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Ontwerp: Caspar Slijpen / Podium: IPV Delft 
Opdrachtgever: Gemeente  Schagen  
www.rots-maatwerk.nl    

Het centrum van Petten heeft een nieuwe impuls gekregen. Omdat Petten aan het strand 
ligt, komen elementen van de kust terug in het nieuwe dorpsplein. Rots maatwerk mocht 
verschillende elementen op het dorpsplein realiseren. Met de nieuwe inrichting van het 
dorpscentrum heeft Petten een levendig dorpsplein gekregen waar zeker in de zomer veel 
spelende kinderen te vinden zijn.

C E N T R U M P L E I N  P E T T E N

NATUURSTENEN VERHARDING, WATERSPIEGEL, FONTEINEN en LED VERLICHTING

Realisatie: 2016 
Foto: Ben ter Mull 

tel.: 0575 - 566565
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Bomen met karakter
Boomkwekerij Ebben kweekt bomen en planten vanuit vormgevingsoogpunt, gevoed door een rijke historie in de tuin- 
en landschapsarchitectuur. Aandacht voor innovatie in kleur, textuur en toepassing vormt daarbij het uitgangspunt. Plus het 
eigen groeikarakter en de natuurlijke identiteit van bomen en andere beplanting. Bij de een is dat grilligheid. Bij de ander 
het transparante bladerdak of de kleur van bast of blad. Vanuit die benadering ontstaan karakteristieke bomen die dankzij 
hun vormenrijkdom bijdragen aan sfeer, menselijke maat, groenbeleving, biodiversiteit en harmonie in de bebouwde 
omgeving. We nodigen u graag uit om op onze 450 hectare tellende kwekerij inspiratie op te doen.

Boomkwekerij Ebben  |  Beerseweg 45  |  5431 LB Cuijk 
T +31 485 312021  |  info@ebben.nl  |  www.ebben.nl  |  www.treeebb.nl
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22 Zwolle heeft het in 
de (groene) vingers  

Zwolle hoeft niet lang na te denken als wij wethouder Filip van As uitnodigen voor ons 

gebruikelijke interview met een bestuurder. Het enige waar de afdeling communicatie 

van de gemeente bezorgd over is: ‘Toont Zwolle zich hartje winter van zijn beste kant?’ 

Dat valt alleszins mee, en dat komt niet alleen doordat de bomen van Zwolle overdekt 

zijn met een prachtige winterse laag rijp.
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Gesponsorde bomen 
kleden nieuw multifunctioneel 
plein van Helicon aan

Leerlingen van de hoveniersopleiding van 

Helicon MBO Nijmegen hebben op 8 en 

9 februari bomen geplaatst in eveneens 

aangeboden cortenstalen boombakken. 

Dat gebeurde op het nieuw ingerichte plein 

tussen twee gloednieuwe praktijkhallen in. 

Boomkwekerij Udenhout heeft de bomen 

voor in de bakken gesponsord. Nu de  

bomen in de bakken staan, is het plein 

écht af. 

Nerds in weed control 

Het gerucht ging al lange tijd door de markt. 

Markleider Wave Weed Control stond in de etalage. 

De geruchten waren verder opvallend eensgezind 

over de nieuwe eigenaar: dat zou het Duitse Max 

Holder zijn, misschien niet de grootste, maar wel 

de beroemdste fabrikant van werktuigdragers. 

Toen de koop eenmaal was gesloten, bleek de 

uitkomst toch nog verassend. De koper was niet 

alleen het Duitse Max Holder GmbH, maar ook het 

Noorse Heatweed Technologies. 

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

Redactie & commercie
NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT Nijmegen
T 024-3602454
I www.stad-en-groen.nl
M info@nwst.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)

Abonnementen
Controlled circulation: Dit betekent dat alle  
professionals in de groene sector recht hebben  
op een gratis abonnement. Niet werkzaam in de groene 
sector 99,- 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.

ISSN: 2352-4634

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van  
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voor-
behouden. Deze berusten bij Boomzorg c.q. de betreffende 
auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, scan, fotokopie, 
elektronisch of op welke wijze dan ook. Boomzorg wordt  
tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs van 
tekstbijdragen in de vorm van artikelen of ingezonden brieven 
en/of makers van beeldmateriaal worden geacht daarvan op de 
hoogte te zijn en daarmee in te stemmen e.e.a. overeenkomstig 
de publicatie- en/of inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij de redactie 
ter inzage of op te vragen.

40 92
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Het wordt spetteren en spatteren in het 
heetwateronkruidbad 

De meeste aanbieders van heetwateronkruidmachines 

hebben hun roots in de wereld van het openbaar groen. 

Mantis ULV is daarop een duidelijke uitzondering. 

Deze Duitse aanbieder is door de overname van het 

Nederlandse Aqualutions ineens een speler van belang 

in de heetwateronkruidwereld, maar is groot geworden 

in de boomkwekerij. Verder wil het bedrijf een duidelijk 

alternatief bieden voor het marketinggeweld van  

Wave en Empas.

Hamamelis, de winterkoningin

De toverhazelaar is veruit de bekendste winterbloeier. De aantallen die gekweekt 

worden zijn niet hoog, mede omdat de plant vrijwel altijd als solitair wordt 

toegepast. Daarnaast is de teelt niet al te gemakkelijk en hebben de planten een 

relatief hoge kostprijs. Vrijwel iedere tuinliefhebber kent Hamamelis. De kleuren 

zijn vaak prachtig en de planten stelen ’s winters de show in menige tuin.

28
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Mantis verandert 
Aqualutions in 
Biomant Aqua
Mantis ULV verandert de naam Aqualutions in 
Biomant Aqua. De reden voor de naamsverande-
ring is het beter aansluiten bij de bestaande  
machinelijn van Mantis voor onkruidbestrijding 
met biologische middelen: de Biomant Herbi. 
Begin januari van dit jaar nam Mantis ULV het  
complete Aqualutions-programma over van 
Meclean. Mantis verkoopt de Biomant-machines, 
zoals deze nu heten, via zijn netwerk van verkoop- 
en servicepunten over de gehele wereld. Vanwege 
de sterk uitgebreide activiteiten in de Nederlandse 
vestiging van Mantis ULV in Vaassen is onlangs een 
nieuwe vestigingsmanager aangetrokken in de 
persoon van Harmen Frens. Hij heeft een achter-
grond en ruime ervaring in de groene sector en is 
inmiddels begonnen aan de verdere uitbouw van 
Mankar- en Biomant-activiteiten in Nederland en 
België. Dealers die al Aqualutions-machines ver-
kopen, blijven dit gewoon voortzetten, evenals de 
servicedienstverlening.

Meclean introduceert 
nieuwe hogedruk-
reiniger
Machinefabrikant Meclean introduceert per  
1 maart een nieuwe warmwaterhogedrukreiniger. 
Bijzonder aan deze hogedrukreiniger is dat deze 
Serie-B is uit te voeren met een functie voor heet-
wateronkruidbestrijden: Weedplus. De compacte 
vorm en het lage gewicht van de reinigings- 
machine maken het mogelijk om op moeilijk 
bereikbare plaatsen te reinigen en onkruid te 
bestrijden. Bij de WeedPLUS-functie wordt ook  
een spuitbalk op wielen (50 cm breed) en een  
lans met broeskop geleverd. Met de spuitbalk  
kan men met de juiste werksnelheid (2-3 km/h)  
tot wel 1500 m2 per uur behandelen. Het over-
schakelen van functie is alleen mogelijk door de 
juiste lans aan te brengen. In de hogedrukfunctie  
is de temperatuur te regelen tot 100 graden 
Celsius. De Serie-B heeft ook een koudwaterstand.

Antea houdt  
landelijke enquête 
Antea Group BV heeft een landelijke enquête 
uitgezet onder gemeenten over het beheer van 
openbaar groen en de openbare ruimte als geheel. 
In de enquête 'Is het gras groener bij de buren?' 
kunnen gemeentelijke programmamakers, beleids-
medewerkers en beheerders aangeven welke pres-
taties, ontwikkelingen en thema's van belang zijn 
bij het beheer en onderhoud van de buitenruimte. 
Met de enquête wil Antea benchmarkgemeenten 
vergelijken met andere gemeenten en in een 
breder perspectief plaatsen. De enquête kost vol-
gens Antea weinig tijd, is kosteloos en informatief. 
Deelnemende gemeenten ontvangen bericht over 
de resultaten. 

Succesvolle info-
dagen bij Lecoba
Lecoba heeft enkele succesvolle infodagen  
over chemievrij onkruidbeheer achter de rug.  
Op 9 en 10 februari kwamen ruim honderd 
belangstellenden af op verschillende sessies 
op het gebied van onkruidbestrijding. Bij de 
technische handelsonderneming in Wintelre 
vonden drie sessies plaats: 'Onkruidbeheer, 
toepasbaarheid en het verdienmodel erachter', 
'Optimaal beheer door middel van informatie-
technologie' en 'Verwachting en realisatie op 
elkaar afstemmen'. Aan elk van deze presenta-
ties ging een korte inleiding door Rob Basten 
vooraf. Basten: 'De kou weerhield de meeste 
enthousiaste deelnemers er niet van om zich 
ook uitgebreid in de praktijk te verdiepen. 
Velen gingen buiten in gesprek met partici-
perende toeleveranciers van Wave (inmiddels 
Heatweed Technologies), Van Dyck (multihog), 
Stierman, Weedheater en medewerkers van 
Lecoba. Daarbij kwamen de warme soep en 
broodjes worst door de kou extra goed tot 
hun recht.' Volgens Basten is het goed merk-
baar dat het deze winter voor veel aannemers 
in het groen, hoveniers en gemeentes dui-
delijk is geworden dat 'chemisch spuiten' nu 
verleden tijd is. 'Dit volgt uit de wet, maar ook 
maatschappelijk gezien is het nu not done. 
Wij bieden een breed scala aan machines die 
spuiten overbodig maken en proberen onze 
klanten daarbij zo veel mogelijk te ontzorgen. 
Daarbij beseffen we dat vooral in de periode 
tot en met mei voor aannemers vaak elke 
minuut inzetbaarheid van de machines telt.'



11www.stad-en-groen.nl

NIEUWS

GROENKEUR

MILIEUKEUR

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

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

Molenstraat 41b
4061 AB Ophemert

Groenkeur is een mooie stap 
richting de toekomst van 

onze kinderen

Boogaart Almere BV

De Paal 41 Almere-Haven

PB: 50236, 1305 AE Almere

T: 036-5311454

info@boogaartalmere.nl

www.boogaartalmere.nl

Ontwerp | Aanleg
Onderhoud | Beheer

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

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

Info@maarse.nl - www.maarse.nl 
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Krinkels vervangt  
stuwen in Urk
Het watersysteem in de gemeente Urk functio-
neert niet optimaal. Voor het peilbeheer wordt er 
water ingelaten, waardoor er in de zomerperiode 
blauwalgen kunnen ontstaan, wat de waterkwa-
liteit sterk vermindert. Om deze blauwalgproble-
matiek aan te pakken, is het noodzakelijk om het 
water beter te kunnen vasthouden door middel 
van stuwen. Door het toepassen van deze maat-
regel wordt het zelfreinigende vermogen van het 
watersysteem beter benut. Daarom heeft water-
schap Zuiderzeeland nieuwe geautomatiseerde 
stuwen laten plaatsen door Krinkels. Hiermee 
kan het waterpeil op afstand geregeld worden. 
De damwanden moeten ervoor zorgen dat het 
water beter gestuurd en vastgehouden kan wor-
den, waardoor de hevel verderop minder hoeft 
te draaien. Dat zorgt er weer voor dat er minder 
IJsselmeerwater in de singels terechtkomt.

Groeiende vraag naar 
personeel in groene 
sector
Groenbedrijven hebben vaak moeite om voldoen-
de gekwalificeerd personeel te vinden. Dat meldt 
het UWV op basis van eigen onderzoek. Volgens 
het UWV kent de groenvoorziening een groeiende 
vraag naar gekwalificeerd personeel. Door de  
economische groei, de vergrijzing en onvoldoen-

de instroom uit het onderwijs zal de personeels-
schaarste in een aantal sectoren, waaronder dus 
de groene sector, de komende jaren aanhouden, 
zo verwacht het UWV. In het groen is er vooral een 
tekort aan hoveniers van middelbaar beroeps-
niveau die vakbekwaam gespecialiseerd zijn.  
In diverse arbeidsmarktregio's is er vraag naar 
hoveniers. Hierbij is wel sprake van seizoens-
invloeden: vacatures doen zich vooral voor in het 
voorjaar. In de drukke maanden is het lastig om 
vakbekwame hoveniers te vinden, concludeert 
het UWV.

Loohorst doneert 
maaimachine aan 
prettuin
Op vrijdag 10 februari kreeg Loohorst 
Landscaping bezoek van Jaap Draaijer van de 
Prettuin Dop en Erwt, een groen initiatief om 
kinderen er bewust van te maken waar groen-
ten en fruit vandaan komen. Tijdens dit bezoek 
doneerde Loohorst een maaimachine om de 
werkzaamheden in de tuin wat gemakkelijker 
te maken. In Dop en Erwt kunnen kinderen 
leren waar nu precies groenten en fruit, kruiden 
en zaden vandaan komen. In de Dop en Erwt 
Prettuin worden kinderen geholpen weer con-
tact met de natuur in de tuin te maken. Hoe? 
Met speelse natuurworkshops voor scholen en 
particulieren. Om dit initiatief te ondersteunen, 
mocht Loohorst een grasmaaier overhandigen 
aan Jaap Draaijer, de beheerder van de tuin.



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!

Importeur van o.a. Orec. Bel 0481-371423 of kijk voor 
meer informatie of de dealer bij u in de buurt op: 
www.lozeman.nl

De Orec klepelmaaier is uitermate geschikt voor het 
klepelen van vaste planten in het voorjaar. Een Orec 
maakt het maaien onder lastige omstandigheden o.a. 
zeer schuine hellingen, kinderlijke eenvoudig.

®
GARDLINER

Snel & makkelijk te bestellen via www.gardliner.nl

Gratis
levering

kunststof

• Eenvoudige installatie
• Duurzaam eindresultaat
• Strakke lijnen & bochten
• Totaalpakketten
• Onzichtbare bevestiging

GARDLINER® 
Kantopsluitingssystemen

 verzinkt staal | cortenstaal
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Du Pré behaalt 
hoogste trede CO2-
prestatieladder
Groenvoorziener Du Pré Groenprojecten heeft de 
hoogste trede, trede 5 van de CO2-prestatieladder 
behaald. Daarmee beschikt het bedrijf nu over 
het CO2-bewust certificaat. Du Pré laat weten een 
ambitieus energie- en milieubeleid te onder- 
schrijven en met een eigen concreet programma 
te willen bijdragen aan de reductie van zijn CO2-
uitstoot. De groenvoorziener heeft de ambitie om 
in 2020 een CO2-reductie van 10 procent te reali-
seren in scope 1 en 2, dus in de uitstoot die door 
het bedrijf zelf wordt gegenereerd. Daarbij horen 
gerichte maatregelen die betrekking hebben op 
het brandstofgebruik. Het bedrijf zet in op bewust-
wordingsprogramma's voor alle medewerkers, 
zoals een chauffeurscursus: 'het nieuwe rijden', en 
meer toezicht op het onnodig laten draaien van 
motoren.

VHL start nieuwe hbo-
opleiding in Velp
Per september 2017 start Van Hall Larenstein in 
Velp met de vierjarige hbo-opleiding Management 
van de Leefomgeving. De opleiding leidt  
studenten op om met de nodige creativiteit 
diverse belanghebbenden bij elkaar te bren-
gen om samen de leefomgeving te verbeteren. 
Het aantal mensen dat in de stad woont, zal de 
komende jaren sterk toenemen. Bovendien zal 
klimaatverandering een groot effect hebben op 
de stad. Steden moeten daarom slimmer worden 
ingericht en beheerd om ze voor de inwoners 
leefbaar te houden. Steeds meer gemeenten bar-
sten van de duurzame ambities en steeds meer 
bedrijven, ontwerpers, bewoners en ondernemers 
werken op hun eigen manier aan een duurzame 
groene stad. Studenten Management van de 
Leefomgeving ontwikkelen slimme innovaties en 
bedenken haalbare en betaalbare oplossingen. 
De opleiding Management van de Leefomgeving 
biedt studenten een brede basis met vakken over 
gebiedsontwikkeling, bodem en water en (stads)
natuur, gecombineerd met vakken als innovatie, 
toegepaste aardrijkskunde, communicatie en eco-
nomie. Ze leren om uitdagingen in de stad op een 
innovatieve manier te bekijken en gebruikers te 
betrekken bij de organisatie en inrichting van hun 
leefomgeving.

André de Ruijter 
nieuwe bedrijfsleider 
Boogaart Almere
André de Ruijter is per 1 februari de nieuwe 
bedrijfsleider van Boogaart Almere. Zijn aanstelling 
is het gevolg van de fusie tussen Boogaart Almere 
en Eijkelboom Apeldoorn, die vorig jaar plaats-
vond. De Ruijter is nieuw bij Boogaart Almere. 
In het verleden werkte hij ruim achttien jaar bij 

een aannemingsbedrijf in Midden-Nederland, 
waarna hij in de zomer van 2015 overstapte naar 
Eijkelboom in Apeldoorn. 'Er was veel werk aan-
genomen voor Defensie en zo ben ik toen op het 
bedrijfsbureau aan het werk gegaan. Na een aan-
tal maanden kwam daar het werk van technisch 
manager voor de defensiewerken bij', aldus De 
Ruijter. Via de fusie van de twee bedrijven vond hij 
zijn weg naar Boogaart. 'We hebben ervoor geko-
zen om de beide bv's onder hun eigen naam voort 
te zetten. Zo kunnen we de naamsbekendheid bij 
onze opdrachtgevers behouden', aldus De Ruijter. 

Griffioen nu ook in Boskoop
Met ingang van dit jaar heeft Griffioen Wassenaar een nieuwe vestiging in gebruik genomen in 
Boskoop, met het oog op de uitbreiding van de activiteiten. Vanuit deze vestiging worden tuincentra 
in Noordwest-Europa voorzien van vaste planten in de bekende vierkante 11 centimeter-potten, het 
Hello Garden-concept. De vestiging in Wassenaar gaat zich volledig richten op vaste planten voor het 
openbaar groen, GreentoColour. Door deze twee onderdelen te scheiden, kunnen de interne en externe 
logistiek worden verbeterd.

Het GreentoColour-concept blijft zich ontwikkelen. Het sortiment vaste planten, dat moet voldoen 
aan 21 voorwaarden, wordt ook dit jaar weer uitgebreid. De soorten die mogen toetreden, worden in 
de praktijk getest en pas na gebleken geschiktheid meegenomen in de ontwerpen. Samen met Frank 
Groeneweg vormt Michelle de Roo sinds kort het ontwerpteam voor GreentoColour. De Roo heeft een 
achtergrond als landschapsontwerper en is in staat om beplantingen met vaste planten toe te passen in 
combinatie met andere beplantingstypen. 

Een goede grondvoorbereiding is een van de vier pijlers van het GreentoColour-concept. Dat is 
essentieel voor een succesvol resultaat. Aangezien er steeds meer opdrachten worden uitgevoerd op 
locaties waar extreem droge omstandigheden zich voordoen, heeft Griffioen samen met leveranciers 
een extra type mengsel ontwikkeld waarin de opslag van water belangrijk is. Binnenkort brengt 
Griffioen hierover meer naar buiten. 

NIEUWS



De definitieve fusie tussen Boogaart en Eijkelboom 
werd in december beklonken. 'Het komende 
halfjaar zal in het teken staan van het creëren 
van synergie tussen de twee bedrijven', vervolgt 
De Ruijter. 'We hebben nu nog twee bedrijven; 
die moeten op elkaar worden afgestemd tot één 
geheel dat dezelfde dingen doet. De komende tijd 
hoop ik verder te bouwen aan Boogaart Almere BV 
als onderdeel van de Eijk Groep.'

Rivierpark Nijmegen 
wint Bouwprijs
Het rivierpark Nijmegen heeft de Nederlandse 
Bouwprijs 2017 gewonnen in de categorie Civiele 
Kunstwerken. Dat werd 6 februari jl. bekend-
gemaakt tijdens een gala op de eerste dag van 
de Bouwbeurs in Utrecht. In het kader van het 
waterveiligheidsproject Ruimte voor de Waal werd 
de dijk 350 meter landinwaarts gelegd en een 
nevengeul gegraven. Hierdoor is Nijmegen beter 
beschermd tegen hoogwater, maar ook is in het 
hart van de stad een bijzonder rivierpark ontstaan 
met een eiland in de Waal. De jury constateert dat 
'Nijmegen erin is geslaagd met groot vakmanschap 
een enorme meerwaarde voor stad en ommelan-
den te creëren'. Wethouder Bert Velthuis: 'We zijn 
erg trots op deze prijs. Het bijzondere aan dit  
project is de combinatie van waterveiligheid, 
wonen en recreatie. Het rivierpark is uniek en nu 
al erg populair in Nijmegen.' Nijmegen heeft zich 
sterk gemaakt om met de rivieringreep ook de  
stedelijke kwaliteit van het gebied te vergroten. 
Op een deel van het eiland is ruimte voor bebou-
wing. De mogelijkheden voor watersport worden 
onderzocht en de komende tijd zullen er alvast 
tijdelijke initiatieven in het rivierpark zijn op het 
gebied van onder meer kunst en recreatie.
Het project Ruimte voor de Waal maakt deel uit 
van het landelijke programma Ruimte voor de 

Rivier om het Nederlandse rivierengebied beter 
te beschermen tegen hoogwater. Ruimte voor 
de Waal is uitgevoerd door de bouwcombinatie 
i-Lent (Dura Vermeer en Ploegam) in opdracht van 
Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen.
hardingen, fiets- en voetpaden aangelegd.

Eerste resultaten 
warmtebehandeling 
KBZ
Tijdens de Boominfodag presenteren André van 
Lammeren (WUR) en Erwin Suijkerbuijk (Prop 
Boomtechniek) de eerste resultaten van de warm-
tebehandeling in de strijd tegen kastanje- 
bloedingsziekte. Van Lammeren doet onderzoek 
naar de identificatie van de bacterie, het effect 
daarvan op de paardenkastanje en de mogelijk-
heid om de bacterie te bestrijden met warmte-

behandeling. Op de Boominfodag geeft hij een 
overzicht van praktijkproeven met de warmte-
behandeling die aan de basis stonden van de  
huidige methode. Suijkerbuijk vertelt over de  
achterliggende techniek en de voorwaarden 
voor een succesvolle behandeling. Ook besteedt 
hij aandacht aan vragen van boombeheerders. 
De Boominfodag vindt dit jaar plaats op 31 mei 
en 1 juni bij de hogeschool Van Hall Larenstein 
in Velp. Naast Van Lammeren en Suijkerbuijk 
spreken woensdag Hans Jacobse (VHL), Anja 
Koning (Loo Plan), mr. Jilles van Zinderen (Manz 
Legal), Craig Harrison (Forestry Commission 
London Manager), dr. ir. Jelle Hiemstra (WUR), 
Oliver Gaiser (BSB Gaiser) en de initiator van het 
evenement, Jan-Willem de Groot. Sprekers op 
donderdag zijn in elk geval prof. dr. Rolf Kehr 
(Hawk, Fakultät Ressourcenmanagement), Jelle 
Hiemstra, Jan-Willem de Groot en VHG Vakgroep 
Boomspecialisten. Het volledige programma volgt 
binnenkort.

We love making water work
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Hout chippen in 
Werkendam
VGR Groep was begin februari bezig met het 
chippen van gezaagde bomen in de gemeente 
Werkendam. De gemeente zaagt de bomen en VGR 
Groep versnippert ze ter plaatse, om de houtsnip-
pers vervolgens direct af te voeren naar de com-
postering in Almkerk. Daar zullen de houtsnippers, 
na gezeefd en gedroogd te zijn, gebruikt worden 
voor onder andere de houtsnipperketel die bij VGR 
in de showroom staat. Deze verwarmt het hele 
pand: van biomassa naar (bio-)energie. Ook het 
Biesbosch Museum heeft een houtsnipperketel 
en maakt daarbij gebruik van houtsnippers van 
VGR. De houtchips worden tevens geleverd aan 
Stadsverwarming.
De houtchips zijn bovendien geschikt voor bor-
ders, tussen de planten, wandelpaden, tuinpaden, 
terrassen en speelplaatsen. Verse houtsnippers 
geven de tuin een natuurlijke uitstraling en zijn 
voor veel meer doeleinden te gebruiken. VGR 
Groep verkoopt de houtsnippers zowel particulier 
als zakelijk.

Van Berkel verwerkt 
invasieve exoten
Van Berkel Biomassa & Bodemproducten is een 
zogenoemde 'Erkende verwerker invasieve exoten', 
waardoor het invasieve planten mag composteren. 
Invasieve exoten verdringen andere planten-
soorten en kunnen funderingen en dijklicha-
men aantasten. De meeste exoten maken grote 
hoeveelheden zaden aan die lang kiemkrachtig 
blijven, waardoor ze zich snel kunnen verspreiden. 
Zelfs wanneer ze zijn gemaaid, blijven de zaden 
vaak actief, waardoor ze net als de afgemaaide 
stengels weer uitgroeien tot volwaardige planten. 
Het onderwerken van maaisel en het afvoeren 
van grond waarin nog wortelresten zitten brengt 
verspreidingsrisico's met zich mee; op deze manier 
kunnen invasieve exoten zich gemakkelijk elders 
vestigen en wordt het probleem vergroot. Van 
Berkel Biomassa & Bodemproducten werkt met 
gecertificeerde systemen voor kwaliteitsborging. 
De gecontroleerde verwerking met een combinatie 
van hoge temperaturen, optimale vochtigheid en 
regelmatige omzetting zorgt voor een adequate 
processturing en maakt exoten onschadelijk. Van 
Berkel Biomassa & Bodemproducten was het eerste 
bedrijf in Nederland dat het certificaat 'Erkende 
verwerker van invasieve exoten' behaalde. Dit cer-
tificaat, uitgereikt door de BVOR, sluit aan bij het 
certificatieschema dat in september 2015 door de 
BVOR werd gelanceerd en specificeert eisen voor 
de gecontroleerde compostering van plantenres-
ten afkomstig van invasieve exoten. Deze eisen 
zijn strenger dan de bestaande wettelijke eisen 
en garanderen dat plantenresten en zaden van 
invasieve exoten onschadelijk worden gemaakt, 
waardoor verdere verspreiding wordt voorkomen. 
Een onafhankelijke certificeringsinstelling contro-
leert jaarlijks of aan alle eisen en voorwaarden is 
voldaan.

Onderzoek effecten 
groene plantenwand
Studenten van de opleiding Business, Building 
& Technology van Saxion Hogeschool Enschede 
voeren gedurende drie jaar metingen uit naar de 
effecten van een verticale plantenwand van 8 m2, 
aangelegd in de school. Studenten Bouwkunde en 
Bouwtechnische bedrijfskunde verrichten verschil-
lende metingen en voeren onderzoeken uit op 
het gebied van geluidsabsorptie, fijnstofopname, 
ventilatie, luchtvochtigheid en zuurstofproductie.  
Ook op technisch vlak bekijken ze hoe de groene 
wand verbeterd en verder verduurzaamd kan 
worden. Daarnaast worden de belevingseffecten 
van levend groen op de gebruikers van de ruimte, 
zoals comfort en sfeer, in kaart gebracht.

