex met lage druk en met deze kleine 
hoeveelheid water. De boiler en de druk van de 
elektrische pompen werken altijd samen, waardoor 
de temperatuur op de thermosferische sproeikop 
standaard 99 graden Celsius is.’

CO2-neutraal
Het water kan worden opgewarmd met die-
sel, maar ook met biodiesel op basis van 
plantaardige producten. De Mollen ArtiFlex-
kokendwatermachine werkt met elektrische water-
pompen. Van Nieuwenhuizen claimt: ‘Hierdoor is 
de Mollen ArtiFlex de eerste CO2-neutrale onkruid-
bestrijdingsmachine in Nederland.’ 

De sproeikop aan het einde van de 10 meter 
lange slang (20 meter is ook een optie) ziet er ook 
anders uit dan de gangbare ‘douchekoppen’; de 
kop heeft een conische vorm en het water komt 
er als een draaikolk uit. Daardoor heb je volgens 
Ramm weinig water nodig om het onkruid te 
bestrijden. ‘Uit deze speciale spuitmond komt 4 
tot 6 liter water per minuut, in tegenstelling tot 
de 10 liter per minuut bij heetwatermachines van 
andere merken. Het lage waterverbruik van de 
Mollen ArtiFlex zorgt dus voor lagere stookkosten. 
De modulerende boiler zorgt ervoor dat er een 
minimale roetuitstoot plaatsvindt die door de elek-
trische waterpomp ook nog weinig geluid maakt. 
Ideaal voor het werk in binnensteden, vooral op 
plekken waar toeristen vertoeven.

De totale machine is 350 cm lang (+ gereedschap-
houder van 40 cm), 125 cm breed en 210 cm hoog. 
Het ledig gewicht (inclusief de onkruidbestrijdings-
unit) bedraagt 1380 kg. In de cabine zit het stuur 
overigens aan de rechterkant. Het voertuig heeft 
van binnen dezelfde elektronische gemakken als 
een auto. Er is plaats voor twee inzittenden met 
veiligheidsgordel. De ramen worden bij vrieskou 
elektrisch ontdooid. Er is radio aanwezig en ook 
een achteruitrijdcamera. De maximale rijsnelheid 
van het voertuig is 25 km per uur.

De accu’s zijn volgens Ramm sterk genoeg om het 
voertuig een hele dag voort te bewegen. ‘Door 
de 500 liter-watertank en het waterverbruik van 
gemiddeld 5 liter per minuut is het mogelijk om 
twee uur actief onkruidbestrijding te leveren, 
voordat er weer water getankt moet worden’, laat 

Van Nieuwenhuizen weten. Gebruik van opper-
vlaktewater is ook mogelijk. Ramm Equipment BV 
is voornemens om met de Mollen ArtiFlex mee te 
doen aan de wedstrijd om de GTH-innovatieprijs 
Gouden Klavertje Vier.

VSV
Ramm toont op de GTH-beurs ook de zelfrijdende 
trekker VSV van Noremat met een zijklepelmaaier 
en frontklepelmaaier. Een derde maaioptie is 
om met een schijvenmaaier onder de vangrail te 
maaien. 

Panoramisch uitzicht
Noremat kwam in 2013 met deze trekker met 
armmaaier op de markt. Het is een ‘mooie jongen’ 
met een strak design, maar met zijn performance 
volgens Ramm ook een topper voor de wegenon-
derhoudspecialist. ‘De unieke punten zijn dat de 
machine in één werkgang twee maaibewegingen 
kan uitvoeren. Hierdoor kan de bestuurder met 
de frontmaaier de eerste 1,5 meter van de berm 
maaien en de klepelmaaier aan de zijarm kan de 
tweede rij van 1,5 meter maaien. Wanneer men 
naast de (snel)weg in één klap 3 meter kan maaien, 
levert dat gigantisch veel tijdwinst op, met als 
belangrijkste pluspunt dat de weg sneller weer 
voor het verkeer vrijgegeven kan worden. De VSV 
staat daarnaast bekend om zijn grote comfort, 
want hij is ontwikkeld omdat er vanuit de praktijk 
klachten over slecht zicht kwamen. Hij geeft de 
bestuurder een helikopteroverzicht over de gehele 

De sproeikop heeft een  

conische vorm en het  

water komt eruit als  

een draaikolk

5 min. leestijd

‘Om geen zand tussen de 

tegels uit te spuiten, werkt 

de Mollen ArtiFlex met lage 

druk en weinig water’

De VSV met zijarm van het Franse Noremat

Ramm Equipment BV is voornemens om met de Mollen 
ArtiFlex van Oeliatec mee te doen aan de wedstrijd om de 
GTH-innovatieprijs Gouden Klavertje Vier.
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machine, inclusief maaidekken, de berm en het 
verkeer. Bij een trekker kijkt de bestuurder altijd 
tegen de neus aan. Bij de VSV zit men bovenop de 
vooras, omringd door één groot raam. Het pano-
ramisch zicht en de compactheid van het voertuig 
geven de bestuurder het gevoel dat hij echt mid-
den in het werk zit.’

Het is een hydraulisch en vierwielaangedreven 
machine die met het rijpedaal in gang wordt gezet. 
De machine heeft een maximale snelheid van 40 
km per uur voor transport. Voor de veldmodus is er 
een rijtrap van 0 tot 10 km per uur en een van 10 
tot 20 km per uur. 

De zijarm
Van Nieuwenhuizen beschrijft: ‘Bij de VSV wordt 
een telescopische zijarm van 6,40 m of 7,30 m 
geleverd met zwenking naar voren en een draai-
punt naar links, respectievelijk M64T of M73T. De 
zijarm wordt bestuurd met een joystick. Een klei-
nere joystick bedient de frontmaaier. Deze arm is 
gebogen, waardoor obstakels, zoals vangrails, mak-
kelijk kunnen worden ontweken.’

De motor
De VSV maakt gebruik van een Perkins-
viercilindermotor met roetfilter. Het motortoerental 
kan oplopen tot 1900, maar past zich automatisch 
aan het gebruikte type maaier aan. De motor kan 
ook in een ecowerkmodus draaien met een toeren-
tal van 1500. De druk van de maaier op de grond 
wordt constant gehouden door een sensor en met 
elektronica.

Andere specificaties
Van Nieuwenhuizen: ‘De VSV weegt leeg 5700 
kg, heeft een maximum toegestaan gewicht van 
12.500 kg en een maximaal toegestaan geladen 
gewicht van 32.500 kg. Hierdoor kan hij een aan-
hangwagen met daarop een container met afzuig-
systeem voor het maaiafval trekken, maar ook een 
strooiwagen. Vanaf de goed verende stoel heeft 
de bestuurder uitzicht over de hele machine en de 
hele arm. Hij kan de stoel 20 cm naar rechts schui-
ven en ook 15 graden draaien. Ook het stuur en de 
armleuning zijn verstelbaar. Een testrapport heeft 
uitgewezen dat het geluidsniveau in de cabine 64 
decibel bedraagt bij een motortoerental van 1900, 
met twee werktuigen in werking.’ 

De VSV kan in de wintermaanden onder meer 
worden ingezet als strooiwagen, sneeuwruimer en 
borstelwagen. In het groeiseizoen kan hij struik-
gewas verwijderen en snoeien met de opzet van 
een mes.
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Een kleine maai- en veegmachine 
met de kracht van een grote
Lichtgewichtunit kan overal worden ingezet

Sportvelden of gazons maaien en tegelijkertijd het maaisel afvoeren begint langzaamaan gemeengoed te worden. Toch is er een gat tussen de kleine 

maaimachines en de grote industriële maaiers. Schouten Phoenix denkt dat te kunnen invullen, zodat ook de kleinere velden kunnen worden  

aangepakt.

Auteur: Guy Oldenkotte

 De Schouten Phoenix kan worden ingezet voor het opvegen  

of verzamelen van verschillende materialen. 

De nadelen van maaisel dat (onnodig lang) op een 
grasveld achterblijft, zijn alom bekend. De velden 
ogen niet mooi en het maaisel draagt bij aan een 
versnelde groei en vervetting van de toplaag. Op 
steeds meer plekken wordt dat gras dus zo snel 
mogelijk verwijderd. Liefst tegelijkertijd met het 
maaien, zodat alles in één werkgang wordt afge-
werkt en de inzet van mens en machine maximaal 
wordt benut. Die wens bracht machinebouwer 

Schouten ertoe om de Schouten Phoenix te ont-
werpen. ‘De Schouten Phoenix is multifunctioneel 
en kan breed worden ingezet om grasvelden 
tegelijkertijd te maaien en het maaisel af te voeren’, 
stelt Rudolf Schouten van Schouten Machines. ‘We 
hadden al machines in het grotere segment, maar 
met de Phoenix hebben we nu ook een oplossing 
voor het kleinere segment.’ De machine heeft een 
onafhankelijk opgehangen veeg- of maai-unit, 

waardoor deze kan worden ingezet om te maaien, 
maar tegelijkertijd ook om het maaisel, blad en vuil 
van het veld te verwijderen. ‘Omdat de veegunit 
en de maai-unit onafhankelijk zijn opgehangen en 
de machine is voorzien van pendelende wielstellen 
die zich aan elke bodem aanpassen, is de machine 
bijzonder geschikt voor golvende terreinen. ‘Maar 
de machine functioneert ook prima op grasvelden 
en festivalterreinen.’ Dankzij de onafhankelijk opge-
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hangen units vinden de activiteiten zowel in de rij-
richting als in de breedte plaats in een uiterst egale 
en rustige werkgang. De veegunit van de Phoenix 
beschikt over twee rotors. Op de onderrotor zitten 
vier duurzame kunststofborstels die het product 
opvegen. Flexibele windvleugels op de bovenrotor 
zorgen voor een zuigende werking, waardoor het 
vanaf de onderrotor naar de opvangbak wordt 
getransporteerd. 

Gecombineerde kracht
Eén van de gebruikers is de gemeente Súdwest-
Fryslân. Deze gemeente ligt in het zuidwesten van 
Friesland en strekt zich uit van net onder Harlingen 
tot aan Stavoren, bijna tot aan Grou. Bolsward en 
Sneek zijn de bekendste plaatsen die binnen deze 
gemeente vallen. ‘Voordat we werden samenge-
voegd, beschikten we in totaal over vier veegbak-
ken die in elke gemeente apart werden ingezet. 
Die hebben we uiteindelijk allemaal ingeruild 
voor één grotere’, zegt Siebe Postma namens de 
gemeente. Postma gebruikt de Schouten Phoenix 
vooral voor het onderhoud van de 61 grassport-
velden in de gemeente. In de aanloop naar het 
nieuwe seizoen gebruikt Postma de Schouten 
Phoenix momenteel dagelijks. ‘Wij gebruiken de 
Phoenix alleen voor het vegen van het overtollige 
gras dat na het maaien blijft liggen. Ook na het 
wiedeggen vegen we de velden. En met vier kuub 
hebben we nu meer bakopvang, waardoor we min-
der vaak op en neer hoeven te rijden om de bak 
te legen.’ De gemeente heeft een oppervlakte van 
bijna 820 vierkante kilometer. ‘We hebben daarom 
vier verschillende centrale posten waar we al het 
maaisel verzamelen. Om daar te komen, moet men 
echter wel een afstand overbruggen. Dan komt het 
goed uit dat we nu veel opvangcapaciteit hebben.’ 
Een van de voordelen die Postma roemt, is de kiep-
hoogte van de unit. Die is ruim tweeënhalve meter. 
‘Daardoor kunnen we het maaisel eenvoudig in 
een container kiepen.’ 

Dicht langs obstakels
Meer in het midden van het land, in Amersfoort 
om precies te zijn, zet Ed Huisman van de Amfors 
Groep regelmatig zijn Schouten Phoenix in bij 
het onderhouden van het openbaar groen in de 
gemeente. ‘Het kleine formaat was voor ons des-
tijds de belangrijkste reden om deze unit te kiezen’, 
zegt Huisman. ‘Wij zetten hem vooral in voor het 
onderhoud van gemeentelijk groen.’ Daarnaast 
wordt de unit vooral gebruikt voor het klepelen 

van ruig gras, het vegen van gazons, het verwijde-
ren van blad en het verwijderen van vuil na afloop 
van evenementen. Met uitzondering van glas, 
kan de Schouten Phoenix al het vuil opnemen. 
Huisman is vooral te spreken over de flexibiliteit 
van de machine. ‘De sideshift is ideaal voor ons, 
omdat het daardoor mogelijk is om dicht langs 
obstakels te werken.’ Bovendien is hij erg blij met 
het feit dat de Phoenix op hoogte kiept. ‘Daardoor 
hebben wij minder ruimte nodig op de stortplaats.’ 
Bij het legen wordt de bak zo ver geopend dat er 
geen restvuil in achter kan blijven. Ook de kleine 
omvang van de unit spreekt Huisman aan. ‘Ik zou 
de machine zeker aanraden vanwege het compac-
te formaat’, stelt hij. De afmetingen van de machine 
zijn 4,11 meter lengte, 2,18 meter breedte en 1,84 
meter hoogte. Leeg weegt de machine 1.480 kg en 
hij heeft een draagvermogen van 3.900 kg. Om de 
Schouten Phoenix te laten werken, is een ver
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Ed Huisman

Omdat de machine hoog kiept, heeft hij weinig ruimte nodig bij het legen.
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4 min. leestijd

Ed Huisman

Omdat de machine hoog kiept, heeft hij weinig ruimte nodig bij het legen.

mogen van 25 pk nodig. De werkbreedte is daarbij 
1,80 meter. ‘Dat je er geen grote trekker voor nodig 
hebt, en dus goed wendbaar bent in het gemeen-
telijk groen, beschouw ik ook als een pluspunt.’ 
Daarnaast roemt Huisman de bediening. ‘Die is niet 
ingewikkeld, maar juist snel aan te leren.’

Goed voor het lichte werk
Wat verder naar het zuiden, bijna halverwege 
tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven, beschikt 
Remco Vogels van Groenvoorziening Vogels sinds 

april ook over een Schouten Phoenix. ‘Wij waren op 
zoek naar een compacte klepelmaaier die we aan 
een kleinere tractor konden koppelen.’ Vogels had 
al de beschikking over een Schouten Panda, de 
variant voor het grotere werk. ‘Wij maaien vooral 
gazons en af en toe wat ruw gras in de gemeente. 
De Phoenix is daar naar mijn mening geschikter 
voor.’ Vogels vindt dat de maaifrequentie een 
belangrijk aspect is om de unit optimaal te kun-
nen inzetten. ‘Voor het zwaardere werk is deze wat 
minder geschikt.’ 

Wanneer het onderhouden van kleine groene 
ruimtes problemen geeft, of wanneer ‘ruimte’ 
sowieso een luxe is, kan de Schouten Phoenix dus 
toch een oplossing bieden. 

De machine heeft zowel een maai- als een borstelunit.

De Schouten Phoenix is ideaal voor het kleinere segment.

‘Wij zetten hem vooral in 

voor het onderhoud van 

gemeentelijk groen’
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Tot op de centimeter nauwkeurig
Roberine F3-maaimachine met gps-techniek getest in openbaar groen

Autonoom maaien is al langer gemeengoed op 
sportvelden en golfbanen, zowel in ons land als 
daarbuiten. Robotmaaiers zijn uitstekend geschikt 
om zelfstandig de rechttoe rechtaan stukken van 
sportvelden te kortwieken, terwijl gps-technologie 
andere maaiers helpt om golfbanen te onderhou-
den. Beide omgevingen hebben het voordeel dat 
ze nauwelijks tot geen obstakels kennen en dat ze 
aaneengesloten liggen. Dat is anders in het open-
baar groen. Grasvelden in een park of groenstro-
ken in de wijk liggen vaak op redelijke afstand van 
elkaar en zijn minder voorspelbaar qua vorm of de 
aanwezigheid van obstakels. Blijvende obstakels 
zoals lantaarnpalen of voorzieningen zoals bankjes 
zijn nog wel in kaart te brengen, zodat er vervol-
gens op geanticipeerd kan worden. Lastiger is het 
met auto’s die incidenteel niet netjes in een par-
keervak zijn geplaatst, plastic tuinstoelen die tijde-
lijk op het grasveld staan, of kinderen of huisdieren 

die een geautomatiseerde maaier machtig interes-
sant vinden en zo’n techniek vooral aan een nadere 
inspectie willen onderwerpen, zonder de machine 
daarbij de benodigde werkruimte te geven. 

Simon Bos van BTL Realisatie was zich bewust van 
die uitdagingen en benaderde Precision Makers 
om samen een oplossing te ontwikkelen. ‘Als we 
erin slagen om maaiers in het openbaar groen 
autonoom te laten werken, dan kan dat leiden tot 
een mooier maaibeeld en een efficiënter gebruik 
van personeel en middelen. Terwijl de maaier 
autonoom de velden maait, kan de persoon die 
voorheen de maaier bediende nu tegelijkertijd het 
onkruid wieden of andere werkzaamheden verrich-
ten’, zo verwoordt hij zijn gedachten. 

