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Gedurende de herinrichting kwamen medewerkers 
en bezoekers geregeld even om de hoek kijken. 
Veelal werd er gevraagd naar het idee achter 
het ontwerp. Elwin de Vink, Hoofd Ontwerp bij 
Donkergroen, geeft het antwoord. "Groen maakt 
gezond. Daarom waren mijn collega Paula Vos 
de Wael en ik er al snel uit dat de binnentuin 
letterlijk 'het groene hart' moest worden van het 
ziekenhuis."

Buiten in de natuur zijn is gezond. Mensen die 
regelmatig in de natuur zijn bewegen meer, voelen 
zich gezonder en herstellen sneller van stress. Dat 

is uiteraard een zeer belangrijke bevinding voor dit 
ziekenhuis. "Wij hebben een beleeftuin gecreëerd 
waar men kan wandelen, ontmoeten en spelen. De 
natuur wordt intens beleeft, men geniet en komt 
tot rust."

Het groene hart
De binnenplaats van het Martini Ziekenhuis is geëvolueerd in het 'groene hart' waar patiënten, bezoekers en medewerkers even aan de drukte van het 

ziekenhuis kunnen ontsnappen. Een beleeftuin die gekenmerkt wordt door een bijzonder ontwerp.

"Het moest letterlijk 'het 

groene hart' worden van 

het ziekenhuis"

'De beleeftuin 
        die mensen verbindt'



Natuurlijke materialen
Maar het is niet alleen maar rust in deze groene 
oase. Kinderen kunnen hun fantasie loslaten in de 
kinderspeeltuin, die opgebouwd is uit natuurlijke 
materialen. Elwin: "De relatie tussen kind en 
natuur is erg belangrijk voor de ontwikkeling 
van de kinderen. Daarom heeft Donkergroen het 
concept Natuurlijk Spelen toegepast. Spelen op 
boomstammen, het beleven van stromend water; 
hier worden kinderen geconfronteerd met de 
natuur." Een kletspoot halen in het stromende 
water is de moeite wel waard. 

Ontspanning en ontmoeting
Emo Zwaneveld is gedurende het project 
betrokken geweest als opdrachtgever vanuit het 
Martini Ziekenhuis. Emo: "We wilden graag een 
plek creëren waar ontspanning en ontmoeting 
centraal zouden staan. Daarvoor zijn wij een nauwe 
samenwerking aangegaan met de ontwerpers 
en de hoveniers van Donkergroen en met 
Natuurmonumenten."

Die ontspanning en de ontmoeting vinden we 
vandaag de dag duidelijk terug in de 4.400 m2 
grote beleeftuin. Een patiënt zit in de tuin, bij 
te kletsen met haar vrienden. Er wordt gewoon 
gesproken, gelachen en genoten. En dat terwijl 
men niet in een ziekenhuis verblijft voor het plezier.  
Emo: "Maar dat betekent echter niet dat er geen 
prettige momenten beleefd kunnen worden. Het 
ziekenhuis is er voor iedereen. Je spreekt er niet 
alleen familie en vrienden, maar ook onbekenden 
die je normaal gesproken niet zo snel zou 
tegenkomen. De beleeftuin versterkt die functie. 
Het is een plek die mensen verbindt".

Samenwerking
Samenwerking is een belangrijk element geweest 
tijdens dit project. Elwin: "Het ontwerp wordt bij 
Donkergroen altijd in teamverband gemaakt. Er is 
eigenlijk nooit één vaste ontwerper. We bespreken 
alle aspecten van het plan met elkaar en zijn daarin 

niet bang om kritisch te zijn. Daardoor kunnen wij 
werken naar een beter eindresultaat." 

Ook de samenwerking met opdrachtgever Martini 
Ziekenhuis is goed verlopen. Emo Zwaneveld: 
"Wij zijn zeer tevreden over alle facetten van 
dienstverlening door Donkergroen. In de realisatie 
heb je te maken met vakbekwame hoveniers en 
de ontwerpers waren uiterst benaderbaar, open 
in uitwisseling van gedachten en namen zelf veel 
initiatief voor aanpak en ideeën."

Het is dan ook geen wonder dat men positief 
spreekt over het eindresultaat. De binnentuin is nu 
echt onderdeel geworden van het ziekenhuis. Een 
project waar iedereen trots op kan zijn. Elwin: "We 
hebben met name door een sterke samenwerking 
een groene oase kunnen ontwikkelen voor 
patiënten, bezoekers en medewerkers.

ADVERTORIAL

'De beleeftuin 
        die mensen verbindt'

"Wij zijn zeer tevreden over 

alle facetten van dienst-

verlening door 

Donkergroen"

Bezoek onze website:
donkergroen.nl

Lef en ambitie?
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Het totale projectgebied van het Nationaal Militair 

Museum omvat 45 hectare. Het hoofdgebouw  

bestaat uit een groot, langwerpig gebouw met een  

dakconstructie van 250 bij 100 meter.  

Het Nationaal Militair Museum is een publieks

museum, waarin de betekenis van de krijgsmacht 

in verleden, heden en toekomst centraal staan. 

Op het gebouw staat een toren van maar liefst 

33 meter. Vanuit die toren kan het museum een 

verbinding maken met de omgeving, die zo rijk is 

aan fysieke herinneringen aan het Nederlandse  

defensieverleden. Niet alleen het museum zelf is  

een bezoek waard, ook de omgeving heeft genoeg  

te bieden. Genieten van de bijzondere natuur van 

Park Vliegbasis Soesterberg, fietsen langs militair 

erfgoed of de kunstwerken op het terrein.

Bomen als aanvliegroutes  
voor vleermuizen
De Enk Groen & Golf heeft de inrichting van het 

buitenterrein mogen verzorgen. Het gaat hier om  

realisatie van gevarieerde beplantingselementen  

zoals de aanplant van enkele hectares bos, inzaai

en van bloemrijke akkers, planten van bomen, 

ontwikkelen van heide, aanplant van stiltetuin, 

herdenkingsplein en varentuin. In de elementen 

zit een duidelijke scheiding tussen natuurlijke en  

cultuurlijke beplanting ieder met haar eigen 

verschijningsvorm en functionaliteit met betrek

king tot het museum. Ecologie speelt in het 

gehele terrein, maar ook tijdens de aanleg een 

zeer belangrijke rol. Zo zijn er bomen geplant om 

aanvliegroutes van vleermuizen te begeleiden en 

zijn er dode bomen verspreid in het terrein gelegd 

om natuurontwikkeling te bevorderen.  

Terreinonderhoud
Na de realisatie verzorgt De Enk Groen & Golf  

nu het onderhoud van het buitenterrein.  

De onderhoudswerkzaamheden variëren van 

gladheidsbestrijding, onderhoud van verhardin

gen, VTA snoei en het reguliere onderhoud aan 

de diverse beplantingselementen.  Gerealiseerde 

elementen welke het bezoeken waard zijn:

 

Het Herdenkingsplein

Esdoorns hebben het herdenkingsplein met het 

luchtmacht monument omkaderd. De bestaande 

waardevolle bomen zijn hierin opgenomen.  