Moooz uit Beltrum heeft de installatie van het 
Livepanel-systeem verzorgd. De samenwerking 
tussen Moooz en Saxion kwam tot stand via 
Stichting Pioneering, die zich inzet voor vernieu-
wing van technologie en ondernemerschap in 
de regio Twente. Moooz koos voor het Livepanel-
systeem van Mobilane uit Leersum. De verwis-
selbare plantcassettes zijn ingeplant met snel-
groeiende en luchtzuiverende plantsoorten zoals 
Epipremnum, Scindapsus en Asplenium. Omdat 
de ruimte geen daglicht krijgt, zijn er speciale 
daglichtlampen aangebracht. 

De Nederlandse overheid stelt in 2017 subsidie 
beschikbaar waarmee schoolbesturen extern 
advies kunnen inhuren voor verduurzaming en 
vergroening van schoolgebouwen met het oog 
op het verbeteren van het leer- en werkklimaat.

NIEUWS
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Gemeentes lopen minimaal 
20 jaar achter
De groene sector heeft de sleutels in handen om klimaatverandering 
de baas te blijven 

Misschien met uitzondering van de nieuwe president van Amerika lijkt iedereen overtuigd te zijn van een veranderend klimaat. Daarmee komen  

meteen de volgende vragen om de hoek kijken: Doen we genoeg om de effecten van klimaatverandering in de hand te houden? Wie heeft de regie  

en wie betaalt straks de rekening?

Auteur: Hein van Iersel 

Naar aanleiding hiervan kwamen op 20 januari 
tien ceo’s van grote groenvoorzieners bij elkaar 
op golfbaan Bentwoud in Benthuizen, om onder 
voorzitterschap van Ineke Westerbroek van het 
CROW te discussiëren over de vier stellingen die 
door vakblad Stad + Groen rondom dit thema 
waren geformuleerd. Naast de ceo’s van deze grote 
groenvoorzieners zijn ook twee vertegenwoor-
digers aangeschoven van de 22 waterschappen 
die Nederland rijk is, en Hayke Veldman, Tweede 
Kamerlid van de VVD. 

Kansen
Ondernemers blijven ondernemers, en zo hoort 
dat ook, natuurlijk. Als dagvoorzitter Ineke 
Westerbroek tijdens het voorstelrondje aan de 
ceo’s vraagt om een eerste reactie op het thema, 
komt vooral het woord kansen naar voren. Door 
klimaatwijzigingen moet er heel veel gebeuren, en 
slimme ondernemers zijn er dan als de kippen bij 
om daar werk en omzet in te zien. Daarbij denken 
ondernemers nog te snel dat er niets gebeurt. 
Terwijl dat – aldus Peter Glas, watergraaf van  
De Dommel – absoluut niet het geval is. Al in de 
jaren negentig spendeerden de waterschappen 
vele honderden miljoenen euro’s om het veran-
derende klimaat het hoofd te bieden. Collega-
waterschapvertegenwoordiger Mathieu Gremmen 
van waterschap Rivierenland zet de opmerking van 
Glas in een ander perspectief. ‘Het klopt dat er veel 
gedaan is door de waterschappen, maar er  
moeten nu ook een paar stappen extra gezet wor-
den. Klimaatveranderingen gaan veel sneller dan 
we hadden gedacht. We zitten nu al op het niveau 
dat we hadden voorspeld voor het midden van 
deze eeuw.’ Voor de aanwezige ceo’s zijn water-

schappen een relatief belangrijke partij, maar  
belangrijker zijn de gemeentes, die het beheer 
hebben van de stedelijke openbare ruimte. 
Watergraaf Peter Glas durft keihard te beweren dat 
de gemeentes twintig jaar achterlopen – tenmin-
ste, als het om klimaatadaptatie en waterbeheer 
gaat. Maar nu trekken ze het been snel bij. Glas 
heeft alvast een advies voor ieder bestek dat van-
uit de overheid de deur uit gaat. Hanteer een een-
voudige set regels. Ieder bestek moet waterproof, 
circulair en klimaatneutraal zijn. Wellicht heeft Glas 
gelijk dat gemeentes twintig jaar achterlopen; het 
zou zomaar kunnen. Een beetje makkelijk is het 
wel. Klimaatadaptatie met betrekking tot water is 
de corebusiness voor waterschappen; gemeentes 
hebben daarnaast nog een paar honderd andere 
thema’s op hun bordje liggen. 

Westerbroek merkt als gespreksleider op dat de 
verschillen onder gemeenten groot zijn. Bij grotere 
gemeenten, waarbij klimaatadaptatie serieus op de 
agenda staat, wordt vaak een aparte klimaatpro-
jectleider aangesteld, die integraal met alle afde-
lingen meedenkt over oplossingen. Voor kleinere 
gemeenten is dat vaak niet haalbaar. Toch merkt 
ook Westerbroek op dat de aandacht voor klimaat-
adaptatie bij gemeenten nog vaak afhankelijk is 
van het enthousiasme van een individuele mede-
werker of bestuurder.

Ondanks alle investeringen zegt Glas ook tegen 
problemen aan te lopen. Een prangend voorbeeld 
zijn de circa 300 claims die op dit moment op 
het bureau van de watergraaf liggen, claims van 
agrarisch ondernemers en boomkwekers binnen 
waterschap De Dommel. Zij zijn van mening dat 

het waterschap onvoldoende heeft gedaan om 
wateroverlast op hun kwekerijen te voorkomen. 

Zoekend
Robert Smid van Du Pré Groenprojecten is wat 
genuanceerder in zijn oordeel over zijn belangrijk-
ste groep opdrachtgevers, de gemeentes. Ook hij 
ziet dat gemeentes aan het zoeken zijn, maar hij 
ziet ook veel mooie dingen gebeuren. Sinds kort 
heeft de gemeente Eindhoven, evenals Tilburg en 
veel andere grote gemeentes, een aparte ambte-
naar die alle ontwikkelingen op het gebied van 
klimaat en klimaatwijzigingen met elkaar verbindt. 
De vraag is of het vooral de grotere gemeentes 
zijn die vooroplopen. Het is verleidelijk om dat 
zo te stellen, maar volgens locodijkgraaf Mathieu 
Gremmen is dat maar de helft van het verhaal. 
Kleinere gemeentes hebben misschien wat minder 
budget, maar zijn vooral ook bescheidener en 

FORUM8 min. leestijd

Je moet de burger 

meenemen in het verhaal 

dat de stedelijke omgeving 

moet worden aangepast 

aan het veranderende 

klimaat
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lopen niet meteen te koop met ontwikkelingen en 
innovaties. Een aardig voorbeeld, aldus Gremmen, 
is de gemeente West Maas & Waal, die bij de her-
profilering van een bepaalde weg met het inno-
vatieve idee kwam om de weg aan te passen van 
een ‘bol’ naar een ‘hol’ profiel, zodat bij neerslag 
het water niet naar de huizen wordt gedreven, 
maar gericht wordt afgevoerd. Het zijn deze soms 
relatief eenvoudige ingrepen die het verschil kun-
nen maken bij het klimaatbestendiger maken van 
onze leefomgeving én bij het vergroten van het 
waterbewustzijn.

Niet alleen gemeentes zijn zoekend als het om 
klimaatadaptatie gaat. Dat geldt ook voor aanne-
mers. Een veranderend klimaat biedt kansen; daar 
zijn ongeveer alle groenvoorzieners het over eens. 
Maar die kansen moet je wel pakken. Als Gremmen 
vertelt over de innovatie van de gemeente West 
Maas & Waal, reageert aannemer Bruisten enigs-
zins gebeten met de opmerking dat hij van deze 
opdrachtgever alleen laagsteprijsbestekken ziet 
langskomen. Op die manier blijft het glas altijd 
halfleeg. Ook watergraaf Peter Glas berispt de aan-
wezige groenaannemers een aantal keer: ‘Met “Ja, 
maar…” zeggen kom je er niet.’ De groene sector 
heeft waarschijnlijk de sleutel in handen als het 
erom gaat Nederland zo in te richten dat water-
overlast, hittestress en luchtvervuiling zo weinig 
mogelijk impact hebben op onze leefomgeving. 
Dat houdt wel in dat alle ketenpartners samen de 
uitdaging moeten opnemen. Wat dat betreft is het 
een veeg teken dat op de Netwerkdag Ruimtelijke 
Adaptatie, die juist een dag eerder in de Jaarbeurs 
in Utrecht werd gehouden, wel minister Schultz 

van Haegen, Westerbroek van het CROW en 
Gremmen namens de waterschappen aanwezig 
waren, maar verder eigenlijk geen noemenswaar-
dige vertegenwoordigers van de groene sector. 
Hier liggen duidelijk nog kansen voor groene aan-
nemers. 

Rien van der Spek voelt zich als voorman van de 
VHG ondergewaardeerd. Van der Spek heeft zijn 
huiswerk gemaakt en laat posters en brochures 
zien van initiatieven waar ‘zijn’ VHG bij betrokken is: 
het Deltaplan Groen van de VHG, de Groene Charta 
en de Groene Stad… Bijna te veel om op te noe-
men. Dat ontlokt Piet Bruisten de opmerking: ‘Is dit 
soort initiatieven bij een brede doelgroep bekend?’ 
Het antwoord blijft in het midden, maar waar-
schijnlijk is dat onvoldoende het geval. Watergraaf 
Peter Glas is zo fair om van de inspanningen van 
zijn waterschap op het gebied van klimaatadapta-
tie toe te geven dat de burger daar onvoldoende 
van op de hoogte is. Tussen de regels door blijkt 
dit ook de achilleshiel van de waterschappen te 
zijn. Natuurlijk vind je zelf dat je belangrijk werk 
verricht, maar als de burger dat anders ziet, heb je 
wel degelijk een probleem.

Het bovenstaande geldt voor waterschappen, 
maar tegelijk voor alles rondom het klimaat. Het is 
verkiezingstijd, maar klimaat en thema’s als groen 
in de stad scoren niet erg hoog in de belangstel-
ling van de meeste burgers. Hayke Veldman van 
de Tweede Kamerfractie van de VVD is de eerste 
om dat te erkennen. Veldman: ‘Ik constateer met 
de meeste aanwezigen hier en met de rapporten 
van bijvoorbeeld het SCP in de hand dat de meeste 

burgers klimaat en groen niet bovenaan hun  
prioriteitenlijst hebben staan.’

Innovaties 
Om klimaatveranderingen het hoofd te bieden 
en de effecten daarvan te verzachten, zullen veel 
innovaties nodig zijn. Volgens Jan Clement, tot 
enkele maanden geleden ceo bij Krinkels, de groot-
ste groenvoorziener van Nederland, vereist dat een 
andere manier van denken bij de opdrachtgever. 
Opdrachtgevers moeten zich niet langer zo star op 
de regels richten. Robert Smid is het voor de volle 
honderd procent met hem eens en stelt de retori-
sche vraag: ‘Wat is belangrijker, dat we rechtmatig 
werken of dat we doelmatig werken?’  

Volgens Clement en Smid is het nu nog te vaak zo 
dat een aannemer met een oplossing komt die al 
bij voorbaat wordt afgeschoten, omdat deze niet 
past in het denkraam van de opdrachtgever.  
Anja Kanters, ceo van Donkergroen, neemt  
hetzelfde waar, maar ziet gelukkig ook genoeg 
situaties waarin het glas halfvol is: ‘De circulaire 
economie wordt omarmd en biedt echt kansen als 
we elkaar daarin uitdagen. In Friesland werken wij 
samen met enkele gemeenten, de provincie en het 
Rijk aan projecten om in de keten de kringlopen  
te sluiten, waarbij zij als launching customer hun rol 
pakken en waarbij we gezamenlijk winst  
kunnen boeken.’

 Verder pleit ceo Kanters voor pilots waarbij  
innovatieve aannemers worden beloond door  
het opzijschuiven van aanbestedingsregels. Er is 
lef nodig.
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Ook gespreksleider Ineke Westerbroek zou graag 
zien dat partijen niet zozeer over elkaar en voor 
elkaar spreken, maar dat er meer mét elkaar wordt 
gesproken. Goede ideeën met elkaar uitwisselen, 
maar ook ergernissen met elkaar durven delen. 
Natuurlijk gaat het nog niet overal goed met het 
opstellen en nakomen van afspraken rondom 
(beeld)bestekken en contracten, maar als we elkaar 
niet meer weten te vinden en geen vertrouwen 
weten op te bouwen, blijven de argwaan en 
onvrede bestaan.

Theo Nieuwenhuizen: ‘Het is typerend dat in de 
groene sector te weinig wordt gesproken over 
klanten en te veel over opdrachtgevers. Dat heeft 
te maken met gebrek aan vertrouwen in de sector. 
Daardoor komen innovaties niet op gang of gaat 
het uiteindelijk toch om de laagste prijs. Met een 
klant bouw je een vertrouwensrelatie op en gun 
je elkaar wat; een opdrachtgever dicteert wat de 
opdrachtnemer moet doen tegen welke condities.’

Belasting 
Veel groenvoorzieners werken vooral in de stedelij-
ke omgeving, waar grofweg de helft van de ruimte 
wordt beheerd door de overheid en de andere 
helft door burgers en bedrijven. Klimaatadaptatie 
is nu nog vooral een kwestie van de overheden. 
Die richten bijvoorbeeld parken en infrastructuur 
zo in, dat ze extreme wateroverlast kunnen verwer-
ken en tegelijk ook water kunnen bergen voor de 
maanden dat er ten gevolge van het veranderende 
klimaat veel minder water valt. De burger wordt 
zo goed en zo kwaad als het kan betrokken in dit 
soort processen, maar is lastiger te sturen in zijn 
gedrag. 

Hayke Veldman verloochent zijn liberale achter-
grond als Tweede Kamerlid voor de VVD niet. Hij 
meldt er geen voorstander van te zijn om regelge-

ving te ontwikkelen die er bijvoorbeeld op gericht 
is de omvang van betegeling van achtertuinen 
in te dammen. Veldman: ‘Dit soort maatregelen 
heeft vaak niet het juiste effect, en het effect is ook 
te gering.’ Voor Robert Smid van Du Pré is dat te 
makkelijk. ‘Het gaat hier wel om vijftig procent van 
de bebouwde ruimte in de stad. Daar mag je wel 
degelijk iets van vinden.’ Overigens lijkt ook Smid 
geen voorstander van de Duitse situatie, waarbij 
de burger extra belasting moet betalen voor een 
betegelde voortuin. In de praktijk zijn trouwens al 
tal van maatregelen bekend die dwingend worden 
opgelegd aan burger, die direct verband houden 
met klimaatadaptatie. Voorbeelden zijn afkoppe-
len, een watertoets en de bouw van wijken zonder 
gasaansluiting. 

Watergraaf Peter Glas pleit voor de carrot, stick and 
tambourine-methode. De carrot wordt gebruikt om 
de burger aan te sporen om zijn omgeving vrijwil-
lig aan te passen, de stick om diezelfde burger te 
straffen bij onwenselijk gedrag. Maar volgens Glas 
wordt de tamboerijn vaak vergeten. Je moet de 
burger ook meenemen in het verhaal dat de  
stedelijke omgeving hoognodig moet worden  
aangepast aan het veranderende klimaat. 

STeLLINgeN CeO-FORuM

Gemeenten moeten in hun uitvraag naar de 
markt meer vragen naar oplossingen dan naar 
de laagste prijs. Hoe zorgen we ervoor dat  
klimaatadaptatie wordt opgenomen in de uit-
vraag van gemeenten, met een dwingend en 
niet-vrijblijvend karakter? 

Klimaatadaptatie moet meer gestuurd worden 
door de burger. Het lokaal bestuur moet de  
burger een actievere rol geven bij de inrichting 
van de openbare ruimte. De burger krijgt de 
regie. De groene sector is volgend en  
uitvoerend. 

De huidige opzet van beeldbestekken is niet 
climate proof. Ons klimaat is zo wispelturig 
geworden, dat risico’s veel lastiger zijn af te  
prijzen dan in het verleden. 

Wat doet de groene sector zelf om een  
oplossing te bieden voor de consequenties  
van klimaat-verandering?

De vOLgeNDe MeNSeN WAReN AANWeZIg BIj HeT FORuM: 
Theo Nieuwenhuizen  Habo Hoveniers
Piet Bruisten  Tuin- en Groenverzorging Bruisten
Anja Kanters  Donkergroen 
Robert Smid  Du Pré Groenprojecten 
Rien van der Spek  Voorzitter VHG en ceo M. van der Spek Hoveniersbedrijf BV
Jan Clement  Krinkels 
Rob Franken  Van der Tol 
Peter Glas    Watergraaf waterschap De Dommel
Hayke Veldman   Tweede Kamerlid VVD
Mathieu Gremmen  Locodijkgraaf waterschap Rivierenland
Ineke Westerbroek  Dagvoorzitter en projectleider CROW
Hein van Iersel  Hoofdredacteur Stad + Groen

Wat is belangrijker, dat we 

rechtmatig werken 

of doelmatig?



www.dsv-zaden.nl

Wij zijn GRAS!

EUROGRASS 
kwaliteitsmengsels

EUROGRASS mengels staan voor kwaliteit. 
Met ons label voor Integrated Quality 
staat DSV zaden garant voor kwaliteit van 
research tot veredeling en van productie 
tot advies.
 
• Innovatieve toepassingen
• Hoogwaardige genetica
• Uitgebalanceerde mengsels
• Eerlijk advies
 
DSV zaden heeft met EUROGRASS 
kwaliteitsmengsels alles in huis voor een 
perfecte grasmat.

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

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

lang 
leven
de 
bomen

Pius Floris 
Boomverzorging 
Nederland
Lutkemeerweg 400
Amsterdam
T +31 (0)20 301 30 15
info@piusfloris.nl

20160166_PIUS_ADV_92x135mm.indd   2 23-06-16   10:34



21www.stad-en-groen.nl

FORUM

Dat laatste is ingewikkeld, en op de groene aan-
nemers hoeven we waarschijnlijk niet te rekenen 
als het gaat om het erbij betrekken van burgers. 
Bij de stelling dat de burger de regie moet krijgen 
als het gaat om klimaatadaptatie, is de algemene 
teneur duidelijk negatief. Bijna alle ceo’s verwach-
ten weinig heil van de rol van burgers. Jan Clement 
verwoordt het het bondigst: ‘Met de burger in de 
regie wordt het een zootje.’ 

Kosten en baten
Een belangrijk probleem bij klimaatadaptatie is 
het meten van kosten en baten. Een van de uitda-
gingen is volgens Rob Franken, ceo van Van der 
Tol, dat groen en klimaatadaptatie te veel als een 
kostenpost worden gezien en te weinig als een 
investering waar ook baten tegenover staan. Om 
groen hoger op de agenda te krijgen in het publie-
ke debat, moeten de effecten van groen beter 
meetbaar worden en zouden kosten en baten in 
dezelfde ‘groenboekhouding’ bijgehouden moeten 
worden. VVD’er Veldman erkent dat, maar ziet die 
gescheiden administratie niet als een groot pro-
bleem: ‘Dat is bij zo veel zaken het geval, dat kos-
ten en baten niet bij dezelfde partij liggen.’ Theo 
Nieuwenhuizen: ‘Groen heeft een waarde; dat moe-
ten we de afnemers en de burger duidelijk maken.’ 
Nieuwenhuizen probeert dat zijn klanten op micro-
niveau wel duidelijk te maken. ‘Als een klant vraagt 
om worteldoek onder zijn beplanting om onkruid 
tegen te gaan, reken ik hem graag voor dat dit mis-
schien geen goed idee is, omdat je dat worteldoek 
ooit als duur afval zult moeten afvoeren.’

De kunst is, volgens watergraaf Glas, om andere 
mensen jouw verhaal te laten vertellen.

Om groen hoger op de 

agenda te krijgen in het 

publieke debat, moeten de 

effecten van groen beter 

meetbaar worden

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6511
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Zwolle heeft het in de 
(groene) vingers
Ondanks een snelweg dwars door de stad heeft iedere burger 
een groen achterland

Zwolle hoeft niet lang na te denken als wij wethouder Filip van As uitnodigen voor ons gebruikelijke interview met een bestuurder. Het enige waar de 

afdeling communicatie van de gemeente bezorgd over is: ‘Toont Zwolle zich hartje winter van zijn beste kant?’ Dat valt alleszins mee, en dat komt niet 

alleen doordat de bomen van Zwolle overdekt zijn met een prachtige winterse laag rijp.

Auteur: Hein van Iersel 

Wethouder Filip van As (r) en Rienko Baarslag
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Wethouders zijn meestal niet de meest bescheiden 
types, maar Van As lijkt gelukkig uit ander hout 
gesneden. Wellicht heeft het te maken met zijn 
ChristenUnie-achtergrond, dat hij voordat we op 
de fiets stappen de credits vooral aan zijn voor- 
gangers en ambtenarenapparaat geeft. 
Waarschijnlijk ligt de waarheid in het midden.  
Met de ongeveer zeven jaar dat hij wethouder 
is, is Van As lang genoeg aan het bewind om zijn 
stempel te kunnen drukken op de vergroening van 
Zwolle. Of is ‘vergroening’ wel het goede woord? 
Wie net als ik de afgelopen tien tot vijftien jaar niet 
in Zwolle is geweest, valt de enorme verandering 
op die de stad heeft doorgemaakt. Zwolle is veran-
derd van een wat morsige stad in een stad waar op 
een zeer bijzondere manier de oude binnenstad, 
moderne architectuur en de vele watergangen 
die door en langs de stad heen gaan met elkaar 
verbonden zijn. Op zeker moment tijdens ons fiets-
tochtje verzucht de wethouder dat de stad veel te 
weinig bezoekers van buiten trekt. Die verzuchting 
is wat mij betreft volledig terecht. Zwolle verdient 
zonder twijfel meer toerisme.

Oer-Hollands
Zwolle ligt in de provincie Overijssel, maar is qua 
planologie en ontstaansgeschiedenis eerst en 
vooral een oer-Hollandse stad. Dat betekent dat 
de stad gevormd is in de delta van de IJssel en het 
Zwarte Water. Rienko Baarslag, die als beleids- 
medewerker groen met de wethouder mee zal 
fietsen, geeft mij uitleg. Zoals gezegd is Zwolle 
gebouwd in een delta. Als je goed oplet, zie 
je dat nog steeds, als je de stad doorkruist. 
Oorspronkelijk werd er gebouwd op de hogere 
zandruggen langs de vele weteringen van de 
nog jonge stad. En nog steeds zijn er in de oude 
binnenstad minieme hoogteverschillen waar te 
nemen die hiermee te maken hebben. 
Een andere historische wetenswaardigheid over 
Zwolle is het feit dat de stad heel lang als het 
ware ‘opgesloten’ zat in een andere gemeente: 

Zwollerkerspel. Zwollerkerspel was een verzame-
ling van een aantal buurtschappen, die in een ring 
rondom de stad Zwolle lagen en de groei van de 
stad verhinderden. Pas na 1967, toen dit landelijke 
gebied door de Overijsselse hoofdstad werd ‘gean-
nexeerd’, kon Zwolle echt beginnen met uitbrei-
den. Veel van de grote stedelijke uitbreidingen van 
Zwolle dateren van na die tijd. 

Tijdens ons fietstochtje zien we al die nieuwe 
wijken helaas niet. De wethouder en zijn beleids-
ambtenaar hebben anderhalf uur netto fietstijd 
gepland. Normaal kun je in die tijd behoorlijk wat 
kilometers afleggen, maar niet als je na iedere 
zoveel honderd meter afstapt om weer een nieuw 
doorkijkje te laten zien. Zwolle wil zich vooral als 
groene gemeente profileren. Tegenwoordig is het 
verboden om onkruid chemisch aan te pakken, 
maar voor Zwolle is dat oude koek. De gifspuit is 
al heel veel jaren geleden bij het oud vuil gezet. 
Dat geldt zowel voor chemie op verhardingen als 
bijvoorbeeld op sportvelden. 
Ook op het gebied van ecologisch beheer ziet 
Zwolle zichzelf in de eredivisie spelen. Baarslag 
en Van As roepen bijna in koor de naam van 
Gerard Mostert. Dit voormalige hoofd van de 
Zwolse groenvoorziening wordt door beide heren 
geroemd als de uitvinder van de groene vingers 
van Zwolle. Mostert staat duidelijk aan de basis van 
het groenbeleid van de stad. De groenbeheerder 
zou internationaal als eerste met het idee van 
groene vingers of corridors zijn gekomen. Deze 
groene longen verbinden de stad en zijn inwoners 
met het omringende groen van het buitengebied. 
Dit concept is later door een groot aantal andere 
steden gekopieerd. 

Het concept dat Mostert ooit geïntroduceerd heeft 
in Zwolle zal tijdens de fietstocht een aantal keren 
ter sprake komen. Mede dankzij die structuur 

werd  Zwolle in 2014 uitgeroepen tot  Fietsstad 
van Nederland. Net als veel andere bestuurders 
vindt Van As het belangrijk dat zijn burgers zo veel 
mogelijk gebruikmaken van de fiets, maar dat is 
alleen mogelijk door een fijnmazig netwerk van 
fietspaden, die de burger snel van de wijken naar 
het achterliggende platteland kunnen brengen. 
In Zwolle worden de groene vingers benut door 
er recreatieve fietsroutes in aan te leggen. Van As: 
‘Ondanks het feit dat er een snelweg dwars door 
onze stad heen loopt, zijn wij in staat geweest om 
voorzieningen, vooral fietspaden, zo te ontwikke-
len dat je als fietser snel de stad uit kunt.’
Gerard Mostert is belangrijk geweest voor Zwolle 
door de groene vingers, maar hij was ook een van 
de eersten die het belang inzagen van ecologisch 
hooilandbeheer. Bermen en hooilandjes worden in 
Zwolle ecologisch beheerd en krijgen zo een kruid-
achtige en bloemrijke begroeiing.

INTERVIEW5 min. leestijd

De gemeente zorgt  

voor aanleg en geld;  

van ondernemers wordt  

verwacht dat zij het  

onderhoud uitvoeren

Wethouder Filip van As (r) en Rienko Baarslag

Knotplatanen op het Gasthuisplein die worden verplant
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Nieuwe brug
Het belang van de fiets voor stedelijke mobiliteit 
dringt pas in zijn volle omvang tot me door als ik 
met Van As en Baarslag stilsta op een nieuwe brug 
over de stadsgracht, vlak bij de Pannekoekendijk. 
Op deze plek is bijna alles onderhanden genomen: 
een nieuwe fietsbrug over het water, een totaal 
gerestaureerde Hofvlietvilla, de Pannenkoekendijk 
die volledig opnieuw is ingericht en een splinter-
nieuwe Pathé-megabioscoop. Bijna te veel om op 
te noemen. Toch lijkt alles een menselijke maat 
te hebben en worden de nieuwe voorzieningen 
intensief gebruikt. Dat blijkt al meteen als de 
wethouder bijna omver wordt gereden door een 
al te enthousiaste groep scholieren die over de 
fietsbrug komt crossen. Gelukkig gaat alles goed 
en kan Rienko Baarslag mij nog net even attent 
maken op een groepje veterane beuken met daar-
onder een bijzonder stinsenbeplanting, die helaas 
nog verborgen zit onder een pak sneeuw.