Bewezen techniek
Bos besloot om een Roberine F3-maaimachine als 
basis te kiezen. ‘Wij hebben al drie van dit soort 
machines tot onze beschikking en we zijn er erg 
over te spreken. Deze klepelmaaiers geven een 
mooi maaibeeld, dat vergelijkbaar is met het maai-
beeld dat een kooimaaier achterlaat. Het voordeel 
is echter dat een Roberine klepelmaaier minder 
onderhoud vergt dan een kooimaaier. Roberine 
was even van de markt verdwenen, maar ze zijn 
weer helemaal terug van weggeweest. Wij zagen 
dat als een mooie kans om ze extra elan te geven.’ 
De maaier is voorzien van speciale sensors om vast
te stellen of er objecten in de buurt zijn. ‘Het is
dezelfde techniek die ook wordt toegepast bij het
parkeren van een auto’, merkt Jan Jaap de Boer van

GroeNoord op. Zij leverden de machine en service
voor het onderhoud van de aan BTL Realisatie.
‘Zodra die waarnemen dat er een obstakel is of
in de buurt komt van de maaier, dan mindert de
maaier snelheid of komt deze volledig tot stilstand,
totdat dat obstakel weggaat. Voor noodgevallen 
zit er een dodemansknop op zowel de voor- als de 
achterzijde van de machine. Ook kan de machi-
nist de maaier van afstand tot stilstand brengen. 
Dit alles moet ervoor zorgen dat de maaier veilig 
en goed kan opereren’, voegt De Boer eraan toe. 
Volgens De Boer is de gebruikte gps-techniek al 
volledig getest en kan er tot op 2 cm nauwkeurig 
gewerkt worden, maar Simon Bos merkt op dat 
de maaier voorlopig zeer voorzichtig is afgesteld. 
‘Zeker in deze fase willen we geen enkel risico 
nemen. Vandaar dat we bijvoorbeeld de randen 
van een veld helemaal zelf maaien, waarna de 
autonome Roberine het binnenterrein doet.’

Beproefde techniek
Installateur van de techniek was Precision Makers. 
‘Wij ontwikkelen opbouwsets voor tractoren 
en maaiers, die vooral worden ingezet op golf-
banen en in de landbouw’, legt Allard Martinet 
van Precision Makers uit. ‘Zowel de motor en de 
transmissie als het inschakelen van de kooi en het 
heffen en zakken van de maaiers worden door 
de computer aangestuurd.’ De Roberine-maaier 
die BTL Realisatie in gebruik heeft, werkt met een 
zogenaamd teach & playback-systeem. ‘Je moet 
één keer voordoen hoe de machine moet maaien. 
Die slaat alles op en kan het in de toekomst zo 

Na sportvelden en golfbanen is het nu in 

theorie mogelijk om ook andere grasvelden 

autonoom te maaien. Om ervaring op te doen 

met mogelijke knelpunten die dit kan  

geven, test BTl Realisatie momenteel een 

Roberine-maaimachine die autonoom  

grasvelden kan maaien.  
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herhalen. Daarbij maakt het niet uit waar je de 
machine op de route plaatst. De maaier werkt het 
vervolg automatisch af.’ Martinet merkt op dat de 
machinist bij die voorbeeldronde slim te werk gaat. 
‘Alles wordt opgeslagen, ook kleine foutjes. Om 
een maximaal resultaat uit de maaier te halen, is 
het belangrijk dat alle machinebewegingen en het 
remgedrag tijdens zo’n voorbeeldronde extra in 
de gaten worden gehouden; dan kan men daar in 
de toekomst van profiteren.’ Om een mooi resul-
taat te bereiken, is het raadzaam om meerdere 
routes voor hetzelfde veld in te laden, zo merkt 
hij op. ‘Je moet daarbij denken aan verschillende 
rijrichtingen. Dat voorkomt spoorvorming. Omdat 
het systeem voldoende capaciteit heeft voor het 
opslaan van duizenden routes, zal dit dus geen 
beperkingen geven.’ 

Slimme systemen
De machine is voorzien van verschillende slimme 
systemen. Zo kan de maaier nog enkele meters 
werken zonder dat hij direct contact heeft met de 
satelliet. ‘Er hangen op dit moment zo’n 30 satel-
lieten boven de aarde die gps-signalen geven. De 
maaier dient continu in contact te staan met ten 
minste vijf satellieten. Mocht dat contact belem-
merd worden door een bladerdek, dan is het 
systeem slim genoeg om toch nog even door te 
maaien.’ Ook zijn er verschillende veiligheidsmaat-
regelen aangebracht. ‘De sensors in de bumper kij-
ken 10 m vooruit en 5 m in de breedte. Ze minde-
ren vaart zodra ze een obstakel waarnemen. Blijft 
het obstakel aanwezig, dan zal de maaier op zo’n 
halve tot anderhalve meter van het obstakel tot 
stilstand komen en wachten totdat het verdwijnt. 
Gebeurt dat niet, dan ontvangt de machinist een 
sms, waarna hij de maaier opnieuw moet komen 
starten.’ Alleen voorwerpen met een hoogte van 
25 cm of meer worden als obstakel beschouwd. 
‘Daarom is het raadzaam dat de machinist vooraf 
een visuele inspectie doet van het terrein, zodat 
deze obstakels kunnen worden weggehaald. Is het 
minder hoog dan 25 centimeter, dan zal de maaier 
gewoon doorrijden.’ Toch zit er nog een extra 
bescherming op. ‘Voor op de maaier zit een bum-
per. Als deze wordt aangeraakt, komt de maaier 
direct tot stilstand.’ 

eerste proef gestart
De machine wordt op dit moment getest in een 
afgesloten omgeving. ‘We wilden eerst ervaring 
opdoen in een relatief rustige omgeving’, zegt Bos. 
Het ideaalbeeld is dat de machine in de toekomst 
ook zelfstandig van locatie naar locatie kan gaan. 
‘We zitten in een gebied met geografisch gezien 
grote afstanden tussen de verschillende locaties. 
Die kun je niet zomaar met een robotmaaier 
overbruggen, omdat die niet kan anticiperen op 
nieuwe ontwikkelingen zoals andere weggebrui-
kers of geparkeerde voertuigen.’ Wettelijk is het 
nog niet toegestaan dat autonome maaiers zich 
zelfstandig op de openbare weg begeven. ‘De wet-
gever staat dat nog niet toe. Die leunt nog op een 
wet uit 1968, die stelt dat elk voertuig bestuurd 
dient te worden door een capabele chauffeur. 
Maar nu bedrijven als Google, Uber en Tesla aan 
de techniek werken, verwacht ik dat die wetgeving 
de komende jaren zal veranderen’, zegt Martinet 
van Precision Makers. ‘Tot die tijd is deze techniek 
vooral handig op terreinen.’ 

Als de proef slaagt, verwacht Simon Bos dat dat 
tot een kleine revolutie in de groenvoorziening zal 
leiden. ‘Ik acht het denkbaar dat we dan gaan wer-
ken in ploegen. We beginnen dan eerder en gaan 
tot later door. Zo zetten we de maaier maximaal in.’ 
Ook verwacht Bos dat het ertoe kan leiden dat er 
een ander type medewerker moet worden ingezet. 
‘Het uitgangspunt is dat de medewerker die de 
machine bedient, tegelijkertijd andere werkzaam-
heden kan uitvoeren. Maar om de machine te kun-
nen bedienen, is het wel belangrijk dat de mede-
werker gevoel voor de software heeft. Heeft die dat 
niet, dan kan er niet het maximale uit de maaier 
worden gehaald.’ Toch blijft ook kennis van groen 
essentieel, stelt Bos. ‘Uiteindelijk blijft er wel enige 
mate van controle noodzakelijk om het resultaat 
te kunnen beoordelen. Men zal dus over de kennis 
en ervaring moeten beschikken om dat te kunnen 
doen. Daarnaast moet de maaier wel steeds goed 

worden ingesteld, voordat hij begint met het uit-
voeren van de werkzaamheden. Dat instellen blijft 
mensenwerk.’ 

Oplossing van de toekomst?
Mochten de partijen erin slagen om deze 
Roberine-maaier volledig autonoom grasvelden 
te laten maaien in een industriële omgeving, dan 
is de overstap naar de wijk een logische volgende 
stap. In dat geval verwacht Bos dat de technologie 
in de toekomst ook ingezet kan worden bij het 
onderhouden van sportaccommodaties of het vol-
ledig autonoom verwijderen van onkruid. ‘Maar 
voordat het zover is, zal de software eerst nog wat 
slimmer moeten worden.’ Wel is het denkbaar dat 
sommige werkzaamheden de komende jaren al 
uitgevoerd zullen worden op momenten dat ze de 
minste overlast geven. ‘De introductie van maaiers 
voor het autonoom maaien van golfbanen en van 
robotmaaiers voor sportvelden heeft ertoe geleid 
dat golfbanen en voetbalvelden voortaan worden 
gemaaid op de gunstigste momenten. Dat is vaak 
’s nachts of ’s ochtends vroeg. De golfbaan of het 
veld is op die momenten niet in gebruik. Datzelfde 
kan ook bij grasvelden in de wijken gebeuren.’ 
Door deze ’s nachts of ’s ochtends vroeg te maaien, 
wordt ook de kans op ongelukken of schade ver-
kleind.  

Het autonoom maaien wordt langzaam maar zeker 
gemeengoed binnen het groenbeheer. Of het ook 
een toekomst heeft in de wijk, moet later dit jaar 
blijken. Eind dit jaar verwacht BTL Realisatie de 
resultaten te kunnen presenteren van haar proef 
met de Roberine-maaier die door Precision Makers 
is geautomatiseerd.  

TECHNIEK

De Roberine-maaier is 

dus een mooie techniek  

om toe te passen

6 min. leestijd

 Allard Martinet

De machine wordt op  

dit moment getest in een 

afgesloten omgeving
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Zestien uur per dag in  
de strijd tegen onkruid 
‘De Multihog-Heatweed-combinatie vonden we het beste scoren  
op duurzaamheid’
Zomervakantie zit er voor de medewerkers van Ter Riele BV niet in. Net als veel partijen werkt het bedrijf zich een slag in de ronde om 

het onkruid beheersbaar te houden. De nieuwste aanwinst, een Multihog-Weedheat-combinatie, draait in het onkruidseizoen maar liefst  

zestien uur per dag.   

Auteur: Kelly Kuenen

De Multihog bij een landgoed dat door het bedrijf wordt onderhouden.

Want dat onkruid groeit momenteel als een malle, 
signaleert het bedrijf uit het Gelderse Klarenbeek. 
Directeur Tonnie ter Riele: ‘Het kan zomaar gebeu-
ren dat we ergens vorige week hebben bestreden, 
en dat het onkruid daar nu alweer 20 centimeter 
hoog staat. Het is echt een kwestie van goed de 
vinger aan de pols houden.’ 
Met ruim zeventig man in de groenvoorziening 
verzorgt Ter Riele aanleg en onderhoud in de 
regio’s Drenthe, Flevoland en Overijssel, met af en 
toe een ‘uitschieter’ daarbuiten. Voor de onkruidbe-
strijding werkt het bedrijf met hete lucht, branders, 
borstels en heet water. Vóór het ingaan van het 
verbod van chemie op verhardingen werkte het al 
met alternatieve methoden, zoals voor opdracht-
gevers Lochem en Zutphen en op de terreinen van 
opdrachtgever Vitens. 

Combinatie van methoden
Die alternatieve werktuigen waren destijds 
borstelmachines en heteluchtunits van Hoaf en 
Weedcontrol. Met het ingaan van het verbod op 
chemie ontstond er behoefte aan nog een alter-
natieve methode. Tonnie: ‘Een combinatie van 
methoden werkt immers het best. Vorig jaar vroeg 
een aantal gemeenten naar de inzet van alleen 
hete lucht. Wil je alles daarop doen, dan zal dat 
niet meevallen.’
In de aanloop naar het verbod werden in 2015 
werktuigdragers en aanbouwwerktuigen van 
meerdere fabrikanten getest. ‘De Multihog-
werktuigdrager met Heatweed-opbouw (des-
tijds nog Wave, red.) scoorde voor ons vooral 
goed op het vlak van duurzaamheid. Twee jaar 
geleden hebben we de vijfde trede van de CO2-

prestatieladder gehaald; daarom was dit voor ons 
een belangrijke factor. De Multihog sprong er 
voor ons bijvoorbeeld uit vanwege de motor die 
gebruikt wordt (Tier 4 Final/ Stage 3B motor, red.), 
met lagere onderhoudskosten en brandstofgebruik 
dan de andere geteste modellen, waardoor deze 
beter binnen de eisen van de CO2-prestatieladder 
past.’ 

eerste combinatie in Nederland 
Omdat het bedrijf vroegtijdig een optie op de 
Multihog-werktuigdrager had genomen via Almat 
in Laren, kon deze bij het ingaan van het verbod 
snel geleverd worden. ‘Daar hadden we geluk 
mee; we hadden een aantal aanbestedingen lopen 
waarbij de machine direct ingezet kon worden.’ 
Volgens Gert-Jan, een van de vaste bestuurders 
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en betrokken bij het aanschafproces, was het de 
eerste Multihog-werktuigdrager in combinatie met 
een Heatweed Sensor Series die in Nederland in 
gebruik werd genomen. 

Van de aanschaf wordt dankbaar gebruikgemaakt. 
Deze zomer draait de combinatie maar liefst zes-
tien uur per dag. Tonnie: ‘Dat gebeurt in twee ploe-
gendiensten, van 6 uur ‘s morgens tot 2 uur ‘s mid-
dags en van 2 uur ‘s middags tot 10 uur ‘s avonds. 
Dat doen we vanwege de hoge onkruiddruk, maar 
ook om de aanschaf – voor ons toch een hele 
investering – zich te laten terugbetalen.’ 

Kleine draaicirkel
De Multihog CX-modellen werden in 2015 geïn-
troduceerd als kleiner alternatief voor de grotere 
werktuigdragers van de Ierse fabrikant. Met hun 
kleine formaat in combinatie met een goede 
gewichtsverdeling zouden ze in het bijzonder 
inzetbaar zijn op moeilijk bereikbare plekken, 
zoals in stedelijk gebied. Hoewel de Multihog op 
verschillende manieren inzetbaar is, is hij in het bij-
zonder bruikbaar voor onkruidbeheer, aldus Gerard 
Vels. Vels is de Nederlandse vertegenwoordiger van 
Van Dyck Marcel, de importeur van Multihog. ‘De 
modellen zijn compact, maar hebben een groot 

laadvermogen met een gunstige gewichtsverde-
ling en de Multihog CX-serie is uitgerust met een 
uniek veersysteem. Daardoor kunnen ze het grote 
gewicht van de waterunits goed dragen.’ 
Gert-Jan: ‘De werktuigdrager is robuust, maar 
heeft een kleine draaicirkel. Daardoor kun je 
scherpe bochten maken en goed om auto’s heen 
manoeuvreren. Je kunt ook op de stoep werken; 
we pakken in dat geval één tegel breder dan de 
werktuigdrager mee. Maar in de praktijk heb je 
natuurlijk obstakels, zoals auto’s. Daarom zetten we 
de werktuigdrager altijd samen met een quad met 
handbrander van Hoaf in. Deze pakt dan de kleine 
stukjes mee.’ 

Werksnelheid
‘De mooiste werksnelheid is zo’n 3,8 à 4 kilometer 
per uur’, vervolgt hij. ‘Dat is precies goed om snel 
en efficiënt te kunnen werken en ook het water op 
temperatuur te houden. Dat is met gebruikmaking 
van de sensor, waarbij alleen heet water op het 
onkruid wordt gespoten. Waar veel onkruid staat, 
kan een volveldsoptie worden gebruikt; dan is de 
snelheid 0,5 kilometer per uur. Het voordeel van 
deze werktuigdrager is dat hij hoge rijsnelheden 
kan bereiken. In combinatie met Heatweed zorgt 
dat ervoor dat we snel water kunnen halen als 
de tank leeg is. Onze ingestelde doorrijsnelheid 
tijdens het werken is zo’n 7 à 8 kilometer per uur. 
In theorie zou dat nog wel hoger kunnen, maar 
dan gebruik je meer brandstof. Op stukken waar 
weinig of geen onkruid staat, kun je dan even snel 
doorrijden.’

Verder vindt hij het een voordeel dat het gas 
geven – de snelheid verhogen en verlagen – bij 

deze werktuigdrager gebeurt met een voetpedaal. 
Dat klinkt voor de hand liggend, maar bij som-
mige werktuigdragers gebeurt het op een andere 
manier, bijvoorbeeld met een knopje op de joy-
stick, vertelt Gert-Jan. Juist met een aparte bedie-
ning met de voet maak je minder fouten en wordt 
de capaciteit verhoogd.  

Inzet op bedrijventerrein
Omdat Ter Riele tevens een hovenierstak heeft, 
biedt deze combinatie ook hier een onderschei-
dend voordeel, vertelt Tonnie, vooral bij de wat 
grotere particuliere terreinen. ‘De Multihog wordt 
ook steeds vaker ingezet op bedrijventerreinen in 
gemeenten waar we het onderhoud verzorgen.’ 
Gert-Jan: ‘Daar is het mogelijk om nog veel meer 
vierkante meters te maken. In de wijken doen 
we in een dagdienst 8000 vierkante meter; op 
een bedrijventerrein is dat al snel het dubbele. 
Dat komt mede doordat het water bij de hand is, 
waardoor we geen tijd verliezen met het halen van 
water.’