De bomen zijn voorzien van een onder begroei

ing van stijlvolle heesters, waarbij de bestaande 

exemplaren zo veel mogelijk zijn hergebruikt.  

De rododendrons zorgen voor een jaarronde  

omkadering. In de omkadering is het hekwerk 

‘verstopt’ opgenomen. De rododendrons zorgen 

daarnaast voor sierwaarde in de zomer, waar de 

esdoorns vooral in de lente en herfst het beeld 

dragen.

 

De Stiltetuin

Het ‘Gedenkteken Luchtvarenden’ is met een taxus 

haag gecombineerd en op die manier ruimtelijk 

verbijzonderd. Het heeft een prominente plek, 

goed zichtbaar en bereikbaar voor de bezoeker en 

mindervaliden.

 Overige elementen in het terrein:

· Heide vallei

· Varentuin

· Bloemrijke akkers

· Bosontwikkeling

· Solitaire bomen verspreid over het terrein T 0317  727 000  /  www.deenkgroenengolf.nl

‘Heel veel militair groen, maar vooral niet als schutkleur’

Het Nationaal Militair Museum  kiest voor De Enk Groen & Golf
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34 Makkelijker kunnen 
we het maken, 
en ook leuker

In de markt wordt veel geklaagd dat kleinere aannemers problemen hebben met 

het opstellen van een plan van aanpak voor Emvi-aanbestedingen. In de praktijk 

worden deze kleinere en vaak ook lokale aannemers op achterstand gezet, 

terwijl het doel van de wetgever en de politiek juist is om de kleinere bedrijven 

een kans te geven.
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Roel Jansen: ‘Omdat ik voor 
mijn jongens door het vuur ga, 
doen zij dat ook voor mij’

Biggelaar Groen is een vreemde eend in de 

bijt, maar niet op een vervelende manier.  

Waar groenvoorzieners soms kampen met 

ongemotiveerd personeel, toont de website  

van Biggelaar een smoelenboek van alle 

werknemers, zowel een portret als een 

actiefoto tijdens het werk. De werknemers 

ogen zelfverzekerd; ze stralen plezier en 

trots uit. Wat is dit voor bedrijf? Stad en 

Groen spreekt met de eigenaar, Roel Jansen.

Perfect voor een duurzaam, 
onkruidvrij landschap

Biocovers is het eerste volledig biologisch afbreekbare 

en composteerbare onkruiddoek van DS Technical 

Nonwoven uit België. Sinds een half jaar is RootBarrier 

BV uit Lelystad vertegenwoordiger hiervan voor de 

Nederlandse markt. ‘Het is een fantastisch ecolo-

gisch verantwoord product, waarvan de investering 

zich zeer snel terugbetaalt’, zegt accountmanager 

Nederland Ronald Zweers. ‘Er is steeds meer vraag 

naar.’

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.
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Fransestraat 41
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Abonnementen
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groene sector 91,- per jaar. De abonnements- 
periode loopt van 1 januari tot en met 31 december  
van ieder jaar en uw abonnement zal jaarlijks  
automatisch worden verlengd, tenzij uw schriftelijke 
wederopzegging uiterlijk 31 oktober voorafgaand 
aan de nieuwe abonnementsperiode in ons bezit is.

ISSN: 2352-4634

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

Het verbod op professioneel gebruik van chemische 

gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen treedt 

officieel in werking. Dat betekent dat iedereen hard aan 

de slag moet om de transitie naar chemievrij onkruid-

beheer op verhardingen te maken. Stad + Groen vroeg 

partijen naar een eerste reactie en stelde de vragen: wat 

betekent het verbod voor jullie, hoe gaan jullie erop anti-

ciperen en hoe worden groenbeheerders geholpen? 

Landschapsarchitectuur; de jonge garde

Bij het ontwerpen van een buitenruimte kan de landschapsarchitect een belang-

rijke rol vervullen. Het kon dan ook bijna niet anders dan dat de redactie van 

Stad+Groen in haar zoektocht naar jong talent stuitte op enkele interessante 

ontwerpprofessionals. De een met een voorliefde voor ‘grote landschappen’, een 

ander met een passie voor het buitengebied, en een derde die de nadruk legt op 

ecologie. Kortom: allemaal net even anders, maar alle drie ambitieus, daadkrachtig 

en op relatief jonge leeftijd al in het bezit van een indrukwekkend cv. 

23
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Verbod gewas-
beschermings- 
middelen in werking
Het verbod op het gebruik van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen 
treedt officieel in werking.  Op 24 maart jl. is de 
handtekening gezet onder het akkoord. Daarmee 
worden de maatregelen officieel in gang gezet. 
De bijbehorende regeling met uitzonderingen is 
gisteren gepubliceerd, in de Staatscourant. 'Het 
verbod op het gebruik van gewasbeschermings-
middelen treedt in werking voor de aanvang van 
het groeiseizoen in 2016', valt in de tekst te lezen. 
Het besluit werd 30 maart gepubliceerd in het 
Staatsblad.

Pols levert zes maaiers 
aan sw-bedrijf
Pols Zuidland heeft een order van in totaal zes 
machines ontvangen van BaanStede Groen.
Na een uitvoerig traject heeft men ervoor gekozen 
om vijf Ransomes MP493-cirkelmaaiers en een 
Ransomes MP 495-kooimaaier te bestellen.  
De machines zullen geleverd worden via Pols-
dealer Voets uit Hoofddorp. BaanStede is een sw-
bedrijf dat in diverse branches actief is, waaronder 
de groene sector. Voor verschillende gemeentes in 
de provincie Noord-Holland voeren zij het maai-
werk van sportvelden en openbare plantsoenen 
uit. Daarnaast doen zij ook veel snoeiwerk.

Lozeman levert Ferrari 
40DT aan groenbedrijf 
Lozeman Tuinmachines heeft onlangs een 
Ferrari Raptor 40DT afgeleverd aan Geert Doff 
Grondverzet en Groenvoorziening in het Groningse 
Zandeweer. De Raptor-serie van Ferrari bestaat 
uit een groot aantal modellen. Door zijn kleine 
formaat is model 40DT ook bruikbaar op kleinere 
oppervlaktes. Het is de tweede Ferrari Raptor die 
Lozeman aan Geert Doff heeft mogen leveren. 
Familiebedrijf Lozeman importeert en verkoopt 
tuinmachines en accessoires in de Benelux. Het 
bedrijf is importeur van Gianni Ferrari, Ferrari, 
Orec en Grasshopper, merken met compact- en 
minitrekkers, front- en zitmaaiers, grasmaaiers, 
hellingmaaiers en UTV's. Ook heeft het een 
importprogramma voor aanbouwwerktuigen. 
Lozeman heeft locaties in Elst, Lottum, Smilde en 
Aalsmeerderbrug.