Industrie
Veel natuur in of direct rondom de oude stad is 
teruggewonnen op de fabriekscomplexen die 
vroeger het centrum de stad domineerden. Een 
goed voorbeeld daarvan is het Nijkerkenbolwerk. 
Op de plek waar ooit lang geleden een stadsmuur 
stond, is nu dus een wandel- en struinpark is aan-
gelegd. Baarslag: “In de jaren zeventig is hier de 
gasfabriek afgebroken en de vervuilde grond is 
niet gesaneerd, maar als een grondwal rondom 
de toen gebouwde parkeergarage gelegd. Dat is 
gebeurd in de vorm die refereert aan een oude 
vestingwal. Die wal en de grond zijn destijds tijde-
lijk in gericht door het planten van bomen op de 
wal. Uiteindelijk wil de stad de parkeergarage om 
gaan vormen en we hadden middelen om vast de 

helft van het Nijkerkenbolwerk te saneren en in te 
richten. Als gevolg daarvan hebben we de bomen-
rij die op de vervuilde grond stond vervangen door 
een geheel nieuwe parkinrichting, die beter aan-
sluit bij de behoeften van de bewoners. 
Baarslag: ‘De heemkundekring wilde eigenlijk dat 
we de oude steile taluds zouden herstellen die hier 
vroeger lagen om de stad te beschermen. Dat heb-
ben we niet gedaan, omdat dit ten koste zou gaan 
van de bruikbaarheid van het park.’ Direct achter 
dit park ligt een grote gemeentelijke garage, waar 
het Zwolse stadsbestuur nog mee worstelt. In prin-
cipe is de capaciteit veel te groot. In de toekomst 
is hier woningbouw in combinatie met groen en 
parkeren de gedachte, aansluitend op het nu al 
ingerichte park.. 

Geveltuintjes
Van As en zijn beleidsambtenaren zijn er over-
duidelijk trots op: de geveltuintjes van Harry Pierik. 
Net als in veel andere oude binnensteden zijn de 
hoofdstraten meestal wel aantrekkelijk genoeg, 
maar word je al burger wat depressief van de ste-
gen die deze hoofdstraten met elkaar verbinden. 
Om dit soort plekken toch wat kwaliteit te geven, 
ontwikkelt Zwolle hier met burgers en onder-
nemers kleine geveltuintjes. De gemeente zorgt 
voor ontwerp, aanleg en financiering; van onder-
nemers en burgers wordt verwacht dat zij het 
onderhoud uitvoeren. Van As: ‘Dat is natuurlijk ook 
in hun eigen belang. Ondernemers hebben baat bij 
een aantrekkelijke binnenstad en moeten daar hun 
inkomen uit halen.’ 

Platanen
Zwolle is bezig met een enorme operatie om de 
stad groener en prettiger te maken voor haar  
inwoners. Dat wil niet zeggen dat er overal maar 
bomen bij komen. Op sommige plekken ver-
dwijnen juist bomen, bijvoorbeeld een groepje 
dakplatanen op het Gasthuisplein. Prachtige 
bomen naar mijn mening, maar volgens de stads-
ontwerpers van Zwolle te dominant aanwezig in 
het stadsbeeld. De bomen worden verplant en 
elders in de stad gebruikt. Op het plein komen wel 
bomen terug, maar in een beperkte hoeveelheid. 
Op andere plekken zoals de Nieuwe Markt worden 
juist extra bomen en groen toegepast.

INTERVIEW

Ondanks een snelweg 

dwars door de stad kunnen 

burgers met de fiets snel 

naar buiten

Park Eekhout

Filip van As, wethouder Zwolle

Be social 
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1 - 201726

Dam kleurt ‘groen’ 
tijdens Nationale 
Tulpendag
Het nieuwe snijtulpenseizoen is onder wereldwijde belangstelling van start gegaan. Tulpen Promotie 

Nederland (TPN) organiseerde zaterdag 21 januari voor het zesde jaar op een rij de Nationale Tulpen-

dag. Hoogtepunt was de pluktuin met 200.000 tulpen in hartje Amsterdam, waar het publiek gratis 

tulpen mocht plukken. Het thema was dit jaar ‘Dutch Design’ en kwam tot uiting in het tuinontwerp van 

Floris Hovers. Ook op andere locaties werd de Tulpendag volop gevierd. In 2017 zal de tulpenproductie 

in Nederland voor het eerst de grens van 2 miljard doorbreken. Vorig jaar kwam de productie uit op  

1,9 miljard snijtulpen met een exportwaarde van 250 miljoen euro. Tulpen zijn de afgelopen jaren flink 

in populariteit gestegen door de hoge kwaliteit, uniformiteit, het verruimde assortiment en  

het duurzame karakter. 
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Hamamelis, 
de winterkoningin
De toverhazelaar is veruit de bekendste winterbloeier. De aantallen die gekweekt worden zijn niet hoog, mede omdat de plant vrijwel altijd als solitair 

wordt toegepast. Daarnaast is de teelt niet al te gemakkelijk en hebben de planten een relatief hoge kostprijs. Vrijwel iedere tuinliefhebber kent 

Hamamelis. De kleuren zijn vaak prachtig en de planten stelen ’s winters de show in menige tuin.

Auteur: Ronald Houtman
Foto’s: Plants and Pictures
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De populariteit van Hamamelis is te danken aan 
de combinatie van bloeitijd en bloemkleuren. De 
soms grauwe en sombere winterdagen worden 
van december tot begin maart opgefleurd door de 
frisse kleuren van Hamamelis. Er zijn vier soorten in 
cultuur: Hamamelis japonica, H. mollis, H. vernalis en 
H. virginiana. Maar de belangrijkste toverhazelaar is 
Hamamelis ×intermedia, een hybride van H. mollis 
en H. japonica. 

Toverhazelaar
De Nederlandse naam van Hamamelis is toverha-
zelaar. De planten zijn geen familie van de hazelaar 
(Corylus), en de overeenkomst in de Nederlandse 
naam verwijst vooral naar de oppervlakkige gelij-

kenis tussen de bladeren. Verder ligt het voor de 
hand dat het andere deel van de Nederlandse 
naam is afgeleid van de bloeitijd: de toverha-
zelaar zou bloemen op de kale takken ‘toveren’. 
Aannemelijker is dat de naam is afgeleid van het 
feit dat de Engelse kolonisten in Amerika gevorkte 
takken van H. virginiana gebruikten als wichel-
roede. De gelijkenis met de hazelaar en de gladde 
iep (vanwege de gevorkte takken) leidden tot de 
Engelse naam witch hazel, waarbij witch een ver-
bastering is van wych. De wych elm is de gladde iep 
(Ulmus minor). Vervolgens werd witch hazel naar 
het Nederlands als toverhazelaar vertaald. 
De naam Hamamelis is een samenvoeging van 
het Griekse hama, wat ‘tegelijkertijd’ betekent, en 
melon, wat ‘vrucht’ (of ‘appel’) betekent. De naam 
verwijst naar het feit dat de plant tegelijkertijd 
bloeit en vruchten heeft. Omdat H. virginiana, de 
eerst beschreven soort, nog vruchten van het jaar 
ervoor draagt als deze bloeit, gaf Linnaeus deze 
naam. 

Hamamelis groeit het best op een enigszins voch-
tige, maar goed doorlatende bodem. De planten 
kunnen er niet tegen om langdurig met de wortels 
in het water te staan. Plant Hamamelis bij voorkeur 
op een neutrale tot zure grond. Op een kalkrijke 
grond zal de groei achterblijven en zullen de strui-
ken minder rijk bloeien. Vanwege de gevoeligheid 
voor takbreuk en wortelschade zal de toepassing 
gewoonlijk beperkt blijven tot particuliere tuinen 
en parken. Omdat het geen goedkope planten zijn 
in aanschaf, is het (wellicht met uitzondering van 
H. virginana) niet interessant om toverhazelaars in 
gemengde wegbeplantingen aan te planten. 

Soorten
De eerste Hamamelis die door Linnaeus werd 

beschreven, was H. virginiana. Zoals de naam al 
aangeeft, is deze soort inheems in het oosten en 
zuidoosten van de Verenigde Staten. Het is meteen 
een buitenbeentje in het geslacht. H. virginiana is 
de enige soort die in het najaar bloeit. In de herfst 
openen de lichtgele bloemetjes tussen de geel 
verkleurende bladeren. Deze soort heeft weinig 
sierwaarde en wordt vooral als onderstam gebruikt 
bij de vermeerdering van H. mollis- en H. × interme-
dia-cultivars. 
Hamamelis vernalis komt eveneens voor in de 
Verenigde Staten. Het verspreidingsgebied is 
relatief klein; H. vernalis komt voor in het Ozark 
Plateau in Missouri en Oklahoma. Het is een iets 
kleiner blijvende soort, die zelden hoger dan 3 m 
wordt. Een opvallend kenmerk is de sterke bloem-
geur. Volgens sommigen heerlijk, volgens anderen 
onaangenaam. Daarnaast kleuren de bladeren in 
de herfst vaak oranje tot rood. De bloemkleur is 
variabel, van bleek oranjegeel tot paars. Er wordt 
gekruist met H. vernalis, om zodoende fraai bloei-
ende cultivars met paarse bloemen te krijgen.
Naast de twee Noord-Amerikaanse soorten komen 
de andere twee soorten voor in Azië. Hamamelis 
japonica komt, zoals te verwachten, voor in Japan. 
Het is een grote struik tot kleine boom die relatief 
weinig sierwaarde heeft. De bloemen zijn vrij klein, 
geuren niet en hangen gewoonlijk naar beneden. 
De cultivars van H. japonica zijn inmiddels door de 
superieure cultivars van H. × intermedia overtrof-
fen. H. japonica is vooral van belang als een van de 
kruisingsouders van H. × intermedia.
De bekende Hamamelis mollis komt van nature 
voor in Centraal- en Zuidwest-China. Kenmerkend 
zijn de zacht behaarde twijgen en bladeren. De 
bloemen zijn goudgeel, geuren sterk en aange-
naam en staan naar alle zijden gericht. Er zijn in de 
geschiedenis maar weinig introducties van H. mol-

SORTIMENT8 min. leestijd

Hamamelis diverse cultivars
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lis vanuit de natuur bekend. In Nederland wordt 
van oudsher dan ook maar één kloon gekweekt. 
Om deze te onderscheiden van zaailingen, culti-
vars en andere klonen heeft deze de cultivarnaam 
‘Boskoop’ gekregen. 

Hybride
Naast de bekende Hamamelis mollis zijn de culti-
vars van de hybride H. × intermedia gekweekt. Deze 
hybride is sinds de jaren 40 van de vorige eeuw 
bekend. In 1945 werd door Alfred Rehder een 
plant in het Arnold Arboretum beschreven als een 
kruising tussen Hamamelis mollis en H. japonica. 
Het duurde vervolgens tot 1963 voordat deze plant 
een cultivarnaam kreeg: ‘Arnold Promise’. Deze 
hybride, H. × intermedia, heeft de goede eigen-
schappen van beide ouders geërfd. De rijke bloei, 
relatief grote bloemen en een aangename geur 
zijn typische kenmerken van H. mollis. De goede 
groei en goede winterhardheid zijn eigenschappen 
van H. japonica. 

Jelena en Robert de Belder
Wie Hamamelis zegt, zegt Jelena en Robert de 
Belder. Veel van de bekende en goede cultivars van 
H. × intermedia werden tussen circa 1955 en 2003 
door hen vanuit Arboretum Kalmthout en Domein 
Hemelrijk in België geselecteerd en benaamd. In de 
jaren 30 van de vorige eeuw oogstte Antoine Kort, 
toen eigenaar van Arboretum Kalmthout, zaden 
van H. japonica var. flavopurpurascens. Wat hij niet 
wist, was dat deze waarschijnlijk waren bestoven 
door H. mollis. In 1946 werd de eerste cultivar in 
Arboretum Kalmthout benaamd: ‘Ruby Glow’. Dit 
was ook meteen de eerste roodbloeiende tover-
hazelaar die werd benaamd. In de zomer van 1954 
namen Jelena en Robert de Belder het arboretum 
over. Uit de zaailingen van Kort (die er nog ston-

den) selecteerden zij hun eerste, nog steeds zeer 
populaire cultivars. Hieronder zijn ‘Diane’, ‘Jelena’ en 
‘Primavera’. In de bijna vijftig jaar hierna zaaiden, 
selecteerden en benoemden de De Belders nog 
vele nieuwe cultivars.

Geel, oranje, rood en…
De cultivars worden meestal in drie kleurgroepen 
ingedeeld: geel, oranje en rood. Meer dan de helft 
(circa 60%) bloeit geel. Commercieel gezien is dit 
ook de belangrijkste groep, niet in de laatste plaats 
omdat de gele bloemen ook in tuinen het meest 
opvallen. Ook van de nieuw ontwikkelde cultivars 
is een gedeelte geelbloeiend. Deze worden voor-
namelijk op groei, gezondheid en plantvorm gese-
lecteerd. Daarnaast spelen ook bloemgrootte en 

bloemgeur mee. Sinds de introductie van de rood-
bloeiende ‘Ruby Glow’ (1946) en de oranjebloei-
ende ‘Jelena’ (1955) zijn inmiddels meerdere prima 
oranje- en roodbloeiende cultivars te verkrijgen. 
Maar de wens om andere kleuren Hamamelis te 
ontwikkelen, blijft bestaan. Er zijn enkele introduc-
ties van paars- en tweekleurig-bloeiende cultivars 
gedaan. Ook zijn er planten met een afwijkende 
habitus, zoals zeer compact of met hangende twij-
gen. Maar veredeling gaat niet snel en daarbij is de 
markt relatief klein.

Geel
Er zijn veel geelbloeiende cultivars; vandaar dat 
hier een verdere onderverdeling in lichtgeel, mid-
dengeel en donkergeel is gemaakt. De lichtgele 
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cultivars hebben over het algemeen een frisse uit-
straling en zijn, samen met de middengeel bloei-
ende cultivars, het populairst. In de lichtgele groep 
vinden we meteen een absolute topper: H. × inter-
media ‘Pallida’. Het is een breed spreidend groei-
ende struik met een vrij open habitus. De bloemen 
zijn relatief groot en geuren sterk en aangenaam. 
De lichtgele kleur is eigenlijk de ideale kleur voor 
een toverhazelaar. De twee lichtst geel bloeiende 
cultivars zijn H. × intermedia ‘Sunburst’ en H. × 
intermedia ‘Wiero’. De bloemen van beide cultivars 
zijn fragiel licht citroengeel, waarbij de kleur van 
‘Sunburst’ wat intenser is. Bij ‘Wiero’ wordt de lichte 
indruk van de bloemen nog versterkt doordat 
de kelkjes niet purperrood zijn, maar groen. De 
Bredase veredelaar Jan van Heijningen heeft ver-
schillende prima cultivars geïntroduceerd. De zeer 
rijkbloeiende maar iets minder sterk groeiende H. × 
intermedia ‘Angelly’ is er een van. De bloemen zijn 
licht goudgeel en openen wat later in de winter. 
‘Pallida’, ‘Sunburst’ en ‘Wiero’ bloeien omstreeks 
januari-februari; ‘Angelly’ bloeit gewoonlijk pas 
in de tweede helft van februari. De bekende H. 
× intermedia ‘Westerstede’ bloeit zo’n beetje als 

laatste van alle cultivars. De relatief kleine, lichtgele 
bloemen hebben niet de grootste sierwaarde, 
maar de bloeitijd rond eind februari-begin maart 
maken deze cultivar commercieel interessant. 
Bij de middengeel bloeiende cultivars vinden we 
wederom enkele toppers. ‘Arnold Promise’ was 
de cultivar die als eerste als H. × intermedia werd 
beschreven. Typisch voor ‘Arnold Promise’ zijn de 
goede groei, mooie vaasvormige habitus, rijke 
bloei en relatief grote, aangenaam geurende bloe-
men. Daarnaast is ook de herfstkleur mooi oranje-
rood. De Engelse cultivar H. × intermedia ‘Advent’ is 
een van de vroegst bloeiende cultivars. Vaak ope-
nen de eerste bloemen van ‘Advent’ omstreeks half 
december. De heldergele bloemen vallen op door 
de rode kelkjes, die de globale kleurindruk verster-
ken. Dat de oudere cultivars nog steeds populair 
zijn, bewijst ook H. × intermedia ‘Primavera’, in 1969 
door de De Belders geïntroduceerd. De diepgele 
bloemblaadjes (kroonblaadjes) van deze cultivar 
zijn naar het hart van de bloemen iets purperrood. 
Dit geeft de bloemen een diepere kleurindruk. 
De vierde middengeel bloeiende toverhazelaar 
hier besproken is H. mollis ‘Boskoop’. Het is, samen 

met H. × intermedia ‘Pallida’, de meest bekende 
Hamamelis. Kenmerkend zijn de zacht behaarde 
twijgen en bladeren en de zeer rijke bloei met 
sterk en aangenaam geurende heldergele bloe-
men. Ten slotte is er de nieuwe H. × intermedia ‘Evi’. 
De bloemen zijn warm diepgeel en de plant groeit 
breed vaasvormig. Net als ‘Westerstede’ bloeit ‘Evi’ 
zeer laat in het seizoen.

In de groep donkergeel bloeiende cultivars vinden 
we H. × intermedia ‘Barmstedt Gold’. Deze cultivar 
heeft een duidelijk vaasvormige groeiwijze en 
groeit, zeker als jonge plant, goed. De bloemen 
zijn donker goudgeel, iets purperrood verkleurend 
in het hart. Doordat de bloemblaadjes nauwelijks 
gekruld zijn, lijken de bloemen groter. H. ‘Doerak’ 
kan worden beschouwd als verbetering van de 
bekendere H. ‘Brevipetala’. De aangenaam kruidig 
geurende bloemen van ‘Doerak‘ zijn warm don-
kergeel en 3-4 mm groter dan de bloemen van 
‘Brevipetala’. Net als ‘Brevipetala’ heeft ook ‘Doerak’ 
de neiging ’s winters veel verdroogd blad vast te 
houden. Dit wordt niet door iedereen gewaar-
deerd, maar zorgt er wel voor dat de bloemen 

SORTIMENT
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SORTIMENT

mooi opvallen tegen de bruine bladeren.
H. × intermedia ‘Aurora’ is een beetje een buiten-
beentje. De bloemen zijn opvallend groot en heb-
ben een licht bronsgele tot maangele kleur. De 
kroonblaadjes zijn purperrood aan de basis, wat 
een licht tweekleurig effect geeft. De mooie zachte 
kleur en vaasvormige groeiwijze maken ‘Aurora’ tot 
een zeer goede cultivar.

Oranje
De eerst benaamde oranjebloeiende toverha-
zelaar, H. × intermedia ‘Jelena’, is nog steeds de 
populairste. Het is een brede struik die omstreeks 
december-januari rijk bloeit met koperkleurig 
oranje bloemen. Jonge struiken zijn, door een wat 
minder goede vertakking, vaak wat ieler dan ande-
re cultivars. H. × intermedia ‘Vesna’, eveneens geïn-

troduceerd door de De Belders, bloeit lichtoranje. 
De vaasvormige, opgaande habitus van ‘Vesna’ is 
een duidelijk voordeel ten opzichte van ‘Jelena’. De 
nieuwere H. × intermedia ‘Aphrodite’ heeft dieper 
oranje bloemen, die een fractie groter zijn dan 
bij ‘Jelena’. Het is een goed groeiende struik, die 
terecht sterk stijgend is in populariteit. Nog nieu-
wer op de markt is H. × intermedia ‘Harry’, genoemd 
naar Harry van Trier, de in 2015 overleden oud-hor-
tulanus van Arboretum Kalmthout. Deze cultivar 
groeit smal vaasvormig, is zeer bloeirijk met relatief 
grote, warm oranje bloemen.

Rood
Er zijn twee bekende roodbloeiende cultivars: H. × 
intermedia ‘Diane’ en H. × intermedia ‘Feuerzauber’. 
De met bronskleurig rode bloemen bloeiende 
‘Diane’ is waarschijnlijk het bekendst. Hoewel deze 
cultivar zeer rijk bloeit, is de bloemkleur niet ieder 
jaar hetzelfde. Planten die meerdere jaren rood 
bloeien, kunnen in andere jaren met duidelijk 
lichtere bloemen bloeien. ‘Feuerzauber’ heeft wel-
iswaar iets kleinere bloemen en bloeit iets minder 
rijk, maar heeft wel het voordeel dat de bloemen 
ieder jaar dezelfde kleur bronskleurig rood bloeien. 
De (nu nog) minder bekende H. × intermedia ‘Rubin’ 
is de beste roodbloeiende cultivar. De plant is 
gezond, groeit goed en bloeit rijk met diep steen-
rode bloemen. ‘Rubin’ is nog niet op grote schaal in 
cultuur. Hopelijk verandert dit de komende jaren.

Andere kleuren
Veredelaars zijn al lang op zoek naar andere 
bloemkleuren in Hamamelis. Inmiddels zijn de 
eerste voorzichtige stappen gezet en zijn de 

eerste paarsbloeiende cultivars geïntroduceerd. 
Al in de jaren 80 van de vorige eeuw werden in 
de Verenigde Staten kruisingen tussen H. verna-
lis ‘Sandra’ en diverse H. × intermedia-cultivars 
gemaakt. Een van de zaailingen bleek met paars-
rode bloemen te bloeien en werd H. ‘Amethyst’ 
gedoopt. Het is een dichtvertakte, ronde struik tot 
circa 2,5 m hoog. De donkergroene bladeren kleu-
ren in de herfst geel tot dieprood. In januari bloeit 
‘Amethyst’ met licht paarsrode bloemen die een 
kruidige geur verspreiden, een kenmerk afkomstig 
van H. vernalis.
De Belgische cultivar H. × intermedia ‘Strawberries 
and Cream’ heeft bloemblaadjes die aan de basis 
rood zijn en aan de toppen oranjeachtig crème-
geel. Deze kleurencombinatie geeft de bloemen 
een uniek tweekleurig effect. Het wordt niet door 
iedereen gewaardeerd, maar bijzonder is het wel. 
Ook H. × intermedia ‘Twilight’ heeft een tweekleurig 
effect. Dit komt omdat de bloemen oranjerood 
openen en bruinrood verbloeien naarmate ze 
ouder worden. 
Een andere aantrekkelijke cultivar is H. japonica 
‘Pendula’. Deze heeft afhangende takken en bloeit 
met lichtgele bloemen. De bloemen zijn niet 
spectaculair, maar de andere treurvorm, H. vernalis 
‘Lombarts Weeping’, heeft zeer kleine, onopval-
lende bloemen. 

Herfstkleur
De herfstkleuren van Hamamelis worden niet vaak 
als sierwaarde genoemd. Toch geeft een aantal 
cultivars prachtige herfstkleuren. Deze variëren 
van diepgeel tot intens oranjerood en donkerrood. 
Een paar toppers hierbij zijn H. × intermedia ‘Arnold 
Promise’, H. × intermedia ‘Diane’ en H. vernalis 
‘Sandra’. Als het om een gele herfstkleur gaat, zijn 
× intermedia ‘Wiero’ en H. japonica ‘Sulphurea’ aan 
te bevelen. Bij deze cultivars neemt de winterko-
ningin dus al in het najaar een voorschot op de 
winterpracht die ze gaat geven.
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Iedere speelplek voor iedere 
handicap geschikt?
Inclusive play is niet exclusief

Zo nu en dan kom ik ze tegen, van die speelplekken direct tussen de huizen met een speeltoestel speciaal voor rolstoelers. Ik vraag me dan af hoe deze 

plek daar komt en waarom deze juist daar ligt. Is het toestel ooit geplaatst voor een gehandicapt kind dat er direct naast woont? Was er een mooi plan 

van een leverancier die zelf ook wat fondsen had geregeld? Of kwam iemand met een goed verhaal en kon de wethouder moeilijk nee zeggen? Wordt de 

plek überhaupt (nog) gebruikt? Dat laatste denk ik niet; vaak wordt de plank misgeslagen. 

Auteur: Johan Oost (OBB Ingenieurs)

Inclusive speelruimte plannen
Met zo’n soort privéspeelplekje voor een gehan-
dicapte kun je namelijk nauwelijks spreken van 
samen spelen. De kans dat er op een dergelijke 
plek andere kinderen zijn, is minimaal. In het beste 
geval wonen er een stuk of tien leeftijdgenoten 
in de directe omgeving of wat verder weg, en het 

moet wel een héél bijzondere speelplek zijn, wil-
len die de moeite nemen om ernaartoe te gaan. Is 
hier gezien het toestel ook niet eerder sprake van 
segregatie dan van inclusie?
Liever zet ik in op centrale buurtplekken die echt 
aantrekkelijk zijn voor kinderen zonder én met een 
beperking. Op die centrale speelplek is er fysieke 

en financiële ruimte om samenspel te ontwerpen. 
Eigenlijk moet je bij het ontwerpen van iedere 
speelplek voorkomen dat je medegebruik belem-
mert, bijvoorbeeld door fysieke of sociale ontoe-
gankelijkheid. Maar let op: wat mij betreft is het 
niet nodig om ieder speelplekje in de buurt speci-
aal in te richten. Hooguit als ouders van een kind 
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met een beperking hun kind hierdoor zelfstandig 
buiten durven te laten spelen, samen met buurkin-
deren. Deze steunplek in aanvulling op de centrale 
plek geeft tijdelijke meerwaarde en bevordert de 
zelfstandigheid en de stap naar inclusie voor het 
kind met een handicap. Dit is vergelijkbaar met het 
aanbieden van speelgelegenheid voor een tijdelij-
ke kinderpiek van jonge kinderen of het aanleggen 
van een grastrapveldje omdat er veel basisschool-
jeugd in de buurt woont. Die zelfstandigheid is 
het sleutelwoord. Niet zelfstandig betekent onder 

begeleiding. Dan kan het kind ook wat verder weg 
naar die centrale speelplek, waar meer te beleven 
is. De gemeente is geen oppas, maar kan wel rand-
voorwaarden scheppen om dingen mogelijk te 
maken. Maatwerk dus, zoals gezegd.

Inclusive ontwerpen
Er zijn op internet, bij de NSGK, in wenkenbladen 
en diverse boeken genoeg richtlijnen te vinden 
waaraan een speelplek moet voldoen om geschikt 
te zijn voor gehandicapten. Ik beperk me dan ook 
tot een paar simpele voorbeelden van hoe je met 
kleine aanpassingen veel kunt betekenen voor alle 
kinderen, met of zonder beperking. Zo verplicht 
een nestschommel al snel tot samen spelen, kun je 
op een brede taludglijbaan ook naast elkaar naar 
beneden glijden, geeft een zand- of watertafel op 
rolstoelhoogte ruimte aan zowel zitters als staan-
ders en kun je aan een picknicktafel samen eten, 
mits je er aan één kant onder kunt rijden. Verharde 
paden zijn geschikt voor zowel skelterraces als 
rolstoelraces; de samenspeelmogelijkheden krui-
sen elkaar op de speelplek. De kern is steeds weer 
dat er niet naast elkaar, maar met elkaar wordt 
gespeeld. 
Vergeet niet de omgeving bij het ontwerp te 
betrekken. Zo kunnen geurige bloemen, bijzonde-
re bomen en struiken of heuvels waar je vanaf mag 
rollen veel belevingswaarde hebben (en ik herhaal: 
voor kinderen met en zonder handicap). 
Speeltuinverenigingen gaan vaak een stap verder. 
Er zijn goede voorbeelden van speeltuinbesturen 
die hebben ingezet op samen spelen met en 
zonder handicap. Op mooie zomerdagen komen 
kinderen en ouders van heinde en verre met bus-
sen daarnaartoe. Net als in het speciaal onderwijs 
is een specifiek toestel hier wel op zijn plaats, juist 
voor die unieke ervaring.