Vaste bestuurders
De heetwatercombinatie is wel iets gevoeliger dan 
bijvoorbeeld de branders. Daarom wordt er met 
vaste bestuurders gewerkt, vertelt Tonnie. ‘Je moet 
veel dingen tegelijk in de gaten houden. Daar 
moet je in het begin erg aan wennen’, vertel Gert-
Jan. Bij deze unit maken we veel gebruik van de 
camera aan de achterzijde. Fietsers, bijvoorbeeld, 
zijn erg ongeduldig; daarom moet je extra oplet-
tend zijn.’ Ook het dagelijkse onderhoud wordt 
door de bestuurders uitgevoerd. ‘Als je niet een 
beetje technisch bent of niet kunt multitasken, 
moet je hier niet aan beginnen.’ 
Een beetje multitasktalent kan het bedrijf zeker 
gebruiken. Zo werd er vorig jaar een opdracht van 
Liander in de wacht gesleept voor het onderhoud 
gedurende acht jaar van 12.000 elektriciteitskastjes 
in de regio. 

‘Het voordeel is dat de werk-

tuigdrager hoge rijsnelheden 

kan bereiken. Daardoor kun-

nen we snel water halen’

V.l.n.r. Wouter en Tonnie ter Riele en vaste bestuurders Gert-Jan en Justin

4 min. leestijd

‘De heetwatercombinatie 

is wel iets gevoeliger dan 

bijvoorbeeld de branders. 

Daarom wordt met vaste 

bestuurders gewerkt’
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Onkruid bedwingen op  
moeilijk bereikbare plekken
Weedheater ET65 geschikt voor nabewerking van verharding

Met de warme en natte weersomstandigheden van de afgelopen maanden schiet het onkruid als paddenstoelen uit de grond, vaak geconcentreerd op 

en rond lastig bereikbare plekken als stoepranden, middenbermen en varkensruggen. Weedheater Benelux toont op GroenTechniek holland oplossin-

gen voor deze moeilijk bereikbare plekken.

Auteur: Kelly Kuenen

In het onlangs geopende experience center in Goes, 
waar bezoekers de machines ook ter plekke kun-
nen testen, rijden ze regelmatig voor het gebouw 
langs: de compacte modellen van Weedheater. 
Met de verrijdbare handverdelgers of verdelgers 
op quad kan onkruid worden op moeilijk bereik-
bare plekken gericht worden gedood. Het model 
Weedheater ET65 is in het bijzonder geschikt voor 
nabehandeling van die plekken waar het onkruid 
weer snel omhoog kan schieten.

Klein formaat, groot oppervlak
Met de compacte breedte van 65 centimeter is dit 
model geschikt voor gebruik op moeilijke plek-
ken zoals het trottoir. Aan de voorkant van de 
automatisch voortbewogen handkar is een kap 
gemonteerd met een lengtebereik van 1 tot 1,5 
meter. Het heteluchtkanon zorgt ervoor dat er 

een luchtstroom van 300 graden richting de kap 
stroomt, die het onkruid en onzichtbare onkruid-
zaden verdelgt. Een zijschild zorgt ervoor dat strak 
langs de kanten kan worden gewerkt. 

In zekere zin bevindt model ET65 zich daarmee 
tussen de handapparaten en aanbouwwerktuigen 
in. Opkomende onkruiden hoeven niet – zoals bij 
een handlans – per ‘plukje’ te worden bewerkt. Het 
compacte formaat maakt dat het apparaat ingezet 
kan worden op plekken waar een werktuigdrager 
niet kan komen. Een werksnelheid van 3 tot 6 kilo-
meter per uur zorgt tegelijkertijd dat relatief grote 
oppervlaktes snel bewerkt kunnen worden.

herintroductie van Stiga
Uiteraard kan op sommige plekken efficiënter 
gewerkt worden met een werktuigdrager met aan-

De kap aan de voorkant van 

de handkar heeft een lengte-

bereik van 1 tot 1,5 meter
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bouw. Behalve met het ‘huismerk’ is Weedheater 
op GroenTechniek Holland aanwezig met Stiga. 
Deze fabrikant produceert hoofdzakelijk maai-
machines, veelal voor de particuliere markt. Het 
merk staat dan ook bekend om zijn apparatuur die 
vooral door consumenten, maar niet door profes-
sionals wordt gebruikt. Daar moet verandering in 
komen met de (her)introductie van het merk door 
Weedheater in 2016. 

Het onderstel van de Stiga Titan wordt in de stan-
daarduitvoering naar Nederland gehaald en in 
de werkplaats van Weedheater aangepast voor 
toepassing in het openbaar groen. Daar wordt het 
voorzien van grotere wielen, een langzame daal-
functie en gewichtsoverdracht tussen machine en 
aanbouw. Volgens Lowi Wagenaar van Weedheater 
maakt dit alles de machine multifunctioneel en 

tevens inzetbaar voor borstelwerkzaamheden in 
het voor- en naseizoen. 

Wagenaar: ‘De apparaten zijn eenvoudig in bedie-
ning en onderhoud, hebben geen ingewikkelde 
elektronica, zijn stevig en betaalbaar, terwijl ze niet 
inleveren op kwaliteit.’ De Stiga is geschikt om de 
aanbouwwerktuigen van Weedheater te dragen, al 
zijn ook andere combinaties mogelijk. 

huren
De onkruidverdelgers van de Weedheater-range 
zijn verkrijgbaar met een werkbreedte van 0,5 tot 4 
meter. Ze werken alle met stralingswarmte als hete 
lucht, waardoor de machine niet in contact komt 
met het onkruid. Om de pieken in onkruidgroei op 
te vangen, biedt Weedheater ook de mogelijkheid 
de machines te huren. 

Weedheater is op GroenTechniek Holland  
aanwezig in stand 5.29.

Weedheater ET65

ADVERTORIAL

In 2016 bracht Weedheater 

het merk Stiga opnieuw op 

de markt

Stiga-werktuigdrager
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Klepelmaaier:  
vers van de tekentafel
Volledig nieuw ontwerp moet grote stappen mogelijk maken

Soms is het noodzakelijk om, ondanks bewezen successen, producten en ontwerpen toch radicaal te wijzigen of volledig opnieuw te ontwerpen.  

Dat is een stap die ondernemers doorgaans op veel kritiek komt te staan, zeker wanneer het voorgaande model een doorslaand succes is.  

Maar bij Votex lieten ze zich niet hinderen. Door hun hillmaster helemaal opnieuw te ontwerpen, kunnen er nu grote stappen vooruit worden gezet.

Auteur: Guy Oldenkotte

Door de maaikap open te zetten, kan de Votex 

Hillmaster 220 ook worden ingezet voor het 

klepelen van opslag en struiken.
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Grasmaaiers zijn er in allerlei soorten en maten. 
De machines die bermen, slootkanten of taluds 
maaien, zijn tegenwoordig net zo mainstream als 
maaiers voor sportvelden en grasvelden in par-
ken. Slimme ontwerpers zien echter altijd wel een 
mogelijkheid om iets te veranderen of te verbe-
teren. Uiteindelijk rechtvaardigt dat hun bestaan. 
Zet daar een goed van de tongriem gesneden ver-
koper naast en zelfs de minuscuulste aanpassing 
wordt ‘een wereld van verschil’. Bij Votex doen ze 
niet mee aan dergelijke sugarcoating. Daar pakken 
ze de zaken liever grootser aan. ‘De Hillmaster 220 
borduurt voort op de bewezen successen van de 
Hillmaster 210. Maar toch is hij helemaal opnieuw 
ontworpen, zodat hij in alle opzichten beter is dan 
de bestaande maaier’, benadrukt de productmana-
ger van Votex, Jelle van Minnen, over de nieuwste 
versie van hun klepelmaaier. ‘De maaier heeft een 
relatief laag eigen gewicht, maar biedt wel de kwa-
liteit die men gewend is van Votex-producten. Het 
is een maaier die nu ideaal is voor tractoren met 
een laag zwaartepunt.’ Volgens Van Minnen maakt 
dat de Votex Hillmaster 220 de beste maaier om 
een talud te maaien. 

Kijken, kijken én... kopen!
Zelfs volgers en fans van Votex zullen moeten 
erkennen dat de Hillmaster 220 weinig weg heeft 
van de bekende Hillmaster 210. ‘De nieuwe maaier 
is hoger, zodat er meer ruimte is in de maaikap 
en ook de maairotor heeft een grotere diameter. 
Daarnaast zijn de zijkanten helemaal glad en kun-
nen er verschillende accessoires op de unit worden 
geplaatst’, zo stipt hij aan. En dan hebben we het 
alleen nog maar over de zichtbare delen, want ook 
de techniek die verstopt zit in de maaier heeft een 
metamorfose ondergaan. ‘We gebruiken nu beter 
afgedichte lagers dan voorheen. Daarnaast is ook 
de riemoverbrenging anders dan bij de vorige ver-
sie en is de machine voorzien van een schakelbare 
tandwielkast. Dit in verband met de draairichting 
van de maairotor.’ Wilt u iemand even een tijdje 
bezighouden, dan doet u er verstandig aan om 
foto’s van zowel de oude als nieuwe Hillmaster 
voor te leggen met als opdracht: zoek de verschil-

Het is een maaier die 

nu ideaal is voor 

tractoren met een laag 

zwaartepunt

 De Votex Hillmaster 220 heeft zowel een hydraulische als een mechanische bok.



BioMant Aqua

BioMant Aqua

Mantis ULV b.v.   
www.mantis-ulv.nl    
Tel: 0578 - 575 380
mantis-nl@mantis-ulv.com

Nieuw bij Mantis ULV

Van de WS-Mini voor kleine oppervlakken tot de WS I/II voor het grote werk. 

Ook van Mantis ULV:
• BioMant Herbi spuitsysteem voor bio-herbicide en laag-risicomiddelen
•                ULV-sproeisystemen voor minimaal herbicide verbruik

Effectieve en kostenbesparende 
onkruidbestrijding met Heet Water
• Grote werksnelheid door hoog water debiet
• Constante temperatuur controle
• Met milieuvriendelijke lpg-brander en accu verkrijgbaar (WS I/II)
• Hoge druk reinigungsfunctie op elk model

Voor elke situatie de juiste machine!

Mantis ULV b.v.   
www.mantis-ulv.nl    
Tel: 0578 - 575 380
mantis-nl@mantis-ulv.com

Nieuw bij Mantis ULV

Van de WS-Mini of WS-Compact voor kleinere oppervlakken tot de WS I/II 
voor het grote werk. 
Ook van Mantis ULV:
• BioMant Herbi spuitsysteem voor bio-herbicide en laag-risicomiddelen
•                      ULV-sproeisystemen voor minimaal herbicide verbruik

Onkruidbestrijding met heet water: 
met BioMant ongeëvenaard in prijs en kwaliteit
• Grote werksnelheid door hoog water debiet
• Met milieuvriendelijke lpg-brander en accu verkrijgbaar (WS I/II)
• Hoge druk reinigingsfunctie op elk model
•  Alle modellen profi teren van de fi scale MIA/Vamil regeling

Voor elke situatie de juiste machine!

Vredo Dodewaard BV
+31 (0) 488 411 254
verkoop@vredo.nl
www.vredo.nl

De beste in het veld

Demomachine beschikbaar

Alleen met het Vredo-Dubbelschijf-systeem kan dat!
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Benut graszaad VerliesHet is belangrijk dat het zaad in de 
grond komt en niet op de 
oppervlakte blijft liggen. Als het 
zaad beschut in de grond ligt 
krijgt het de optimale combinatie 
van licht, lucht, vocht en warmte. 
Daardoor kan men een 
kiemingspercentage van liefst 
96% bereiken!

Importeur van o.a. Grasshopper in de Benelux. Kijk 
voor meer informatie of voor de dealer bij u in de buurt 
op: www.grasshoppermaaiers.com/verkooppunten 
of bel ons nr. 0481-371423

DE GRASSHOPPER is door zijn hoge 
kwaliteit, lange levensduur, lage 
onderhoudskosten de juiste keuze voor 
uw tuin of park. 
Groot aanbod aanbouwwerktuigen. 
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len! Dat geeft u een paar uur rust.
 
Meer maaivolume en mogelijkheden
De hogere en open maaikap van de Hillmaster 220 
bieden de gebruiker meer maaimogelijkheden. ‘Er 
is nu meer ruimte in de maaikap. Bovendien kan 
er nu ook langer gras worden gemaaid’, zo laat 
het bedrijf Wim van Breda weten. De leverancier 
van werktuigen voor de groenvoorziening uit 
Geldermalsen heeft de primeur: ze hebben het eer-
ste model van de Hillmaster 220 op de vloer staan. 
‘Behalve dat de Hillmaster 220 nu langer gras aan 
kan, is hij ook in staat om opslag en struiken te 
klepelen. Men hoeft daarvoor alleen de voorzijde 
open te zetten en de maairotor voorover te laten 
draaien. Een duwframe op de maaikap duwt hoge 
begroeiing terug, zodat de maaiactiviteiten vlotjes 
kunnen worden uitgevoerd.’ Dat duwframe kan 
eenvoudig in de voorgeboorde posities boven op 
de maaikap worden geplaatst. ‘Verder zijn er voor 
op de machine montageposities voorzien, waar 
extra markeringen, werklampen, waarschuwings-
borden of bijvoorbeeld een kunststof bescherm-
bumper te plaatsen zijn.’ Bij Wim van Breda zijn ze 
ervan overtuigd dat de Votex Hillmaster de enige 
maaier is die ook echt 220 cm breed maait. ‘Die 
claim hoor je vaak, maar men vergeet erbij te ver-
melden dat de unit 220 centimeter breed is, terwijl 
een deel van de techniek aan de zijkant is ver-
werkt. Daardoor is de effectieve maaibreedte klei-
ner. Bij de Hillmaster 220 is dat niet het geval. De 
werkbreedte is daar daadwerkelijk 220 centimeter, 
omdat de maairotor is voorzien van lagers met een 
optimale afdichting die in de rotoras zijn geplaatst. 
Voorheen zaten de lagers buiten de maairotor. Zo 
kan de flens heel dicht tegen de zijkant worden 
geplaatst. Bovendien gaan de lagers nu langer 
mee, omdat ze minder last hebben van vuil en 
stof.’ Door de aandrijftechniek aan te passen, zijn 
de zijkanten van de Hillmaster ook recht en glad. 
‘Er zit niets meer aan de zijkant wat de machinist 
niet meteen ziet vanuit de cabine. Dankzij het 

nieuwe ontwerp is er minder kans dat er een boom 
of bermmeubilair wordt beschadigd. De zijkant is 
helemaal glad, waardoor er dichter langs obstakels 
kan worden gemaaid.’ 

Verborgen kracht
Niet alle verbeteringen zijn onmiddellijk zichtbaar. 
‘We hebben een ander soort lagers gebruikt voor 
de looprol, om de krachten die op de maaier 
worden uitgeoefend beter te kunnen opvangen. 
De looprol is ook verder naar achteren geplaatst 
om de stabiliteit van de Hillmaster te verbeteren’, 
vervolgt Jelle van Minnen van Votex. ‘Verder is 
de maaihoogteaanpassing vereenvoudigd en 
kunnen slijtdelen, zoals de rol en schraper, direct 
onafhankelijk van elkaar worden gemonteerd of 
gedemonteerd. Een demontabele slijtplaat en een 
strip voor extra verhakseling behoren tot de opties.’ 
Ook de aankoppeling van de maaier is aangepakt. 
‘Voorheen hadden we alleen een vaste bok, maar 
de nieuwe maaier heeft nu een mechanisch of 
hydraulisch verstelbare bok.’

Het zij u vergeven als u op slag verliefd raakt op de 
Votex Hillmaster 220. Wie binnenkort al een relatie 
wil aangaan, moet er echter snel bij zijn. ‘We zijn 
al bezig de productie op gang te brengen, maar 
vanaf januari 2018 gaan we deze nieuwe maaier 
pas echt in serie produceren.’ Wacht dus niet te 
lang met het nemen van een beslissing. 

Er zit niets meer aan de  

zijkant wat de machinist  

niet meteen ziet vanuit  

de cabine

4 min. leestijd
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HIGH-TECH MACHINES VOOR GROENONDERHOUD

Uddel     +31 (0)577 40 80 80    www.schouten.ws

De werkbreedte van de Votex Hillmaster 220 
is daadwerkelijk 220 centimeter.
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De toepassing van chemische middelen om verharding onkruidvrij te houden is vanaf 2018 definitief verboden in Nederland. Inmiddels worden er al 

verschillende alternatieven aangeboden. Bij RMN zetten ze stevig in op de zogenaamde heetwatermethode. 