Smits verzorgt  
beregening tuin 
gemeentemuseum 
Den Haag
Smits BV uit Veldhoven laat weten de beregening 
van de museumtuin van Gemeentemuseum  
Den Haag aan te leggen. Begin deze maand is  
het bedrijf gestart met de werkzaamheden.  
De grote tuin is gelegen aan de achterzijde van  
het museum. In de tuin huist ook een paviljoen 
met brasserie, vanwaaruit bezoekers uitzicht 
hebben op de tuin en het museum. In het 
Gemeentemuseum Den Haag wordt onder meer 

moderne kunst tentoongesteld. De instelling  
ontvangt jaarlijks honderdduizenden bezoekers.

Machines4Green druk 
in de weer met demo's
Automobilisten zullen zich soms afvragen wat er 
voorbij komt rijden. Machines4Green heeft zijn 
aanhangwagen weer volgeladen; met de lente in 
aantocht rijdt het bedrijf weer regelmatig rond om 
op verzoek demo's te verzorgen met zijn Spider en 
Greenclimber. Afgelopen maand werden de Spider 
en de Greenclimber meegenomen voor demo's 
van diverse toepassingen, zoals werkzaamheden 
op hellingen langs de A30, bij groenstroken langs 
spoorwegen en in bermen nabij een Fries  

Carlo Kok naar Alles 
over Groenbeheer
Vanaf 1 februari maakt ETT’er Carlo Kok deel 
uit van het team van Alles over Groenbeheer, 
op de vestiging noord. Voor veel mensen 
in de noordelijke groenmarkt is Carlo geen 
onbekende. Hij heeft de laatste tien jaar 
gewerkt bij het integrale adviesbureau 
Grontmij als adviseur/projectleider voor 
vraagstukken op het gebied van integraal 
beheer, groen en bomen. Daarvóór heeft hij 
tien jaar lang zijn sporen verdiend als project-
leider bij (Arcadis / BTL) Bomendienst in 
Apeldoorn. Carlo wordt verantwoordelijk voor 
de noordelijke markt. Enkele jaren geleden 
heeft Carlo zijn European tree technician-
opleiding met goed gevolg afgelegd. Als 
een rode draad door zijn carrière loopt de 
passie voor groen, specifiek voor bomen. Dat 
blijkt ook uit de inspecties van monumen-
tale bomen die hij voor de Bomenstichting 
uitvoert in een deel van het noorden van het 
land.
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vakantiepark. De radiografisch bestuurbare Spider 
wordt veel ingezet op steile taluds, omdat de  
maaier hellingen tot 35 graden aankan. Voor het 
grovere werk wordt de Greenclimber ingezet. 
Deze op afstand bedienbare werktuigdrager wordt 
gebruikt voor het onderhoud van terreinen,  
groenstroken en taluds.

Antea Group sluit 
raamcontract af met 
vier waterschappen
Op 1 februari dit jaar heeft Antea Group raam-
contracten afgesloten met Waterschap Aa en Maas, 
Waterschap Brabantse Delta, Hoogheemraadschap 
van Delfland en Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard. Deze raam-
contracten omvatten onder andere ontwerpen, 
uitvoeringsbegeleiding voor waterbouwkundige 
werken, waterbeheer en -onderhoud en wegen-  
en beleidsonderzoek. Het partnerschap dat Antea 
de afgelopen jaren met de waterschappen heeft 
opgebouwd, wordt hierbij vernieuwd. De over-
eenkomst heeft een looptijd van twee jaar en een 
mogelijke verlenging van nog eens twee jaar.

Peter Mouthaan 
neemt Dutch Power 
Company over
Peter Mouthaan (38) heeft met behulp van ABN 
AMRO Participaties het familiebedrijf Dutch Power 
Company (DPC) overgenomen van zijn familie.  

Met de kapitaalverschaffing richt DPC zich op groei 
in West-Europa. Dutch Power Company is de  
moedermaatschappij van de bedrijven Conver, 
Herder, Precision Makers, Roberine en Votex met 
een gezamenlijke omzet van 35 miljoen euro. 
De bedrijven van de Dutch Power Company zijn 
gespecialiseerd in berm-, groen- en slootonder-
houd en combineren dat met applicaties die deze 
machines op basis van gps-techniek autonoom 
laten werken. Peter Mouthaan: 'Nederland staat in 
het buitenland bekend om zijn innovatieve  
oplossingen op het gebied van irrigatie-, berm-  
en slootmanagement. Aan de andere kant zijn er 
markten die snel groeien en die behoefte hebben 
aan innovatie en ontwikkeling. De interesse uit het 
buitenland voor onze nieuwe producten is dan 
ook groot, maar we zullen moeten investeren om 
die interesse om te zetten in sales. Met ABN AMRO 
Participaties heb ik een solide partner gevonden 
die duurzaam wil investeren in de groei van onze 
groep. Dankzij hen krijgen wij de mogelijkheid om 
sales te genereren en te groeien.'

ABN AMRO Participaties verschaft risicodragend 
vermogen aan winstgevende ondernemingen 
in Nederland. Zij investeren in ondernemingen 
met een sterke marktpositie, een duidelijke groei-
potentie en een actief en daadkrachtig  
management dat bereid is te participeren.
De afgelopen jaren heeft Dutch Power Company 
ingezet op innovatie, zodat er preciezer en  
efficiënter kan worden gewerkt. Greenbot, de 
eerste onbemande tractor die zelfstandig werk-
zaamheden kan verrichten, is een goed voorbeeld 
van de vernieuwingsslag die de organisatie heeft 
gemaakt. Op de beurs Agritechnica (2015) werd 
Greenbot door de internationale pers de  

innovatie van de eeuw genoemd. Vorig jaar werd 
ook het merk Roberine nieuw leven ingeblazen 
met een zelfrijdende kooi- en klepelmaaier. Bij de 
DPC-groep is men alweer bezig met de volgende 
innovaties. De tak Precision Makers heeft de X-pert 
ontwikkeld, waarmee bepaalde merken tractoren 
omgebouwd kunnen worden voor onbemande 
besturing. Mouthaan: 'Precisielandbouw heeft de 
toekomst. Dat is niet alleen onze mening, maar ook 
die van ABN AMRO Participaties. Onze oplossingen 
zijn erop gericht dat echt iedereen ze kan  
gebruiken. Het is bijna 'plug-and-play', dus  
inschakelen en aan het werk zetten. Daarnaast zijn 
we bezig met precisietoepassing voor opbrengst-
bemesting en onze eigen lijn hardware. ABN AMRO 
Participaties deelt onze visie dat niet alleen de 
landbouw, maar de gehele groene sector zich in 
hoog tempo verder automatiseert.' Bemiddelaar 
Fusies & Overnames Marktlink stond de familie 
Mouthaan bij gedurende het zoek- en selectie-
proces van een geschikte financiële partner voor 
de DPC-groep.