Inclusive opvoeden
Tijdens de opvoeding horen kinderen te leren 
omgaan met moeilijke situaties. Als je je als ouder 
of als kind ongemakkelijk voelt in de aanwezigheid 
van een gehandicapt kind, moet je je realiseren dat 
je zelf een sociale handicap hebt opgelopen – dit 
is namelijk niet aangeboren. Wat is dan een betere 
plaats om hiervan te revalideren dan op een speel-
plek? Te vaak hoor ik ouders van kinderen zonder, 
maar óók met een beperking zeggen: ‘Mijn kind 
kan dat niet’ of: ‘Dat is te gevaarlijk voor mijn kind.’ 
We zijn veel te bezorgd geworden en ontnemen 
onze kinderen daarmee de kans om zich zelf-
standig te ontwikkelen, te leren opstaan, te leren 
vallen, trots op zichzelf te zijn als ze weer een stap 
verder zijn gekomen.

Drie manieren om meer inclusive te worden
• Schep randvoorwaarden in het beleid die 
   maatwerk mogelijk maken.
• Ontwerp centrale buurtplekken altijd met de 
  inclusiebril op, zodat er in iedere speelbuurt een 
  plek is waar kinderen met en zonder handicap 
  samen kunnen spelen.
• Laat uw speelplekken eens testen door de 
  speeltuinbende.nl.

ACHTERGROND3 min. leestijd

Zowel privé als zake-
lijk maken we ons 
hard voor inclusie. Al 
in onze eerste speel-
ruimteplannen ston-
den uitgangspunten 
voor samen spelen, 
we ondersteunen 
de Speeltuinbende 
en hebben meege-
werkt aan de mas-
terscriptie van Nick 
Althuizen (Human 

Geography aan de Radboud Universiteit) 
over inclusief beleid. We werken er hard aan 
om onze jaarlijkse huttenbouwweek (niet 
spijkeren, maar met natuurlijke materialen) 
toegankelijk te maken voor kinderen met een 
beperking. Maar dat betekent niet dat alle 
speelplekken inclusief moeten zijn!

Johan Oost
OBB Speelruimtespecialisten
Johan@obb-ingenieurs.nl
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Nerds in weed control 
De nieuwe eigenaren achter Wave stellen zich voor: Cecilie Ruud en Johan Rud 
van Heatweed Technologies

Het gerucht ging al lange tijd door de markt. Markleider Wave Weed Control stond in de etalage. De geruchten waren verder opvallend eensgezind over 

de nieuwe eigenaar: dat zou het Duitse Max Holder zijn, misschien niet de grootste, maar wel de beroemdste fabrikant van werktuigdragers. Toen de 

koop eenmaal was gesloten, bleek de uitkomst toch nog verassend. De koper was niet alleen het Duitse Max Holder GmbH, maar ook het Noorse 

Heatweed Technologies. 

Auteur: Hein van Iersel

De Nederlandse markt had de laatste jaren een 
haat-liefdeverhouding met marktleider Wave Weed 
Control. Enerzijds was er het nodige respect voor 
de manier waarop Eric Bretveld, met de backing 
van een club Duitse investeerders, Wave uit de 
bijna failliete boedel van Van de Haar nieuw leven 
wist in te blazen. In luttele jaren wist deze investe-
ringsgroep de omzet van Wave Weed Control op 
te stuwen van enkele miljoenen naar een bedrag 

dicht bij de tien miljoen. Maar de private equity-
manier waarop Bretveld en zijn investeerders 
zaken deden, zorgde ook voor weerstand bij de 
collega-aanbieders. Inmiddels ligt dat allemaal 
achter ons en is het niet meer belangrijk. En als ik 
amper een week na de overdacht op bezoek ben 
in Veenendaal bij de nieuwe eigenaren, staan zij 
te popelen om met het nieuwe bedrijf aan de slag 
te gaan. Het belangrijkste verschil met het recente 

verleden laat zich door de ceo in een opvallende 
oneliner samenvatten: ‘Wij zijn nerds in weed  
control en willen onze klanten helpen om hun werk 
beter te doen en geld te verdienen.’

Fiftyfifty 
Cecilie Ruud: ‘Holder is natuurlijk een veel groter 
bedrijf dan Wave en Heatweed. Zij zijn actief in 
62 landen en hebben een geweldig goed ontwik-
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keld kwaliteitsnetwerk. Ze hebben echter niet 
de specialistische kennis of de focus in huis om 
sturing te geven aan de internationale uitbouw 
van Heatweed Technologies. Want dat is natuurlijk 
de bedoeling. Wave was succesvol in een aantal 

landen, in enkele daarvan zelfs heel succesvol. 
Tegelijk geldt dat er in veel landen weinig tot niets 
is gebeurd.’ En het is de verwachting dat de rol van 
chemie bij onkruidbestrijding overal in de wereld 
wordt teruggedrongen. Dit schept kansen voor 
bedrijven als Heatweed, temeer nu blijkt dat heet 
water de belangrijkste technologie aan het worden 
is. Volgens Cecilie Ruud biedt de nieuwe combina-
tie van het ‘oude’ Wave, Heatweed Technologies en 
Max Holder de beste garantie om die toekomstige 
groei mogelijk te maken. Heatweed heeft kennis 
van de onkruidmarkt, Max Holder heeft het inter-
nationale netwerk en kennis van de productie van 
machines en Wave heeft de sensortechnologie 
en een uitgebreid en doorontwikkeld leverings-
programma. 
Daarom is ervoor gekozen om Wave door te zetten 
als een joint venture tussen Holder en Heatweed, 
waarbij beide partijen 50 procent van de aandelen 
in bezit hebben. Voor de dagelijkse gang van zaken 
is Cecilie Ruud de ceo. Formeel deelt zij die rol met 
Andreas Vorig, de ceo van Max Holder GmbH. 
Een interessante ontwikkeling is daarbij de rol van 
Max Holder. Wave heeft de afgelopen jaren de 
banden met achtereenvolgens Multihog en Holder 
aangetrokken en weer losgelaten. Heatweed wil 
geen vastomlijnde keuze maken. Multihog-dealers 
worden nadrukkelijk uitgenodigd om vooral 
dealer te blijven. Cecilie Ruud: ‘Holder gaat vooral 
voor een verbreding van de markt. Het idee van 
Holder is: als er meer Heatweed-machines verkocht 
worden, worden er ook meer werktuigdragers ver-
kocht en dus ook meer Holders. Daarnaast hebben 
we ook te maken met de voorkeuren van de lokale 
markt. In Zweden zijn beheerders bijvoorbeeld 
gek op Wille-machines. Die machines zijn helemaal 

afgestemd op het Zweedse klimaat. En zo hebben 
ook Multihog en Holder hun voordelen.’
Of het bedrijf volgend jaar nog steeds in 
Veenendaal zal zitten, is overigens nog maar de 
vraag. Volgens Ruud is de locatie van het bedrijf in 
ieder geval veel te klein, gelet op de wereldwijde 
ambities. Ook is het zo goed als zeker dat Cecilie 
Ruud over ongeveer een halfjaar geen leiding zal 
geven. Haar taak is om het bedrijf samen met echt-
genoot Johan Rud een nieuwe push te geven en 
over een halfjaar over te dragen aan een nieuwe 
ceo, die de internationale groei moet gaan reali-
seren. 
 
Netwerk 
Een van de dingen die Wave goed heeft gedaan, 
is bouwen aan een internationaal netwerk. En het 
belangrijkste bedrijf in deze groep was Heatweed 
in Noorwegen. Wave verkocht heel goed in 
Nederland, maar Heatweed misschien nog net 
iets beter in de vier Scandinavische landen, ter-
wijl de marktomstandigheden daar lastiger zijn. 
Nederland kent sinds maart 2016 een absoluut 
verbod op chemie op verhardingen. Voor Finland 
en Noorwegen geldt dat niet, hoewel ook daar 
de regels voor chemie steeds strenger worden. 
Heatweed Technologies is ontstaan als een spin-off 
van het bedrijf van Johan Rud. Rud heeft vijfen-
twintig jaar ervaring als ondernemer en kent daar-
door het klappen van de zweep, onder meer als 
aannemer in het openbaar groen en als engineer 
in de industrie. Daarnaast heeft Rud een weten-
schappelijke achtergrond als botanist. 
Ceo Cecilie Ruud is uitermate positief over haar 
voorganger Eric Bretveld. Zij omschrijft Bretveld 
als een dromer, een visionair, iemand die de grote 

ACHTERGROND3 min. leestijd

Johan Rud Cecile Ruud
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lijn van het bedrijf goed bewaakt heeft. Tegelijk 
schroomt ze niet om kritisch te zijn: ‘De oude eige-
naren waren vooral geïnteresseerd in een nieuwe 
eigenaar en niet meer primair in het doorontwik-
kelen van de bestaande technologie.’ 

Waipuna 
Net als Wave komt Heatweed voort uit een 
onkruidmachine uit Nieuw-Zeeland: de Waipuna. 
Ongeveer vijftien jaar geleden, in dezelfde tijd dat 
Peter van de Haar, als medeoprichter van Wave, de 
eerste Waipuna-heetwatermachine op basis van 
schuim uit Nieuw-Zeeland naar Nederland haalde, 
kreeg ook Johan Rud in de gaten dat het hier in 
potentie om een interessante technologie ging. 
De rest is alweer bijna geschiedenis. De Waipuna 
bleek in de praktijk behoorlijk tegen te vallen en 

het bedrijf ging snel daarna failliet. Terwijl Peter 
van de Haar besloot om de ervaringen met de 
Waipuna-machines te benutten om de Wave-
machines te ontwikkelen, maakte Johan Rud de 
keuze om verder te gaan met het Engelse bedrijf 
dat uit de puinhopen van Waipuna bovenkwam: 
Weedingtech. Waipuna – en later Weedingtech 
– verschilt principieel van Wave, doordat naast 
heet water ook schuim wordt gebruikt. Het mar-
ketingverhaal daarachter klinkt als een klok, maar 
volgens Heatweed Technologies-ceo Cecilie Ruud 
is de praktijk anders: minder duurzaam door het 
gebruik van onder andere palmolie, maar vooral 
ook veel duurder. Ruud: ‘De verkoop van het 
schuim is een echte moneymaker voor de fabri-
kant. En dat zonder echte toegevoegde waarde.’ In 
2012 maakte het bedrijf daarom al de overstap van 
Weedingtech naar Wave, dus nog voordat Wave 
werd ingelijfd door de Duitse investeerders. Een 
keuze die voor de buitenwereld niet erg opvallend 
was, omdat de beide Noorse eigenaren wilden 
vasthouden aan hun eigen naam en de afgelopen 
jaren ook hun eigen accenten hebben toegevoegd 
aan de machines die door het Veenendaalse bedrijf 
werden verscheept naar Scandinavië.

Accenten
Een deel van die accentverschillen met de bestaan-
de Wave-machines bestond uit fysieke verschillen. 
Zo introduceerde Heatweed jaren geleden al een 
systeem dat in staat is de temperatuur van het 
hete water beter op peil te houden. Deze verbe-
teringen worden met de nodige spoed geïmple-
menteerd in de nieuwe Heatweed/Wave-machines 
die nu verkocht worden. Tussen de regels van de 

uitleg van de eigenaar van Heatweed is wel te 
horen dat de belangrijkste verschillen niet zozeer 
zitten in het ontwerp van de machine, maar in de 
manier waarop aannemers en machinisten ermee 
werken. Heetwatermachines die zijn uitgerust met 
sensortechnologie zijn technisch hoogstaande 
machines, waarvoor een gemeente of aannemer 
diep in de portemonnee moet tasten. Cecilie 
Ruud: ‘Onze ambitie is om nog meer dan in het 
verleden de partner te worden van onze klanten 
en deze op allerlei manieren bij te staan om het 
uiterste uit hun dure machine te halen. Het gaat 
niet om de investering die gedaan moet worden 
om een machine te kopen, maar om het return 
on investment.’ Over wat dit in de praktijk gaat 
betekenen, is ceo Ruud nog wat cryptisch. Dat is 
ook logisch; op het moment van dit interview is 
de inkt van het overnamecontract van Wave nog 
kletsnat. Het belangrijkste verschil wordt in ieder 
geval wel gevormd door de academische kennis 
die bij de chief technical officer van Heatweed, 
Johan Rud, in het hoofd zit. Veel van de kennis 
die bij Heatweed aanwezig is, is door de jaren 
heen ontwikkeld in samenwerking met tal van 
universiteiten in Scandinavië, de rest van Europa 
en Noord-Amerika. Wave heeft altijd een unieke 
positie in de markt gehad. Alleen al in Nederland 
zijn er een handvol concurrenten op de markt die 
ook heetwatermachines aanbieden. Het belang-
rijkste USP was altijd de gepatenteerde toepassing 
van de sensortechnologie. Dat houdt overigens 
meer in dan alleen een sensor onder de machines 
plakken die de heetwaterstroom kan onderbre-
ken. Ik vraag aan Cecilie Ruud wat er waar is van 
het verhaal dat Waterkracht, het bedrijf dat altijd 
een deel van de Heatweed-machines in licentie 
gebouwd heeft, ook met een sensor gaat komen. 
Ruud: ‘Talk is cheap. Dat verhaal bestaat inderdaad 
en wellicht gaat dat gebeuren, maar het is op dit 
moment niet meer dan een verhaal. Ik zou dat 
voor de markt een goede ontwikkeling vinden. Als 
er een aanbieder komt die, naast Heatweed, ook 
een sensor- of cameratoepassing kan aanbieden, 
zal dat zorgen voor een verbreding van de markt. 
Daarbij geldt natuurlijk dat zij ons patent zullen 
moeten respecteren.’ 

ACHTERGROND

Als er een tweede aanbieder 

komt met een sensor zal dat 

zorgen voor een 

verbreding van de markt
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‘Alles op accu zal niet  
lukken. Maar voor erbij  
is het ideaal’
Makita rolt accuplatform 2x18V verder uit

Makita kent een relatief lange geschiedenis op 
accugebied. Inmiddels bijna 20 jaar geleden intro-
duceerde het bedrijf een 12V-zaagje, dat in 2009 
een opvolger vond in de 36V-accuzaag. Zo’n tien 
jaar geleden was het eerste 36V-platform een feit. 
Makita was daarmee haantje de voorste, maar wel 
in een tijd waarin er nog geen kip te bekennen 
was. 

Dat laatste is enigszins gechargeerd geformuleerd. 
Maar feit was wel dat de markt destijds nog niet 
écht klaar was voor accugereedschap, vertelt Arjen 
Peeters, product-/accountmanager en adviseur bij 
Dolmar/Makita. Inmiddels is alles meer dooront-
wikkeld, wordt vol ingezet op accu-apparatuur en 
is een volgende ontwikkeling ingezet. Makita heeft 

alle 36V-apparaten voorzien van twee uitwisselbare 
in serie geschakelde 18 volt-accu’s.  
De aanleiding hiervoor was vrij praktisch. Peeters: 
‘Als er bij accu’s sprake is van méér dan 100 Wh, 
dan moet deze volgens het ADR-reglement als 
gevaarlijk goed behandeld worden (ADR is de 
Europese overeenkomst voor het internationale 
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, 
red.). Dat heeft gevolgen voor het transport van 
materieel en ook voor het kostenplaatje. We heb-
ben toen de keuze gemaakt om over te stappen 
naar een systeem met twee accu’s van elk 18 volt.’ 
Met twaalf tuinmachines en zo’n 150 accugereed-
schappen is het aanbod in 18V behoorlijk en naar 
Makita’s zeggen het grootste in Nederland.  

Yme Scheemda (Dolmar-dealer Hako-Scheemda), Johan Prijt (gemeente Oldambt) 

en Pim Schilstra (adviseur van Makita Nederland)

In april kondigde staatssecretaris Sharon Dijks-

ma afspraken aan met het Europees Parlement 

voor een verdere reductie van kleine brandstof-

motoren. Makita zet naast de schonere viertakt 

in op accugereedschap, waarvan de apparatuur 

inmiddels wordt voorzien van twee universeel 

uitwisselbare 18 volt-accu’s. De gemeente Old-

ambt testte onlangs drie apparaten.

Auteur: Kelly Kuenen
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Het hele 2x18V-systeem werkt met dezelfde – 
onderling uitwisselbare – accu’s. Dat wil zeggen:  
als een gebruiker eenmaal een accuplatform  
gekozen heeft, kan hij hierbij accu’s in elke  
machine gebruiken. Is de heg gesnoeid, dan kan 
de accu door in de bladblaasmachine en ook hand-
apparatuur als boormachines en cirkelzagen zijn 
verkrijgbaar met dezelfde accu als energiebron. 

Werkingsduur
Overigens is de werkingsduur van eenzelfde accu 
sterk afhankelijk van het vermogen van de  
machine waar deze in zit. Met de bosmaaier kan 
zeker acht uur gewerkt worden; een heel andere 
tijd dan de 30 minuten van de bladblazer in de 
hoogste stand, al zal ook deze doorontwikkeld 
worden en op termijn langer presteren, stelt 
Peeters. Dan zijn er nog factoren waar de fabrikant 
minder invloed op uitoefent, zoals de kracht waar-
mee gewerkt wordt en de weerstand van het te 
bewerken materiaal. 

De ‘minimumwerkduur’ die Makita hanteert, is 
gelijk aan de tijd die een accu nodig heeft om 
weer vol te raken, vertelt Peters. ‘Dat komt neer op 
45 minuten. Het systeem kent ook een lader voor 
gelijktijdige oplading van twee accu’s, waardoor 
met vier accu’s continu gewerkt moet kunnen 
worden. Basismachines en accupakketten worden 
apart verkocht, waardoor de gebruiker eventueel 
kan kiezen voor kleinere accu’s. Zo kunnen som-
mige “powertools” ook toe met een Ah van 2,5 en 
kan bij tuinmachines beter gekozen worden voor 
een vermogen van 15 Ah. Maar met een accu van 
5 Ah kan met de meeste machines prima gewerkt 
worden.’

Nieuwste aandrijving
In 2015 werd nog een hele serie accutuinmachines 
op de markt gebracht. Onlangs werd de ‘duo-
familie’ aangevuld met de kettingzaag DUC353Z, 
een model dat naast twee 18V-accu’s ook voorzien 
is van een nieuw soort motor. ‘Het principe van 
deze OR-60-motor is vooral bekend in de medische 

wereld, vanwege zijn betrouwbaarheid en con-
stante toerental. In plaats van het anker zorgt het 
magnetisch veld voor aandrijving van de ketting. 
De aansturing raakt als het ware in een voort- 
bewegende “schwung”, wat zorgt voor meer 
gewicht, een constant toerental en het behoud van 
kracht. Voor zover wij weten is dit de eerste keer 
dat dit in tuin- en parkmachines wordt gebruikt.  
De snelheid is bij het nieuwste model opge-
schroefd van 12 m/s naar 20 m/s, eenzelfde  
snelheid als een 30cc-benzinekettingzaag.’

Gebruiker
De gemeente Oldambt maakt vooral veel gebruik 
van machines op brandstof, maar is zich de afge-
lopen anderhalf jaar aan het oriënteren op elek-
trisch materiaal. Via dealer Hako-Scheemda –  tuin-
machines en -gereedschap uit Scheemda – kreeg 
de gemeente de mogelijkheid enkele accumachi-
nes twee weken uit te proberen: een bosmaaier, 
handschaar en motorzaag. Johan Prijt is wijkbe-
heerder bij de gemeente en tevens werkzaam bij 
Synergon, het werkbedrijf van de gemeente. ‘Met 
de schaar hebben we werkzaamheden uitgevoerd 
aan leibomen vanuit een hoogwerker. Deze werkte 
perfect; er is weinig kracht nodig. Voor de dikke 
stukken hebben we de motorzaag ingezet. Het is 
fijn dat deze apparatuur niet opgestart hoeft te 
worden. Bovendien maakt het geen lawaai.’

Weinig instructie
Bij de wijkdienst werd de schaar bijvoorbeeld 
ingezet voor de haag en de maaier om gras rond 
banken bij te werken. Voor de werknemers van 
het sociale werkbedrijf Synergon werkt de appara-
tuur fijn, stelt Prijt. Behalve dat deze niet opgestart 
hoeft te worden, is er geen bijzondere training 
nodig om ermee te werken. Zo kan de apparatuur 
gebruikt worden door mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, maar ook mensen die bin-
nenkomen via het Trainings- en Diagnosecentrum 
TDC (waar werkzoekenden aan een baan worden 
geholpen), kun je zo een apparaat in handen 
geven. Als je de apparaten afwisselend inzet voor 
kleine klusjes in de openbare ruimte, red je het wel 
tot de lunchpauze, is Prijts ervaring. Dit biedt gele-
genheid om de accu’s op te laden of te verwisselen 
met volle exemplaren. 

INTERVIEW5 min. leestijd

Elke accuset past in een van 

de twaalf tuinmachines en 

150 accugereedschappen 

Dolmar/Makita kraam op Boom Innovatie Dag.

De nieuwste kettingzaag 

heeft een snelheid van 

20 m/s, gelijk aan die van 

de 30cc-bezinekettingzaag
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Echt specifieke verbeterpunten voor Makita-
producten weet Prijt niet te noemen. Je moet 
extra voorzichtig omspringen met de apparatuur 
wanneer het regent en er bij het verwisselen van 
de accu op letten dat er geen zand in terechtkomt, 
al geldt dat in theorie voor apparatuur van welke 
fabrikant dan ook.  

In de zomer van 2015 probeerde de gemeente ook 
een bosmaaier en heggenschaar van Stihl uit. Alle 
systemen lijken enigszins op elkaar, vertelt Prijt. 
Bij de Stihl-bosmaaier zit het gewicht in de kop, 
bij Makita meer aan de achterkant. ‘Het is maar 
net wat je zelf fijn vindt. Als ze het mij vragen, zou 
ik voor een pakket van Makita gaan, vooral van-
wege de grote uitwisselbaarheid van het systeem. 

Ook andere afdelingen, zoals de timmerafdeling, 
zouden dan gebruik kunnen maken van dezelfde 
accu’s.’ Prijt ziet een overstap naar accu’s wel zitten. 
‘Vanwege het milieu, maar ook omdat je zelf niet 
in de uitlaatgassen staat. Bovendien vind ik de 
apparatuur gemakkelijker in het gebruik. Helemaal 
overstappen naar accu’s zal niet lukken, maar voor 
erbij is het ideaal.’

Rol voor benzinemotoren blijft
Ook wat Makita betreft kan het een niet zonder het 
ander. Is er bij werkzaamheden in geen velden of 
wegen een stopcontact te vinden, dan is er geen 
gelegenheid om een accu op te laden. Het bedrijf 
zet daarom al jaren in op zowel accusystemen 
als viertaktmaterieel. In het verleden werd vaak 

gegrepen naar tweetaktapparatuur, omdat vier-
taktmotoren nog wat nadelen hadden, zoals een 
lage acceleratie. Maar ook in deze laatste categorie 
heeft de ontwikkeling niet stilgestaan en in zekere 
zin hebben sommige viertaktapparaten de andere 
groep voorbijgestreefd. Zo zijn de viertaktmotoren 
door een lage, voor mensen hoorbaar prettigere 
geluidsfrequentie al ‘stiller’ en stoten ze minder 
geur uit.  

INTERVIEW

‘Als je de apparaten voor 

kleine klusjes inzet, red je 

het wel tot de lunchpauze’

Arjen Peeters 

kettingzaag DUC353Z

EMISSIEVERMINDERING  
klEINE MOTOREN
In april 2016 maakte staatssecretaris Sharon 
Dijksma (Infrastructuur en Milieu) een afspraak 
met het Europees Parlement om te komen tot 
een verdere reductie van de emissie van brand-
stofmotoren die niet op de weg worden gebruikt. 
Voor motoren met een vermogen lager dan 19 kW 
gelden binnenkort strengere regels. Volgens de 
overeenkomst zouden de betreffende machines 
een aanmerkelijk deel van de totale luchtvervuiling 
veroorzaken. Voor de groene sector gaat het met 
name om de motoren in handgedragen gereed-
schappen. Vooral tweetaktmotoren, die onver-
brande deeltjes kunnen uitstoten, zijn de pineut  
en moeten mogelijk aangepast worden, willen zij 
binnen de nieuwe norm vallen. De verwachting is 
dat door de nieuwe normen en andere ontwikke-
lingen ook meer voor accugereedschappen wordt 
gekozen. De nieuwe emissienorm moet in 2019 
ingaan.
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Jewel introduceert 
slim vegen
Ook beeldgericht vegen komt met nieuwe applicatie stap dichterbij

Met de nieuwe applicatie Jewel Vegen krijgen planners, machinisten en ook politici meer inzicht in het veegproces dan ooit tevoren, claimt software-

ontwikkelaar Jewel. Volgens Onno Cijffers en Jeroen van Ammers staat de branche aan de vooravond van een efficiencyslag van 10 tot 20%. ‘In een 

screenshot zie je precies: wat gebeurt er in de stad?’

Auteur: Peter Voskuil

Welkom in de wereld van het nieuwe vegen. In de 
gemeente Utrecht draait de applicatie al in een 
deel van de stad. Planner Frans Jansen is razend 
enthousiast. Hij heeft het overigens niet over ‘het 
nieuwe vegen’, maar spreekt van ‘vrolijk werken’.

Tablet
Medewerkers op locatie hebben allemaal een 
tablet. Daarin kan de planner à la minute wijzigin-
gen inbrengen, meldingen doen of een memo in 
een bepaalde straat laten verschijnen. ‘Dat scheelt 

heel veel tijd in de communicatie’, aldus Jansen. 
‘Meldingen die binnenkomen via het burgermel-
dingssysteem kunnen meteen worden verwerkt en 
meegenomen. Het is al gebeurd dat iets een uur 
later afgehandeld was. Voorheen werd dat twee, 
drie dagen later pas uitgedeeld bij machinisten. 
Je kunt burgers laten zien dat er iets gebeurt, nu.’ 
De gemeente Utrecht heeft zestig veegvoertuigen 
rondrijden, waarvan twintig grote veegmachines. 
Jansen kan niet wachten tot de pilot wordt verhe-
ven tot standaardwerkwijze in de hele gemeente. 

Jewel Vegen is specifiek voor straatreiniging 
gebouwd. Vier programmeurs ontwikkelden de 
applicatie de afgelopen anderhalf jaar. Jewel heeft 
er in deze applicatie bewust voor gekozen de 
veegploegen veel vrijheid te geven. Jewel Vegen 
is daarom niet te vergelijken met andere program-
ma’s als Jewel Gladheid. ‘Je kunt een veegmachine 
niet exact navigeren van straat naar straat’, legt 
Jewel-directeur Onno Cijffers uit. ‘Er zijn te veel 
blokkades, geparkeerde auto’s en andere obstakels. 
Dat werkt niet; vegers kunnen het beste zelf bepa-
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len hoe ze door hun werkgebied rijden. Dus krijgen 
ze een werkgebied mee dat geveegd moet wor-
den. Dat vereist een zwaardere planmodule, die 
flexibel aan te passen moet zijn. Als er een feest-
dag of evenement is, bijvoorbeeld, moet er zonder 
problemen kunnen worden omgeschakeld.’
Op de tablet staan blauwe straten, die groen 
worden zodra de machinist erdoorheen rijdt. Het 
systeem vinkt de taken automatisch af op basis van 
GPS-gegevens. 