Auteur: Guy Oldenkotte

Snel naar het kookpunt 
Heetwatermethode beste oplossing voor RMN

Sinds 1 april 2016 is het gebruik van het chemische 
onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat al stevig aan 
banden gelegd. Aan dat besluit gingen een jaren-
lange discussie, getouwtrek en politiek steekspel 
vooraf. Bijna elke zin in de vele moties werd wel ter 
discussie gesteld, waardoor het verbod de afgelo-
pen jaren slechts gefaseerd kon worden doorge-
voerd. Nu glyfosaat definitief niet langer verkocht 
mag worden, komt er dan toch een einde aan die 
discussie, maar ook aan het gebruik van glyfosaat. 
Vooruitlopend hierop hebben de leveranciers 
van alternatieve oplossingen om onkruid op 
verharding te bestrijden de afgelopen jaren niet 
stilgezeten. Anticiperend op het verbod hebben zij 
inmiddels diverse oplossingen bedacht en ontwik-
keld. De MCB-Twin van Empas lijkt zich daarbij op 
een uitzonderlijke manier te onderscheiden. ‘De 
MCB-unit is een autonome, compacte heetwa-
terunit die op een grote pick-up of aanhanger kan 
worden opgebouwd of vervoerd kan worden op 
een draagframe op wielen’, zegt Gerard Baars van 
Empas. ‘Wat deze unit zo bijzonder maakt, is dat hij 
maximaal gebruikmaakt van warmte die elders vrij-
komt om het water in de tank te verwarmen.’ 

lage emissie
Empas biedt verschillende MCB-versies aan. ‘Dat 
varieert van een unit waarvan het systeem aan-
gedreven wordt door een elektromotor, tot een 
unit waarvan het water verwarmd wordt met 
gas.’ Die verschillende modellen zijn voorzien van 
een watertank met een capaciteit van 500, 800 of 
1.000 liter. De nieuwste ontwikkeling is echter de 
MCB-Twin, merkt Baars op. ‘Daarbij kunnen twee 
personen onafhankelijk van elkaar 12 liter kokend 
water per minuut over onkruid laten vloeien om 
het te verdelgen.’ De aanvoerslangen kunnen ech-
ter ook worden gekoppeld. ‘In dat geval beschik 
je over 24 liter heet water per minuut met een 
kracht van 120 bar, waardoor je hele stukken kunt 
schoonspuiten met deze hogedrukreiniger.’ De 
MCB-Twin verwarmt water op een slimme manier. 
‘Bij het verwarmen van het water maken wij onder 
meer gebruik van de warmte die de dieselmotor 
van de aandrijving afgeeft. Ook benutten we de 
warmte die de hydrauliek uitslaat’, zo vervolgd 
Baars. ‘Daardoor kunnen wij met slechts 60 liter 
dieselolie toe om het water te verwarmen, terwijl 
de meeste andere oplossingen nog altijd zo’n 80 

liter dieselolie per dag verstoken om het water op 
temperatuur te brengen.’ Volgens Baars behaalt de 
MCB die winst vooral omdat het water niet de hele 
dag hoeft te blijven koken. ‘Voor een werkdag van 
acht uur is het onnodig om het water gedurende 
die acht uur te laten koken. Doordat wij de hitte 
van elders goed weten te benutten, weten we het 
water toch op temperatuur te houden, zonder dat 
de unit continu dieselolie verstookt.’ 

Overal inzetbaar
De MCB-units van Empas zijn overal inzetbaar. ‘De 
machines zijn compact, waardoor ze ideaal zijn 
voor kleinschalig onkruidbeheer, bijvoorbeeld 
rond bedrijfspanden, op begraafplaatsen en in 
speeltuinen.’ Baars roemt vooral de eenvoud van 
de bediening van de unit. ‘Het is een robuuste unit 
die overal op kan worden geplaatst, eenvoudig 
te gebruiken is en eenvoudig te onderhouden is.’ 
Met name dat laatste was voor Marcel Murk van 
Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) erg 
belangrijk. ‘Wij bestrijden het onkruid in vijf ver-
schillende gemeenten. Daarom is het belangrijk 
dat onze Empas MCB-Twin veelvuldig kan worden 

Bij goed onderhoud zouden 

vier rondgangen per jaar vol-

doende moeten zijn om het 

onkruid kort te houden.
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ingezet’, stelt Murk. RMN huurde de machine voor 
één jaar, waarna ze besloten deze definitief over te 
nemen. ‘Natuurlijk vereist de machine onderhoud, 
zo’n 20 minuten per dag, bijvoorbeeld om de filters 
schoon te maken. Bovendien houden we een oogje 
in het zeil om verkalking in de ketel te voor

komen. Maar onze relatie met leverancier Gebr. 
Bonenkamp is goed. Als het echt noodzakelijk is, 
worden de problemen bij ons op locatie zo snel 
mogelijk opgelost.’ 

eenvoudige bediening
RMN besloot al in 2008 over te stappen op de 
heetwatermethode om onkruid op verharding 
te bestrijden. Sindsdien heeft RMN meerdere 
machines aangeschaft. Al die machines bestrijden 
onkruid op basis van heet water, maar ze doen dat 
volgens twee verschillende principes. ‘De Empas-
units onderscheiden zich doordat ze eenvoudiger 
zijn te bedienen. Daardoor hebben nieuwe machi-
nisten de techniek sneller onder de knie’, merkt 
Murk op. ‘Ook komt het water in de Empas-unit 
sneller op temperatuur. Dat scheelt in de kosten.’ 
Murk schat dat de Empas-units daarmee het voor-
deligst zijn. ‘Maar dat verschil is maar marginaal’, 
benadrukt hij. ‘De machinist kan handmatig secties 
aan- of uitzetten, afhankelijk van de hoeveelheid te 
bestrijden onkruid op straat. Die wil nog weleens 
verschillen, waardoor het moeilijk meetbaar is 
welke oplossing nu sneller werkt.’ 

Begin bij de basis
Om onkruid op verharding effectief te bestrijden, is 
het belangrijk dat alle werkzaamheden goed wor-
den gepland, zo pleit Murk. ‘Uitgangspunt moet 
zijn dat je de veegroutes structureel onder controle 
hebt. Pas wanneer dat zo is, kun je het beheren van 
onkruid op verharding beter in de hand houden.’ 
Om die verharding onkruidvrij te houden, is er 
de keuze uit vele mogelijkheden. Wie daarbij op 
zoek is naar een eenvoudig te bedienen unit die 
gebruikmaakt van kokend water om het onkruid in 
de kiem te smoren, doet er verstandig aan de MCB-
serie van Empas te overwegen.  

TECHNIEK

De leveranciers van  

alternatieve oplossingen  

om onkruid op verharding  

te bestrijden hebben  

niet stilgezeten

De wagens van RMN zijn een vertrouwd beeld in het midden van het land.

Marcel Murk De Empas MCB-Twin kan eenvoudig op elk onderstel 

worden geplaatst.

De Empas-machines zijn eenvoudig te bedienen. 
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Om onkruid op verharding 

effectief te bestrijden, is  

het belangrijk dat alle  

werkzaamheden goed  

worden gepland

TheRMISCh ONKRuIDBeheeR
Bij het thermisch beheren van onkruid wordt 
kokend water in de knop van het onkruid 
gespoten. Door de hitte barst de celstructuur 
en komen er eiwitten vrij die gaan stollen. 
Vervolgens sterft de onkruidplant af. Dit proces 
dient regelmatig herhaald te worden. De fre-
quentie is afhankelijk van de plantensoort en 
de leeftijd van de plant. Met name in het begin 
dient dit regelmatig te worden gedaan. Wanneer 
men het beheer van onkruid op verharding 
helemaal op orde heeft, zouden vier spuitrondes 
voor onkruidbeheer per jaar moeten volstaan. 
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Voorstelrondje
Een kort voorstelrondje van de nieuwste aanwinsten bij Heatweed: Douwe de 
Winter en Jan Piet Barneveld. Douwe de Winter heeft brede ervaring opge-
daan bij Ford Motor Company en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, maar 
hoefde niet lang te twijfelen toen hij een paar maanden geleden werd 

 
 

gevraagd om voor het nieuwe Heatweed Technologies GmbH te komen  
werken. De Winter: ‘Ik kende de producten, de markt en het potentieel al uit 
mijn Wave-tijd van 2010 tot begin 2014. Erg leuk om weer aan de slag te gaan 
bij mijn oude liefde. Met de gecombineerde kracht van Heatweed AS en Max 
Holder liggen er nieuwe mogelijkheden om het succes verder uit te bouwen. 
Als chief operating officer houd ik me bij Heatweed Technologies GmbH bezig 
met de dagelijkse bedrijfsvoering. Het innovatieve karakter van de machines 
en het milieuvriendelijke aspect van de methode spreken mij daarbij het 
meest aan.’

Sinds augustus 2017 werkt Jan Piet Barneveld als business controller bij 
Heatweed Technologies GmbH. De afgelopen jaren is hij werkzaam geweest 
als business consultant en risico-analist bij een landelijk accountantskantoor 
en een grote Nederlandse bank. Met zijn ervaring hoopt hij een belangrijke 
bijdrage te leveren aan het verder optimaliseren van de internationale bedrijfs-
voering van Heatweed Technologies GmbH.an

In maart dit jaar nam heatweed Technologies Gmbh de bedrijfsactiviteiten van Wave Weed Control over: een mooie stap. Ook na deze overname is de 

organisatie nog steeds groeiende. er is nieuw personeel aangenomen, terwijl het bedrijf ook verder werkt aan het bieden van totaaloplossingen voor 

bijvoorbeeld gemeenten. Wij zetten de belangrijkste bedrijfsactiviteiten voor u op een rijtje.

Heatweed breidt 
verder uit
Stijgende lijn houdt aan met nieuw personeel en machines

Douwe de Winter Jan Piet Barneveld
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Invasieve soorten-reductieprogramma 
Van gemeenten tot golfbaaneigenaren en van 
groenvoorzieners tot wegbeheerders: niemand 
kan meer om het onkruid Japanse duizendknoop 
heen. In de media is al ruimschoots aan bod geko-
men dat deze invasieve soort de omgeving over-
heerst door ernstige schade aan planten, biodi-
versiteit en culturele omgeving aan te richten. De 
beruchte woekeraar verdrijft in het ergste geval 
ook de inheemse planten. Heatweed heeft het 
beste antwoord op de EU-richtlijn 1143/2014: ‘…
Iedere terreineigenaar is verplicht om de invasieve 
soorten op de EU-lijst te bestrijden...’: het invasie-
ve soorten-reductieprogramma, afgekort ISRP.

Het invasieve soorten-reductieprogramma is een 
online managementsysteem waarmee de gebrui-
ker direct toegang heeft tot (wetenschappelijk) 

bewezen methoden per plantensoort, om  
invasieve soorten te beheersen of uit te roeien. 
Het programma bestaat uit eenvoudige stappen 
waarmee de woekeraars succesvol kunnen  
worden ingedamd. Naast deze gebruiks- 
vriendelijke online omgeving wordt er  
ondersteuning geboden door middel van een  
training, die van belang is om het gewenste  
resultaat te behalen. 
 
Meer informatie over de lopende onderzoeken is 
te vinden op heatweed.com/nl/invasieve-soorten/.

Aanhanger heatweed Mid 22/8
Bij Heatweed gaat het om de juiste kennis en een goed gedocumenteerde, 
beproefde en veilige methode. Jan van der Zanden, customer success manager 
bij Heatweed, benadrukt de innovatieve kant van Heatweed: ‘Naast het delen 
van onze kennis besteden wij ook aandacht aan een totaaloplossing die passend 
is voor de klant. Toekomst, duurzaamheid, effectiviteit en technologische  
ontwikkelingen staan hierbij centraal. Zo heeft Heatweed onlangs een mobiele 
en compacte trailer voor de Mid 22/8 geïntroduceerd.’

Deze professionele aanhanger, ontworpen voor de Heatweed Mid 22/8, biedt 
gemeenten, ondernemingen, woningcorporaties en begraafplaatsen een  
totaaloplossing. Omdat de aanhanger ook geschikt is voor rijbewijs B, is de 
enkelasser door iedereen te gebruiken. Door de compacte afmetingen is dit  
een uitstekende aanvulling op de Heatweed Mid 22/8: een onkruidbestrijdings-
machine die speciaal is ontwikkeld voor de behandeling van middelgrote  
gebieden. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen  
met een lokale Heatweed-dealer. 
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Hovenier Marcel Visser:  
‘Er gaat niks boven een  
Japanse motor’
(Dubbelzijdige) Echo-heggenschaar gaat volgens gebruiker lang mee 
en stoort weinig

Volgens Johan Teeuwen van importeur Eurogarden 
is de Echo HC2810, een van de gereedschappen 
waarmee Eurogarden naar Groen Techniek Holland 
komt, vooral geschikt voor hoveniers en groen-
voorzieners. De zes Echo-heggenschaarmodellen 
variëren van lichtgewicht instapmodellen voor 
consumenten zonder draaibaar handvat en een 
heggenschaar voor professionals tot een mix van 
deze twee. Er zijn ook twee enkelzijdig snijdende 
heggenscharen, waarbij vooral de bladlengte tot 
bijna 100 cm opvalt. De variatie tussen de model-
len zit verder vooral in de bladlengte en de mes-
sensnelheid. 

Hoogwaardige componenten
Echo presenteert de HC2810 als een high end heg-
genschaar. Johan Teeuwen van Eurogarden: ‘Er is 
niet beknibbeld op het aandrijfmechanisme. Het 
drijfwerk bestaat uit een excentriek die met twee 

drijfstangen verbonden is met de messen. Hij is 
meervoudig gelagerd, doordat de drijfstangen 
aan het excentriek verbonden zijn via een stalen 
naaldlagerkrans. Dat is een complexe component, 
bestaande uit vele naaldjes die verzameld zijn 
in een metalen kooi. Het excentriek zit met twee 
naaldlagers gelagerd in de behuizing. Als het 
aandrijfmechanisme bestaat uit gewone glijlagers 
van staal of zelfs brons, slijt het sneller. De messen 
zijn dubbel werkend en dubbel snijdend en ze zijn 
drievoudig geslepen.’

Afhankelijk van dealers in de buurt
Hovenier Marcel Visser werkte circa 25 jaar geleden 
bij een hovenier die uitsluitend werkte met Echo-
machines van Helthuis, de toenmalige importeur. 
‘Vroeger stond Echo vooral bekend om de bladbla-
zers, maar omdat ik het gereedschap goed kende, 
wist ik dat ook de heggenscharen superieur waren. 

Toen ik jaren later mijn eigen bedrijf begon, zat 
er geen Echo-dealer in de buurt. Wel een Stihl-
leverancier. Omdat ik het belangrijk vind om zo 
veel mogelijk van één merk te hebben zodat ik met 
alles bij één dealerpunt terecht kan, is het meeste 
gereedschap in mijn bedrijf van Stihl. Op een 
gegeven moment kwam ik erachter dat ik bij de 
leverancier van Stihl ook Echo kon krijgen. Zo zie je 
maar dat het dealernetwerk erg belangrijk is voor 
de bekendheid van een merk. Sindsdien zijn mijn 
vijf enkelvoudige heggenscharen altijd van Echo. 
Ook heb ik een stokzaag en een stokheggenschaar 
van Echo.’

Nooit storing
Visser heeft heel wat merken uitgeprobeerd, maar 
Echo steekt volgens hem echt boven de rest uit. 
‘De Japanse motor heeft nooit storingen, in tegen-
stelling tot andere motoren, zoals de 4-Mix-motor 

De nieuwe Echo HC2810-heggenschaar is een van de zes heggenschaarmodellen van Echo-importeur Eurogarden. Vorig jaar werd de heggenschaar 

gepresenteerd en in april werden de eerste modellen verkocht. Hovenier Marcel Visser, die het grootste deel zijn gereedschap van Stihl heeft, kiest al 

jarenlang pertinent voor enkelzijdige heggenscharen van Echo. Onlangs schafte hij ook de dubbelzijdige heggenschaar van Echo aan. Vakblad Stad en 

Groen vraagt hem in aanloop naar Groen Techniek Holland naar zijn praktijkervaring als gebruiker.

Auteur: Santi Raats
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van Stihl. Bij mijn bladblazers moeten de kleppen 
regelmatig worden bijgesteld bij de dealer. Bij een 
tweetaktmachine hoeft dat niet: hoe minder bewe-
gende delen een motor heeft, hoe minder kans op 
storingen.’

Antivibratiesysteem
Volgens Visser is de trillingreductie perfect door 
het gebruik van goede rubbers en veren. ‘Ik kan 
er uren mee werken. Ik heb eens gewerkt met 
een heggenschaar van een ander merk. Die kon 
ik slechts een halfuur vasthouden door de hevige 
trillingen. Er bestaan dus grote verschillen tussen 
heggenscharen en die verschillen zijn niet eens 
bijzonder sterk terug te zien in de prijs.’
Wanneer het vakblad deze opmerking aan 
Teeuwen voorlegt, antwoordt deze: ‘Het antivibra-
tiesysteem werkt zo: de motorunit is verbonden 
aan het handgrepenframe door middel van veren. 
De vering dempt veel trillingen. De HC2810-
heggenschaar heeft een hoge ergonomie en is 
eenvoudig te bedienen met een 180° draaibaar 
handvat.’

Messen lang goed
Visser gaat verder: ‘De messen van de Echo-
heggenscharen zijn van staal en blijven veel langer 
goed dan de andere heggenscharen die ik gebruikt 
heb. Om een voorbeeld te geven: je kunt een week 
zwaar hout knippen voordat je de messen moet 
slijpen. Bij heggenscharen van andere merken 
moet dat veel eerder.’