Succesvolle accudag 
Stierman de Leeuw
Stierman de Leeuw laat weten tevreden 
terug te kijken op een succesvolle accudag. 
Woensdag 8 maart organiseerde het bedrijf 
een dag die, zoals de naam aangeeft, in het 
teken stond van accu-gedreven machines. 
‘Met dank aan alle deelnemers kunnen wij 
terugkijken op een geslaagde accudag’, laat 
Stierman de Leeuw weten. Meer dan honderd 
mensen bezochten de dag, waarop niet alleen 
de volledige range van merken als Pellenc, 
Ego en Oregon te bewonderen was, maar de 
aanwezigen de machines ook konden  
uitproberen.
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Kauwenhoven 76a 
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ADVIESBUREAU VOOR 
DE GROENE OPENBARE 
BUITENRUIMTE EN 
BUITENSPORTACCOMODATIES.
We opereren landelijk en hebben expertise in aanleg, beheer en 
onderhoud van de groene buitenruimte en buitensportaccomodaties. 
Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk gemeentes, woningcorpo-
raties, pro jectontwikkelaars en aannemers, die we op cultuur-
technisch gebied ondersteunen met planvorming (beleid & beheer), 
bestekvoorbereiding, aanbestedingen en directievoering & toezicht. 
Dit doen we voor o.a. sportcomplexen, speelvoorzieningen, begraaf-
plaatsen en openbaar groen.

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

De zekerheid van gedetailleerd onderzoek

Broeksteeg 2 

6732 GS  Harskamp 

 0318 479 166  

 info@treeologic.nl

 www.treeologic.nl  

INVENTARISATIE • BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE (VTA)

NADER ONDERZOEK • GROEI- EN VERPLANTBAARHEIDSONDERZOEK

BOMEN EFFECT ANALYSE (BEA) • WAARDEBEPALING EN TAXATIE

PROJECTMANAGEMENT • BEHEERINSPECTIE • SECOND OPINION 

BELEID EN BEHEER • FLORA- EN FAUNACHECK
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Samenwerking Van 
der Tol en Nationale 
Bomenbank
Grootstedelijk hovenier Van der Tol BV in Amster-
dam en boomspecialist Nationale Bomenbank 
uit Bleskensgraaf gaan hun krachten bundelen in 
Noord-Holland. Beide partijen openen nog deze 
maand een gezamenlijke vestiging in Amsterdam, 
vanwaaruit zij het complete spectrum aan boom-
verzorgingsactiviteiten aanbieden. Van der Tol en 
de Nationale Bomenbank hebben de afgelopen 
decennia hun sporen ruimschoots verdiend in hun 
respectievelijke vakdisciplines. Daardoor kan de 
nieuwe Nationale Bomenbank Noord-Holland BV 
rekenen op een vliegende start. Bovendien sluiten 
de dienstenpakketten van beide bedrijven goed 
op elkaar aan en versterkt het complementaire 
klantenbestand de samenwerking ook in de breed-
te. Van der Tol biedt al langer boomverzorging op 
professioneel niveau, maar voor zeer gespeciali-
seerde boomactiviteiten huurde het hoveniers-
bedrijf tot nu toe kennis en kunde in van externe 
boomverzorgingsbedrijven. Hierdoor was er meer 
ruimte voor de eigen specialistische kernactivi-
teiten zoals Ecostad, dat oplossingen biedt voor 
milieu-ecologische problemen in de grootstedelij-
ke omgeving. In het kader hiervan richt het bedrijf 
zich behalve op groen ook op oplossingen voor 
water, energie, biodiversiteit en urban heat. Door 
de samenwerking met de Nationale Bomenbank 
heeft Van der Tol nu ook alle specialismen op het 
gebied van boomverzorging in huis. De Nationale 
Bomenbank beschikt over alle specialistische 
kennis, kunde en materialen om het complete 
spectrum aan boomverzorgings-activiteiten te 
kunnen bieden, inclusief voldoende gekwalificeerd 
personeel. Het bedrijf verzorgt dan ook boomver-
planting, boomverzorging, boom-onderzoek en 
-advies en groeiplaatsverbetering en -inrichting 
in de breedste zin van het woord. Het enige wat 
eigenlijk nog ontbrak, was een belangrijke positie 
en een vestiging in Amsterdam of om-geving. 
Door de samenwerking met Van der Tol is deze 
laatste lacune nu opgevuld. 'We gaan elkaars sterk-
te benutten', vult algemeen directeur Rob Franken 
van de Van der Tol Groep aan. 'Daardoor kunnen 
we hopelijk ook een bredere markt aanboren. Wij 
werken bijvoorbeeld veel voor woningcorporaties, 
zorginstellingen en begraafplaatseigenaren, ter-
wijl de Nationale Bomenbank weer meer ervaring 
met gemeenten en provincies heeft.' De Nationale 
Bomenbank Noord-Holland BV wordt een direct 
dochterbedrijf van Van der Tol en de Nationale 
Bomenbank samen, waarbij de partijen ieder 50 
procent van de aandelen bezitten. Er wordt gestart 
met personeel van beide bedrijven.

www.vdberk.nl
info@vdberk.nl  ı  Tel. 0413 - 480 480 ı  Fax 0413 - 480 490

MiLieukeuR - gROenkeuR

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

www.duurzamebomen.nl

DBN
Duurzame 

Boomkwekers 
Nederland

Breed assortiment voorgeleide 
lei- dak en overige vormbomen

Schansstraat 18 5688 NC Oirschot
Tel: 0499-577454
info@leiboom.nl
www.leiboom.nl
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00-10 J.D.Maarse en Zn. B.V.
Oosteinderweg 489

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

Info@maarse.nl - www.maarse.nl 

 In rozen een begrip

                                                                                  
      

    
    

    
    

   
   

 S
GS

 - 1
0015

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

Kuppens bomen natuurlijk!

Voor een breed assortiment duurzaam 
geteelde bomen
Sint-Oedenrode T: 0413-478201   
www.boomkwekerij-kuppens.nl 
info@boomkwekerij-kuppens.nl 

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

NIEUWS
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Wat is de ideale grootte voor een groenvoorziener? Klein, flexibel en supergespecialiseerd? Of juist een paar maten groter, zodat je de slagkracht hebt 

die de steeds groter wordende opdrachtgevers van jou verwachten? Als het aan ceo-van-dienst Erik Punt van Eijkelboom ligt, het laatste. Tijdens het 

interview met Stad + Groen kondigt hij aan dat hij gaat fuseren met branchegenoot Boogaart Almere – volgens zijn zeggen een huwelijk van gelijken. 

Auteur: Hein van Iersel

Hoe groot moet je zijn om al 
die poespas te betalen?
Boogaart Almere en eijkelboom tekenen intentieverklaring voor fusie met 
behoud van eigen identiteit 
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INTERVIEW4 min. leestijd

Een week voor Pasen belt Punt mij op om een 
gepland interview af te zeggen. Eijkelboom gaat 
fuseren en Punt wil pas praten als minimaal de 
intentieverklaring is getekend. En nee, ik mag 
niet weten met wie. Wel meldt hij mij pesterig 
dat ik de fusiepartner in kwestie ken en hem zelfs 
geïnterviewd heb voor dit magazine. Als ik dins-
dag na Pasen op de afgesproken locatie aankom 
– een daktuin in aanleg in hartje Kampen – staat 
Erik Punt al gezellig te keuvelen met collega-
ceo Gerben de Boer. Het mysterie is opgelost. 
Eijkelboom Apeldoorn fuseert met Boogaart 
Almere. Twee bedrijven, vergelijkbaar zowel wat 
betreft omzet als aantal mensen, bundelen hun 
krachten in het geloof dat één plus één minimaal 
drie is. De fusie moet de komende maanden 
natuurlijk nog wel gerealiseerd worden, maar een 
echte kink in de kabel is na het tekenen van de 

intentieverklaring niet meer te verwachten. 
De eerste logische vraag is natuurlijk: waarom, en 
was het nodig? Volgens zowel Punt als De Boer is 
daar geen sprake van. Beide bedrijven draaien zo 
goed als in deze tijd mogelijk is. Boogaart is met 49 
uitgeprinte loonstroken per maand op het gebied 
van personeel een tik groter dan de 42 printjes 
van Eijkelboom. Terwijl Eijkelboom net weer net 
iets groter in omzet zegt te zijn. Over de omzet per 
bedrijf houden de heren de kaken op elkaar, maar 
geconsolideerd over 2015 zou het op 11 miljoen 
euro uitkomen. 