Mierenhoop
Track & trace-programma’s zijn al op de markt en 
worden ook al volop gebruikt in de praktijk. Wat 

is dan de toegevoegde waarde van Jewel Vegen? 
‘Track & trace levert een mierenhoop aan data op 
waar je vaak niets mee kunt’, aldus Cijffers. ‘Wij 
filteren die info tot bruikbare informatie, maken die 
data visueel op de kaart. In een screenshot zie je 
precies wat er aan de hand is.’ 
Dat inzicht is essentieel, zegt consultant Jeroen van 
Ammers van Jewel. Hij heeft veel bijgedragen aan 
de nieuwe applicatie als schakel tussen de klant 
en de softwareontwikkelaars van Jewel. Planners 
kunnen nu via track & trace zien wat iedereen 
daadwerkelijk aan het doen is. Modems in de 
machine registreren precies waar en wanneer de 
borstel aan de grond staat. Van Ammers: ‘Dat geeft 
inzicht in wat er gedaan wordt. Kijk, maaien kun je 
zien, onkruid op verharding ook, maar met vegen 
is dat soms moeilijker. Als het een uur later pauze 
is op een middelbare school, kan de straat zomaar 
weer vies zijn.’

Dat is niet alleen handig voor de planner en werk-
voorbereiders zelf, het levert ook snel manage-
mentinformatie op voor de politiek. Je ziet per 
periode op de kaart wat er is gebeurd. Je kunt de 
wethouder zo laten zien dat je wel degelijk vijf 
keer ergens bent geweest. En als de wethouder het 
anders wil, neem je dat meteen mee in de plan-
ning. ‘Moet het winkelcentrum vaker? Dat is goed. 
Waar zullen we dan een keer minder vegen? Je 
kunt dat allemaal ter plekke inzichtelijk maken en 
laten zien’, zegt Cijffers. 

‘En je kunt fouten voorkomen’, vult Van Ammers 
aan. ‘Bijvoorbeeld dat een klinkerstraat met het 
inveegzand er nog op niet een dag later wordt 
geveegd. Dit is zó vernieuwend voor het hele 
vegen. Ons oude straatreinigingsprogramma 
(alweer jaren geleden samen met NVRD ontwik-
keld, red.) maakte vooral capaciteitsberekeningen. 
Er gingen nog geprinte kaarten met de machinist 

mee en stratenlijsten die hij afvinkte. Nu heb je 
direct overzicht: wat gebeurt er in de stad? Als een 
collega werk moet overnemen, is ook direct duide-
lijk tot hoever de andere machine gekomen was. 
Ook onderhoud is beter te plannen.’ 
Frans Jansen van de gemeente Utrecht voorziet op 
de lange termijn de oplossing van nog een pro-
bleem: personeelsverloop. ‘Door technologische 
hulpmiddelen mee te geven aan de chauffeurs, 
worden we minder afhankelijk van de gebiedsken-
nis van de ervaren chauffeurs. Wij hebben veel 
medewerkers die tegen de zestig aan zitten. Als die 
met pensioen gaan, voorzie ik dat het heel moeilijk 
wordt om nieuw personeel te vinden dat dat werk 
nog met zo veel inzet wil doen.’

Koffieadresjes
Grove schattingen leren dat veegmachines maar 
40 tot 50% van de dag productief zijn. Cijffers daar-
over: ‘Ik ken die cijfers, ja. Het blijft altijd gissen, dat 
soort schattingen. Maar het staat natuurlijk als een 
paal boven water dat hier heel veel winst te halen 

ACTUEEL5 min. leestijd

‘Zelfs MIJn KleInZOOn KAn hIerMee 
werKen’
Een van de pilotgebieden voor de nieuwe 
applicatie Jewel Vegen is Utrecht. Planner 
en werkvoorbereider Frans Jansen van de 
gemeente Utrecht was nauw betrokken bij 
de ontwikkeling van het product. ‘Vista, de 
voorganger van Jewel, was zo’n gigantisch 
programma; dat was echt aan vernieuwing 
toe. Dat was heel ingewikkeld en liep con-
stant vast. De mannen van Jewel hebben 
goed naar ons geluisterd en een enorme 
verbeterslag gemaakt. Het is zo makkelijk 
geworden dat zelfs mijn kleinzoon van twee 
jaar hiermee kan werken.’ Als het aan Jansen 
ligt, wordt de pilot dan ook zo snel mogelijk 
uitgebreid. Nog voor de zomer hoopt hij het 
systeem draaiend te hebben in alle vijf de 
gebieden waarin Utrecht is opgesplitst voor 
de veegwerkzaamheden. De laatste hobbel 
die invoering in de weg staat, is extra waar-
borging van de privacy. Dit wordt in nauw 
overleg met de ondernemingsraad opgelost. 
Na de invoering in heel Utrecht is de vol-
gende stap dat Jansen ook een mensplan-
ning aan het programma gaat hangen. ‘We 
hebben al een voertuigplanning; dan is een 
mensplanning natuurlijk de volgende stap.’ 
Jansen is zich daarvoor al aan het oriënteren 
op de bestaande mensplanning-applicaties 
in de markt. Jewel kan die programma’s aan 
Jewel Vegen koppelen.
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is.’ Volgens voorzichtige schattingen van Jewel zal 
de applicatie zeker voor 10 tot 20% efficiencywinst 
zorgen. Een bijkomend onderdeel van Jewel Vegen 
is een apart ingebouwde module voor het legen 
van afvalbakken.

Machinisten krijgen in het programma veel vrij-
heid, maar intussen werken ze wel met track & 
trace. Hoe zijn de eerste reacties? Volgens Jewel 
moeten medewerkers in het begin meestal wen-
nen aan het idee. Cijffers: ‘Goede machinisten 
vinden dit heel fijn; die zien het als een hulpmiddel 
om hun leidinggevende te laten zien dat ze goed 
werk leveren. Machinisten met koffieadresjes vin-
den dit natuurlijk vervelend.’

frequentievegen
‘De basis van het proces plan je nog steeds aan 
het begin van het jaar’, aldus Van Ammers. ‘Maar 
je kunt nu al doende dingen aanpassen. Neem de 
blad-bloesemperiode. In theorie kun je nu boom-
soorten inlezen op de kaart en daar gericht op 
gaan vegen. Dat is een doorontwikkeling waar we 
al rekening mee hebben gehouden.’ 
Jewel Vegen werkt nu nog vooral op basis van 
frequentie. ‘Dat frequentievegen zal altijd belang-
rijk blijven. Elke vrijdag na de markt en elke week 
bepaalde hoofdroutes vegen, dat draagt enorm 
veel bij. Maar in de wijken is het vaak mogelijk om 
ook beeldgericht te werken. Ik geloof echt dat dit 
een vervolgontwikkeling wordt. Daar zijn we ach-
ter de schermen ook al mee bezig, om een vorm 
van beeldgericht werken in onze systemen te gaan 
inbouwen.’ 
Beeldgericht vegen kan door Jewel Vegen te 
combineren met andere applicaties. Zo is er Jewel 
Taken, waarbij schouwers door de wijk lopen om 
in kaart te brengen waar moet worden gemaaid en 
waar onkruid op verharding moet worden bestre-
den. ‘Die schouwer loopt er toch, dus waarom niet 
meteen signaleren waar vegen wel en niet hard 
nodig is?’   
In grote delen van de gemeente kunnen nu soms 
bepaalde straten worden overgeslagen doordat 
ook taakopname binnen Jewel Vegen wordt onder-
steund. Behalve de gemeente Utrecht was ook 
RD4, het Limburgse reinigingsbedrijf uit Heerlen, 
een belangrijke sparringpartner bij het op maat 
maken van de applicatie. In Utrecht draait deze op 
kleine schaal en ook RD4 heeft grote plannen met 
Jewel Vegen. Daarnaast verwacht Jewel dat vanaf 
deze zomer nog een handvol afval- en reinigings-
bedrijven met Jewel Vegen gaat werken. 

In de veegbranche gaat volgens Cijffers veel geld 
om, maar er was lange tijd te weinig aandacht voor 
de uitvoering. ‘De grip op de uitvoering ontbreekt 
vaak. Vooral grootschalige bedrijven zullen hier 
heel veel baat bij hebben en ook internationaal 
bestaat dit nog niet. De grote verbeterslag moet 
dus eigenlijk nog komen’, denkt Cijffers. 
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Gemeente door rechter 
teruggefloten na 
aanbesteding maaimachines
Larens bedrijf Almat wint kort geding tegen gemeente Raalte over aanbesteding 
maaimachines

een aanbesteding met als inzet één kooimaaier en twee cirkelmaaiers. nadat de gemeente raalte de opdracht gunde aan een onderneming die niet aan 

de milieueisen voldeed, spande het larense machinebedrijf Almat een kort geding aan. resultaat: de gemeente beet in het stof en een deel van de gun-

ning ging alsnog naar Almat. 

Auteur: Guus van Rijswijck
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Het komt vaker voor: een bedrijf schrijft zich in 
voor een aanbesteding, voldoet aan alle gestelde 
eisen en toch wordt de opdracht gegund aan een 
ander die niet aan de eisen voldoet. Almat Laren 
liet het er niet bij zitten. Het bedrijf schreef zich in 
om de kooimaaier voor de sportvelden in Raalte 
en een tweetal cirkelmaaiers te leveren. Directeur 
Gerko Roekevisch legt uit: ‘Het was voor ons een 
principezaak. Het ging om machines van rond de 
75.000 euro per stuk. Als offrerende partij moet 
je bij een aanbesteding veel energie, tijd en geld 
steken in het voortraject. De machine moet aan 
allerlei voorwaarden voldoen, maar ook de offerte 
is aan allerlei regels en voorwaarden gebonden. Je 
moet je aanbieding in ordners aanleveren, op usb, 
met demo en begeleiding en je dient machines 
beschikbaar te stellen. Als vervolgens blijkt dat de 
gunning naar een partij gaat waarvan de aangebo-
den machine niet aan de voorwaarden en de eisen 
voldoet, kun je alleen nog bezwaar maken via een 
kort geding. De meeste aanbieders kiezen ervoor 
om dan af te haken; de advocaatkosten wegen 
doorgaans niet tegen de marge van een machine 

op. Wij hebben ervoor gekozen om wel een zaak 
aan te spannen.’

Gelijkheids- en transparantiebeginsel
Wat was het geval? In 2016 kondigde de gemeente 
Raalte de openbare aanbesteding ‘Kooi- en 
cirkelmaaimachines gemeente Raalte’ aan, een 
aanbesteding opgebouwd uit een aantal kooi- en 
cirkelmaaiers met als gunningcriterium de ‘beste 
prijs-kwaliteitverhouding.’ In het programma van 
eisen was opgenomen dat de uitstoot van de 
machines aan de huidige wet- en regelgeving 
moest voldoen. Daar voegde de gemeente aan 
toe: ‘Indien de huidige wet- en regelgeving stage 
3B of Tier IV voorschrijft, is dit voldoende.’ Groot 
was de verbazing bij Almat Laren toen een concur-
rent die zich had ingeschreven met machines met 
de hogere uitstoot van een stage 3A-motor de 
aanbesteding won. De uitstoot van de euronorm 
stage 3A is namelijk gekoppeld aan een soepelere 
milieunorm dan de geëiste stage 3B uit het bestek. 
Door de inschrijving van een partij te accepteren 
die niet voldeed aan de bestekeisen, handelde de 
gemeente in strijd met het gelijkheids- en transpa-
rantiebeginsel, zo oordeelde de rechter. De door 
de gemeente voorgenomen gunning kon dan ook 
niet in stand blijven.

Knuppel in het hoenderhok
Volgens aanbestedingsjuriste Mascha Semmekrot 
van Publiq aanbestedingsjuristen staat deze zaak 
niet op zichzelf. ‘Het komt vaker voor dat de rech-
ter verklaart dat een aanbesteding onrechtmatig 
is verlopen. De gemeente moet alle inschrijvingen 
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‘Of het nu gaat om maai-

machines of computers, de 

beoordeling moet wel 

gedegen en kritisch 

gebeuren. Anders stapt 

zoals in dit geval een partij 

naar de rechter en ben je 

verder van huis’



VAKMANSCHAP VOOR IEDERE GROENPROFESSIONAL

+31(0)318 525 888  |  www.onkruidkoken.nl  |  info@empas.nl Volg ons

WATER VORMGEGEVEN
Fonteinen: waterkunst in haar 

meest traditionele vorm. 

Beeldbepalend in steden, parken, 

pleinen en tuinvijvers. 

Dankzij de huidige technische 

mogelijkheden zijn fonteinen en 

andere vormen van waterkunst 

tegenwoordig vrij eenvoudig te 

realiseren.

Winkelskamp 13
7255 PZ Hengelo Gld
T: +31 (0) 575 46 80 20
info@auga.nl WWW.AuGA.Nl

Zuiveren

Bewegen

Vormgeven

Vitaliseren

Belichten

Aanleggen



55www.stad-en-groen.nl

gelijk beoordelen. Ik zie vaker dat de partij die de 
aanbesteding wint, niet voldoet aan de eisen in het 
bestek. In deze aanbesteding voldeed de als win-
naar aangemerkte inschrijver niet aan een mini-
mumeis. Voldoet een inschrijver niet aan alle mini-
mumeisen, dan dient deze te worden uitgesloten 
van de aanbesteding.’ Marjolein Veenma, specialist 
aanbestedingen voor gemeentelijke overheden, 
juicht de uitspraak toe. ‘Ik vind het dapper dat 
Almat Laren de knuppel in het hoenderhok heeft 
gegooid. Veel bedrijven voelen een drempel om 
potentiële klanten tegen de haren in te strijken. 
Een aanbesteding bevat spelregels die als doel 
hebben transparantie en eerlijkheid te garanderen. 
Het is daarbij vreemd om eerst eisen te stellen 
en vervolgens een opdracht te gunnen aan een 
bedrijf dat niet aan die eisen voldoet. Dat draagt 
niet bij aan het vertrouwen in de overheid. 

Veenma gaat zelfs zover dat zij stelt dat de 
gemeente Almat Laren wel dankbaar mag zijn voor 
het aan de bel trekken.’ Volgens Veenma weer-
houdt cynisme bedrijven er soms van in te schrij-
ven op een aanbesteding. ‘Vaak hoor ik uitlatingen 
als “wat maakt het uit”, “doorgestoken kaart”, of “het 
is toch wel duidelijk wie de opdracht wint”. Maar 
die aanbestedingsregels zijn er niet voor niets. 
Sinds er na de bouwfraude regels in het leven zijn 
geroepen, gaat het er veel eerlijker aan toe.’ Toch 
hangt het volgens haar van de aanbesteding af 
wat de kwaliteit van de inschrijving is. ‘Je kunt een 
aanbesteding vergelijken met een examen. De 
ingeleverde examens kun je naast elkaar leggen 
en aan de hand van objectieve criteria beoordelen. 
Daar komen scores uit, waarbij de beste hoort te 
winnen. Maar daarbij geldt wel dat iedereen het 

spel eerlijk moet spelen. Als je dat doet, komt dit 
de dienstverlening ten goede.’

Oud bestek uit de kast
Volgens juriste Mascha Semmekrot is het voor 
gemeentelijke overheden niet altijd even gemak-
kelijk om een inschrijving te beoordelen. ‘Deze 
uitspraak is zuur voor de gemeente Raalte. Maar 
ik zie vaak dat gemeentes moeite hebben met de 
beoordeling van een inschrijving. Het kan voor een 
gemeente lastig zijn om te controleren of aan alle 
eisen is voldaan. Of het nu gaat om maaimachines 
of computers, het moet wel gedegen en kritisch 
gebeuren. Anders stapt zoals in dit geval een partij 
naar de rechter en ben je verder van huis.’ Volgens 
Semmekrot is de ene partij professioneler dan de 
andere bij het uitschrijven van aanbestedingen. 
‘Sommige partijen trekken een oud bestek uit de 
kast dat ze klakkeloos overnemen, ook al zijn de 
regels in de tussentijd veranderd. Andere beschik-
ken over een team van deskundigen. Denk daarbij 
aan een aanbestedingsjurist en iemand die mate-
riedeskundig is.’ De financiële middelen kunnen 
daarbij cruciaal zijn, stelt ze. ‘Een kleine gemeente 
heeft minder geld dan een ministerie. En het 
maakt verschil of het gaat om een brandweerauto 
of om een computer. Daarom vind ik het altijd fijn 
als er een materiedeskundige met me meekijkt. Ik 
kan geen specifieke technische eisen beoordelen, 
wel juridische.’

De relatie met de klant
Ook al heeft hij de zaak gewonnen – met als 
enig resultaat dat de voorgenomen gunning niet 
aan de eerste winnaar mag worden toegewezen 
–, toch overheerst de blijdschap niet bij Gerko 
Roekevisch: ‘Ik had liever geen rechtszaak gehad.’ 
Nadat de gemeente aan Almat liet weten dat het 
bedrijf met zijn inschrijving voor perceel 1 als 
tweede was geëindigd en voor perceel 2 als vierde, 
stelde Almat nadere vragen en uitte het bedrijf 
bezwaren tegen de voorgenomen gunning van 
beide percelen. De gemeente liet Almat per e-mail 
weten dat de winnende aanbieding aan de huidige 
wet- en regelgeving voldeed, ‘en dat is voor deze 
machine de 3A norm. En daarmee voldoet volgens 
ons de machine aan de door ons gestelde eisen.’ 
De gemeente stelde dan ook geen aanleiding 
te zien om de voorlopige gunningen te herzien. 
Roekevisch: ‘De gemeente stelde als keiharde eis 
dat de machine motorisch aan stage 3B of Tier IV 
final voldoet. Als ze dan een machine goedkeu-
ren die aan de lagere milieueis stage 3A voldoet, 
scheelt dit 8.000 euro in prijs. Die andere machine 
is lichter uitgevoerd en kost minder. Dus qua uit-
stoot en bouw is dat een heel ander verhaal.’

Correspondentie met de gemeente haalde vervol-
gens niets uit, vertelt Roekevisch. ‘Als we inspraak 
wilden hebben, moesten we wel een kort geding 
aanspannen. De meeste bedrijven zullen hier 
niet voor kiezen. Enerzijds zit je met de kosten, 
anderzijds creëer je een nieuw probleem als je de 
zaak wint. Want hoe is vervolgens je relatie met de 
klant?’ Hij zegt niets tegen de gemeente Raalte of 
de andere aanbieder te hebben, maar Roekevisch 
is toch blij dat hij de zaak heeft gewonnen. ‘Wij 
hopen dat de gemeente Raalte op korte termijn 
openstaat voor een gesprek om hier samen uit te 
komen.’  Inmiddels heeft dit gesprek plaatsgevon-
den en heeft Almat perceel 1 van de aanbesteding 
gegund gekregen: een Ransomes-kooimaaier.

handdoek in de ring
Hoewel de kans groot is dat alles op zijn pootjes 
terechtkomt, noemt Marjolein Veenma de zaak 
op zijn zachtst gezegd geen reclame voor de 
gemeente. ‘Bij iedere aanbesteding is aandacht 
het sleutelwoord. Als je aandacht besteedt aan het 
opstellen van de aanbesteding, krijg je ook betere 
antwoorden. Het lag in dit geval niet zozeer aan 
de kwalitatieve uitvraag, maar aan de beoordeling 
ervan. Normaal gesproken geldt: hoe beter de 
aanbesteding is opgesteld, hoe beter de antwoor-
den.’ Desondanks denkt aanbestedingsspecialiste 
Veenma niet dat de zaak uiteindelijk de relatie 
tussen de gemeente en Almat in gevaar hoeft te 
brengen. Veenma: ‘Deze zaak is slecht voor het 
vertrouwen in de overheid, maar het is goed dat 
de rechter de gemeente Raalte heeft teruggeflo-
ten. Veel partijen die zo’n aanbesteding verliezen, 
zouden ervoor gekozen hebben de handdoek in 
de ring te gooien. Het is goed dat Almat Laren dit 
niet heeft gedaan.’

JURIDISCH

De uitspraak van de rechtbank en de 
oorspronkelijke uitvraag van de gemeente zijn 
beide terug te vinden op de website van 
Stad + Groen. 
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‘Als importeur/leverancier bieden wij gemak en 
efficiency’, aldus Jurgen Albers, directeur Stierman 
De Leeuw. ‘Door voor ieder segment een kwali-
teitsproduct aan te bieden, kan onze afnemer zijn 
bestelling op één adres plaatsen. Dit scheelt tijd 
bij het bestellen, maar ook in het verwerken van 
de bijbehorende administratie. Daarom bieden 
wij een uitgebalanceerd pakket van merken met 
accu-tuinmachines. Hierdoor bedienen wij vrijwel 
elk segment, uiteraard alleen met betrouwbare 
kwaliteitsmerken.’

werken in de regen en 56V accu’s
Pellenc; een alom bekend accugedreven merk.  
Een merk gebruikt door echte professionals en 
met een ruim aanbod accumachines. Zo is met 
name de grasmaaier Rasion Easy zeer populair in 
de branche. Een machine met een hoge kwaliteit, 
lange gebruiksduur en gebruiksgemak.

eGO is het merk met een 56V-accu. Een krachtige 
accu die op alle EGO-machines gebruikt kan 
worden. Bijkomend belangrijk voordeel is dat de 
EGO-accu bij vorst slechts circa 15% capaciteits-
verlies heeft. Dit betekent dat de werkzaamheden 
gewoon uitgevoerd kunnen worden bij vorst.  
De machine blijft werken, wat een groot voordeel 
voor de professional is. 

Ars biedt in zijn assortiment een krachtige accu-
snoeischaar aan. Deze is met name geschikt voor 
de fruitteelt en tuinbouw, maar kan uiteraard ook 
gebruikt worden bij tuin- en parkbeheer.

Van groenaannemer tot hovenier en particulier
Het aanbod Oregon-accumachines neemt jaarlijks 
toe. Het assortiment bestaat reeds uit maaiers, 
heggenscharen, stokzagen, bladblazers, ketting-
zagen en trimmers. Oregon is wellicht wat minder 
bekend als aanbieder van accumachines, maar dit 
merk heeft vele voordelen voor de professionele 
gebruiker. 

Een hardloper is ook de accugedreven heggen-
schaar van Metabo. Een bekend merk, maar niet 
altijd even bekend om zijn accugedreven tuin-
machines. Kenmerkend voor deze heggenschaar is 
de lange gebruiksduur en gunstige aanschafprijs.

De markt van robotmaaiers groeit hard. Het merk 
Solo by Alko is een specialist op het gebied van 
robotmaaiers. Er is keuze uit drie modellen, waar-
door zowel kleine als hele grote gazons gemaaid 
kunnen worden met een accumaaier. Betrouwbare 
machines van de nieuwste generatie en alle 
eenvoudig te installeren, programmeren en te 
gebruiken.

Ruime keuze accugedreven 
tuinmachines bij Stierman De Leeuw
Bedrijf presenteert enkele ontwikkelingen op accu-gebied 

stierman De leeuw heeft een uitgebreid  

aanbod accugedreven tuin- en parkmachines  

in het assortiment van 2017. het assortiment 

biedt voor ieder segment wat wils; van alom 

bekende merken als Pellenc tot krachtige  

kwaliteitsmerken als eGO, solo by Alko, Ars  

en Oregon. Voor de groenaannemer, hovenier 

en particulier.
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Iprogreen claimt dat zijn 
nieuwe onkruidverdelger ook 
een deel van de wortel doodt 
Duitse machinebouwer komt met variant op heetwaterschuimmethode

Branden, hete lucht en heet water zijn de alternatieven voor chemische onkruidbestrijding, dat is bekend. De heetwatermethode met schuim is relatief 

nieuw. Tot nu toe was hiervan één aanbieder bekend, het engelse bedrijf weedingtech. Op de beurs in hardenberg verscheen Iprogreen met een eigen 

variant op deze techniek. De nieuwe methode zou niet alleen de bovengrondse delen van de plant, maar ook deel van de onkruidwortel aanpakken 

en qua techniek gezien fundamenteel verschillen van de weedingtech-methode. Vakblad stad en Groen krijgt tekst en uitleg over de machine op de 

thuislocatie van Iprogreen in haaksbergen.

Auteur: Santi Raats
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‘Bij het verdelgen van onkruid met heet water 
en branden komt gelukkig geen gif te pas, maar 
deze methoden hebben wel nadelen. Heet water 
verdampt voor een deel en warmte vervliegt. 
Onkruid wegbranden brengt risico’s met zich mee 
in de buurt van houten schuttingen, auto’s, bomen 

en noem maar op’, schetst Gert-Jan Willemsteyn, 
directeur van Iprogreen Nederland. Naast hem zit 
de machineontwikkelaar en octrooihouder van 
de machine en methode, Willy Schneegass uit het 
Duitse Iserlohn, slechts enkele uren rijden over de 
grens bij Haaksbergen. Ook Willemsteyns zaken-
partner Jerry Pols, die een technische achtergrond 
heeft op het gebied van thermische reiniging en 
biomassa, is aanwezig. 

De werking
Volgens Willemsteyn is de Iprogreen-methode in 
staat om een laagje schuim boven op kokend heet 
water aan te brengen: ‘Dat gebeurt op het aller-
laatste moment met hulp van perslucht en HWS 
2000-isoleerschuim, dat gemaakt is uit biologisch 
afbreekbare kokosolie en palmpitolie. Men heeft 
geen spuitlicentie nodig om hiermee te werken. 
De naam van de machine, HWS, is afgeleid van de 
methode: heetwaterschuim.’
Het bedrijf claimt tevens dat het kokende water 
door de isolerende schuimdeken op kooktempera-
tuur blijft voordat het de bodem in trekt, en dat dit 
voldoende is om de onkruidwortel aan te pakken. 
‘Het schuim zorgt ervoor dat de warmte minstens 
een paar minuten behouden blijft in de grond, 
waardoor niet alleen de bovengrondse plantdelen, 
maar ook de wortel en de verder aanwezige onder-
grondse zaden worden beschadigd door het hete 
water’, zegt Willemsteyn daarover. 
Machinebouwer Willy Schneegass is met zijn 
bedrijf Iprotech ruim vijfentwintig jaar producent 
van stoommachines voor de metaalindustrie. 
Schneegass vertelt hoe de onkruidbestrijdings-
machine tot stand is gekomen. ‘Een hovenier in 
Duitsland vroeg me naar een stoomreiniger die 
onkruid kon verdelgen, maar ik heb hem een nega-

tief advies gegeven. Stoom – ook al is het 180 gra-
den Celsius als het uit de spuitmond komt – koelt 
volgens mijn ervaring in de open lucht zo snel af, 
dat het alleen het onkruiddeel boven het maaiveld 
verdelgt. Ik heb literatuuronderzoek gedaan naar 
een alternatief en kwam uit bij een onderzoek 
door de Universiteit van Hohenheim in Stuttgart, 
naar de oplossing van heet water met schuim. Dit 
onderzoek concludeerde dat schuim de warmte 
van heet water isoleert, waardoor de temperatuur 
nog hoog genoeg is wanneer het water de bodem 
in sijpelt om de wortel van het onkruid aan te 
tasten.’

ACHTERGROND6 min. leestijd

Kleine HWS-unit voor bereikbaarheid van moeilijke locaties en hoekjes. De unit past op elke Unimog en op elk ander type gemeentewagen.