Handmatig versleutelen om te slijpen
Sinds april heeft Visser ook de dubbelzijdige heg-
genschaar van Echo. De enkelzijdige schaar slijt 
wat sneller dan de dubbelzijdige schaar, maar ook 
bij de dubbelzijdige HC2810 geldt: als je de mes-
sen wilt slijpen, kun je die eenvoudig van buitenaf 
met een handmatige schroefbeweging laten bewe-
gen vanuit stilstand. Je bent dus niet meer afhan-
kelijk van de stand van de messen op het moment 
dat je het gas loslaat. Want dan kunnen de messen 

net ongunstig staan, zodat je er niet goed bij kunt 
met de slijptol en je de heggenschaar opnieuw 
moet aan- en uitzetten, hopend op een gunstige 
messenstand. Visser: ‘Slijpen gaat snel: ik zet de 
heggenschaar stil, versleutel iets en kan direct 
slijpen.’

Emissierichting
Een van de verkoopargumenten van de nieuwe 
Echo-heggenschaar is de verbeterde uitlaatpijp. 
Waar bij de andere modellen de uitlaatgassen de 
haag in worden geblazen, met als risico dat de 
gebruiker de uitlaatgassen voortdurend inademt, 
loopt de uitlaatpijp bij deze heggenschaar in de 
lengterichting van het schaarblad, waardoor de 
gebruiker minder last zou hebben van de uitlaat-
gassen. Ook is er een nieuwe luchtstroom voor de 
koeling: normaal gesproken loopt deze langs de 
cilinder naar de uitlaat, maar nu loopt er ook een 
luchtstroom naar de brandstoftank. Aanzuigen 
kan alleen bij het starterhuis en er worden dus 
geen takjes of blaadjes aangezogen. Zo blijven 
de motorcompartimenten schoon en wordt het 
vuil weggeblazen van de machine. Visser: ‘Op zich 
geven deze verbeteringen voor mij niet de door-
slag. Belangrijk is dat de messen lang meegaan en 
dat de motor weinig storingen laat zien.’

Vet inspuiten
Naast een smeernippel voor de vetpomp is er een 
tweede opening. Particulieren, bijvoorbeeld, die 
niet over een vetpomp beschikken, kunnen daar 
met de hand rechtstreeks vanuit de tube vet in 
spuiten. Dat maakt Visser wat minder uit. ‘Ach, zo 
vaak hoeft een heggenschaar niet gesmeerd te 
worden. Dat gebeurt ook al bij de dealer.’
De HC2810 heeft verder een standaard knipbe-
veiliging aan de neus, zodat het blad geen schade 
oploopt als de gebruiker naar de grond toe knipt. 
De effectieve snijlengte van het dubbele mes 
bedraagt 62,4 cm, het aantal decibellen LPA 99,8 
en LWA 107,4. Bij maximale belasting is het brand-
stofverbruik 0,54 L/h en kan er dus tussen de 40 en 
50 minuten worden gewerkt met een volle tank.

Duurzaamheid
De heggenschaar is nog maar net op de markt. 
Teeuwen verwacht dat over een paar jaar het ware 
kwaliteitsverschil met heggenscharen van andere 
merken zal blijken. ‘Dan merken de gebruikers dat 
de Echo-heggenschaar aanzienlijk minder storin-
gen heeft en langer meegaat.’

‘Belangrijk is dat de 

messen lang meegaan 

en dat de motor weinig 

storingen laat zien’

Hovenier Marcel Visser aan het werk met de Echo-heggenschaar

Knipbescherming aan de voorzijde van de heggenschaar

Marcel Visser Johan Teeuwen

Echo is een van de merken van fabrikant Yamabiko uit Japan. De motoren komen uit Japan. Een groot 
deel van de productie is gevestigd in de VS, waar Echo een groot marktaandeel heeft. Echo is al vanaf 
de jaren 80 in Nederland. Nadat het merk werd ondergebracht bij verschillende importeurs, werd het 
Belgische EuroGarden in 2010 Echo-importeur voor de hele Benelux. EuroGarden is een snel groeiende 
Echo-importeur: in Nederland telt Echo zo’n 86 dealers, in België 162 en in Luxemburg 4. Echo heeft 
de ambitie om het Europese marktaandeel te vergroten en investeert de komende jaren vooral in 
dit werelddeel. Yamabiko opende in 2014 een Europese vestiging in het Belgische Wavre: Yamabiko 
Europe. In november 2014 nam Yamabiko, strevend naar marktvergroting in Europa, Belrobotics over.
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Hovenier Van Amelsfoort:  
‘Na jarenlang handmatig  
plukken was dit heetwater-
machientje een uitkomst!’
Mini heetwateronkruidbestrijdingsmachine komt op alle moeilijke plekken

Van Amelsfoort schafte de Heatweed Mini 14/6 
in 2016 aan. ‘We hebben van tevoren goed over-
wogen welke techniek we zouden toepassen. 
Branden had nadelen, volgens ons. Daarom zijn we 
overgeschakeld op de heetwatertechniek. Het was 
doorslaggevend dat de Mini ook in kleine tuinen 
in te zetten is en op plekken komt waar de grote 
heetwatermachine – die huren we in –, en aanhan-
ger of pick-up niet kunnen komen. Hij is zo flexibel 
dat hij op kleine paden van 80 cm ingezet kan wor-
den en door kleine poortjes heen kan, zowel op 
onze camping van 0,7 hectare als in tuinen en op 
begraafplaatsen. Ook gebruiken we de hogedruk-
lans om mee te reinigen. We kunnen de druk zelf 
tussen de 50 en 100 bar instellen en de tempera-
tuur tussen de 80 en de 100 graden Celsius.’

Duurzaamheid is duurder
Als Van Amelsfoort naar de klant gaat, wordt de 
Heatweed Mini voor het transport op een aan-
hangwagen gezet. ‘Maar hij is zelfrijdend. Je duwt 
hem handmatig vooruit. Natuurlijk is dit een tijdro-
vende methode. We lopen stapvoets wanneer we 
onkruid bestrijden. Dat gaat een stuk trager dan bij 
bestrijding met chemie; het kost manuren. Maar 
het is geen moeilijke machine, dus je hoeft niet 
je beste hoveniers erop te zetten. Wij hebben een 
uitgesproken bedrijfsfilosofie: we gebruiken niets 
wat tegennatuurlijk is. Dus ook niet in het onkruid-
beheer. We hebben onze tuinaanleg en het onder-
houd ingesteld op de preventie van onkruid door 
middel van bemesting, zodat de planten snel slui-
ten. Daarnaast zorgen we voor laagbegroeiing en 
maken we bewuste bestratingskeuzes voor zo wei-
nig mogelijk naden. Ook kunnen we voegmiddelen 

Theo van Amelsfoort wist vijf jaar geleden al 

wat hij wilde: geen gif meer spuiten. De hove-

nier en campingeigenaar plukte en schoffelde 

alles handmatig. Toen de heetwatertechniek 

goed doorontwikkeld werd, was hij verguld en 

schafte hij de Heatweed Mini 14/6 aan. ‘Ik kan 

nu de puntjes op de i zetten voor de klant.’

Auteur: Santi Raats
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toepassen in de voegen en proberen we weinig 
aan te leggen in schaduwgebieden, omdat daar 
de kans op algen en mos groter is. We doen er op 
voorhand al alles aan om de onkruiddruk minder 
te maken. Onze concurrenten zijn altijd goedkoper 
geweest, maar we hebben ons altijd aan ons con-
cept gehouden. Op een gegeven moment bleken 
we een klantenkring aan te trekken die dezelfde 
idealen heeft als wij. Toen de heetwatermachine 
uitkwam, waren we erg blij: we kunnen de tuinen 
en terreinen nu tiptop afleveren.’

Van Amelsfoort is tevreden over de heetwatertech-
niek, maar maakt zich geen illusies: ‘Je moet altijd 
terugkomen, zo’n vier keer per jaar. Dat is al een 
verschil vergeleken met branden, want dan moet je 
zo’n zes keer terugkomen. De terugkomfrequentie 
is overigens afhankelijk van de weersomstandighe-

den. Als er groeizaam weer volgt op een behande-
ling, komt het onkruidplantje weer tot leven en 
moet je er nog een keer overheen.’

Aansluiting op waterleiding
De machine wordt standaard geleverd met 
onkruidlansen, een hogedruklans en een water-
tank van 500 liter. Van Amelsfoort heeft de optie 
van de tank niet aangeschaft. ‘Wij sluiten hem 
rechtstreeks via de slang op de waterleiding aan 
met een haspel, of op een kraan. Met een tank 
is hij minder flexibel; je kunt er bijvoorbeeld niet 
mee door een poort.’ Het eerste seizoen dat Van 
Amelsfoort de Heatweed Mini gebruikte, had hij 
een slang van 15 meter. ‘Dat bleek onpraktisch te 
zijn. We moesten de machine daardoor te vaak ver-
plaatsen. We hebben nu een slang van 30 meter.’

Inzichten
Het is volgens de hovenier en campingeigenaar 
moeilijk om een prijs per vierkante meter te bere-
kenen. ‘Het hangt af van het soort terrein dat we 
behandelen. Is er veel schaduw en mos? Zijn het 
grote tegels met weinig naden, of kleinere tegels 
met grote naden en dus veel onkruid? Wij bere-
kenen op basis van het gewerkte aantal uren. We 
hebben wel inzichten opgedaan na een seizoen: 
het is heel belangrijk om de onkruiddruk voor te 
blijven. Meteen na de winter, eind maart, begin 
april, wanneer de eerste onkruidontwikkeling zich 
laat zien, moet je al ingrijpen. Dan blijf je de grote 
bladvormen en bladpollen voor. Later in het sei-
zoen, bijvoorbeeld in juni, vegen we eerst de gro-
ver gevormde onkruiden los. Pas daarna behande-
len we met heet water. Als we niet eerst borstelen, 
heeft heet water nauwelijks zin.’ 

Geluid en verbruik
De Heatweed Mini 14/6 geeft een geluid af van 
68 dB. ‘De motor van de brander die het water 
opwarmt, hoor je, maar dat is niet storend. Het 
stoort me niet dat we opwarmen met brandstof. 
Prijs- en milieutechnisch gezien is dit het beste 
wat er nu voorhanden is. Je kunt ook elektrisch 
verwarmen, maar dat vraagt óók veel stroom. We 

gebruiken nu alleen 230 volt voor de aansturing 
van de waterdruk, de watertemperatuur, de pomp 
en de elektromotor.’

Aanpassingen
Niet alleen is Van Amelsfoort overgestapt op een 
langere slang, ook heeft hij de machine afgelopen 
winter laten aanpassen. ‘Omdat de Heatweed Mini 
14/6 op rubberen wielen staat, gaat hij schudden 
tijdens het vervoer op de aanhangwagen. Wanneer 
we hem vastbonden, trok er iets krom. We hebben 
er een beugel aan laten maken om hem goed vast 
te kunnen zetten. Daardoor loopt het gebruik van 
de Heatweed Mini 14/6 nu gesmeerd.’

Doorberekenen in de prijs
Alhoewel chemievrij onkruidbeheer tijdrovender 
is dan de inzet van chemie, is Van Amelsfoort erg 
blij met de heetwatertechniek. ‘Als je niet aan goed 
personeel kunt komen, ben je drie keer zo veel 
tijd kwijt als een hovenier die chemisch onkruid 
bestrijdt. Wij vergelijken de huidige situatie liever 
met toen wij al het onkruid handmatig verwijder-
den: we hoeven nu nog maar half zo vaak over de 
bestrating heen als voorheen. Onze klanten den-
ken allemaal milieuvriendelijk en hebben begrip 
voor de aangeschafte techniek. We kunnen de kos-
ten van de heetwaterbestrijding dus een op een 
doorberekenen.’ 

1000 liter-tank
Leon Hondshorst van hoveniersbedrijf Batzz Tuinen 
stapte op de Heatweed Mini 14/6 over omdat vast-
goedbedrijven dit begonnen te vragen.  

‘Door onze bedrijfsfilosofie: 

niks tegennatuurlijks,  

zijn concurrenten altijd 

goedkoper geweest’

Hij is zo flexibel dat hij op 

kleine paden van 80 cm 

ingezet kan worden en door 

kleine poortjes heen kan

Theo van Amelsfoort met de Heatweed Mini 14/6

4 min. leestijd
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‘We hebben de machine in de bus staan en werken 
van daaruit met een slang van 45 meter. We nemen 
zelf een tank van 1000 liter mee, gevuld met sloot-
water. De Heatweed-machine zuigt het water uit 
de tank en verwarmt het vervolgens. We hebben 
er goede ervaringen mee: de onkruidplanten gaan 
meteen dood. We komen vier keer per jaar terug 
op een locatie. Twee maanden geleden moesten 
we een keer extra terugkomen, doordat er een 
warme, regenachtige periode aanbrak. Maar in de 
regel werkt de Heatweed prima en de klantenreac-
ties zijn goed.’

Heatweed geeft verder onderstaande  
specificaties over de Heatweed Mini 14/6 op:

Afmetingen: 100 x 51,5 x 83 cm
Capaciteit:  950-1250 m2/dag (14 hectare 
per seizoen)
Waterverbruik onkruidbestrijding: 6 liter/minuut
Druk onkruidbestrijding: 0,1 bar
Druk reiniging: Instelbaar tussen 50-100 bar
Watertemperatuur reiniging: Instelbaar tussen  
80 en 100 graden Celsius
Inhoud watertank: 500 liter 
Aandrijving/motor: elektrisch, 230 V
Aantal branders: 1
Brandstof brander: diesel/Aspen D-biodiesel
Tankinhoud brander: 18 liter
Emissieclassificatie: > Euro 6
Slang: 1 x 15 meter

Van Amelsfoort: ‘De terugkomfrequentie is afhankelijk van de weersomstandigheden. Als er groeizaam weer volgt op een 
behandeling, komt het onkruidplantje weer tot leven en moet je er nog een keer overheen.’

‘Als we grote onkruidplanten 

niet eerst borstelen, heeft 

heet water nauwelijks zin.’
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Tattersall (Farwick Groen- 
specialisten): Deze klepelmaaier 
is ongeëvenaard als het gaat  
om total cost of ownership 
Machine bijna blind gekocht

De nieuwe driedelige klepelmaaier van Toro heeft 
een Kubota-viercilinder-turbodieselmotor met 
een vermogen van 44 pk (3000 tpm) met hydrau-
lische vierwielaandrijving. De maximumsnelheid 
bedraagt 25 km per uur, achteruit 11 km per uur. 
De van elkaar onafhankelijke en hydraulisch aan-
gedreven klepelmaaideks hebben elk een breedte 
van 76,2 cm en een diameter van 27,5 cm. De 
totale maaibreedte is variabel van 76,2 tot 212 cm. 
Toro heeft voor de fijne toepassing van de maaier 
zogeheten Tempest-klepelmessen ontworpen voor 
in de maaidekken. De bestuurder kan het platform 
waarop hij zit kantelen.

Alle maaiers van hetzelfde merk
Farwick Groenspecialisten uit Enschede is 
een hoveniersbedrijf dat al meer dan 100 jaar 

bestaat en daarom het predicaat ‘Bij Koninklijke 
Beschikking Hofleverancier’ draagt. Het bedrijf 
legt zich breed toe op openbaar groen, particu-
liere tuinen, daktuinen, infra, boomverzorging en 
onkruidbeheer. Het werkt sinds april 2017 met de 
allernieuwste Toro LT-F3000. Commercieel manager 
Frederik Tattersall, verantwoordelijk voor o.a. het 
materieel van de organisatie: ‘We hebben een Toro-
cirkelmaaier 4000D met een maaibreedte van 335 
cm en een Toro 7210 zero turn-maaier, maar we 
hadden nog geen klepelmaaier van Toro. Omdat 
we een gemeentelijke maaiopdracht erbij kregen, 
moesten we onze maaimachinevloot uitbreiden. 
We hebben voor Toro gekozen omdat we zeer 
tevreden zijn over onze andere Toro-machines. 
Uiteindelijk draait het om de betrouwbaarheid en 
de kosten van het materieel. Toro heeft gewoon-

weg de laagste cost of ownership. Roberine heb-
ben we ook nog even in gedachten gehad, maar 
we hadden geen enkele aanleiding om van merk 
te switchen. We hebben de Toro LT-F3000 bijna 
blind gekocht; we hebben hem heel kort en onder 
goede omstandigheden getest. Gelukkig is alles 
goed uitgepakt.’

Lang en kort gras
Volgens Jean Heybroek is de Toro LT-F3000 vooral 
geschikt in de openbare groenvoorziening, van 
sport- en speelvelden tot wegbermen en grasvel-
den die maar drie of vier keer per jaar gemaaid 
hoeven te worden. Met andere woorden: hij is 
geschikt om zowel lang als kort gras mee te maai-
en en dus een goede vervanger van kooi- en cirkel-
maaiers. Tattersall beaamt dat: ‘We merken dat hij 

Farwick Groenspecialisten heeft de Toro LT-F3000 klepelmaaier bijna blind gekocht, zo overtuigd is het bedrijf van de kwaliteiten van de rode machines. 