Erik Punt: ‘De reden voor onze fusie is dat wij 
dezelfde visie op de markt hebben. En die is dat 
het voor bedrijven in de middencategorie steeds 
lastiger wordt om interessant te blijven voor de 
opdrachtgevers, die ook steeds groter worden. 

Gemeenten worden groter, evenals waterschappen 
en woningcorporaties, en de eisen voor hoveniers 
en groenvoorzieners op het gebied van  
certificering stijgen navenant.’ 

Gerben de Boer vat het verhaal van Punt samen 
met zijn gortdroge Friese humor, die ik nog ken 
van het eerdere interview: ‘Je moet wel groeien om 
al die poespas te kunnen betalen’
Punt: ‘Ik heb recent meegedongen in een tender 
voor de gemeente Epe. De winnende combinatie 
was daar Axent Groen. Het was een tender volgens 
de RADAR-systematiek, op een manier waar ik erg 
veel bewondering voor heb, ook al hebben wij niet 
gewonnen. Axent Groen was gewoon sterker door 
de slagkracht van moederbedrijf Vebego. Om mee 
te doen, moest je feitelijk een hele röntgenfilm van 
je bedrijf maken. Geschatte kosten in mijn visie: 

Erik Punt en gerben de Boer
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Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Inkoop/verkoop stamhout

Advies

Inkoop/verkoop van 
houtsnippers

Afvoer van gras

Door inzet van opgeleide mensen kan ook in 

het broedseizoen (beperkt) gewerkt worden. 

Wanneer uit een inventarisatie blijkt dat er niets 

verontrust of verstoord wordt kan het werk 

gewoon doorgaan!

Boomrooierij Weijtmans
vogels hebben geen agenda

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Boomrooierij Weijtmans inventariseerde op 25-02-16 al 

nesten met jonge duiven. Geven we de vogels nu een boete? 

Het was immers nog geen 15 maart. 

Door gebruik van de flora-/faunacheck in combinatie met 

onze ter zake kundig opgeleide mensen, kan ook tijdens 

het broedseizoen gewoon gewerkt worden. 
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INTERVIEW

minimaal honderdduizend euro.’
Zoals Punt het beschrijft, lijkt het wel een duivels 
dilemma. Aan de ene kant lijkt de ceo terecht 
bewondering te hebben voor de manier waarop 
Epe de tenderaanbesteding had georganiseerd. 
Anderzijds realiseert hij zich ook dat het voor een 
bedrijf van zijn omvang feitelijk onmogelijk is om 
meer dan drie keer aan zo’n aanbesteding mee te 
doen. Punt: ‘Drie keer meedoen zonder te winnen 
betekent feitelijk het eind van je bedrijf.  
De acquisitiekosten van dergelijke tenders zijn zo 
hoog, dat de kleintjes dat niet meer kunnen  
trekken.’ Gerben de Boer: ‘We hebben diezelfde 
ontwikkeling ook in de bouw gezien. Voor het 
inschrijven op één miezerig stukje snelweg maken 
soms wel tien of meer aannemers een plan van 

aanpak en een calculatie, en dus vele tien- 
duizenden euro’s aan kosten. Die kant gaan wij in 
het groen ook op.’

Politiek correct 
Het antwoord van De Boer en Punt is natuurlijk 
maar de halve waarheid en in zekere zin ook het 
politiek correcte verhaal. Er zit ook een menselijk 
aspect aan de fusie. Oprichter Jan Boogaart van 
Boogaart Almere is met zijn 76 jaar nog goed 
gezond, maar wel klaar om afscheid te nemen van 
zijn aandelen. Terwijl de tweede grootaandeel-
houder en voormalig VHG-voorzitter Bert Gijsberts 
vanwege ziekte ook afscheid wil nemen. Wie hun 
aandelen precies gaat overnemen, willen Punt en 
De Boer nog even niet vertellen. Wel melden zij dat 

er straks maar twee aandeelhouders overblijven. 
Niet alleen de voorkant, en dus het commerciële 
proces zou de middencategorie groenvoorzieners 
dwingen om door te groeien. Ook wat betreft 
logistiek en bedrijfsvoering zijn bedrijven in de 
middencategorie kwetsbaar. Gerben de Boer: 
‘Wanneer bijvoorbeeld iemand van het bedrijfs-
bureau uitvalt, dan krijg je dat altijd wel weer 
opgelost, maar tegelijk realiseer je je dan hoe 
kwetsbaar je bent. Iedereen is te vervangen, maar 
soms duurt dat even en dat kan funest zijn voor 
bepaalde projecten.’

Erik Punt gaat nog een stap verder en begint over 
het werven en binden van personeel. ‘Wanneer 
wij jonge getalenteerde mensen aannemen, dan 
moeten we die mensen wel iets kunnen bieden. 
Ook daar heb je een bepaalde schaalgrootte voor 
nodig.’
Ook op het gebied van techniek moet de nodige 
schaalgrootte worden behaald. Machines zijn 
peperduur en het is een kunst om alles goed rond 
te rekenen. Punt: ‘Wanneer wij net niet het aantal 
uren kunnen maken met een maai-zuigcombinatie, 
kun je overwegen er samen een aan te schaffen.’ 
Ook op het gebied van maaimachines verwachten 
de heren dergelijke ontwikkelingen.

Twee ceo’s op één kussen
De volgende vraag is automatisch: wie wordt de 
grote roerganger van het nieuwe bedrijf? Ook hier 
is natuurlijk alleen het politiek correcte antwoord 
mogelijk. De fusie tussen Boogaart en Eijkelboom 
is een huwelijk van gelijken, en zowel De Boer als 
Punt blijft baas in eigen huis. Voorlopig, althans. 
Punt: ‘Wij beginnen voorzichtig. Veel fusies  
mislukken omdat de fusiepartners een  
verschillende cultuur hebben. Alles overhaast bij 
elkaar brengen is dus vragen om problemen.’ Punt 
geeft meteen toe dat beide directeuren hun eigen 
capaciteiten en interesses hebben: ‘Gerben is beter 
ingevoerd op het gebied van techniek. Logisch dat 
hij dat aspect gaat oppakken. Ikzelf neig meer in 
de richting van commercie.’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5712

OPRIChTER JAN BOOGAART OvER 
DE FuSIE TuSSEN EIJKELBOOM EN 
BOOGAART
Ondernemerschap zit voor altijd in je bloed 
en de verkoop van het meerderheids- 
aandelen pakket van je bedrijf is een ultieme  
aderlating. Anderzijds getuigt op tijd loslaten 
ook van goed ondernemerschap. Samen  
kunnen Eijkelboom en Bogaaart Almere  
verder bouwen op een sterke fundering 
gericht op continuïteit, beheerste groei en 
een goed rendement.