Succesvolle loofvernietiging in de uienteelt. Hierdoor is de 

HWS-methode mogelijk ook geschikt voor de aardappelteelt.
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Willemsteyn: ‘Het hete water dringt enkele cen-
timeters de bodem in en daarna in het bovenste 
deel van de wortel, de wortelhals. Afhankelijk van 
de lengte van de onkruidwortel vindt vervolgens 
beschadiging plaats.’

resultaat
‘Het duurt langer voordat de onkruidplant zich 
weer laat zien dan wanneer het is weggebrand 

of weggeborsteld’, verklaart Willemsteyn verder. 
‘Het is algemeen bekend dat men bij de borstel-
methode zeven tot acht keer per jaar terug moet 
komen om het onkruid te verwijderen en bij de 
wegbrandmethode eveneens. Als alleen heet water 
wordt ingezet, is die frequentie al lager, maar nog 
steeds vijf tot zes keer per jaar. Bij onderhoud met 
de Iprogreen-methode door Duitse gemeenten is 
gebleken dat men in het eerste jaar drie tot vier 
keer moet behandelen, maar in de jaren daarna 
slechts twee tot drie keer. Deze methode tast geen 
omliggend groen aan of objecten in de omgeving, 
zoals de brandmethode wel doet. Je kunt bij-
voorbeeld veilig langs buxushaagjes werken met 
de HWS-machine. Maar ook tussen boompjes, in 
rozenperkjes, op grindpaden, langs auto’s, huizen, 
bij vijvers met rotsblokken en op houten vlonders 
die vaak kampen met mos en groenaanslag. Bij 
demo’s wordt positief gereageerd op het feit dat je 
precies kunt zien welke plekken je behandeld hebt. 
Het schuim trekt na tien tot vijftien minuten weg 
in de bodem, afhankelijk van het bodemtype. Bij 

demonstraties testen mensen of het schuim glad 
is, maar dat is niet het geval’, aldus Willemsteyn. 
Verschil met bestaande schuimmethode
Schneegass kwam er tijdens zijn research ach-
ter dat het procedé heet water met schuim 
al gepatenteerd was. Dit product, genaamd 
Foamstream, is al een poos in handen van het 
Engelse Weedingtech. Iprogreen heeft dit patent 
echter weten te omzeilen. Schneegass vroeg met 
Iprogreen zes jaar geleden patent aan voor de 
HWS-methode en kreeg het toegewezen in mei 
2015.

‘De Iprogreen-machine verschilt van de 
Foamstream-machine wat betreft de specifieke 
toepassing’, aldus Schneegass. Over het effect van 
de Foamstream-methode en het verschil met zijn 
eigen methode beweert de Duitse machinebou-
wer: ‘De Foamstream-machine brengt het hete 
water en schuim als een mengsel aan, onder hoge 
druk. Omdat er door de hoge druk zuurstof in dit 
mengsel terechtkomt zodra het wordt opgebracht, 
koelt het hete water sneller af door verneveling. 
De hoge druk geeft bovendien sneller slijtage 
van machineonderdelen en zorgt voor lekkage. 
De Iprogreen-machine brengt het schuim los van 
het hete water aan. Daarvoor bevat de spuitmond 
twee gleufopeningen. Het mengsel vernevelt niet, 
omdat het water gebundeld blijft; het schuim 
wordt pas aan het water toegevoegd vanaf het 
uiteinde van de spuitmond. Op die manier wordt 
de warmte van het hete water beter behouden 
dan wanneer je het water met schuim als mengsel 
aanbrengt.’

Iprogreen nederland
Schneegass gaf zijn schuimmachine de merknaam 
Iprogreen en dit werd even later de handelsnaam 
onder Iprotech. Iprogreen Nederland is sinds 

Voor

Resultaat na behandeling van het halve pad.

Het aangebrachte heet water met schuim. Na

Het mengsel vernevelt niet, 

omdat het water 

‘gebundeld’ blijft
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ACHTERGROND

Op maat gemaakt aanbouwdeel voor het HWS-systeem.

november een handelsnaam van IHB International 
en vanaf medio 2017 een aparte entiteit, als 
importeur van Iprogreen Duitsland. Bij Iprogreen 
Duitsland worden de Iprogreen-machines 
gemaakt. Ook worden daar bijvoorbeeld borstel-
wagens omgebouwd tot schuimmethodewagen 
en worden er aanpassingen met hydraulische 
armen uitgevoerd. Maar alle andere aanpassingen 
verzorgt Iprogreen Nederland in Haaksbergen zelf. 
‘Wij denken mee bij alle mogelijke aanpassingen 
op het gebied van stroom- en watertoevoer en 
bouwen deze specifieke toepassingen zelf’, aldus 
Willemsteyn.

De machine
Willemsteyn vertelt over de complete unit in een 
wagen: ‘De HWS-machine heeft een generator van 
standaard 3,5 kilowatt en een watertank van 1000 
liter, inclusief ontharder tegen kalk. Een 500 liter- 
watertank is echter ook mogelijk. Wij onderzoeken 
dit jaar een oplossing met een watertank van 
achttienduizend liter voor een klant. We leveren de 
HWS 9, HWS 18 en HWS 28 met respectievelijk 9, 
18 en 28 liter per minuut en het corresponderende 
aantal meters per uur. De HWS 9 wordt standaard 
met 10 meter slang geleverd en optioneel met een 
slang van 20 meter. De HWS 18 en 28 worden stan-
daard met 20 meter slang geleverd en optioneel 
met een slang van maximaal 45 meter.’

flexibele unit
Speciaal om bij de moeilijke of verre hoekjes 
te komen, heeft Iprogreen een kleine unit met 
verlengslang in een RVS-frame gebouwd op een 
aanhanger met huif. Willemsteyn: ‘Deze unit kan 
van de aanhanger af worden gereden over de 
meegeleverde afrijdplaten. Het onderhoud is een-
voudig: de brandstofverstuivers dienen eenmaal 
per jaar gereinigd te worden. Dat kan Iprogreen 
doen, maar de klant kan dat ook zelf. De Iprogreen 

is ook makkelijk op een werktuigdrager te bouwen. 
Indien men alleen heet water wil toepassen, kan 
het schuim uitgezet worden.’

Toepassingen 
Schneegass vertelt dat hij toepassingsmogelijk-
heden aan het ontwikkelen is voor boomkwe-
kerijen, om met Iprogreen het onkruid rond de 
boomspiegels goed weg te kunnen houden. Ook 
heeft Iprogreen in Oostenrijk langs het spoor 
onkruid verwijderd met een aangepast model met 
een spuitmond aan weerzijden van de machine. 
Iprogreen had de installatie inclusief een water-
reserve van twintigduizend liter op een wagon 
gezet. In Duitsland rijden ook Iprogreen-machines 
bij circa veertig gemeenten, op het vliegveld van 
Bremen en bij een Amerikaans vliegveld in Zuid-
Duitsland.

Demonstraties
Iprogreen Nederland timmert ook behoorlijk aan 
de weg. Jerry Pols, die alle demonstraties verzorgt, 
heeft tot nu toe proeven en demo’s gehouden op 
zeer uiteenlopende locaties: bij gemeenten in het 
openbaar groen, in parken, op begraafplaatsen, 
bij een ziekenhuis, appartementencomplexen, een 
zeecontainerterminal, op Schiphol en bij een uien-
kweker. Hij vertelt over de laatste demonstratie: 
‘Voordat zilveruitjes geoogst kunnen worden, moet 
het loof kapot worden gemaakt. Vroeger spoot 
men daar chemisch voor; nu wordt er met azijn 
gewerkt. Het duurt dan drie tot vier dagen voordat 
het loof kapot is. We hebben er een proef met de 
HWS gedaan, waarna de zilveruitjes al na twee 
dagen geoogst konden worden. Ze zijn naar het 
lab gebracht, waar is onderzocht of ze op enigerlei 
wijze waren aangetast door het Iprogreen-middel, 
maar dat was niet het geval. Zo zou de heetwater-
schuimmethode ook een rol kunnen spelen in de 
aardappelteelt.’

V.l.n.r.: Jerry Pols, Gert-Jan Willemsteyn, Willy Schneegass

‘De heetwaterschuim-

methode kan ook een rol 

spelen in de uien- en 

aardappelteelt’
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‘Het beeld dat je met  
glyfosaat kreeg zal je nooit 
meer krijgen. Daar moet je 
duidelijk over zijn’ 
Enschede maakte relatief vroeg de overstap naar chemievrij beheer. 
Hoe staat het er nu voor?

Het was 2009 toen de gemeenteraad van Enschede 
– net als vele anderen – besloot bij het onderhoud 
alleen nog de regisserende rol op zich te nemen en 
de uitvoerende rol op afstand te zetten. Allereerst 
ging het onderhoud van het stadsbeheer over naar 
een aparte afdeling. Vervolgens werd een aantal 
zaken op een rijtje gezet en werd gestuurd op  
de toekomst, vertelt Pieterson, die integraal  
verantwoordelijk is voor vier bestekken voor de 
gehele stad. ‘De toekomst bood vier scenario’s:  
de situatie laten zoals hij was, verzelfstandigen,  

de tak onderbrengen bij Twente Milieu of bij 
plaatselijke hoveniers. We hebben gekeken waar 
het werk het meeste baat bij had, maar ook waar 
wij ons het beste bij voelden. Omdat wij ons niet 
beperken tot groen, maar integraal onderhoud 
uitvoeren in de openbare ruimte, leek verzelfstan-
diging de beste optie. Onderbrengen bij andere 
partijen zou er mogelijk voor zorgen dat het werk 
versnipperd raakte. Ook leek verzelfstandiging ons 
de beste keuze met het oog op het grote aandeel 
sw’ers. Zo konden we zo veel mogelijk zelf de 

Overgaan naar een zelfstandige bv, over- 

schakelen naar chemievrij beheer en dan ook 

nog eens te horen krijgen dat er bijna een  

miljoen bezuinigd moet worden. het gaat je 

niet in de koude kleren zitten. stad+Groen 

sprak met Johnny Pieterson, hoofd uitvoering 

bij Onderhoud enschede bv.

Auteur: Kelly Kuenen
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touwtjes in handen houden.’
In maart 2016 ging de aparte afdeling officieel 
verder als interne bv onder de naam Onderhoud 
Enschede bv. De werknemers ‘op de vloer’ merk-
ten er weinig van, maar achter de schermen werd 
druk gewerkt aan een nieuwe bedrijfsvoering. 
Waar voorheen met zo’n vijf à zes systemen werd 
gewerkt, werd nu de overstap gemaakt naar twee 
systemen: Exact Software voor het financiële 
gedeelte en Groenvision van fabrikant Infogroen 
voor de bedrijfsvoering.

Alternatieve onkruidbestrijding
Sommigen dachten nog lange tijd dat het wel los 
zou lopen, maar Enschede maakte relatief vroeg de 
keuze om over te stappen naar chemievrij beleid. 
Dit naar aanleiding van een in 2013 ingediende 
motie van GroenLinks Enschede. Diverse toepas-
singen passeerden de revue en ook werden er 
nog twee laagrisicomiddelen uitgeprobeerd, Cito 
Global en Ultima. Los van het feit dat deze niet 
meer mogen worden toegepast, is Pieterson er 
ook niet razend enthousiast over. ‘Het nadeel was 
dat de weersomstandigheden perfect moeten zijn.’ 
In 2014 sprak Stad+Groen al eens met Pieterson. 
Destijds gaf hij aan dat de motie van GroenLinks 
ervoor had gezorgd dat het budget was gestegen 
van 160.000 euro naar 430.000 euro. Dat laatste 
budget is ongeveer gelijk gebleven – de laatste 
twee jaar tussen 450.000 en 460.000 – en wordt 
ook door het college toegekend. 

Inmiddels boekt Onderhoud Enschede succes 
met de inzet van een combinatie van methoden. 
Pieterson vertelt: ‘Zo’n drie jaar geleden werd 
besloten geen chemie meer te gebruiken en de 
overstap te maken naar alternatieven. Twee jaar 
voor het ingaan van het verbod waren we hier 
actief mee bezig. In samenwerking met aannemers 
hebben we verschillende dingen uitgeprobeerd. 
Al snel kwamen we erachter dat niet één systeem 
als effectief te benoemen was, maar dat het vooral 
gaat om een combinatie van methoden die aan-
slaat; de ene keer is dat heet water, de volgende 
keer hete lucht.’ Na ongeveer twee jaar nam de 
bv afscheid van een deel van de aannemers, om 
de werkzaamheden weer in eigen hand te hou-
den. Inmiddels worden drie stadsdelen in eigen 
beheer onderhouden en twee delen uitbesteed 
aan partijen Vossebeld (Oldenzaal), Wolterinck 
(Beltrum), Stegeman Groenvoorziening (Nijverdal) 
en Koppelman (Haaksbergen). Wat betreft het 
onkruid gaat het in totaal om ruim 400 hectare 
verhardingen.

De afgelopen periode moest Enschede Onderhoud 
roeien met de riemen die het had. Eerder kondigde 
de gemeente een bezuiniging van 1 miljoen euro 
aan, waarvan 7 ton een concrete uitwerking in 
het beleid kreeg. Als gevolg hiervan werd de helft 
van de 400 hectare gazon in de gemeente omge-
vormd tot ruwgras, dat nog maar twee keer per 
jaar geklepeld wordt en waarvan het maaisel op 
locatie achterblijft. Ook werd in het kader van de 

bezuinigingen besloten de graskanten niet meer te 
steken. Het wilde nog wel eens voor discussie zor-
gen of de ‘kruipende’ graskanten gezien moesten 
worden als overgroei van de graskant of onkruid 
op verharding.

In de binnenstad wordt verhoudingsgewijs vaak 
de WAVE Mid-serie ingezet, in de buitenwijken de 
brander. De graskanten worden behandeld met 
een combinatie van borstelen en hete lucht. Voor 
dat laatste heeft Onderhoud Enschede drie machi-
nes van Weed Control in gebruik. Het zijn makkelijk 
te bedienen machines, die ook bediend kunnen 
worden door mensen met een sw-achtergrond, 
vertelt Pieterson. Een belangrijk punt voor het 
bedrijf, omdat maar liefst 60% van de 265 mede-
werkers een dergelijke achtergrond heeft. 

Naast eerder genoemde programma’s maakt 
Enschede sinds begin 2016 gebruik van Jewel BOR, 
Module Taken, voor de taakopnames en uitvoering 
met betrekking tot onkruid op verharding. Waar 
de invoering van de applicatie kon rekenen op wat 
koudwatervrees, wordt deze nu naar tevredenheid 
toegepast. Volgens Pieterson neemt dit met name 
bij de groep met een sw-achtergrond zorgen weg. 
Met het systeem worden werkzaamheden van 
tevoren opgenomen. ‘De uitvoerder schouwt de 
omgeving en geeft in het systeem aan welke taken 
moeten worden gedaan. De bestuurder hoeft dus 
alleen deze planning te volgen en zelf minder 
keuzes te maken, wat zorgt voor minder stress.’ 

ACHTERGROND5 min. leestijd

‘Ik begrijp de keuze voor 

ruwgras, maar vanuit  

vakinhoudelijk oogpunt 

strookt het niet’
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Voorheen verliep de uitvoering door voor de voet 
door de wijk te rijden en te kijken wat er op het 
pad kwam, of met behulp van een papieren kaart, 
waarop met kruisjes stond aangegeven waar de 
bestuurder iets moest uitvoeren. 

Andere verwachtingen
Op de vraag of Pieterson tevreden is over de 
huidige aanpak, reageert hij terughoudend. Voor 
verreweg het grootste deel van Enschede geldt 
beeldkwaliteit niveau basis en het streven is uiter-
aard om dit beeld te bereiken. ‘Maar het gebeurt 
weleens dat dit beeld niet behouden kan worden’, 
laat Pieterson zich ontvallen. ‘Het beeld dat je met 
glyfosaat verkreeg, zal je nooit meer krijgen. Daar 
moet je ook duidelijk over zijn. We spreken daarom 
tegenwoordig van onkruidbeheersing in plaats van 
onkruidbestrijding.’ Door technieken af te wisselen, 
kun je het beste beeld krijgen. Bovendien wordt 
het beeld dan groener, merkt Pieterson. 

Over dat ruwgras is hij niet te spreken. ‘Ik kan 
begrijpen waarom die keuze is gemaakt, maar van-
uit vakinhoudelijk oogpunt strookt het niet. Het 
zaait zich uit en nestelt zich op diverse plekken.’ In 
het centrum staat relatief weinig ruwgras en heb-
ben de teams weinig problemen met dit verschijn-
sel, waardoor het voorkomt dat de machine van 
het centrum naar een ander stadsdeel wordt gere-
den om alle zeilen bij te zetten. In het naseizoen 
wordt regelmatig de borstel van stal gehaald om 
de laatste polvorming van ruwgras weg te poetsen.

Voor het onderhoudsteam is er goed nieuws. Dit 
jaar wordt een deel van de bezuinigingen terug-

gedraaid. Alle delen met een oppervlakte kleiner 
dan 500 vierkante meter worden omgevormd naar 
gazon en het ruwgras wordt in plaats van twee 
keer zes keer per jaar gemaaid. Daardoor worden 
bij een groter deel van de grassen de kanten weer 
afgesneden. En daar wordt Pieterson weer blij van. 
‘De inwoners waren ook niet blij met de aanblik 
van ruwgras. Dat is op een gegeven moment niet 
houdbaar meer. Ik denk dat de wethouder een 
goede keuze heeft gemaakt.’ 

Inmiddels kijkt Enschede Onderhoud naar de 
volgende vernieuwing. ‘We hebben staalborstels 
gezien met snijschijf/kantensnijmachines. We heb-
ben nu al Nimos-machines met onkruidborstel, 
maar deze staat hoog op het verlanglijstje.’

ACHTERGROND

60% van de werknemers 

heeft hier een 

sw-achtergrond

Johnny Pieterson

Jeroen van Ammers

TAKen InPlAnnen
Enschede was de eerste gemeente die vorig groeiseizoen startte met de applicatie Jewel Taken. In de 
jaren daarvoor waren het vooral grootgroenvoorzieners die met het product werkten. Het bedrijf gaf 
vorig jaar aan naar aanleiding van gebruikerswensen meerdere verbeteringen te gaan doorvoeren in 
een update. Dat is inderdaad gebeurd, vertelt Jeroen van Ammers, verantwoordelijk productspecialist. 
‘Er kan nu een foto worden toegevoegd van de betreffende plek voor en na werkzaamheden; de kaart 
draait mee met de rijrichting en er wordt inzicht verkregen in de actieve planning. Nieuw is een realtime 
rapportageoptie, waarin voor een bepaald gebied of een bepaalde periode visueel kan worden vastge-
legd wat er gedaan is, waarmee ook inzicht wordt verkregen in de druk per gebied.’ Voor werken in het 
openbaar groen betekent de update concreter inzicht in de inzet van de machines, bijvoorbeeld hoelang 
een apparaat is ingezet, maar ook met welke temperatuur en of er water of hete lucht wordt gebruikt. 
Behalve aan de planners komt de app ook tegemoet aan de bestuurders. Binnenkort is het mogelijk om 
per werkgang subcategorieën met extra informatie toe te voegen, zoals de aanwezigheid van obstakels 
of dat slechts specifieke bewerkingen hoeven te worden uitgevoerd. En dat maakt het besturen van de 
machines weer makkelijker. ‘Je moet nog steeds enige kennis bezitten om de machines te besturen, maar 
de vakbekwaamheid ligt vooral bij de voorman of uitvoerder die de taken opneemt.’ Jewel verwacht 
komend seizoen een verdubbeling van het aantal organisaties dat met de applicatie aan de slag gaat, 
waaronder gemeenten.
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Kostendekkendheid van  
een begraafplaats
Voor veel beheerders lijkt kostendekkendheid een onbereikbaar doel

wist u dat veel houders van begraafplaatsen spoken najagen? niet de wit-transparante, uit volksgeloof voortkomende geestverschijningen die wel in 

verband worden gebracht met rusteloze zielen van overledenen, maar meer de ongrijpbare schimmen van een andere orde: die van de 

kostendekkendheid. 

Auteur: Mark van Haren (Kybys)
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Voor de meeste houders en beheerders van 
begraafplaatsen lijkt kostendekkendheid van de 
begraafplaats een onbereikbaar doel; de illustere 
witte walvis onder de (overheids)exploitaties. 
Sommige houders van begraafplaatsen weten uit-
eindelijk een kostendekkende exploitatie te berei-
ken, maar dat gaat vaak ten koste van een arm of 
een been. Dat kan anders.

De begraafplaats is een unieke plek. Het is niet 
zomaar openbaar groen, het is niet zomaar een 
park. Het is de plek waar lijken begraven liggen en 
waar asbussen worden bijgezet. Waar mensen rou-
wen en gedenken. En waar mensen komen voor de 
rust, de vogels en de mossen op oude stenen.
Terwijl parken bekostigd worden uit de budgetten 
voor de openbare ruimte (geld uit de gemeente-
lijke algemene middelen), is het de bedoeling dat 

gemeentelijke begraafplaatsen zichzelf bedruipen. 
De houder van een begraafplaats – dat kan een 
gemeente, maar ook een andere partij zijn – zal 
met het heffen van leges de kosten moeten dek-
ken die worden gemaakt voor het begraven, het in 
stand houden en het beheer en onderhoud.

eisen 
Onze overheid stelt steeds zwaardere eisen aan het 
gemeentelijke reilen en zeilen ten aanzien van het 
gemeentefonds en de specifieke uitkeringen die 
beschikbaar worden gesteld. Gemeenten krijgen 
immers ‘zakgeld’ van het Rijk via het gemeente-
fonds, ‘kleedgeld’ via specifieke uitkeringen en ze 
verdienen extra geld met hun ‘krantenwijk’ (de OZB 
en de belastinginkomsten uit de diverse exploita-
ties). Het afgelopen decennium lag de nadruk op 
kostendekkendheid van de gemeentelijke exploita-
ties, waarbij ernaar gestreefd werd zo min mogelijk 
algemene middelen vanuit het gemeentefonds 
naar de gemeentelijke exploitaties te laten vloeien. 
Zo ook bij de begraafplaatsen.

‘De gebruiker betaalt’ is het devies. Lange tijd wer-
den begraafplaatsen gezien als gemeentelijke visi-
tekaartjes, als pronkstukken in de openbare ruimte 
en als oorden van troost tegen elke prijs; tegen-
woordig worden er meer zakelijke keuzes gemaakt. 
Exploitaties worden doorgerekend, verliezen vast-
gesteld en begraaftarieven evenredig verhoogd. 
De kostendekkendheid is weer gehandhaafd; over 
tot de orde van de dag.
Het jaarlijks ophogen van begraaftarieven zet een 
reeks van acties in gang en versterkt bestaande 
krachten binnen de maatschappij die niet zijn 
voorzien. De krachtigste tendens binnen de 
Nederlandse lijkbezorging is die van crematie ver-
sus begraven. In de jaren 70 van de vorige eeuw 
steeg het crematiecijfer snel van 13% naar 35%, 
om daarna gestaag te stijgen tot circa 64% in 2016. 
Wat ten grondslag ligt aan deze tendens is niet 
helemaal zeker. Wellicht is het de ontkerkelijking 
of misschien zijn het de stijgende kosten voor het 
begraven die mensen tot crematie doen besluiten. 

Een belangrijke factor is in ieder geval de wens 
om nabestaanden niet langer tot last te zijn na het 
overlijden. Dit komt zowel tot uitdrukking in de 
wens nabestaanden niet financieel te willen belas-
ten (zij zullen immers het grafrecht steeds moeten 
verlengen), alsook in de wens nabestaanden niet 
te willen belasten met het schoonhouden van het 
graf en het graftuintje. Dit verklaart de populariteit 
van het verstrooien, de urnennissen en de kleine 
urnengraven en meer recentelijk de ingebruik-
name van meerdere natuurbegraafplaatsen. Hier 

begraaft men lijken, betaalt men eenmalig een 
bedrag en hoeft men geen zorg te dragen voor het 
verdere onderhoud. Complete ontzorging en toch 
één met de natuurlijke cyclus. Cradle-to-cradle, of 
in ieder geval cradle-to-grave. Toch?

Kostendekkendheid 
Is de stijging van het crematiecijfer nu verantwoor-
delijk voor de gebrekkige kostendekkendheid van 
begraafplaatsen, of zijn de structureel toegepaste 
tariefstijgingen om kostendekkend te exploiteren 
verantwoordelijk voor de stijging van het crema-
tiecijfer?
Vaststaat dat de afname van het aantal begra-
vingen een enorm gat slaat in de gemeentelijke 
begraafplaatsexploitatie. De exploitatie van een 
begraafplaats draait immers van oudsher om 
‘begraven’. De uitgifte van een graf is de ‘drager’ 
van de exploitatie. Als het aantal begravingen 
afneemt zonder dat compensatie plaatsvindt in 
de vorm van een andere dienstverlening, komt de 
exploitatie onder druk te staan. Die compensatie 
vindt niet plaats. Er is – met de vrijheid die nabe-
staanden genieten ten aanzien van de bestem-
ming van de crematie-as – geen enkele garantie 
dat een asbus op de begraafplaats terechtkomt. 
Zeker niet als de geboden voorzieningen onaan-
trekkelijk en duur zijn. 

Gemeentelijke begraafplaatshouders worden dus 
niet alleen geconfronteerd met een afnemend aan-
tal begravingen, ook het aantal bijzettingen van 
asbussen loopt terug. Tel daarbij op het gewenste 
hoge onderhoudsniveau, de hoge arbeidslasten 
voor beheer en onderhoud, de verplichtingen die 
de begraafplaatshouder heeft ten opzichte van de 
eerder uitgegeven graven (al dan niet met graf-
rechten voor onbepaalde tijd), waarvoor uitgaven 
moeten worden gedaan die bekostigd worden met 
de inkomsten van nu, en het drama is duidelijk.

Tarieven 
Veel gemeenten maakten de keuze om de tarieven 
te laten stijgen om de terugloop in inkomsten 
tegen te gaan. Vaak werd daarbij uitgegaan van 
een jaarlijkse indexering van de bestaande tarie-
ven, waardoor op den duur situaties zijn ontstaan 
die op geen enkele manier te verantwoorden zijn. 
Nabestaanden schrokken zich wild: waar men 
twintig jaar eerder een acceptabel – deels door de 
uitvaartverzekering gedekt – bedrag in guldens 
hoefde te betalen, was dat vandaag de dag niet 
langer aan de orde. Mensen voelden zich voor het 
blok gezet om hoge leges voor verlenging te beta-
len of om het grafrecht te beëindigen. 
De opinie veranderde mede onder invloed van 
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een jaarlijks onderzoek dat de gemeentelijke 
begraaftarieven met elkaar vergeleek en publi-
ceerde. De landelijke tarieven werden weliswaar als 
appels met peren vergeleken, maar de publicaties 
hadden desalniettemin grote politieke invloed. 
Gemeentebesturen spraken de wens uit niet als 
lijstaanvoerder te willen fungeren. Steeds meer 
houders van begraafplaatsen kwamen tot een 
nieuw inzicht, al dan niet onder invloed van het 
lagere tarief van de buurman.