Tattersall: ‘We hebben hem heel kort getest en gelukkig is alles goed uitgepakt.’. LT-F3000 klepelmaaier de nieuwste uitvoering van de driedelige  

klepelmaaier van Toro, die vorig jaar op de markt verscheen. 

Auteur: Santi Raats

5 min. leestijd
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erg wendbaar is doordat hij zo compact is. Dit blijft 
hij ook onder natte omstandigheden en wanneer 
het gras hoog is.’

Spreiding en maaibeeld
Tattersall merkt een verschil met de cirkelmaaier. 
‘De LT-F3000 geeft een betere spreiding dan de 
4000D; er liggen na het maaien geen hoopjes gras 
op het veld. Ook in deze groeizame periode kun je 
bij overmacht soms eens een maaibeurt overslaan. 
De klepelmaaier verpulvert het afgemaaide gras 
helemaal en verspreidt het dan mooi over het veld. 
Vooral als het regent, is het spreidingsbeeld beter 
dan bij de cirkelmaaier; de laatste laat dan lelijke 
plekken achter, terwijl de cirkelmaaier onder goede 
omstandigheden een mooier beeld geeft en een 
betere kwaliteit van maaien dan een klepelmaaier. 
Dit verfijnen gebeurt door de speciaal ontwikkelde 
messen: de Tempest-messen. De LT-F3000 is daar-
entegen wat langzamer dan de cirkelmaaier. Maar 
zeker voor het reguliere maaiwerk in het stedelijk 
groen en voor de grotere particuliere maaiklussen 
waarbij je kwaliteit moet leveren is hij geschikt.’

Kinderziekte
Een kinderziekte is inmiddels verholpen. De kle-
pelunits zakten in de transportstand af en toe wat 
naar beneden. Dit is inmiddels verholpen. Farwick 
zet de klepelmaaier vijf dagen per week in en 
maait er kleine groenstroken langs invalswegen 

en hoofdwegen mee, maar ook grote gazons in 
wijken, bij scholen en op terreinen in het indu-
striegebied die ruwer zijn met meer kruidachtige 
planten. Het bedrijf heeft een vaste machinist op 
de LT-F3000. ‘Hij is een zeer ervaren machinist en 
is heel wat machines gewend. Deze maaier bevalt 
hem prima. De stoel zit comfortabel en de Walter 
Mauser-cabine is degelijk en goed. De machine 
volgt de grond uitstekend. De maaier heeft fourw-
heeldrive en de tractie is erg goed, ook onder natte 
omstandigheden. Dat is op zich een prestatie, 
want met de ruim 300 kilo wegende cabine met 
airco erbij is het totale gewicht van de maaier niet 
gering. De maaidekken werken onafhankelijk van 
elkaar, waardoor de machinist bijna alle moeilijk te 
maaien stukken kan meepakken.’ 

Totale kosten
Volgens Tattersall is het grote voordeel van de 
Toro-machines de lage total cost of ownership. 
Volgens Jean Heybroek is ook de klepelmaaier 
interessant wanneer men een beperkt budget 
heeft. Tattersall: ‘We hebben ook een driedelige 
cirkelmaaier van Ransomes, type HR6010, maar dat 
is een drama! De onderhoudskosten zijn extreem 
hoog. Na 300 draaiuren had hij een nieuwe motor 
nodig, nu, bij 1400 draaiuren, is de motor wéér aan 
vervanging toe, en dan hebben we het nog niet 
over alle kleine storingen. Jammer, want het maai-
beeld van de Ransomes is perfect! Deze taferelen 
hebben we nog nooit meegemaakt met onze Toro-
machines. Die zijn altijd makkelijk en tegen relatief 
lage kosten te onderhouden, de onderdelen zijn 
makkelijk uit te wisselen en altijd op voorraad bij 
de importeur of dealer. De machines worden door 
onze Toro-dealer, H. Koop in De Lutte, zeer goed 
onderhouden. Het mooie van Toro is dat je overal 
makkelijk bij kunt; het is hetzelfde als bij je auto 
de motorkap openen. Soms komt de monteur op 
locatie onderhoud plegen. Maar zelfs dan is het 
aantal onderhoudsmanuren die worden besteed 
aan onze Toro-machines extreem laag.’ 

Verbruik
Het brandstofverbruik is gunstig, volgens Tattersall: 
‘We kunnen bijna een volle dag maaien op een 
45,7 liter-tank. Het precieze verbruik hangt af van 
de hoogte van het gras en de mate van weerstand 
die de machine ondervindt. Maar het verbruik 
wijkt niet negatief af van wat we vooraf hadden 
ingeschat.’ 

‘We hebben de LT-F3000 

bijna blind gekocht en het 

pakte goed uit’

‘Vooral onder natte  

omstandigheden geeft hij 

een mooier beeld dan een 

klepelmaaier’

Links: Frederik Tattersall

‘Onderdelen zijn  

uitwisselbaar en altijd  

op voorraad
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Een sportpark omtoveren tot 
Vierdaagse-camping
Weer een Iseki voor de gemeente Nijmegen, omdat die zo makkelijk is

Het Japanse Iseki & Co werd in 1926 opgericht. 
Het bedrijf bouwt in eigen beheer tractoren met 
een vermogen van 14 tot 117 pk en is daarnaast 
producent van dieselzitmaaiers, professionele 
frontmaaiers en tweewielige tractoren. In 1971 
werd de eerste Europese vestiging in Brussel 
geopend en inmiddels heeft Iseki in heel Europa 
gerenommeerde importeurs, zoals Van der Haeghe 
BV in Geldermalsen. De Iseki-producten worden via 
geautoriseerde dealers verkocht. Hierdoor krijgen 
klanten de juiste informatie en zijn ze verzekerd 
van goede aftersales en service. De importeur 
zorgt voor de jaarlijkse scholing van de technici en 
alle dealers zijn aangesloten op een nachtexpres-
systeem voor onderdelen. 

In 2016 introduceerde Iseki de nieuwe serie TG 
6000-compacttrekkers. Met een cilinderinhoud van 
1498 tot 2216 cc, drie- en viercilindermotoren en 
common rail-techniek voor de hogere vermogens, 
leveren deze motoren alle benodigde kracht die 
nodig is voor het uitvoeren van het onderhoud op 
sportvelden en golfbanen.

Heel precies werken
De gemeente Nijmegen beschikte al over drie 
Iseki-machines – twee exemplaren van de TM3265 
en een TM3215 – voordat in januari de vierde werd 
geleverd: type TG 6490. Nijmegen heeft achttien 
sportparken, die in drie rayons zijn verdeeld, met 
zowel kunstgras als natuurgras. De Iseki-machine 
springt overal bij waar het nodig is. Loetje Janssen, 

Omdat de andere drie types van Iseki de  

gemeente Nijmegen al zo goed bevielen,  

werd opnieuw voor een trekker van dit merk  

gekozen: de Iseki TG 6490. ‘Onze’ Loetje  

Janssen, sportparkbeheerder bij de gemeente 

Nijmegen, heeft er nog nooit problemen mee 

gehad. ‘Alles zit erop. Hij voldoet echt aan al 

onze behoeften en het is ook een leuke tractor 

om te zien.’

Auteur: Sylvia de Witt

Loetje Janssen met de Iseki 6490
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sportparkbeheerder bij de gemeente Nijmegen, 
is erg enthousiast over de trekkers van Iseki. Ook 
met dit nieuwe model kan hij heel precies werken 
en het heeft nogal wat voordelen voor het gebruik 
met werktuigen. Vooral het feit dat de trekker voor 
allerlei verschillende werkzaamheden inzetbaar is, 
stemt hem positief. ‘Door het winterse weer kon ik 
de Iseki direct inzetten voor het strooien van het 
wegdek. In de winter heb ik er een ploeg en een 
strooidek op zitten en nu, tijdens het seizoen op de 
sportvelden, zit er een voorlader op, een bak voor 
het schuiven van grind, grond en houtsnippers 
– een soort bulldozer dus – en ook heb ik er dan 
een kar achter hangen. Maar er kan bijvoorbeeld 
ook een borstel of een blazer op. Je kunt erop aan-
brengen wat je nodig hebt. Dat is echt de reden 
waarom de keus weer op een Iseki viel. Anders zou 
je voor elke activiteit een andere machine moeten 
aanschaffen. Omdat de andere drie types van Iseki 
ons goed bevielen, hebben we dus opnieuw voor 
een trekker van dit merk gekozen. We hebben er 
nog nooit problemen mee gehad. Het past alle-
maal goed bij elkaar.’

Bedieningsgemak
Problemen of niet, op zijn tijd moet er toch 
onderhoud worden gepleegd. Door het ergono-
mische ontwerp met een gladdere profielkap is 
het motorcompartiment nu nog makkelijker te 
bereiken. Daarnaast is de cabine groter, is er meer 
hoofdruimte en zijn er bredere deuropeningen 
en airconditioning. Ook ROPS is beschikbaar op 
alle modellen. De mechanische transmissie zorgt 
ervoor dat je altijd exact dezelfde rijsnelheid hebt. 
Doordat er 24 versnellingen zijn, is er een juiste 
rijsnelheid voor ieder type werktuig. De achttraps-
powershift zorgt ervoor dat je kunt schakelen 
zonder te koppelen. Ook het kunnen schakelen 
onder last, zonder te koppelen, draagt bij aan het 
bedieningsgemak. 

De Iseki TG 6490 heeft een hydrostatische aan-
drijving voorzien van drie groepen. De hydrostaat 
heeft standaard een elektronische cruisecontrol 
met memory stand. Hierdoor kun je eenvoudig de 
vooraf ingestelde rijsnelheid weer oproepen. 
‘Erg handig’, vindt Janssen.

Dual clutch-transmissie
Passie en techniek zijn niet altijd makkelijk te com-
bineren; dat weet iedereen. Toch is Iseki er met de 
dual clutch-transmissie in geslaagd om deze per-
fect in harmonie te brengen. Daarbij werd rekening 
gehouden met de wensen van de gebruiker. De 
dual clutch-transmissie is bij een aantal modellen 
toegepast en ook de Iseki TG 6490 heeft zo’n trans-
missie. Deze transmissie werkt volgens het principe 
van een direct geschakelde transmissie, bestaande 
uit twee deelgroepen. Beide deelgroepen worden 
naargelang de ingeschakelde versnelling met de 
motor verbonden. Dit maakt zowel manuele als 
automatische bediening mogelijk, waarmee de 
voordelen van mechanische transmissie met het 
comfort van automatische schakeling worden 
gecombineerd. Schakelen zonder krachtonderbre-
king, dus.

Verder schakelt de autostopfunctie de aftakas uit 
bij het heffen door de hefinrichting achteraan. De 

autoliftfunctie schakelt de hefinrichting achteraan 
automatisch omhoog bij het achteruit rijden.

Alles zit erop
‘Dit werkt allemaal perfect’, zegt Janssen, die ook 
het vermogen van dit model prijst. ‘Deze trekker 
heeft een viercilinder-dieselmotor met een vermo-
gen van 50 pk, maar zit uiteraard op de Europese 
norm. Het is een automaat, maar je kunt een 
extra versnelling inzetten. Voor en achter is er een 
aftakas, hij heeft vierwielaandrijving, 24 versnel-
lingen en er zit een speciale cabine op, zodat je 
niet onnodig veel stof binnenkrijgt. Alles zit erop. 
Hij voldoet echt aan al onze behoeften. En met zijn 
luxe uitvoering is het ook nog een leuke tractor om 
te zien. Hij bevalt heel goed.’ 

Op het moment dat wij hem spreken, is Janssen 
bezig met de voorbereidingen op de Nijmeegse 
Vierdaagse. ‘Er hangt nu een platte kar achter de 
Iseki. Alles wat er verplaatst moet worden, ver-
voeren we met deze kar: afvalbakken, banken, 
hekwerk. Want dit sportpark wordt omgetoverd tot 
Vierdaagse-camping.’

‘Ik zit heerlijk comfortabel en heb een luchtgeveer-
de stoel, die ik op elke gewenste stand kan zetten. 
Of er nu een lichte of een zware persoon op gaat 
zitten, dat maakt niks uit: de stoel kan gewoon 
worden aangepast aan het gewicht. De trekker 
heeft ook een comfortabele bediening en ik kan 
alle functies heel gemakkelijk aansturen. Ik kan het 
niet anders zeggen: hij rijdt echt jofel.’ 

Ik zit heerlijk comfortabel en 

heb een luchtgeveerde stoel 

die ik op elke gewenste 

stand kan zetten

Nijmegen heeft achttien 

sportparken, die in drie  

rayons zijn verdeeld,  

met zowel kunstgras als 

natuurgras

4 min. leestijd

Loetje Janssen met de Iseki 6490
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gebruik van STIHL MotoMix® nu ook genieten van 1 jaar extra garantie op uw STIHL machines. 

Onze volledige actievoorwaarden en het registratieformulier 
vindt u op www.stihl.nl/motomix.
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STIHL MotoMix®, de ideale brandstof voor uw STIHL machines
Gebruik STIHL MotoMix® voor optimaal onderhoud van uw STIHL machines. Deze kant-en-klare brandstof is beter voor het 
milieu, voor uzelf maar ook voor uw machines. De speciaal samengestelde brandstof zorgt voor een vlotte start en optimale 
acceleratie, verlengt de levensduur van uw STIHL machines en is minstens 5 jaar houdbaar. Bovendien kan u bij uitsluitend 
gebruik van STIHL MotoMix® nu ook genieten van 1 jaar extra garantie op uw STIHL machines. 

Onze volledige actievoorwaarden en het registratieformulier 
vindt u op www.stihl.nl/motomix.

1 jaar extra garantie op uw STIHL machine 
bij gebruik van STIHL MotoMix®
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Op verzoek van Van Stipdonk Groenvoorziening voorziet Bomford zijn radiografische taludmaaier voortaan af fabriek van een transportband. 

Auteur: Guy Oldenkotte

Taludmaaier af fabriek 
voorzien van transportband  
Bestek staat niet toe dat maaisel achterblijft.  
Een transportband vormt de oplossing

Van Stipdonk Groenvoorziening maait op verschil-
lende locaties het talud van wegen. Het bestek 
waarmee wordt gewerkt, staat echter niet toe 
dat er maaisel achterblijft. ‘Vandaar dat wij met 
GTJ Trading het gesprek zijn aangegaan om een 
Bomford-maaier te voorzien van een transport-
band, zodat we het maaisel direct kunnen afvoe-
ren’, zo motiveert Dirk-Jan van Stipdonk de ontwik-
keling. De machine die straks naar Van Stipdonk 
Landschapsinrichting gaat, zal tijdens de beurs 
Groentechniek Holland te bezichtigen zijn op de 
stand van GTJ Trading. 

Met Green Technology Janssen (GTJ) specialiseert 
Peter Janssen zich sinds 2013 in machines voor 
het beheer en onderhoud van vegetatie in sloten, 
bermen, rivieren, meren en het openbaar groen. 
Janssen kan daarbij terugvallen op de ervaring die 
hij sinds 1986 heeft opgebouwd. Vandaar dat GTJ 
Trading de merken HEN Trading, Berky, Müthing en 
Bomford Turner vertegenwoordigt. GTJ Trading wil 
Groen Techniek Holland aangrijpen om met name 

een nieuwe ontwikkeling van die laatste fabrikant 
voor het voetlicht te brengen. ‘Het gaat daarbij 
om de Bomford Flailbot-radiografisch bediende 
klepelmaaier, die af fabriek al is voorzien van een 
geïntegreerde transportband. Op die manier wordt 
het maaisel zijdelings afgevoerd’, zegt Janssen. 

Bomford-klepelmaaiers zijn al een bekende ver-
schijning en ook de toepassing van een transport-
band om het maaisel af te voeren is niet nieuw. 
Wel nieuw is dat Bomford dit nu zelf op de fabriek 
al installeert. De machine is speciaal voor Van 
Stipdonk Landschapsinrichting uit Geldrop ontwik-
keld.’ 

Idee wordt gemeengoed
Het idee van Van Stipdonk Landschapsinrichting 
is dermate goed ontvangen bij Bomford, dat de 
Engelse fabrikant van maaioplossingen beslo-
ten heeft de transportband voortaan eveneens 
af fabriek aan te bieden. ‘Gebruikers van deze 
machine hebben dus straks een maaier die meteen 

in orde is. Die hoeven niet meer in te zitten over 
CE-keur als ze dat later elders laten doen’, zo moti-
veert Peter Janssen van GTJ Trading het besluit. Hij 
is ervan overtuigd dat de ontwikkeling zal bijdra-
gen aan de kwaliteit van het maaiwerk. ‘Door het 
op de fabriek te laten doen, weet je ook zeker dat 
de balans in orde is. Het maaibeeld zal dus mooier 
zijn.’ En de maaier komt nauwelijks verder voor op 
de machine te zitten. ‘Nu is het mogelijk om de 
balans van de hele unit beter te beheersen.’

GTJ Trading biedt vier verschillende Bomfords aan. 
Deze versie kenmerkt zich door haar lage brand-
stofgebruik, het lage geluidsniveau dat ze produ-
ceert en de onafhankelijk in breedte verstelbare 
tracks. ‘Dat geeft meer stabiliteit, waardoor het vei-
liger werken is op taluds en moeilijk begaanbare 
terreinen.’ Ook Dirk-Jan van Stipdonk is blij met 
deze verbetering. ‘Dat zal ons straks meer capaci-
teit en vermogen geven bij het maaien.’