BERT GIJSBERTS OvER DE FuSIE TuSSEN 
EIJKELBOOM EN BOOGAART
De toekomst vraagt om een schaalvergroting. 
Daarom is een fusie van beide bedrijven een 
goede stap. Door ziekte is het voor mij niet 
mogelijk mede aandeelhouder te blijven. 
Gelukkig werken drie van mijn zonen in de 
sector ( waarvan twee bij Boogaart. Ook zij 
hebben aangegeven de plannen als positief 
te zien. Mede daarom zal de familie afscheid 
nemen van de aandelen.
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gri(j)p op groen
Purmerend heeft grootse ambities. Als het aan deze gemeente ligt, is ze over enkele jaren houder van de titel ‘duurzaamste gemeente’. hoe? Onder 

andere middels een uitgestrekte ecologische zone ter compensatie van een bedrijventerrein en door de opening van de BioWarmteCentrale, die zo’n 

25.000 huishoudens van energie voorziet. volgens wethouder Mario hegger is Purmerend daarmee al de duurzaamste gemeente van Noord-holland. 

Warmteopwekking gebeurt hier door middel van de verbranding van houtsnippers, die in grote hoeveelheden worden afgeleverd door Staatsbos- 

beheer. Op jaarbasis wordt hier 100.000 ton aan snippers verwerkt; genoeg om dagelijks zo’n 25 vrachtwagens het terrein op en af te laten rijden.  

De houtsnippers worden met grote grijpkranen uit de losputten gehaald en in de brandstoftrechters gegooid, waar het verbrandingsproces begint. De 

centrale voorziet in 80% van de warmte die Stadsverwarming Purmerend (SvP), het bedrijf dat de centrale in eigendom heeft, aan haar klanten levert.
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Vraag nu een vrijblijvende proefrit aan.All things considered the best in weed control.

0318 - 469 799 | info@waveonkruidbestrijding.nl

www.waveonkruidbestrijding.nl

Alles zit erop.
Nu u nog!

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

 onkruidbestrijding

HEET WATER
MET 100% 

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

WAVE absoluut de beste in onkruidbestrijding

De duurzame en chemievrije 
oplossing voor onkruidbestrijding 

 onkruidbestrijding

HEET WATER
MET 100% 

· Milieuvriendelijke onkruidbestrijding

· Sensor gestuurd dus zeer effectief en efficiënt

· Veilig en schadevrij werken

· Laagste TCO in de markt!
Chemievrij
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behulp van thermische onkruidbestrijding, oftewel onkruid doden met heet water. 
WAVE biedt de beste prijs-kwaliteit verhouding, is milieuvriendelijk en duurzaam, 
is geschikt voor alle verhardingen, werkt veilig en schadevrij en ondersteund en adviseert 
de klant op het gebied van onkruidbestrijding en alles wat daarbij komt kijken. 
Kortom: De beste oplossing!

WAVE absoluut de beste in onkruidbestrijding

De duurzame en chemievrije 
oplossing voor onkruidbestrijding 
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· Milieuvriendelijke onkruidbestrijding
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Bij het ontwerpen van een buitenruimte kan de landschapsarchitect een belangrijke rol vervullen. Het kon dan ook bijna niet anders dan dat de redactie 

van Stad+Groen in haar zoektocht naar jong talent stuitte op enkele interessante ontwerpprofessionals. De een met een voorliefde voor ‘grote  

landschappen’, een ander met een passie voor het buitengebied, en een derde die de nadruk legt op ecologie. Kortom: allemaal net even anders,  

maar alle drie ambitieus, daadkrachtig en op relatief jonge leeftijd al in het bezit van een indrukwekkend cv. 

Auteurs: Santi Raats en Kelly Kuenen

Puppy power
Wat drijft de jonge landschapsarchitecten Jorrit Noordhuizen,  
Jolanda van Looij en Gerwin de Vries?
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Sinds juni vorig jaar bestaat het ambitieuze Utrechts/Enschedese bureau Nohnik architecture and landscapes. De naam is een samenvoeging van de 

achternamen van de twee eigenaren, Jorrit Noordhuizen (29) en Wieteke Nijkrake. Unique sellingpoint: de integrale benadering van groen en grijs, 

doordat partner Nijkrake architect is en Noordhuizen landschapsarchitect. Noordhuizen: ‘Normaal zitten die twee disciplines niet of te laat met elkaar 

aan tafel. Maar samenwerken gaat bij ons heel natuurlijk. We zijn collega’s, geen concurrenten.’

‘In Nederland tutten we veel te veel 
met kleine plukjes groen’
Jorrit Noordhuizen zet in op integrale benadering van groen en grijs

In 2012 won Noordhuizen de Archiprix Nederland. 
Dat betekent dat zijn ontwerp het beste was van 
honderden inzendingen van studenten, afstude-
rend aan alle mogelijke bouwkunde- en architec-
tuuropleidingen in Nederland. Daarnaast won hij 
de internationale IFLA Zvi Miller Prize en werd hij 
genomineerd voor de internationale versie van de 
Archiprix. Een talent, een ruwe diamant. Hoe  
vergaat het hem in zijn werk?

Genoeg werk aan de winkel
Noordhuizen en zijn partner maken lange dagen. 
Het succes is hen niet komen aanwaaien. Beiden 
kregen geen projecten mee van de respectievelijke 
werkgevers waar ze vandaan kwamen. Dus  
moesten ze de boer op. En dat deden ze, met 
volle overtuiging. ‘We hebben onszelf in de schijn-
werpers gezet met de prijsvraag die we hebben 
gewonnen voor de herbestemming van het oude 
Tivoli in Utrecht. Ook zijn we het afgelopen jaar bij 
twee andere prijsvragen tweede en derde gewor-
den. Ik weet niet of ik een goede verkoper ben, of 
ik ons bedrijf met de juiste marketing onder- 
scheidend maak, maar ik kan wel met passie 
vertellen over wat ik gemaakt heb’, verklaart 
Noordhuizen. De twee starters bezochten  
gemeenten en kwamen zo nu en dan aan bod in 
stukjes in lokale kranten en op architectenweb-
sites. Door deze proactieve acquisitie nam de 
hoeveelheid werk in een jaar tijd behoorlijk toe. 
Het bureau is op het punt aanbeland waarop men 
begint na te denken over het aannemen van een 
extra kracht.