Veel gemeenten in Nederland namen met wis-
selend succes maatregelen om de tarieven naar 
beneden te brengen. Op veel plaatsen in het land 
maakten gemeenten de keuze in te boeten op 
formatie en kwaliteit. De op de begraafplaats werk-
zame formatie werd in omvang teruggebracht en 
men versoberde de dienstverlening. Het beheer 
werd teruggebracht naar een lager niveau en 
de beheergroepen op de begraafplaats werden 
zodanig aangepast dat het beheer ook minder 
intensief of in ieder geval mechanisch uitgevoerd 
kon worden. Weer andere begraafplaatshouders 
besloten investeringen op te schorten, of juist wel 
investeringen te doen in dienstverlening waarvan 
niet duidelijk was of er behoefte aan was.
Deze maatregelen waren vaak niet doeltreffend 
vanwege een gebrek aan inzicht in de opbouw van 
de werkelijke lasten, de achterliggende mecha-
nismen van behoefte en capaciteit, verlaging van 
het beheerniveau en de effecten van bestuurlijke 
besluiten op dit vlak. Een slechte doorbelasting 
van deze lasten in de relevante begraaftarieven 

maakte de verwarring compleet. 
Ondanks dit alles zijn er begraafplaatsbeheerders 
die wel een kostendekkende exploitatie bereiken. 
De meeste succesvolle begraafplaatsbeheerders 
weten een combinatie te vinden tussen het inspe-
len op de omvang van het te beheren oppervlak, 
de intensiteit van het beheer en de kwaliteit van 

het beheer dat geleverd wordt, de wensen die in 
de maatschappij bestaan en de tarieven die ze 
daarvoor in rekening brengen. Dat vraagt om een 
meer bedrijfsmatige insteek van de begraafplaats-
beheerder. De belangrijkste factoren die daarvoor 
beheerst moeten worden, zijn de verhouding 
tussen behoefte en capaciteit, de durf en de flexi-

De natuurbegraafplaats: hype of alternatief voor de reguliere begraafplaats?
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biliteit om tijdig in te springen op de veranderende 
maatschappelijke behoeften, het begrip en daarna 
het aanbod van de gewenste kwaliteit en de bere-
kening van kostendekkende tarieven. 

Doodsteek 
Van begraafplaatshouders vraagt dit periodieke 
analyse van de totale, beschikbare en noodzakelij-
ke capaciteit, gekoppeld aan de durf om overcapa-
citeit terug te brengen of in ieder geval in beheer 
te minimaliseren. Uitbreiding van het oppervlak 
is de doodsteek voor kostendekkendheid; andere 
maatregelen om in de begraaf- en asbestemmings-
behoefte te voorzien zijn gewenst. 
Het vraagt ook om inzicht in het na te streven 
onderhoudsniveau en om antwoord op de vraag 
of de beoogde doelen in de praktijk ook op een 
andere manier kunnen worden bereikt. Hoe pakt 
een houder van een begraafplaats het onkruid 
aan? De verhardingen? Een rozenperk of een 
gazon? Andere gelijkwaardige beheergroepen? 
Zijn er alternatieven? 

Vervolgens wordt van de houder verwacht dat 
hij aansluit bij de wensen uit de maatschappij. 
Wordt er nog begraven in Nederland of is crema-
tie de belangrijkste methode van lijkbezorging? 
Moet bovengronds begraven mogelijk zijn? Is er 
behoefte aan natuurbegraven? Sterrenvelden, 
rondlopende pauwen, theehuizen, kunstobjecten 

of funeraire historie? Kan een begraafplaatshouder 
door het aanbieden van moderne asbestemmings-
mogelijkheden mensen verleiden asbussen naar 
de begraafplaats te brengen om zo een betere kos-
tendekkendheid te bereiken? Hoeveel oppervlak is 
daarvoor nodig?

Ongeacht hoe de vragen worden beantwoord, 
moet op basis van de hervonden balans ook een 
nieuw financieel evenwicht worden gevonden. 
Speciaal voor de houders van begraafplaatsen die 
inzicht willen in risico’s en kansen voor de begraaf-
plaatsexploitatie, ontwikkelde KYBYS enkele jaren 
geleden de Tarieventool. Dit rekenblad, dat steeds 
werd verbeterd vanuit de ervaring bij eigen pro-
jecten, is al bij een tiental gemeenten succesvol 
toegepast. De Tarieventool geeft inzicht in de 
exploitatie met behulp van exploitatiegegevens, 
verleende diensten, hoeveelheden bestede uren en 
de bestaande tarievenlijst. Op basis van een split-
sing van begrotingsposten vindt toewijzing plaats 
van lasten aan kostencomponenten, die op hun 
beurt weer gekoppeld worden aan (kostendek-
kende) tarieven, gebaseerd op verwerkelijkte of te 
verwachten aantallen. 

Het resultaat is een zuiver gevoerde exploitatie, 
gebaseerd op eerlijke, kostendekkende tarieven, 
waarin ruimte wordt geboden voor bestuurlijke 
keuzes. Het rekenblad maakt direct inzichtelijk wat 

de effecten van een besluit of een beleidsvariant 
op het begraaftarief zijn en ondersteunt daarmee 
niet alleen de financiële administratie, maar ook 
evenwichtige besluitvorming.
De exploitatie van een begraafplaats hoeft geen 
spookhuis te zijn. Spoken bestaan niet. Door een 
gedetailleerd overzicht te maken van de lasten en 
de baten, deze toe te rekenen aan de juiste kos-
tencomponenten en deze componenten naar rato 
door te berekenen in de tarieven, ontstaat meer 
inzicht, verantwoording en acceptatie. 

Ja, men kan tot het inzicht komen dat begraven 
in een gemeente onbetaalbaar is geworden, maar 
de gemeente krijgt direct handvatten geboden 
om gericht de koers te verleggen. Men kan onder-
bouwen waarom de tarieven zijn zoals ze zijn en 
in ieder geval verklaren waarom de staat van de 
exploitatie is zoals hij is. Het afbreken en opnieuw 
opbouwen van de kosten-batenstructuur biedt 
mogelijkheden voor weloverwogen, toekomstbe-
stendige besluiten – als u daar ook klaar voor bent.

De auteur, Mark van Haren (mark.vanharen@kybys.
nl), is werkzaam als senior projectmedewerker bij 
Kybys ingenieurs en adviseurs 

Passend extensief onderhoud, inboeten op kwaliteit of beide?
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Een kruisbestuiving die alle opdracht-
gevers straks totaal zal ontzorgen

Twee vooraanstaande familiebedrijven die hun krachten bundelen: daar kan alleen maar nóg meer goeds uit voortkomen. sinds begin dit jaar maakt 

de Veenendaalse boomschorsleverancier Van Dijk Groothandel deel uit van de Den Ouden Groep in schijndel. Jeroen den Ouden en Jeroen van Dijk  

zijn het er helemaal over eens: ‘wij denken dat Van Dijk en Den Ouden een heel goede combinatie is.’

 
Auteur: Sylvia de Witt

Den Ouden focust zich al langere tijd op een brede visie wat betreft bodem

Jeroen van Dijk en Jeroen den Ouden
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Dat Van Dijk Groothandel BV en Van Dijk Biofiltratie 
BV nu onderdeel zijn van de Den Ouden Groep, 
komt niet zomaar uit de lucht vallen. De twee 
familiebedrijven werkten namelijk al zo’n tien jaar 
nauw samen. Zo verzorgde Den Ouden, die een 
totaalconcept levert voor bodemverbeteraars, 
bodembemesting, bodemveiligheid, binnenstede-
lijke herinrichting, betonaanleg en biobrandstof-
fen, voor Van Dijk de verwerking van boomschors 
en ook een groot gedeelte van de productie van 
biofiltermateriaal op zijn locatie Maasland. 
Jeroen den Ouden, manager van Den Ouden 
Groenrecycling BV, verduidelijkt het even:  
‘Wij deden de bewerking en de op- en overslag 
van bepaalde typen boomschors. Hierdoor waren 
we altijd al in contact met Van Dijk. Daarnaast 
leverden wij op onze beurt ook weer het biofilter-
materiaal aan Van Dijk.’ 

Keurmerk
Van Dijk groothandel BV is al zo’n 38 jaar een 
onafhankelijke leverancier van boomschors voor 
diverse potgrondbedrijven. Deze producten 
dragen volgens Jeroen van Dijk allemaal het 
RHP-keurmerk, dat de kwaliteit van teeltmedia 
waarborgt in de keten, van grondstofwinning tot 
bewerking en aflevering bij de gebruiker op het 
bedrijf. ‘Door de kwaliteitsgarantie zijn wij een 
betrouwbare leverancier voor potgrondbedrijven, 
gemeenten, groenvoorzieners, aannemers, afhaal-
centra, de recreatieve sector, de agrarische sector 
en particulieren. Naast boomschors leveren wij 
ook verscheidene bodemverbeteraars en bodem-
bedekkers. Vanaf 1985 heeft Van Dijk Groothandel 

BV een dochteronderneming: Van Dijk Biofiltratie 
BV. Deze is gespecialiseerd in het leeghalen,  
afvoeren, leveren en afvullen van biofiltermateriaal 
voor de biofilters die worden ingezet bij geur-
bestrijding.’

Boomschors
Boomschors is een natuurlijke grondstof, die uiter-
mate geschikt is als bodembedekker. Jeroen den 
Ouden: ‘De boomschors is er in meerdere soorten, 
fracties en kwaliteiten. Zo is er schors van Pinus 
marittima, die voornamelijk in het Middellandse 
Zeegebied groeit, schors van Pinus sylvestris, die 
hier groeit, en van Picea (fijnspar) die meer in 
het Sauerland en de Eiffel te vinden is. Dit zijn de 
meest voorkomende schorssoorten. Bij de toepas-
sing ervan kijken wij vooral ook naar de duurzaam-
heid. Daarbij wordt er gekeken hoelang schors 
meegaat als deze wordt toegepast als bodem-
bedekker. Pinus marittima gaat ongeveer zeven jaar 

Jeroen den Ouden

‘Als je binnen de 

Nederlandse markt kijkt,  

is Van Dijk één van de  

gerenommeerde partijen 

wat betreft boomschors’

‘Onze klanten kunnen 

straks dezelfde service, 

kwaliteit en betrouwbaar-

heid verwachten’
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ADVERTORIAL

mee. Deze schorssoort kan ook goed worden inge-
zet bij biofiltratie. Pinus sylvestris blijft zo’n drie tot 
vier jaar goed, bijvoorbeeld als bodem-bedekker 
voor speeltoestellen.’

Jeroen van Dijk wil dit nog aanvullen: ‘En al onze 
boomschors voldoet aan de norm NEN-EN 1177. 
Dit wil zeggen dat de verschillende typen schors 
geschikt zijn als valdempende ondergrond bij 
speeltoestellen. Voor scholengemeenschap-
pen en gemeenten is dit een belangrijk aspect, 
omdat door de normering de veiligheid van de 
valbodems is gewaarborgd. Je ziet in de markt 
dat er veel niet-gecertificeerde producten worden 
toegepast. Jaarlijks komen er diverse ongelukken 
op speelplaatsen voor, die voorkomen hadden 
kunnen worden als de opdrachtgever had gekozen 
voor gecertificeerde boomschors.’
 
recepturen
De Den Ouden Groep heeft een breed palet aan 
producten, zoals bodemverbeteraars, bodem-
bedekkers en biomassa. Dit palet wordt continu 
verbeterd en uitgebreid om de klanten op de juiste 
wijze te kunnen bedienen. 

‘Schors is een mooi product, dat in ons assortiment 
past’, zegt Jeroen den Ouden. ‘Met Van Dijk erbij 
merken we dat we een breder pakket kunnen  
aanbieden aan gemeentes, groenvoorzieners,  
dierenparken, hoveniersbedrijven et cetera.’ 
Den Ouden heeft specialisten in dienst die iedere 

dag met kwaliteit en recepturen bezig zijn om 
de producten samen te stellen. Er wordt goed 
gekeken naar de behoefte van de bodem en 
het gebied. Je kunt niet zomaar ieder product 
overal toepassen en dient goed te kijken naar de 
bodemgesteldheid, de toepassing, het gebied en 
het gebruik. Den Ouden geeft klanten advies over 
de producten die zij het beste kunnen toepassen 
en desgewenst produceert het bedrijf project- of 
klantspecifieke producten. Jaarlijks worden nieuwe 
producten geïntroduceerd, die zo veel mogelijk uit 
gerecyclede grondstoffen zijn gemaakt. Investeren 
in groen in stedelijk gebied is van groot belang, 
maar het is behoorlijk arbeidsintensief om dat als 
gemeente allemaal te onderhouden. 

Bomenzand h2O
‘Wij als Den Ouden proberen de gemeenten te 
ondersteunen bij het gebruik van de juiste 
materialen om het onderhoud te beperken’, ver-
volgt Jeroen den Ouden. ‘Door de toepassing van 
boomschors als bodemverbeteraar heb je bijvoor-
beeld minder onkruidvorming, waardoor er minder 
onderhoud gepleegd hoeft te worden. Wij willen 
kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het groen 
in de stad bijdraagt aan de leefbaarheid, gezond-
heid, duurzaamheid en waterbestendigheid. 
Daarom monitoren en benchmarken we continu 
welke producten we hiervoor moeten toevoegen 
aan ons assortiment. Afgelopen jaar hebben we 
bijvoorbeeld Bomenzand H2O geïntroduceerd.  
Dit bomenzand kan vele malen beter water op-

nemen dan het traditionele bomenzand. Hierdoor 
wordt de waterbestendigheid van het openbaar 
groen verbeterd en is het groen niet alleen visueel, 
maar tevens functioneel.’ 

Dezelfde bedrijfscultuur
Zowel Jeroen den Ouden als Jeroen van Dijk is 
ervan overtuigd dat Van Dijk en Den Ouden samen 
een heel goede combinatie vormen. Doordat ze 
beide een familiebedrijf zijn, is de bedrijfscultuur 
hetzelfde. Daarnaast staat Van Dijk voor kwaliteit, 
net als Den Ouden. 

‘Daarbij zit er zó veel kennis en historie bij  
Van Dijk wat betreft het leveren en produceren van 
een goede kwaliteit schors in diverse soorten en 
maten. Wij zijn blij dat onze klanten straks precies 
dezelfde service, kwaliteit en betrouwbaarheid 
kunnen verwachten als ze van ons gewend waren’, 
besluit Jeroen van Dijk.

Jeroen van Dijk

‘Je ziet ook dat opdracht-

gevers vandaag de dag 

steeds meer kijken naar 

leveranciers die een breder 

productassortiment  

kunnen aanbieden’
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In oktober 2017 start de 5-daagse cursus
‘Strategisch beheer van de openbare ruimte! om u
te ondersteunen bij deze uitdaging!

wat leer je tijdens de cursus?
Tijdens de cursusdagen staat een verdieping van
kennis en inzicht centraal. De actualiteit en de
vertaling naar de eigen praktijk vormen daarbij de
leidraad. De volgende thema’s komen uitvoerig
aanbod:

• Veranderende rollen
• Maatschappelijke rol openbare ruimte
• Burgerparticipatie
• Financiering openbare ruimte (beheer)
• Sturen op effecten

Casussen uit uw eigen praktijk, vormen 
uitgangspunt van de cursus. Daarnaast is tijdens de 
cursus ruimte voor discussie met uw collega’s uit 
het werkveld, dit zorgt voor nieuwe ideeën en een
verfrissende kijk op uw werk!

Voor wie?
Werkt u momenteel aan projecten in de openbare
ruimte en merkt u dat het complexe werkveld
meer van u vraagt? En bent u momenteel
werkzaam op HBO niveau? Dan is deze cursus bij
uitstek geschikt voor u!

Informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie over de cursus op onze
website www.haskennistransfer.nl en meld je aan,
er zijn nog een aantal plekken beschikbaar!

Cursus ‘Strategisch beheer
openbare ruimte’
De openbare ruimte wordt steeds belangrijker denk aan; gezondheid, recreatie en andere maatschappelijke doelstellingen. De politiek stimuleert

participatie en social return is vast onderdeel van elk project. Desondanks wordt er vaak bezuinigd en moeten investeringen verantwoord worden. Ook

treedt er een verschuiving op van verantwoordelijkheden van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. Kortom, volop ontwikkelingen! Dit vraagt om

een andere benadering van het beheer van de openbare ruimte.

ADVERTORIAL

Meer weten? 
www.haskennistransfer.nl/opleiding-cursus/
groen/cursus-strategisch-beheer-
openbareruimte
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‘De markt heeft te weinig 
ballen in de broek om nee 
te zeggen’
Interview met de gaande en komende partij achter ingenieursbureau 
Smitsrinsma

Wie kent hem niet: Reinier Smits van Smitsrinsma. Gekleed in een knickerbocker is hij een opvallende verschijning op congressen en symposia. Even-

goed heeft hij in 43 jaar een van de meest gerenommeerde ingenieursbureaus van de groene sector opgebouwd.

Auteur: Hein van Iersel 

Aan alles komt een eind. Vanaf 1 januari 2017 
zijn de aandelen van Reinier Smits en Joke Smits-
Rinsma overgedragen aan de next generation. Via 
een management buy out  gaan medewerkers 
Danny Lubbers, Ritso Sikma en Ivo Stevens voort-
aan de scepter zwaaien. Vakblad Stad + Groen 
sprak uitgebreid met zowel de gaande als de 
komende partij over deze stap. 

Een ingenieursbureau van de middencategorie 
overnemen is geen sinecure. Anders dan bij een 
groot bureau is het werk en dus het voortbestaan 
van zo’n bureau sterk verbonden met de man en/
of vrouw die aan het roer zit. Ook  de overname 
van Smitsrinsma was geen sinecure; een eerdere 
poging in 2012 is mislukt. Gelukkig praat Smits er 
met de nodige nonchalance en humor over: ‘Op 

mijn tennisclubje was het al een running gag: “Is er 
al witte rook?”’ 
Van een van die tennisvrienden kreeg hij zelfs een 
bezembootje. Om het verhaal te illustreren, pakt 
Smits het bootje erbij en legt uit wat de symboliek 
is: ‘Het is een bezem en tegelijk een bootje. Een 
boot waarmee de nieuwe eigenaren verder moe-
ten varen, maar ook de structuur en opzet van het 
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43 jaar oude Smitsrinsma eens duchtig door kun-
nen bezemen.’ 
Sikma vertelt dat zij dat de laatste tijd vooral ook 
letterlijk hebben gedaan. Alle hun vrije tijd hebben 
Lubbers, Sikma en Stevens gebruikt om de uitpui-
lende papieren archieven in het oude herenhuis 
aan de kade van de IJssel in Zutphen uit te mesten. 
Die schoonmaakactie lijkt een aardig bruggetje 
van de oude naar de nieuwe manier van werken. 
Smits betwijfelt of de nieuwe digitale manier 
zoveel sneller en efficiënter is dan de oude manier. 
‘Anno 2017 denken wij van wel  Maar is  dat wer-
kelijk? Vroeger schreef je een brief aan een klant. 
Daar was je dan twee uur mee bezig en dacht je 
er goed over na. Nu is communicatie veel sneller, 
maar niet per definitie doordachter of efficiënter. 
Door het constante heen en weer mailen krijg 
je ellenlange mails, waarin het overzicht voor de 
klant snel verdwenen is.’ 
Stevens hangt er zijn visie aan: ‘Een advies zullen 
wij nooit in een mail geven, maar altijd in een 
bijgesloten bestand. Dat geeft de waarde van ons 
advies beter aan.’

Natuurlijke rolverdeling 
Een belangrijk aspect van de overname van het 
bedrijf door het driemanschap was de rolverdeling 
tussen Lubbers, Sikma en Stevens. Voor een groot 
deel is die volgens Lubbers natuurlijk ontstaan, 
vanuit de affiniteit die de drie nieuwe directeuren 
hebben met de verschillende overkoepelende 

taken. Lubbers gaat in ieder geval financiën doen, 
Stevens P&O en Sikma acquisitie. De overige alge-
mene taken zijn evenredig verdeeld. Er is ruim de 
tijd genomen om de drie vennoten langzaam te 
laten wennen aan hun nieuwe rol in het bedrijf. 
Sikma: ‘Persoonlijk heb ik tijd nodig om te wen-
nen aan een nieuwe rol. Een ander kan er zo in 
op gaan, maar het is ook belangrijk voor de rest 
van het personeel dat ze kunnen wennen aan de 
nieuwe rollen en functies. Ingenieurswerk blijft 
mensenwerk en als het bestaand personeel niet 
gelukkig is en op zoek gaat naar een andere uitda-
ging, heb je wel een probleem.’ Gelukkig is dat laat-
ste niet aan de orde. In de periode dat de nieuwe 
directeuren langzaam in het management van het 
bedrijf groeiden, is het team bij elkaar gebleven. 
Dat laatste wil niet zeggen dat Smitsrinsma de 
laatste jaren alleen maar de wind in de rug heeft 
gehad. Verre van dat. Op het hoogtepunt had het 
bureau 23 mensen in dienst. Op dit moment staan 
er nog 13 mensen op de payroll en wordt voor-
zichtig nagedacht over het aannemen van nieuwe 
medewerkers. Er wordt geanticipeerd op een voor-
zichtige en bescheiden groei. 

In het aantal specialismen zal de komende tijd 
vooralsnog weinig veranderen. Smitsrinsma 
heeft als ambitie een bureau te blijven dat 
opdrachtgevers kan helpen bij het vertalen van 
complexe plannen en ontwerpen naar de prak-
tijk. Een belangrijk onderdeel daarbij is plan- en 

contractvorming, naast beplantingsadviezen, 
ondersteuning bij dak- en gevelgroen en  (boom)
expertises. Plan- en contractvorming is een 
onderdeel dat steeds belangrijker wordt door 
verschillende ontwikkelingen in de markt. Het 
aantal RAW-bestekken neemt nog steeds af en er 
komen meer alternatieve aanbestedingen zoals 
UAV-gc, bouwteam en hybridecontracten  op de 
markt. Oppervlakkig gezien lijkt dat een goede 
ontwikkeling, maar Smitsrinsma durft daar wel 
een aantal kanttekeningen bij te plaatsen. Reinier 
Smits geeft als voorbeeld het debacle dat zich op 
dit moment afspeelt rondom bouwer Heijmans in 
Noord-Holland. Smits vat zijn visie op het project 
Westfrisiaweg kort samen: ‘De opdrachtgever 
heeft een werk op de markt gebracht dat uitging 
van een bepaalde staat van de ondergrond. Toen 
dat niet bleek te kloppen, werd de aannemer 
daarvoor verantwoordelijk gehouden. Die had 
ondanks de rapporten van de opdrachtgevers ook 
eigen onderzoek moeten doen.’ Inmiddels heeft 
Heijmans het werk aan de Westfrisiaweg stilgelegd. 
Het voorbeeld geeft volgens Smits heel aardig 
weer waar het om draait. ‘UAV-gc contracten zijn 
een manier geworden om de verantwoordelijkheid 
over de heg te donderen. En de markt heeft te wei-
nig ballen in de broek om daar nee tegen te zeg-
gen.’ De visie van Smits wordt onmiddellijk gedeeld 
door zijn opvolgers, maar zij geven wel aan dat 
het vaak niet zwart-wit is. ‘Natuurlijk moet je een 
werk niet willen aannemen als de opdrachtgever 

INTERVIEW5 min. leestijd

Danny Lubbers Ritso Sikma Ivo Stevens
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Geschikt voor de kleinere compact tractoren en 
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LiGNE SittaRd
Rond de Haspelsestraat en de Rijksweg 
Noord ontstaat een nieuw multifunctio-
neel gebied waarvan het hele centrum van 
Sittard zal opleven. Het bestaat uit twee 
delen: één bouwblok ten noorden van de 
Deken Tijssenstraat en één ten zuiden ervan. 
Er zullen winkels, horeca, woningen, de 
bibliotheek, het filmhuis, een museum en 
Hogeschool Zuyd gevestigd worden.

PaLEiS SoEStdijk
Voor het Paleis Soestdijk is door de overheid een openbare inschrijving opgesteld. Van 
de 120 voorstellen is het consortium Nationaal Ensemble Soestdijk, waaraan Smitsrinsma 
deelneemt, tot de laatste fase doorgedrongen. Smitsrinsma verzorgt onder meer de kos-
tencalculaties en technische adviezen in dit ontwerpproces.

‘Je kunt niet verwachten dat 

de markt in een tender het 

product voor jou 

ontwikkelt’ 

INTERVIEW



Bomen maken onze stedelijke omgeving leefbaar. Een gezonde groene infrastructuur in de stad is 
daarom onmisbaar. GreenMax is gespecialiseerd in duurzame innovatieve producten voor de inrichting 

van de plantplaats boven en ondergronds, zodat groen en infrastructuur samengaan.

Duurzaam groen begint met een goede basisinrichting van het plantvak

connecting green and infrastructure

www.greenmax.eu
GreenMax | Tel +31(0)413-294447 | info@greenmax.eu 

Groen verhoogt de kwaliteit van leven. 
Daaraan werken is onze passie én ons 
vakmanschap.

Voor ons is de waarde van groen van groot  
belang. Steeds vaker wordt deze aangetoond 
met wetenschappelijk bewijs. Belangrijk is  
de rol die groen kan spelen in de klimaat- 
bestendige woonomgeving. Op deze rol  
willen wij de komende jaren inzetten.
 
Wij zien het belang van de bijdrage van  
openbaar groen aan de klimaatbestendige 
woonomgeving. Daarnaast zien wij de kansen 
van participatie bij deze opdrachtgeversgroep.  
Participatie als in arbeids-participatie en  
burgerparticipatie. Wij willen daarin het  
bedrijf zijn die in beide participatievormen  
voorlopend is.

Slegersstraat 75
5706 AW Helmond
T: 0492 523330
info@dupre-groenprojecten.nl

Waar groen 
zin krijgt!

De 5 van Du Pré

In de komende vijf jaren willen wij
•  groenaanleg en –onderhoud  

realiseren volgens de principes van  
De Levende Woonomgeving

•  vijf burgerparticipatieprojecten realiseren
•  instroom van tenminste vijf personen  

vanuit de participatiewet
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zijn huiswerk niet goed heeft gedaan’, aldus Sikma. 
‘Maar je kunt niet altijd nee zeggen. Zeker als het 
om bestaande klanten gaat.’ Sikma is het echter 
eens met Smits dat je terdege moet opletten welk 
soort werk je in huis haalt. 

Smits  heeft nog een tweede kritiekpunt richting 
opdrachtgevers: ‘Je kunt niet verwachten dat de 
markt in een tender het product voor jou ontwik-
kelt.’ Smits rekent voor: ‘Stel je hebt een tender 
van 5 miljoen. Wij hebben recent op een dergelijk 
project met een tenderteam voor gezamenlijk een 
kwart miljoen euro getekend, gerekend en gecal-
culeerd. Als je een dergelijke vraag bij drie of vier 

partijen neerlegt, wordt er dus drie of vier keer een 
kwart miljoen euro verspijkerd en dat nog voordat 
dat het project is gegund. Dat is buiten alle propor-
ties.’ Het blijft uiteraard nog steeds een eigen keuze 
om mee te doen. 

onderhoud
Wel een sterke ontwikkeling, of eigenlijk een trend, 
is de forse stijging van het aantal onderhoudsplan-
nen in het portfolio van het kantoor. Alleen al deze 
tak van sport is het afgelopen jaar gegroeid met 
dertig procent. Dat is voor het bureau natuurlijk 
een welkome ontwikkeling. 
Een laatste vraag aan het drietal nieuwe direc-
teuren: ‘Wat zijn jullie ambities voor de nabije 
toekomst?’ Die ambities zijn kort en krachtig. 
Sikma: ‘Voorzichtig doorgroeien, vooral vanuit de 
bestaande vaste klanten en kwaliteit vasthouden’.  
Nog belangrijker lijkt de opmerking van Stevens: 
‘Vooral blijven ontwikkelen op basis van kennis en 
inhoud.’

PaRkboS dE HaaR HaaRzuiLENS
Parkbos de Haar ligt tegenover kasteel 
de Haar te Haarzuilens. Een weidegebied 
wordt omgevormd tot een nieuw Nationaal 
Parkbos, als onderdeel van het natuur- en 
recreatiegebied landgoed Haarzuilens. 
Centraal in dit parkbos staan een grote vijver-
partij, ligweiden en bosgebied. Smitsrinsma 
is vanaf de aanbesteding bij dit project 
betrokken geweest. Deze aanbesteding op 
EMVI is succesvol geweest waarbij de uitein-
delijk aannemer zowel op prijs als kwaliteit 
gewonnen heeft.