De nieuwe Berky Trac kwam 

tot stand met input van 

Duitse waterschappen.
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Peter Janssen roemt echter ook de verbeterde 
bediening van de machine. ‘Die is zeer luxe. 
Wanneer de machine draait, draait de bediening 
mee. Het werkt dus hetzelfde als een minikraan. 
De machinist heeft daardoor altijd goed zicht 
op het werk dat hij doet en op de omgeving.’ 
Overigens zal het exemplaar dat aan Van Stipdonk 
Landschapsinrichting wordt geleverd, voorzien zijn 
van radiografische besturing. Die stelt de machinist 
in staat om de machine tot op een afstand van 150 
meter te bedienen. ‘Met die radiografische bestu-
ring wordt ook de transportband bediend. Nu is 
het mogelijk om naar links en rechts te draaien en 
de snelheid van de transportband onafhankelijk te 
regelen’, aldus Peter Janssen.

Zelfrijdende armmaaier
Naast de Bomford-maaier zal GTJ Trading ook de 
nieuwe Berky Trac-zelfrijdende armmaaier pre-
senteren tijdens Groentechniek Holland. ‘Deze 
nieuwe machine is na drie jaar testen in Duitsland 
bij enkele waterschappen nu eindelijk vrijgegeven 

voor verkoop. Dit jaar is de eerste serie gebouwd 
en afgeleverd’, zegt Janssen daarover. De maaiarm 
is helemaal opnieuw ontwikkeld en kan tot 9 meter 
van de machine af maaien. ‘Dankzij de vernieuwde 
aanpak heeft Berky nu een armmaaier die nog 
altijd veilig over de weg mag in Europa. Het voor-
deel is dat de arm nu een groter bereik heeft.’ De 
machine heeft een aftakas aan zowel de voor- als 
de achterzijde van de maaier. ‘Vorig jaar hebben 
we een eerste proefversie geïntroduceerd. Die is 
het afgelopen jaar doorontwikkeld, met de huidige 
versie als resultaat.’ 
Machinisten die straks met de Berky Trac moeten 
werken, kunnen dat comfortabel doen. ‘Vanaf de 
cabine heeft men een geweldig goed zicht en 
ook de ergonomie is beter.’ Omdat het hydrau-
lische systeem zich optimaal aanpast aan de 
werkzaamheden die worden uitgevoerd, blijft de 
brandstofconsumptie laag. ‘Zelfs bij een toerental 
van 1.600 omwentelingen per minuut heeft de 
maaiarm beschikking over de volledige kracht van 
het motorblok.’ 

Gebruikers van deze 

machine hebben dus 

straks een maaier die 

meteen in orde is

Dankzij de nieuwe Bomford-maaier kan Van Stipdonk straks veilig en goed het talud maaien.

4 min. leestijd
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Berky Trac on tour
Niet alleen heeft GTJ Trading ook deze machine 
tijdens Groentechniek Holland in zijn stand staan,  
de Berky Trac-zelfrijdende armmaaier zal de weken 
daarna ook een tour door Nederland maken. Zo 
probeert GTJ Trading de machine aan een zo groot 
mogelijk publiek te tonen. ‘We zullen deze maaier 
tonen in Zwolle, Doetinchem en Weert’, merkt 
Janssen op. ‘De exacte locaties en data zijn nog 
niet duidelijk, maar zodra daar meer over bekend 
is, zullen we dat via onze website en in de media 
bekendmaken.’ Rekent u er maar op dat u dat ook 
weer zult lezen in de diverse bladen van NWST.

Dankzij de vernieuwde  

aanpak heeft Berky nu een 

armmaaier die nog altijd 

veilig over de weg mag in 

Europa

Peter Janssen

De nieuwe Berky Trac voldoet aan alle regelgeving en mag dus over de weg.
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Gianni Ferrari springt in op 
stijgende vraag naar zeroturn-
maaiers en frontmaaiers met 
grasopvang
Lozeman Tuinmachines introduceert frontmaaier Turbo 4-Fifty  
en zeroturn-maaier Turbo Z440

Importeur Lozeman Tuinmachines komt naar de GTH-beurs met twee van zijn nieuwe Gianni Ferrari-frontmaaiers: de zeroturn-maaier Turbo Z440 en de 

Turbo 4-Fifty. Omdat beide machines kersvers op de markt zijn, zijn er in Nederland nog geen gebruikers met voldoende ervaring.       Auteur: Santi Raats

Zeroturn-maaier Turbo Z440
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Frontmaaier Turbo 4-Fifty is volgens Lozeman 
Tuinmachines een aanvulling op de huidige range 
modellen binnen de Turbo-serie. Gerben Lozeman: 
‘Dit topmodel heeft een 50 pk viercilinder Kubota-
dieselmotor; bij een toerental van 1600 toeren per 
minuut heeft het meer vermogen dan de vorige 
modellen. Deze frontmaaier heeft vierwielaan- 
drijving met twee rijsnelheden, waardoor de 
machine meer tractie heeft: in de eerste versnelling 
40 procent meer dan het model Turbo 4.’

Zuiniger en sneller
Doordat de machine met lager toerental kan maai-
en, is het brandstofverbruik volgens Lozeman ten 
opzichte van de Turbo 4 ook lager. De turbine van 
de Turbo-serie wordt daarnaast door een V-snaar 
aangedreven, wat ook zorgt voor minder brand-
stofverbruik ten opzichte van een hydraulisch aan-
gedreven turbine.

De Turbo 4-Fifty is sneller dan de Turbo 4: hij heeft 
een topsnelheid van 24 km per uur in de tweede 

versnelling. Het unieke opvangdek is hydraulisch 
te kantelen en is in deze klasse het breedst in de 
markt, met een werkbreedte van 170 cm. De maai-
er is voorzien van een grote opvangbak van 1400 
liter met een hydraulisch bediende achterklep en 
heeft een kiephoogte van 230 cm.

Maaibeeld
Lozeman stelt dat het beeld dat de Turbo 4-Fifty 
geeft het maaibeeld van een kooimaaier benadert. 
‘Het zwevende terreinvolgende maaidek en de 
perfecte grasopname, onder andere doordat de 
messchijven van het maaidek in tegenovergestelde 
richting draaien, zorgen voor een mooier beeld en 
objecten die in de turbine terechtkomen vormen 
geen gevaar. De krachtige turbine en de hoge 
draaisnelheid van de messen maken het “kooi-
maaierbeeld” mogelijk, ook wanneer het gras hoog 
staat en nat is.’

Vraag 
Er was in Nederland niet direct vraag vanuit de 

markt naar een topmodel, maar in Duitsland wel. 
‘Nu de machine beschikbaar is, zijn er zeker ook 
Nederlandse gebruikers die hun huidige front-
maaier met grasopvang willen inruilen voor een 
machine met meer vermogen en capaciteit’, aldus 
Lozeman.

Aanbouwwerktuigen
Voor de maaier zijn diverse originele Gianni Ferrari-
aanbouwwerktuigen leverbaar: een sneeuwschuif, 
sneeuwfrees, zijlossend (mulch)maaidek, achterlos-
send maaidek, verticuteermachine, klepelmaaier, 
bladzuigslang die direct aan de turbine gekoppeld 
kan worden en een veegmachine met waterspren-
kelinstallatie. Lozeman: ‘Bij de Turbo 4-Fifty is het 
een groot pluspunt dat je de turbine – die het gras 
vanuit het maaidek aanzuigt naar de grascontainer 
– kunt uitschakelen bij het gebruik van aanbouw-
werktuigen. We leveren daarnaast passende werk-
tuigen zoals een heggenschaar of onkruidbrander, 
waarbij de gastank in de grascontainer is weg-
gewerkt.’

Voor het minimaliseren van het brandstofverbruik 
maakt de machine gebruik van een gepatenteerd, 
zogeheten Dynamic Engine Control-systeem. 
Lozeman: ‘Dit houdt in dat de motor zijn toerental 
aanpast aan de stand van het rijpedaal, dat op 
een minimum gezet kan worden. De voordelen 
daarvan zijn minder geluid, minder verbruik en een 
groter bedieningscomfort, omdat je nu met het  
rijpedaal ook het motortoerental kunt bedienen.’ 

‘Er zijn zeker gebruikers die 

hun huidige frontmaaier  

met grasopvang willen  

ruilen voor meer vermogen 

en capaciteit'

‘Je zit meer in de  

machine dan erop’

Turbo 4-Fifty. Gerben Lozeman: ‘Door alle pluspunten zie je de vraag naar zeroturn-maaiers en frontmaaiers met grasopvang 
snel stijgen en dat staat lijnrecht tegenover de ontwikkelingen in de relatief moeilijke traditionele zitmaaiermarkt.’

4 min. leestijd
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Onderhoud
De koelradiator van de machine heeft een zelf- 
reinigende functie. ‘Zodra de machine uitgescha-
keld wordt, gaat de koelventilator in tegenoverge-
stelde richting draaien’, legt Lozeman uit. ‘De olie 
en filters moeten na 400 uur verwisseld worden; 
bij vergelijkbare motoren moet er al na 200 tot 
250 uur ververst en verwisseld worden. Alle onder-
delen van de turbine zijn opnieuw ontworpen. 
Deze nieuwe turbine maakt minder geluid, is snel-
ler en eenvoudiger te onderhouden en creëert  
20 procent meer luchtstroom.’  

Turbo Z440, zeroturn-maaier 
De zeroturn-serie is een relatief nieuwe serie van 
Gianni Ferrari. Lozeman: ‘Gianni Ferrari staat vooral 
bekend als pionier op het gebied van frontmaaiers 

met grasopvang. Hierin ligt ook de kracht van 
de fabrikant. Maar met deze kennis is het relatief 
eenvoudig om ook zeroturn-maaiers te bouwen; 
Gianni Ferrari heeft de kennis in huis en springt 
dus in op de stijgende vraag naar zeroturn-maaiers 
in Europa. De Z440 vult de bovenkant van de 
zeroturn-lijn aan.’

Stijgende animo voor zeroturns
Europa wordt er zich volgens Lozeman langzaam 
van bewust dat zeroturn-maaiers voordelen met 
zich meebrengen ten opzichte van traditionele zit-
maaiers. ‘Zo kan de bouw van de zeroturn-maaier 
vaak efficiënter en goedkoper’, aldus Lozeman. ‘De 
constructielengte van de zeroturn-maaier is vaak 
korter, waardoor het geheel goedkoper gebouwd 
kan worden. In combinatie met de stikbesturing 
en de nulgradendraaicirkel is de machine erg 
wendbaar en dat komt het maaiplezier en de maai-
kwaliteit ten goede. Ook zit de bestuurder meer 
“in” de machine dan “op” de machine, waardoor de 
gehele lichaamshouding meer ontspannen is en er 
zonder lichamelijke problemen meer uren gemaakt 
kunnen worden. Hierdoor ligt het zwaartepunt 
lager, wat de bestuurder een zekerder gevoel geeft 
omdat kantelen zo goed als onmogelijk is.’ 
Lozeman vertelt verder: ‘Andere pluspunten van de 
zeroturn-maaier zijn het eenvoudig in- en uitstap-
pen en de tijdsbesparing, omdat het maaigebied 
goed wordt afgewerkt en men niet nogmaals 
langs de bomen hoeft te gaan met een bosmaaier. 
Daarnaast is de zeroturn-maaier eenvoudiger en 
dus goedkoper in onderhoud, omdat je overal 
makkelijk bij kunt. Dat is bij de Turbo Z440 ook 
zeker het geval. Daarnaast heeft de machine een 
maaidek van 160 cm met onderhoudsvrije lager-
huizen, waardoor hij een hoge levensduur heeft. 
Door al deze pluspunten zie je de vraag naar 
zeroturn-maaiers en frontmaaiers met grasopvang 
snel stijgen en dat staat lijnrecht tegenover de 
ontwikkelingen in de relatief moeilijke traditionele 
zitmaaiermarkt.’ 

De Turbo Z440 heeft een 40 pk viercilinder Kubota-
dieselmotor; volgens Lozeman heeft deze zero-
turn-maaier het meeste vermogen in zijn klasse.  
De topsnelheid bedraagt 18 kilometer per uur.  
De Z440 heeft een goede tractie, doordat de 
transmissie bestaat uit twee (Danfoss) hydraulische 
zuigerpompen die twee hydraulische motoren 
aandrijven (één per wiel). De hydraulische motor is 
verbonden aan een vertragingsbak in een oliebad 
die door de tractiewielen wordt aangedreven. 

Het maaidek van de Turbo Z440 is hydraulisch op 
te klappen voor reiniging of onderhoud. Met één 
hendel is het 160 cm brede maaidek te verstellen 
van mulchdek tot achterlossend dek. Het dual cut-
maaidek voor mulch of achterlozing is 155 centi-
meter breed. Verder is de zeroturn-maaier voorzien 
van twee instelbare rijbedieningshendels en één 
bedieningspaneel voor de maai-inschakeling, de 
maaideklift en hydraulische aansluitingen voor 
de werktuigen. Qua aanbouwwerktuigen is er 
keuze uit maaidekken van 155 en 165 cm, klepel-
maaiers, een verticuteermachine en een sneeuw-
schuif. Dit zijn allemaal originele Gianni Ferrari-
aanbouwwerktuigen. 

Comfort
Volgens Lozeman is de Turbo Z440 gebruiks-
vriendelijk door de zitting met hoge rugleuning en 
verstelbare armleuningen. De zitting is optioneel 
met verwarming en luchtvering. Het complete 
zitplatform is afgemonteerd op antivibratie- 
rubberblokken. 

Gerben Lozeman

Turbo Z440

‘Met een zeroturn-maaier 

hoef je niet nogmaals  

langs de bomen te gaan  

met een bosmaaier’

Voor beide maaiers zijn 

diverse originele  

Gianni Ferrari-aanbouw-

werktuigen leverbaar
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Noviteiten HOAF 
Infrared Technology 
GTH-beurs voor Hoaf het moment om nieuwe apparatuur te tonen

Hoaf Infrared Technology introduceerde in 2017 verschillende nieuwe machines en verbeteringen. Een overzicht.

HOAF WeedAir® 75-hetelucht-
onkruidbrander
HOAF introduceert op GTH de 
HOAF WeedAir 75-heteluchton-
kruidbrander. Qua techniek is het 
nieuwste model gebaseerd op de 
WeedAir 100. Met een krachtige, 
elektrisch aangedreven ventilator 
wordt het onkruid(zaad) met een 
intense temperatuur van circa 700 
graden verwelkt. De geïntegreerde 
zijuitstoot zorgt ervoor dat ook het 
onkruid op moeilijk bereikbare plek-
ken langs muren, goten en rondom 
obstakels goed wordt behandeld. 
Het nieuwe model wordt aange-
boden met een originele Kersten 
K1500 GE-werktuigdrager. Omdat 
de WeedAir® 75 is uitgerust met een 
origineel Kersten-koppelstuk, zijn 
ook de K1500 GE-borsteluitvoeringen 
geschikt voor aanbouw op de HOAF 
WeedAir® 75. De HOAF WeedAir 75 is 
scharnierbaar aan de Kersten K1500 
gekoppeld, waardoor de combinatie 
eenvoudig de oprijplaten oprijdt.

HOAF WeedAir® 100-hetelucht-
onkruidbrander
Na de succesvolle introductie van 
de HOAF WeedAir 100® op GTH 
2015 toont HOAF er dit jaar een ver-
nieuwde uitvoering. De bescherm-
kap is vernieuwd en geeft door de 
aflopende kap een beter zicht op 
het onkruid vlak voor het werktuig. 
Nieuw is de sterke zijwaartse lucht-
stroom aan de rechterzijde die met 
een temperatuur van ca. 700°C het 
onkruid verwelkt. De zijbrander is 
voorzien van een elektrisch aange-
dreven ventilator die zorgt voor een 
intense temperatuur in combinatie 
met een krachtige luchtstroom. Het 
onkruid langs muren en in goten 
wordt hiermee daadkrachtig behan-
deld. De krachtige luchtstroom zorgt 
ervoor dat de zijbrander niet ver-
tragend werkt op de hoofdbrander. 
De zijbrander is rechts geplaatst en 
werkt evenals de hoofdbrander in de 
dampfase. Hij wordt separaat  
ontstoken en bewaakt met een  
branderautomaat.

HOAF WeedAir® 150-hetelucht-
onkruidbrander
In het voorjaar van 2017 heeft HOAF 
voor een klant een HOAF WeedAir® 
150 ontwikkeld. Deze unit werkt 
reeds enkele maanden naar volle 
tevredenheid bij de gebruiker. 
Speciaal voor GTH bouwt het bedrijf 
een identieke unit, uiteraard voorzien 
van de nieuw ontwikkelde zijuitstoot. 
De HOAF WeedAir® 150 is ontworpen 
op basis van de HOAF WeedAir® 100, 
waarbij rekening wordt gehouden 
met gewicht, compactheid en goed 
overzicht op de werkzaamheden. 
Met een werkbreedte van 150 cm 
kan het apparaat grote oppervlakten 
snel bewerken.