Voor opdrachtgevers is het interessant dat Nohnik 
een 1-2-samenwerking is tussen een landschaps-
architect en een architect. ‘Overleg hoeft bij ons 
niet over allerlei schijven, maar gebeurt meteen, 

op een natuurlijke manier. Deze heldere 
werkwijze zetten wij in bij al onze 
projecten. We zijn dus gewend 
om alle plannen op verschil-
lende schaalniveaus uit te 
denken.’
Grote landschappen
Naast gebouwen ont-
werpt Nohnik dus ook 
op het gebied van 
openbare ruimte en 
landschap in uiteen-
lopende richtingen. 
Maar Noordhuizen 
geeft sterk de voorkeur 
aan ‘grote landschappen’. 
‘In Nederland tutten we 
veel te veel met kleine plukjes 
groen’, zo stelt hij. ‘Een voorbeeld: 
daktuintjes. Deze goede initiatieven 
komen vaak van burgers, maar liggen 
meestal versnipperd door de stad of de gemeente. 
Overheden zouden dat veel proactiever kunnen 
stimuleren of oppakken, zodat grote dak- 
structuren, zoals dat van Hoog Catharijne in 
Utrecht, met een daktuin bekleed kunnen worden. 
Grote oppervlaktes zetten zoden aan de dijk.’

Wanneer hij door de stad rijdt, krijgt hij inspiratie. 
‘In het openbaar stedelijk groen denkt men ook 
nog te gedetailleerd, per locatie, na over wat voor 
plukje groen er geplant kan worden. De hoofdlijn 
wordt soms onvoldoende in het oog gehouden. 
Onze binnensteden zijn de afgelopen decennia 
flink versteend. Ondanks bebouwing en onder-
grondse kabels en leidingen is het op sommige 
plekken heel goed mogelijk om een groen- 
structuur van buitenaf de binnenstad “in te  

trekken”. Grote groenstructuren zorgen voor een 
beter klimaat, een prettige sfeer, eenheid en meer 
groen, in tegenstelling tot een verdwaald bosje of 
boompje. In nieuwbouwwijken is vaak wel ruimte 
om grotere structuren aan te planten. Maar ook 
buiten de bebouwde kom ben ik er voorstander 
van om te focussen op grote landschappen, 
omdat ze naast landschappelijk ook recreatief zo 
interessant zijn. Denk aan veenweidegebieden, 
kustgebieden, bossen en natuurgebieden zoals de 
Biesbosch of de Veluwe. Hierin moeten we  
versnippering en verrommeling voorkomen.’

Scheidslijn water en land
Een van de meest in het oog springende land-
schappelijke projecten van Nohnik is het  
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verbeteren van kust- en rivierlandschappen. Dit 
specialisme begon met Noordhuizens afstudeer-
opdracht. Hiervoor ontwierp hij een kustver- 
grotingsmethode voor de 300 kilometer lange 
kustlijn van de eilanden voor de kust van Noord-
Carolina. Met dit ontwerp won hij de Archiprix. 

Eilanden Noord-Carolina in trouble
De eilanden in de Amerikaanse staat Noord-
Carolina kampen met het oprukken van de zee en 
daarnaast verstedelijking ten koste van de duinen. 
Omdat de duinen verdwijnen, verdwijnt ook het 
achterliggende landschap. Dat wordt gekarakte-
riseerd door bos, dat kan bestaan doordat het in 
de luwte ligt van de zeewind. Door het verdwijnen 
van de natuurlijke barrières worden alle eilanden 

voor de kust van Noord-Carolina nu volgebouwd, 
vanaf de waterlijn tot aan de andere kant, mede 
doordat er een brug met snelweg naartoe loopt. 
De bebouwing komt te dicht bij de zee te liggen 
en dat kan gevaar opleveren. Noordhuizen ont-
wierp een houten element dat tegen de bestaande 
duinen wordt geplaatst en opstuivend zand vast-
houdt. Hierdoor komen de duinen mettertijd weer 
terug. Door de aanwas van de duinen neemt het 
achterland, met name het bosgebied, weer toe in 
areaal. Er ontstaat weer een veilig en interessant 
landschap.

Rijkswaterstaat geïnteresseerd 
Rijkswaterstaat is zo enthousiast, dat men dit jaar 
in samenwerking met Noordhuizen een pilot op 
Vlieland gaat uitvoeren. De constructietest wordt 
uitgezet over 150 meter. De constructie bestaat uit 
pannenlatten, die aan elkaar zijn geschakeld. De 
elementen zijn plat te vouwen en ook de hoogte 
varieert: het houten skelet wordt maximaal 2 meter 
hoog. ‘De constructie is niet lelijk; integendeel: 
het is een soort “landart”, een houtsculptuur. Het 
heeft een mooie uitstraling. Nee, je kunt het niet 
vergelijken met een gemiddeld tuinhekje.’ Op plek-
ken waar het zand snel verstuift, is de constructie 
hoger dan op plekken waar dat langzaam gebeurt. 
‘Het hout graaft zichzelf in en voorkomt vervolgens 
erosie’, legt Noordhuizen uit. ‘Het zand stuift van-
zelf tegen de houten elementen. Net zoals stuif-
zand een hoopje vormt bij een blikje cola dat je op 
het strand neerzet.’

Net als in Noord-Carolina, verschuift de kustlijn van 
Vlieland geleidelijk aan door de zandverstuivingen. 

Vlieland is in het midden heel smal, dus is de  
duinenrij daar extra kwetsbaar. ‘Gelukkig 
zijn de dorpjes op Vlieland en op de andere 
Waddeneilanden klein en compact en zijn ze alleen 
bereikbaar per boot. De bebouwing is dus van 
een andere orde dan die voor de kust van Noord-
Carolina.’ Het is de verwachting dat de constructie 
na een maand vol zit met zand. Dan is er dus een 
duintje van twee meter ontstaan. Deze duin- 
makende methode zou prima kunnen werken 
langs de hele kustlijn van Nederland. 

Duinen voor de dijken
Een ander project dat zich focust op de scheidslijn 
tussen water en land, is een studieopdracht van 
het waterschap – de dijkbeheerder – en de Bond 
van Nederlandse Architecten. Het waterschap wil 
bij rivierdijken meer tools in handen hebben dan 
alleen het traditionele ophogen en verbreden. 
Noordhuizen: ‘We hebben bedacht dat met een-
voudige ingrepen een extra buffer geschapen kan 
worden tussen de rivier en de dijk. We hebben 
de IJssel tussen Zwolle en Deventer als voorbeeld 
genomen. Deze rivier vervoert veel zand. Ook de 
Rijn voert zo’n 400 duizend kuub zand per jaar van-
uit Duitsland in Nederland in bij Lobith. Normaal 
gesproken zakt rivierzand naar de bodem en moet 
de rivier om de zoveel tijd uitgebaggerd worden. 
Dit zand kan men beter gebruiken om rivierduinen 
te vormen in de uiterwaarden. In een natuurlijk 
landschap groeien rivierduinen langzaam door 
verstuiving. Rivieren leggen het zand zelf bij hoog 
water neer in de uiterwaarden. Maar alle oevers 
van de IJssel zijn versteend. Als je een oever vrij 
spel geeft, vormen zich mettertijd weer duinen in 
de uiterwaarden, net als vroeger, en ontstaat een 
waterveilig gebied. De resultaten van de studie zijn 
aangeboden aan het waterschap.’