EPo RijSWijk
Smitsrinsma is gevraagd een Engelstalig 
contract op te stellen voor zowel de aanleg 
als het beheer van het nieuwe en bestaande 
terrein van de nieuwbouw. Dit voor de peri-
ode van 2017 en verder. Onderdeel van het 
contract zijn de te handhaven delen van de 
bestaande  daktuin, een nieuwe daktuin en 
de interieurbeplanting met enkele tropische 
tuinen. 

INTERVIEW
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Het wordt spetteren en 
spatteren in het heetwater-
onkruidbad 
Mantis ULV introduceert nieuwe productlijn: BioMant Aqua – van de boomkwe-
kerij naar openbaar groen en van chemie naar chemievrij

de meeste aanbieders van heetwateronkruidmachines hebben hun roots in de wereld van het openbaar groen. Mantis uLV is daarop een duidelijke uit-

zondering. deze duitse aanbieder is door de overname van het Nederlandse aqualutions ineens een speler van belang in de heetwateronkruidwereld, 

maar is groot geworden in de boomkwekerij. Verder wil het bedrijf een duidelijk alternatief bieden voor het marketinggeweld van Wave en Empas.

Auteur: Hein van Iersel
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Mantis ULV werd in 1975 opgericht door de 
Duitse uitvinder Siegfried Dopp. Deze Herr Dopp 
is de uitvinder van een roterende ULV-spuitdop, 
een technologie die aanvankelijk vooral werd 
toegepast in de Mafex-machines. Deze machines 
werden en worden nog steeds gebruikt om onder 
andere aardappelen te behandelen voordat deze 
de opslag in gaan. Dezelfde techniek van een rote-
rende spuitdop bleek echter niet alleen bruikbaar 
bij het behandelen van aardappelen, maar was ook 
in de gewasbescherming een instant succes. Door 
de roterende spuitdop is het mogelijk een mid-
del ultrafijn en in extreem lage doses en zonder 
drukopbouw toe te passen. Nog steeds verkoopt 
Mantis daarom zijn onkruidspuiten onder de naam 
Mankar, met de belofte dat deze binnen één jaar 
terug te verdienen zijn door besparingen op het 
spuitmiddel en verder op arbeid en reductie van 
spuitschade. De markt voor dit soort machines is 
groot, enorm groot zelfs. Ik heb afgesproken met 
verkoopdirecteur Frank Verder van Mantis ULV op 
de Internationale Pflanzen Messe oftewel IPM in 
Essen. Tijdens het halfuur dat ons interview duurt, 
wordt de stand van Mantis een keer of drie, vier 
aangedaan door ogenschijnlijk zeer tevreden klan-
ten, onder andere uit Oekraïne. Frank Verder: ‘Het 
grote voordeel van de machines die wij rond deze 
roterende spuitmond hebben ontwikkeld, is dat ze 
totaal idiotproof zijn en dus door iedereen zonder 
enige scholing gebruikt kunnen worden.’

Chemievrij
De Mankar-machines werden in Nederland op 
relatief kleine schaal gebruikt voor chemische 
onkruidbestrijding op verhardingen. Ook weer 
door de roterende spuitdop was het mogelijk om 
de hoeveelheid spuitmiddel omlaag te brengen en 
met gemak de Dob-normen en de nog strengere 
Dob 2.0 te halen. Dat is inmiddels natuurlijk alle-
maal geschiedenis. Hoewel Frank Verder de eerste 
is om toe te geven dat hij nooit verwacht had dat 
zijn Mankar-machines het veld zouden moeten 
ruimen in het openbaar groen. Verder: ‘Ik heb 
eigenlijk nooit geloofd dat heet water de norm zou 
worden. Ik had verwacht dat het ‘gezond verstand’ 
zou zegevieren en er een geïntegreerde aanpak 
zou komen van DOB.2 en alternatieve methoden.’

De markt voor openbaar groen werd voor Mankar 
steeds kleiner door de nieuwe wetgeving die al 
een paar jaar in de lucht hing. Vandaar dat Frank 
Verder en zijn directrice Hiske Weissmann op zoek 
gingen naar een goed alternatief. Aanvankelijk 
leek dat te zijn gevonden in het Franse Cornu. 
Deze Franse fabrikant leverde al langer een heet-
wateronkruidmachine en omdat Cornu in Frankrijk 

ook Mantis-machines verkoopt, was een deal snel 
gemaakt. Mantis kreeg in 2014 de vertegenwoordi-
ging van de Cornu-machines in Nederland.  
Frank Verder: ‘Cornu maakt geen slechte machi-
nes, maar verder is het wel erg Frans: waarom 
zou je doorontwikkelen als de Franse thuismarkt 
tevreden is? Dat is daar al snel de gedachte.’ Als 
alternatief voor Cornu werd daarop samenwerking 
gezocht met Meclean, als projectpartner in de 
boomkwekerijsector. Maar de ambities van Mantis 
reikten verder. Begin 2017 werd daarom bekend-
gemaakt dat Mantis de complete Aqualutions-lijn 
van Meclean heeft overgenomen en zal doorzet-
ten onder de naam BioMant Aqua. De ‘bestaande’ 
Aqualutions-machines komen daarmee beschik-
baar voor de ruim 50 landen waaraan Mantis zijn 
machines levert.

Compleet
De overgang van Aqualutions naar BioMant Aqua 
lijkt razendsnel te zijn gebeurd. Nieuwe machi-
nes worden voorlopig nog steeds gebouwd en 
geassembleerd bij dezelfde partijen in Zeeuws-
Vlaanderen, maar verder heeft Mantis ULV de 
complete regie overgenomen. Het is overigens wel 
de bedoeling dat de productie te zijner tijd wordt 
opgepakt door de eigen fabrieken van Mantis in 
Duitsland en Polen, maar in het belang van een 
snelle en soepele overgang naar Mantis blijft voor-
lopig alles hetzelfde. 
Frank Verder: ‘Alle reserveonderdelen liggen al bij 
ons in Vaasen op de plank en het doel is dat we 
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de heetwatermachines snel beschikbaar maken 
voor de internationale markt. Meclean was voor 
een nieuwkomer in de markt ongemeen succesvol, 
maar had natuurlijk amper internationale connec-
ties of een distributiekanaal in het buitenland.’
Ik vraag verkoopdirecteur Verder naar de ontwikke-
lingsplannen voor de nieuwe productlijn BioMant 
Aqua. Heel concreet is het antwoord niet, maar de 
essentie is dat BioMant net als de concurrenten 
zal blijven werken aan een verbreding van het 
leveringspakket. Op dit moment wordt naast een 
Mini- en een Compact-versie een WS1 aangeboden 
die voorzien is van één brander, en een WS II die 
voorzien is van een extra brander, waardoor de 
machines geschikt zijn voor grotere werkbreedtes 
of voor inzet met een tweede onkruidlans. Ook 
zullen verschillende snufjes van de bestaande 
Mankar-machines worden overgenomen.

Verder verwacht niet dat er in de nabije toekomst 
machines van Mantis met sensoren op de markt 
komen. In principe is de techniek beschikbaar, 
maar in het algemeen ziet de verkoopdirecteur die 
als te duur en te storingsgevoelig.

Als nieuwkomer veroverde Meclean de markt heel 
snel in 2015 en 2016, mede doordat het bedrijf 
een aantal slimme innovaties op zijn machines 
had gebouwd. Die zijn natuurlijk meegenomen 
naar BioMant Aqua. De eerste innovatie is het TCS-
systeem. Verder: ‘Water dat uit de machine komt, 
moet zo heet mogelijk zijn, maar op het moment 
dat het heter dan 100 graden dreigt te worden, 
verlies je werking door stoomvorming. Met het 
TCS oftewel temperature control system hou je de 
temperatuur exact op 99,5 graden Celsius. Niet 
kouder, naar zeker ook niet heter. De tweede 
slimme innovatie is de inzet van lpg-branders. 
Heetwateronkruidbestrijding heeft voor criticasters 
het nadeel dat je heel veel energie verstookt; het is 
dus een methode met een hoge carbon footprint. 
Dat kun je gedeeltelijk omzeilen door gebruik te 
maken van lpg-branders. Deze zijn milieutech-
nisch, maar ook economisch gezien voordeliger en 
stoten absoluut geen roet uit. Dit in tegenstelling 
tot de concurrerende heetwatermachines. Die 
extra investering in lpg-techniek verdient zich snel 
terug.’

Verder: ‘Wij willen een sterk alternatief bieden voor 
het marketinggeweld van Empas en Wave.’
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Gesponsorde bomen 
kleden nieuw multifunctioneel 
plein van Helicon aan
Hoveniersleerlingen planten zelf de bomen in bakken en in plantvak

Leerlingen van de hoveniersopleiding van Helicon Mbo Nijmegen hebben op 8 en 9 februari bomen geplaatst in eveneens aangeboden cortenstalen 

boombakken. dat gebeurde op het nieuw ingerichte plein tussen twee gloednieuwe praktijkhallen in. boomkwekerij udenhout heeft de bomen voor in 

de bakken gesponsord. Nu de bomen in de bakken staan, is het plein écht af. 

Auteur: Santi Raats 
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Op 26 januari opende de Nijmeegse burger-
meester Bruls de nieuwe Landschapshal en het 
Dierenverblijf van Helicon MBO Nijmegen in het 
bijzijn van driehonderd aanwezigen, waaronder 
wethouders, (stage)bedrijven uit de groene sector, 
management en decanen van onderwijsinstel-
lingen, brancheorganisaties en het personeel 

van Helicon MBO Nijmegen. Hans van Breukelen, 
technisch directeur bij de KNVB, gaf een lezing 
over samenwerking. Een ander onderdeel van de 
feestelijke opening was een lasershow.

de twee praktijkruimtes
De Landschapshal biedt praktijkruimte aan leer-

lingen van de hoveniersopleiding. De hal is in de 
plaats gekomen van een oude kas die voorheen als 
praktijkruimte diende. De andere hal is het verblijf 
voor de dieren waarmee de leerlingen werken 
die de richting Dier volgen. Er zitten konijnen en 
cavia’s, maar ook exotische dieren zoals schildpad-
den en slangen.  
Vijf gedreven leerlingen uit de tweede klas die een 
rondleiding door de nieuwe Landschapshal geven, 
vertellen dat de oude kassen erg koud waren in de 
winter en dat het er te warm was in de zomer. De 
nieuwe praktijkhal van 900 vierkante meter is beter 
geïsoleerd en beschikt over verwarming. 
In de hal liggen oefentuinen voor praktijklessen in 
de aanleg van tuinpaden, terrassen, het neerzetten 
van schuttingen en muurtjes en het uitgraven van 
vijvers. Een sproei-installatie zorgt ervoor dat het 
zand vochtig genoeg blijft. 

Pleininrichting
Het plein tussen de twee hallen is aangekleed 
met gesponsorde picknicktafels, boombakken en 
beplanting en heeft een multifunctionele functie 
gekregen. Het is nu geschikt voor evenementen 
zoals diploma-uitreikingen en andere festiviteiten, 
leerlingendemonstraties, bedrijvendagen en open 

Martien Mantje, directeur van Boomkwekerij 
Udenhout: ‘Op geschikte momenten besteden we 
aandacht aan goede doelen en lokale initiatieven, 
zoals beurzen en evenementen of de doorlopende 
dagbesteding voor de geestelijk gehandicapten 
van ASVZ in onze kwekerij. Het sponsoren van de 
bomen voor in de boombakken op het Helicon-
schoolplein is ook een voorbeeld van onze 
maatschappelijke betrokkenheid. We hebben bij 
Helicon Nijmegen meerstammigen en dakbomen 
gebracht, zodat de leerlingen kennis kunnen 
maken met de verscheidenheid aan verschijnings-
vormen in ons sortiment. Af en toe sponsoren we 

ook kleine boompjes, zodat leerlingen kunnen leren planten en verplanten. Goede doelen horen 
erbij, mits je je dat kunt permitteren als bedrijf. Wij zijn uiteraard een commercieel bedrijf, maar daar-
naast zijn we ons ervan bewust dat we onderdeel zijn van de maatschappij en de lokale gemeen-
schap en dat je je faciliteiten soms kunt delen.’

De leerlingen krijgen les in chemievrije onkruidbestrijdingsmethodes
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dagen. De met piepschuim geïsoleerde, cortensta-
len boombakken van een vierkante meter spelen 
een belangrijke rol; ze zijn flexibel inzetbaar, want 
ze kunnen met de shovel verplaatst worden. Op 
die manier kunnen er carrés worden gevormd 
waarbinnen een besloten sfeer gecreëerd kan 
worden voor een klassenfeest, of kan de tuinentrée 
imposant gemaakt worden door er een corridor 
van te maken. De bomen zelf dienen in de zomer 
als parasols. De leerlingen geven de bomen in de 
bakken handmatig water. Een automatisch berege-
ningssysteem plaatsen is geen optie, want de bak-

ken moeten verplaatsbaar blijven. Jaarlijks zullen 
de bomen in de bakken bijbemest worden. 
Docent Tuin en Landschap Jeroen van der Loop 
wijst en passant naar de grijze terrastegels: ‘Die zijn 
van een groot formaat, zodat er minder voegen 
zijn en dus minder onkruid. Dat maakt het onder-
houd eenvoudiger.’ Van der Loop vertelt dat de 
leerlingen al les krijgen over chemievrije onkruid-
bestrijdingsmethodes, zoals met heet water en 
stoom. 

beplantingsplan
Hans van Biemen, docent Tuin en Landschap, heeft 
het beplantingsplan gemaakt. De perken hebben 
een educatieve functie. Pal voor de Landschapshal 
ligt bijvoorbeeld een border met zo’n dertig ver-
schillende soorten hortensia’s en bodembedek-
kers. De leerlingen kunnen hun plantkundekennis 
vergroten met behulp van de beplantingstekening 
op een Trespa-informatiebord aan de rand van het 
bloemen- en plantenbed, later eventueel ook nog 
met QR-codes en uitgebreide sortimentsinforma-
tie. ‘Helicon MBO Nijmegen ziet het informatiesy-
steem in de Tuinen van Appeltern als inspiratie’, zo 
vertelt Van Biemen. Ook vertelt de docent dat de 
leerlingen les krijgen op het gebied van duurzame 
beplanting: wat zijn de juiste planten op de juiste 
plaats, hoe minimaliseer je onkruidvorming, hoe 
zorg je jaarrond voor een mooi beeld tegen een 
goede prijs?

aan de slag
De vijf leerlingen vertellen gezamenlijk hoe de 
uitvoering van het beplantingsplan verliep. ‘Om 
de plantplaatsen voor te bereiden, hebben we in 
kruiwagens de grond vermengd met wat compost 
en deze daarna uitgereden over de plantvakken 
en met harken verspreid. Daarna hebben we de 
geleverde bomen en planten klaargelegd. Om de 
bomen makkelijker te kunnen verplaatsen, hebben 
we ze wat geschud terwijl we ze omhoog hielden, 
zodat de overtollige grond uit de kluiten loskwam. 
In de plantvakken en de bomenbakken hebben we 
de benodigde hoeveelheid grond weggeschept 
en vervolgens konden de bomen naar hun plek 
om geplant te worden. De beplanting hebben we 
netjes aangelegd met het uitzetten van haakse 
hoeken via de 3-4-5-steek.’

De boombakken waren niet leeg op het moment 
dat Boomkwekerij Udenhout het plantmateriaal 
leverde: door de vrieskou was de levering uitge-
steld. In de tussentijd stonden er ‘oefenbomen’ in, 
die afkomstig waren uit de oefentuin. De leerlin-
gen hebben de oefenbomen terug verplant naar 
hun oude stek en de nieuwe bomen in de bakken 
geplaatst. De boombakken zijn met een palletwa-
gen verplaatst. Het was voor de leerlingen vooral 
een uitdaging om de prunussen op één lijn in het 
plantvak te krijgen. ‘Dat is een secuur karwei, waar-
bij we goed moesten samenwerken’, lachen ze. 

ACTUEEL4 min. leestijd

Udenhout heeft ook een paar keer boompjes gesponsord zodat leerlingen kunnen leren (ver)planten.

be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6528



Waarom neemt u geen
super-abonnement?

Blijf op de hoogte van al het nieuws 
en informatie uit de groensector!

Met een superabonnement 
mist u niks meer!

Ook alle groene vakbladen van NWST tot eind 2017 
ontvangen? Stuur dan een mail naar 

Ilse kuipers ilse@nwst.nl en het word geregeld. 
Natuurlijk kunt u ook uw huidige abonnement omzetten 

in een superabonnement. 

IN 2017 
SLECHTS 

215,-

Jaargang 7  7 - 2016

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

HET ANDERE VAKBLAD VOOR DE BOOMKWEKERIJ
Boom in BusinessBoom in Business

Fairplant B.V.

‘Het gaat om 

het team’

Boominnovatiedag

Diversiteit in 

aanplant

Groene kerstboom

blijft populair

Boomkwekers zijn VerslaaFd 

aan inGrijpen’
Forum gewasbescherming: aanval is 

de beste verdediging 

www.icl-sf.nl

Natuurlijk!  De meest vitale 

en topklasse gewassen
Kies voor Osmocote, de meststof met gegarandeerd het beste resultaat! Jarenlange ervaring, 

onderzoek en continue kwaliteitscontroles garanderen dat uw planten vitaal, gezond en mooi zijn. 

Met Osmocote haalt u het beste rendement uit uw investering.

NaturallyNaturallyNaturally

A4-Advert_Jiffy_BNL.indd   1

21-09-16   11:59

Natuurlijk!  De meest vitale
gewassen van topkwaliteit.
Kies voor Osmocote, de meststof met het beste resultaat! Jarenlange ervaring, onderzoek en

continue kwaliteitscontroles dragen bij aan uw resultaat; gezonde en vitale planten van topkwaliteit.

Met Osmocote haalt u het beste rendement uit uw investering.

www.icl-sf.nl

Osmocote Flyer Osmocote Familie.indd   1

09-11-16   09:15

Jaargang 4  6 - 2016

bert van helvoirt
Herintredende directeur gaat groene aannemer 

weer nieuw elan geven 

Schaapskuddes

Integraal onderhoud
Young Green 

Professionals

Stellen zich voor

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

Stad + GroenStad + Groen
HET VAKBLAD VOOR OPENBAAR GROEN EN HET VERGROENEN VAN DE BUITENRUIMTE

young green
professionals

Jaargang 1  1 - 2016

Stad nog niet klaar 

voor klimaatextremen...

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

Stad + BlauwStad + Blauw
HÉT VAKBLAD OVER WATER IN DE OPENBARE RUIMTE

nieUW in 2017

Gaat Stad + Blauw hierover informeren?

natuurlijk zwemmen              

Regelgeving voor 

zwemvijvers 

Stadsbomen als 

watermanagers

 Combinatie van groen 

en blauw    

apeldoorn 

vernieuwt fonteinen

De legionellavrees 

voorbij

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

FieldmanagerFieldmanager
HET VAKBLAD VOOR SPORTVELDBEHEER

Hoe verder wanneer stof rondom de 

SBR-discussie is neergedaald?

Kunstgras 3.0

Fieldmanager oF the year

Kunstgrasrecycling 

De markt is hevig in 

beweging

Kunstgras onderhoud

Trends en machines

Jaargang 12  7 - 2016

congres
sportvelden
NATIonaal

C onvenant duurzame 

kwaliteit sport

FIELDMANAGER 

OF  THE 
YEAR

2017 FIELDMANAGER OF  THE YEAR

Jaargang 8  7 - 2016

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

BoomzorgBoomzorg
HET VAKBLAD VOOR BOOMVERZORGING EN BOOMBEHEER IN DE OPENBARE RUIMTE

boswet versus wet natuurbescherming

Wie is bevoegd?

Young green 

Professionals

Simen Brunia

boom innovatie Dag

Diversiteit: durven en 

doen
young green

professionals

Jaargang 27  5 - 2016

HET VAKBLAD VOOR GREENKEEPING

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

GreenkeeperGreenkeeper

25 jaar NGa
Het vak van greenkeeper beter verkopen

NLadviseurs

Inventarisatie 

bomenbestand

Green Deal

Golfclub Zeewolde

Greenkeeper of 

the Year
De genomineerden

www.greenkeeperoftheyear.nl

615 gr
148 pagina’s!

KG

6 uitgaven €77,- 8 uitgaven €77,- 8 uitgaven €77,- 8 uitgaven €77,- 8 uitgaven €99,-

Adv_super abonnement.indd   1 19/12/16   11:43



97www.stad-en-groen.nl

De compost zoals deze bij VGR geproduceerd 
wordt, komt voort uit verschillende groene 
afvalstoffen. ‘Dat groenafval is afkomstig van 
bijvoorbeeld tuinen, natuurgebieden, bermen, 
sport- en recreatiegebieden, kassen, gemeentelijke 
groenvoorzieningen, watergangen en de land- en 
tuinbouw’, vertelt Martijn Holster van VGR. Holster 
trad onlangs bij VGR in dienst en neemt zowel het 
maken als het verkopen van de compost voor zijn 
rekening.

Verwerkingsproces
‘Het verwerkingsproces van deze stoffen bestaat 
uit het vermalen en fijnmaken van het afval, wat 
wij met een eigen machine doen: de Grinder, een 
 verkleinmachine. Vervolgens komt het op een 
hoop met biomassa terecht. Het wordt gemengd 
met slootafval en andere vochthoudende pro-
ducten, zoals hout, die het proces van de com-
postering kunnen verbeteren. Hierbij is 65 graden 
Celsius de perfecte temperatuur om mee te wer-

ken; dat proberen we altijd aan te houden.  
Op die temperatuur gaan onkruiden en ziekte- 
kiemen namelijk dood, terwijl je de goede  
bacteriën weet te behouden’, aldus Holster. De 
compost van VGR voldoet aan de eisen van de 
BVOR (Branchevereniging Organische Reststoffen). 

betere vochtbalans
‘Compost is juist in deze tijd van het jaar belang-
rijk’, legt Holster uit. ‘Compost zorgt er namelijk 
voor dat er structuur in de bodem gebracht wordt, 
door middel van de organische stof die het bevat. 
Tuinen en percelen zijn rond deze tijd van het jaar 
erg nat; wanneer je hier compost aan toevoegt, 
breng je meer lucht in de grond. Dit zorgt voor een 
betere vochtbalans in de bodem. Er blijven geen 
beekjes staan; er stroomt ondergronds juist meer 
water.’ De uitspoeling is dus beperkt, waardoor 
voedingsstoffen beter in de bodem blijven zitten. 
De compost is honderd procent natuurlijk, wat tot 
gevolg heeft dat planten, struiken en gewassen 
sneller opkomen. ‘Groei en bodemweerstand cre-
eren met compost is de meest natuurlijke manier 
van bodemverbetering.’

boost
Groencompost is volgens Holster op twee  
manieren goed toe te passen. ‘Ten eerste is  
compost zeer geschikt om af te strooien over sier-
tuinen. Het best is om een laag van ongeveer drie 
tot vijf centimeter te strooien. Wanneer het vriest, 
zorgt de vorst ervoor dat de compost in de grond 
werkt. Op die manier kunnen bestaande en nieuwe 
planten een boost krijgen.’ Ook bij de aanplant van 
heesters en struiken is compost zeer effectief.  
Holster legt uit: ‘Bij aanplant van heesters en  
struiken kan compost in het plantgat aangebracht 
worden. Niet het hele plantgat vol; maximaal  
twintig procent mag bijgevuld worden met 
compost. Compost is namelijk erg zuur en heeft 
een hoge pH-waarde. Mits de juiste hoeveelheid 
gebruikt wordt, kan compost zorgen voor snellere 
groei, een betere weerstand tegen ziektes en een 
betere doorwortelbaarheid.’

De meest natuurlijke 
manier van bodem- 
verbetering
Compost kan nieuwe aanplant 
een groeistimulans geven

de bodem verbeteren op een natuurlijke manier: 

het is mogelijk met behulp van compost. VGR 

Groep heeft er een aparte divisie voor opgericht, 

VGR Composteerinrichting, en produceert op 

eigen wijze compost uit allerlei groene afval-

stromen. die compost kan vervolgens nieuwe 

aanplant weer een ‘boost’ geven door de  

organische stoffen die het bevat.

Auteur: Nino Stuivenberg
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Gemeentes zouden twintig jaar achterlopen op het gebied van klimaat-
adaptatie, zo kopt watergraaf Peter Glas in deze uitgave van Stad + Groen. 
Misschien heeft hij gelijk, misschien ook niet. Als je die vraag werkelijk wilt 
beantwoorden, moet je de prestaties van gemeentes ergens mee vergelijken, 
en kwantificeren wat er al bereikt is. En dat laatste is lastig. Ik weet niet of u het 
oerkatholieke verschijnsel de Processie van Echternach kent: je gaat drie stap-
pen vooruit en daarna twee weer terug. Bij klimaatadaptatie is het eigenlijk 
nog erger: je gaat twee stappen vooruit, maar het klimaat lijkt zich voorlopig 
sneller aan te passen en je wordt dus even snel weer drie stappen teruggewor-
pen. Overheden hebben daarbij ook nog eens een vervelende voorkeur voor 
spectaculaire innovaties en bijzondere projecten. Wilt u weten wat ik bedoel? 

Type ‘klimaatadaptatie en water’ in op Google en u krijgt behalve een aantal 
ronkende verhalen over allerlei overheidsprogramma’s een wel zeer beperkt 
aantal opvallende showcaseprojecten. Dat is allebei mooi, maar de echte 
oplossing is waarschijnlijk dat klimaatadaptatie ook gewoon saai is. Een bij-
zonder project is fijn voor ons als vakpers, omdat wij daar mooie stukken over 
kunnen schrijven en misschien zelfs een advertentie kunnen verkopen aan een 
trotse aannemer of systeemleverancier, maar levert per saldo natuurlijk niets 
op. Groene daken kunnen inderdaad water bufferen, maar een of twee dakjes 
van een paar honderd meter zijn nog minder dan een druppel in de volle 

emmer waterlast. Het begint pas een beetje te tellen als tien of meer procent 
van de daken in een stad regenwater kunnen bufferen. De praktijk is nu nog te 
vaak dat er heel veel geld wordt geïnvesteerd in prachtige projecten met  
relatief weinig toegevoegde waarde. Terwijl we veel meer zouden moeten  
streven naar projecten waarmee een wethouder niet meer in de krant komt. 
Op dat moment gaan we vanzelf slimmer en beter rekenen. Als je daarbij  
spectaculaire innovaties nodig hebt, is dat mooi, maar de praktijk is maar al 
te vaak dat die zogenaamde spectaculaire innovaties meer dienen voor het 
mooie plaatje en na een jaar weer worden vervangen door nog nieuwere en 
nog spectaculairdere innovaties. Saai is het nieuwe sexy. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

Saai is het 

nieuwe sexy

Drie stappen terug 

De echte oplossing is waarschijnlijk 

dat klimaatadaptatie ook gewoon saai is

be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6527
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4x sterker
Gezonder gras
Sterker gazon

Snellere vestiging
Droogtetoleranter

4turf graszaad zit in het mengsel 
Masterline RecreaMaster
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ENGELS RAAIGRAS TETRAPLOÏD
VOOR SPORT- EN RECREATIETERREINEN
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