HOAF Weedstar® 100 
L-onkruidbrander
De vraag naar deze lichtgewicht 
alleskunner is afgelopen jaar sterk 
toegenomen. HOAF toont daarom 
ook het nieuwe model HOAF 
Weedstar 100® L. Met een nieuw 
vormgegeven beschermkap is de 
brander beter gestroomlijnd. Er is 
meer ruimte gecreëerd voor onder-
houd aan de branders, waardoor 
het onderhoud eenvoudig en snel 
kan worden uitgevoerd. Het optio-
neel verkrijgbare gasflesframe kan 
eenvoudig op de brander worden 
geplaatst.

ADVERTORIAL
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Niet rammelen, trillen of  
stinken en toch 40 kilometer 
per uur
Nimos BV loopt vooruit op de strengere EU-emissie-eisen van 2018

Nimos BV heeft een nieuw prototype van een 

elektrische werktuigdrager: de Posi-Trac. Deze 

bouwer van machines voor reiniging, groen-

beheer en onderhoud uit Rhenen baseerde 

de Posi-Trac op de populaire DM-Trac 205. Het 

voertuig zal begin 2018 in productie worden 

genomen.      

Auteur: Sylvia de Witt

De elektrische werktuigdrager Posi-Trac is geba-
seerd op de succesvolle en in de markt behoorlijk 
bekende werktuigdrager DM-Trac 205, die sinds 
2006 door Nimos gebouwd wordt. Qua afmetin-
gen, comfort en bediening is de Posi-Trac zelfs 
gelijk aan de DM-Trac 205. In januari van dit jaar 
werd de Posi-Trac al geïntroduceerd op de Groene 
Sector Vakbeurs Hardenberg. Nimos wilde hiermee 
laten zien welke kant het op wilde gaan. Volgens 
Harry Mulderij, technisch specialist bij Nimos, was 
het eerst namelijk nog de vraag of ze weer een 
nieuwe machine met een lagere emissie zouden 
introduceren of eentje zonder emissie. ‘We heb-
ben er goed over nagedacht en meegewogen dat 
in 2018 alle motoren moeten voldoen aan nog 
strengere EU-emissie-eisen. Dit brengt allerlei 
kosten met zich mee; je moet nieuwe machines 
ontwikkelen en andere motoren monteren. Maar 
dan stinkt de machine nog steeds, maakt hij nog 

steeds geluid en ook rijdt hij dan nog op diesel. 
Daarom hebben we besloten om een nieuw elek-
trisch voertuig te bouwen. We hadden al zes jaar 
ervaring met een elektrisch transportvoertuig, de 
MI-NITRAC 1.4E, die veel wordt aangeschaft voor 
het gebruik op begraafplaatsen. Dezelfde aandrij-
ving gebruiken we ook in de Posi-Trac, alleen heeft 
deze een zwaarder accupakket.’ 

Gegarandeerd vijf uur inzet
Het accupakket werd in februari getest in Zweden 
en Denemarken. In Zweden heeft Nimos veel klan-
ten en in Denemarken zit een importeur. 
Mulderij: ‘Juist vanwege de temperatuur zijn we er 
in februari naartoe gegaan om te testen, want elek-
trisch en kou vormen niet bepaald een ideale com-
binatie. Als het accupakket in die koude omgeving 
vier uur achtereen kan worden ingezet, zou dat in 
Nederland zeer zeker ook kunnen. De verwachting 
was dat er tussen de vier en vijf uur gewerkt zou 
kunnen werken met de Posi-Trac. We weten nu 
echter dat we er gegarandeerd vijf uur mee kun-
nen werken bij de inzet van zware werktuigen. 
Alle gebruikers waren na de test tevreden over de 
opbouw van de machine, het gebruikersgemak en 
de climate control die ook volledig elektrisch wordt 
aangedreven.’

Harrie Mulderij

In januari van dit jaar werd 

de Posi-Trac al geïntrodu-

ceerd op de Groene Sector 

Vakbeurs Hardenberg
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Elektrische voertuigen populair in Zweden 
Zweden is het land bij uitstek voor elektrische 
voertuigen, die daar al veel langer populair zijn dan 
in Nederland. Zo zag ’s werelds eerste stuk elektri-
sche snelweg vorig jaar het levenslicht in de buurt 
van de Zweedse stad Gävle. Boven een wegge-
deelte van zo’n twee kilometer, dat is omgedoopt 
tot E-Way, werd een bovenleiding aangelegd waar 
vrachtwagens die daarvoor zijn uitgerust, kunnen 
aankoppelen. Ze kunnen dan hun normale motor 
uitschakelen en dus zuiniger en schoner rijden. Dit 
is een belangrijke mijlpaal; er wordt nog onder-
zocht of het systeem in het hele land kan worden 
uitgerold.

‘Zweden denken echt heel anders’, vertelt Mulderij. 
‘Wij denken meer in euro’s; zij denken meer aan 
het milieu. Nederlanders vragen zich als eerste af 
hoeveel zo’n elektrisch voertuig kost en hoelang 
hij ermee kan rijden voordat de accu op is. In 
Zweden denken ze: mooie machine, die gaan we 
inzetten. Ze passen hun werk aan de capaciteit 
van de machine aan. Ze hebben een heel andere 
instelling.’

Geïntegreerde lader past in 230 volt- 
stopcontact
In de Posi-Trac zit een accupakket van 420 ampère 
per uur. Er kan ook een grotere accu van 600 
ampère in worden gemonteerd. Dan is het moge-
lijk zo’n zes tot zeven uur continu te werken. 
Deze elektrische werktuigdrager is voor 90 procent 
hetzelfde gebleven als de DM-Trac 205. Het com-
fort in de cabine en de bediening zijn gelijk aan die 
van de DM-Trac 205. Bestaande klanten die nu in 
deze elektrische variant stappen, zullen dit meteen 
herkennen. Verder is de Posi-Trac standaard uitge-
voerd met climate control en hij heeft geen emissie 
en een zeer laag geluidsniveau van maximaal 68 
dBA. Hij kan worden opgeladen door middel van 
een geïntegreerde lader, die gewoon in een 230 
volt-stopcontact past. De Posi-Trac kan worden 
ingezet om onkruid te borstelen of te branden, 
voor maaiwerkzaamheden, voor het vegen van vuil 
en tijdens de winterdienst voor het strooien van 
zout en het vegen en ruimen van sneeuw.

40 kilometer per uur
Een voertuig elektrisch aandrijven is natuurlijk 
niets nieuws; dat wordt al heel veel gedaan. Maar 
om er 40 kilometer per uur mee te kunnen rijden, 
dát is wat anders, vindt Mulderij. ‘En dat is mogelijk 
met de Posi-Trac. Hij heeft ook een behoorlijk grote 
massa. In de normale dieseluitvoering weegt zo’n 
werktuigdrager 1480 kilogram; deze weegt 1590 
kilogram. Dat moet wel vooruit gesleept worden 
en dan zit er nog niet eens een strooier of een 
maaidek op. Dat is een behoorlijk gewicht dat met 
40 kilometer per uur over de weg rijdt.’

Het voertuig is ook heel comfortabel om mee te 
werken, heeft Mulderij gehoord tijdens de test. 
‘Het verschil is gewoon bizar. Ik werk hier al jaren 
en heb al heel wat machines mee ontwikkeld. Maar 
bij deze werktuigdrager hoor je praktisch niks, 
alleen wat gezoem. Je zet hem op contact, gaat 
erin zitten en geeft gas. Je hoort niet dat de motor 

wordt gestart, het rammelt niet, het trilt niet en het 
stinkt niet.’

Bredere laadbak
Het is een prototype. Er wordt een vervolgmodel 
gebouwd met enkele kleine aanpassingen; zo kan 
de laadbak wat breder. ‘In Scandinavië wordt hij 
voornamelijk ingezet voor de winterdienst, dus 
voor het strooien en sneeuw schuiven. Zo’n strooi-
er moet in die bak passen; daarom kan hij wat bre-
der. Vanaf oktober ligt daar zo’n twintig, dertig cen-
timeter sneeuw en moet er flink gewerkt worden. 
Je kunt dan rustig om vijf uur ’s morgens beginnen 
in de steden, want je hoort niets. Je draait dan wel 
volledig elektrisch: het strooien gebeurt elektrisch 
én het voertuig is elektrisch.’

Onkruid borstelen
In Nederland zal de Posi-Trac waarschijnlijk vooral 
worden ingezet voor het borstelen en branden 
van onkruid. Nimos is een fervent aanhanger van 
de onkruidborsteltechniek en Nimos R&D streeft 
ernaar om een accu te ontwikkelen waarmee je 
een dag lang kunt werken. 

Mulderij: ‘Met zo’n voertuig rijd je wel twee dagen. 
Op een begraafplaats kan er ook nog 1400 kilo 
grond op. Dan hoef je hem maar om de twee 
dagen op te laden. De afstanden die je kunt rijden, 
zijn behoorlijk lang. Het gaat puur om de inzet van 
de werktuigen; die vragen stroom.’

Zweden is het land bij uit-

stek voor elektrische voer-

tuigen, die daar al veel 

langer populair zijn dan in 

Nederland
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Superhandig in stedelijk gebied
Wolterinck is altijd op zoek naar de beste technieken en kwam daardoor uit bij 
deze heteluchtmachine

Het Waalwijkse Weed Control is al jaren specialist in 
gifvrij onkruidbeheer. De systemen van dit bedrijf 
zijn duurzaam en erop gericht om zo min mogelijk 
schade toe te brengen aan de omgeving en het 
milieu. Dit alles met oog voor de veiligheid van de 
mensen die met de machines van Weed Control 
werken. Een goed voorbeeld daarvan is de Weed 
Control AIR-serie, die volgens het principe van ver-
hitting werkt, zonder brandrisico.
Weed Control eindigde met de Air Variator 100 
in november 2015 op de derde plaats voor de 
'Innovatieprijs' op vakbeurs Future Green City. Dit 
is een aanmoedigingsprijs voor bedrijven die aan-
tonen dat innovatie nodig is voor een duurzame, 
leefbare, groene en toekomstbestendige stad.

Heteluchtrecycling-principe
De Air Variator 100 werd twee jaar geleden geïn-
troduceerd op de beurs Groen Techniek Holland in 
Biddinghuizen. De machine werkt zowel preventief 
als curatief en kan wel 70 procent van de eigen 
energie besparen door deze te hergebruiken. Dit 
is bekend als het ‘heteluchtrecycling-principe’ van 
Weed Control. Zowel de stralingswarmte als de 
uitlaatgaswarmte van de verhittingsunit worden 
namelijk gebruikt voor de heteluchtcirculatie. Er 
is dus weinig warmteverlies, waardoor men heel 
duurzaam bezig is, met veruit de laagste kosten 
per bewerkte vierkante meter.

Het instellen van de luchtstroom naar links, rechts of in de lengterichting maakt het bewerken van gevels en obstakels in één werkgang mogelijk. Ide-

aal, vindt projectmanager Marvin Hendriks van Wolterinck BV. ‘Dat is een van de redenen waarom we voor de AIR Variator 100 hebben gekozen en niet 

voor een brander of een simpelere heteluchtmachine.’

Auteur: Sylvia de Witt

De Air Variator 100 werd 

twee jaar geleden  

geïntroduceerd op de  

beurs Groen Techniek 

Holland in Biddinghuizen



125Groen Techniek Holland

Variabele-luchtstroomfunctie
De Air Variator 100 is voortgekomen uit de succes-
volle Air Combi Comfort 100, met het verschil dat 
er een veelgevraagde optie in deze machine is ver-
werkt: een regelbare luchtstroom naar links, rechts 
of in de lengterichting. Door deze unieke variabele-
luchtstroomfunctie (ADS) is het bewerken van 
gevels en obstakels in één werkgang mogelijk. 
Hierdoor hoeft nagenoeg geen nabewerking meer 
te worden gedaan, wat weer minder arbeidsuren 
betekent.

‘Dit is echt een groot voordeel van de Air Variator’, 
meent projectmanager Marvin Hendriks van 
Wolterinck BV. Zij gebruiken de Air Variator nu zo’n 
twee jaar. ‘Dat je hem naar links en rechts kunt 
bewegen, is echt ideaal voor het behandelen van 
onkruid bij bijvoorbeeld gevels en muurtjes. Dat 
is zeker in stedelijk gebied heel handig, en daar 
zitten wij veel. Met een brander kun je dat niet 
bewerkstelligen en ook niet met een gewone hete-
luchtmachine. Dat is ook de reden waarom we voor 
de Air Variator 100 hebben gekozen en niet voor 
een brander of een simpelere heteluchtmachine. 
Daarbij is het fijn dat hij maar één meter breed is 
en dus makkelijk overal tussendoor kan.’ 

Heel gemakkelijk in het gebruik
Bij het ontwerp is er ook gedacht aan het bedie-
ningsgemak en het gebruikscomfort. Zo is de 
machine voorzien van een PLC-besturing met 

touchscreen en zijn onder meer de rijsnelheid, 
de gasdruk en de temperatuur gemakkelijk af te 
lezen. Met de eenvoudige bediening begeleidt dit 
systeem de chauffeur in begrijpelijke stappen tij-
dens het opstarten en het gebruik van de machine. 
Marvin Hendriks: ‘Heel handig en makkelijk, inder-
daad. Er komt duidelijk in beeld te staan wat je 
moet doen. Het is gewoon een kwestie van aanzet-
ten en zodra hij op bedrijfstemperatuur is, zegt hij: 
ga je gang!’

Gasverbruik van 2,5 kilo per draaiuur
Weed Control kiest voor lpg als brandstof, want 
onkruidbestrijding met lpg is goedkoop, efficiënt 
en het heeft een laag eigen gewicht. Door te wer-
ken met lpg hebben de machines van dit bedrijf 
een ongekend lage CO2-uitstoot en een roetuit-
stoot die verwaarloosbaar is. Alle machines van 
Weed Control zijn dan ook overal in te zetten, zelfs 

in binnensteden waar auto’s met een hoge roetuit-
stoot geweerd worden. 
De AIR Variator 100 heeft een gasverbruik van 
2,5 kilo per draaiuur. ‘Dat is veel minder dan de 
bekende branders’, zegt Marvin Hendriks. ‘Door het 
heteluchtrecycling-principe neemt het gasverbruik 
af. Je recyclet gas. En ik vind het ook een pluspunt 
van de Air Variator dat er veel minder brandgevaar 
is. Verder heeft hij een goede rijsnelheid van twee 
tot tweeënhalve kilometer per uur. Staat er veel 
onkruid, dan rijd je twee kilometer per uur; staat er 
weinig, dan rijd je tweeënhalve kilometer per uur.’ 

Je kunt constant doorgaan
Of Wolterinck over een paar jaar weer voor zou kie-
zen voor een AIR Variator 100, ligt volgens Marvin 
Hendriks aan de dan gebruikte techniek. ’Als dit 
dan nog steeds de beste techniek is, dan zeker. 
Want wij zijn als bedrijf altijd op zoek naar de beste 
technieken. Wij passen wel meerdere technieken 
toe, ook de heetwatertechniek. We kiezen over het 
algemeen voor heet water, maar in sommige geval-
len komt het gebruik van hete lucht ons beter uit. 
Vooral grote oppervlaktes en rechte stukken kun je 
beter met hete lucht dan met heet water behande-
len, want bij heet water heb je tankmomenten en 
dat is niet het geval bij hete lucht. Je hoeft alleen 
’s morgens de tank te vullen met gas en dan kun 
je de hele dag draaien. Je kunt dan constant door-
gaan. Dat is een groot voordeel.’

Licht in gewicht
De Air Variator 100 weegt zo’n 220 kilogram, bijna 
100 kilogram minder dan de Air Combi Comfort 
100. Hierdoor is hij geschikt voor een breder 
segment werktuigdragers. Verder zitten er voor-
zieningen op waarmee je hem universeel aan een 
bestaande werktuigdrager kunt aanbouwen. De 
werktuigdrager is dus ook ‘s winters te gebruiken 
voor gladheidsbestrijding, maar er kan ook een 
onkruidborstel of een maaimachine aangebouwd 
worden.

Marvin Hendriks: ‘Wij gebruiken de Air Variator 100 
ook op halfverharding. De machine is in zijn tota-
liteit lichter in gewicht, maar het hangt natuurlijk 
ook af van de machine waaraan hij bevestigd zit. 
De totale opbouw is lichter dan die van een heet-
watermachine en dat is erg prettig.’

4 min. leestijd
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De Husqvarna Professionele Accu Serie bieden de prestaties van benzine-
motoren, maar dan zonder de rook en het lawaai en met vrijwel geen trillingen. 
Ze zijn comfortabel in gebruik en kostenbesparend. Het opladen van de accu kost 
slechts een fractie van de prijs van een volle tank brandstof. Daarom verdienen 
onze accu's zich sneller terug dan u zou denken. En daarna maakt u elke keer 
winst bij het opladen.

Nieuwsgierig? Vraag vandaag nog een accu demo aan – husqvarna.nl/demo
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Drie demodagen lang hét vakevenement  
voor professionals in de openbare ruimte

•  ruim 450 merken op  
125.000 m2 beursterrein

•  groot aanbod exposities én 
demonstraties van machines  
en gereedschappen

•  op centrale locatie,  
goed bereikbaar en  
dichtbij parkeren