Toekomst
Hoewel Noorthuizen voortdurend mogelijkheden 
voor nieuwe projecten onderzoekt, is het voor hem 
geen doel op zich om te groeien. ‘Onze ambitie is 
allereerst om met onze plannen bij te dragen aan 
het dagelijks plezier van mensen als zij buiten zijn. 
Op welke schaal dat gebeurt, staat niet voorop.’

‘Overheden zouden 

initiatieven als daktuintjes 

proactiever kunnen 

stimuleren of oppakken’

INTERVIEW13 min. leestijd

Project ‘Adaptieve Dijk’.
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Gerwin de Vries (34) is nog jong, maar heeft al een cv als van een veteraan. Hij won verschillende internationale prijzen voor zijn landschapsontwerpen, 

en was dankzij zijn uitgesproken mening over landschappen (gast)docent bij verschillende onderwijsinstellingen. Nadat hij als landschapsarchitect bij 

verschillende bureaus werkte, begon hij drie jaar geleden Lint landscape architecture, samen met oud-studiegenoot Alexander Herrebout. Het gaat hen 

voor de wind.

‘In de openbare ruimte liggen 
enorme kansen voor water, ecologie 
en voedselproductie’
Een nieuwe stedelijke ecologie met een architectonische kwaliteit 

De Vries en zijn compagnon Herrebout werk-
ten voorheen elk zo’n acht jaar bij afzonderlijke 
bureaus, voordat zij Lint oprichtten. De zaken gaan 
goed; het bedrijf telt inmiddels zes personeels-
leden en twee vestigingen. ‘Het is momenteel even 
kijken of we het werk blijven aankunnen met deze 
bezetting’, vertelt De Vries. 

Beste architectuurstudenten ter wereld
Lint behaalde in 2007 met het afstudeerproject 
Dredge Landscape Park de prestigieuze 
International Archiprix, een prijs voor het beste 
ontwerp waarnaar alle bouwkunde- en  
architectuurstudenten in de hele wereld kunnen 
meedingen. Het project biedt oplossingen voor  
de baggerproblematiek, waarbij vervuilde  
bagger wordt gereinigd en omgevormd tot een 
landschapspark. ‘De aanpak is exemplarisch voor 
hoe we werken, steeds startend met een actuele 
opgave en uitmondend in verleidelijke en precieze 
ontwerpoplossingen’, vertelt De Vries. 
Hij vervolgt: ‘Wij zijn ons bedrijf begonnen in de 
crisis. Dat kenmerkt de werkwijze van ons bedrijf. 
Wij zijn altijd proactief op zoek naar urgente,  
relevante en actuele onderwerpen waaraan we als 
landschapsarchitect een bijdrage kunnen leveren.’ 
Thema's waar Lint aan werkt, zijn bijvoorbeeld 
kustversteviging, wateropgaven, stedelijke krimp, 
energie en stedelijke ecologie. 

Traditioneel denken doorbreken
De meeste lezers van dit vakblad houden zich 
voornamelijk bezig met de vraag of het groen  
binnen het budget te onderhouden is en zoeken 

de oplossing in traditionele  
omvormingen; De Vries  
echter denkt buiten de lijnen. 
Volgens hem kunnen ook 
met een laag budget slim-
me, groene oplossingen 
tot stand komen, maar 
is vooral de mindset 
van opdrachtgevers 
een sta-in-de-weg 
voor dit nieuwe  
denken. ‘Het groen in 
de openbare ruimte 
is nog traditioneel. 
Overheden vinden ideeën 
altijd leuk, maar zijn wat 
betreft de uitvoering terug-
houdend. Zo denken ze bij  
projecten nog in standaardeen-
heden zoals een stoeptegel van 30 
bij 30 centimeter.’

Symbiose steden en ecologie
Op dit moment doet Lint ontwerpend onderzoek 
naar een nieuwe stedelijke ecologie. ‘We hebben 
een sterke visie met ons bureau: ecologie moet 
een logisch en integraal onderdeel vormen van 
stedelijke gebieden, niet iets fundamenteel tegen-
overgestelds zijn.’ Steden worden geconfronteerd 
met grote uitdagingen ten gevolge van klimaat-
verandering; ze hebben te maken met overtollig 
regenwater in de winter en opwarming van de 
openbare ruimte in de zomer (het urban heat 
island-effect), en daarnaast nemen vervuiling en 

geluidsoverlast toe. ‘Dat vraagt om een compleet 
nieuwe benadering van de stad, waarin natuur niet 
langer als tegenhanger van de stad moeten wor-
den beschouwd, maar nadrukkelijk een symbiose 
met de stad moet vormen. Lint ziet binnen deze 
opgave kansen voor een nieuwe inrichting van 
de openbare ruimte, waarin slimme kringlopen 
worden gevormd voor water, energie, transport en 
ecologie.’
Als voorbeeld van deze aanpak heeft Lint voor de 
stad Lausanne in Zwitserland een watertuin ont-
worpen, die op een relatief eenvoudige manier kan 
bijdragen aan een oplossing voor dit probleem 
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en als voorbeeldproject kan dienen voor andere 
steden. Oasis Urbaine is een watertuin aan de voet 
van een negen meter hoge waterval. De tuin biedt 
ruimte om overtollig regenwater op te slaan in de 
winter, én kan voor een daling van de temperatuur 
in de openbare ruimte zorgen in de zomer. De tuin 
is gelegen in een steeg met een stenig karakter te 
midden van grote infrastructuur. Het geluid van 
de waterval, geplaatst voor een hoge blinde muur, 
overstemt de stedelijke geluiden en creëert zo een 
oase midden in de stad. Het is mogelijk om rond-
om de tuin en onder de waterval door te lopen. 
De lineaire positie van de tuin versterkt de smalle 
ruimte van de steeg en zorgt voor zichtbaarheid 
vanaf de straat. De tuin is modulair en bestaat uit 
losse bakken van gerecycled plastic. Dit relatief 
goedkope systeem is makkelijk te monteren en, 
afhankelijk van de locatie, op verschillende  
manieren op te bouwen.

Ecologische en architectonische kwaliteit
Ecologie is voor menig groenbeheerder en beleids-
medewerker een ver-van-mijn-bedthema. ‘We 
zullen op het gebied van milieu en biodiversiteit 
meerdere opgaven moeten combineren in onze 
stadsontwerpen. De hoeveelheid extra regen die 
er in de toekomst in een kortere tijd naar beneden 

komt vallen, moeten we leren bergen in de winter 
om in de zomer voor beregening te gebruiken. Hoe 
kunnen we de openbare ruimte en de stad zodanig 
ontwerpen dat er een grotere rijkdom aan planten, 
bijen, insecten en vlinders kan ontstaan?’ Voor een 
tuinontwerp van BEEhaviour in Spanje heeft Lint 
het thema ecologie onderzocht. BEEhaviour is het 
resultaat van een zoektocht naar het op architecto-
nische wijze ervaren en benadrukken van de grote 
rol van bijen in ons ecosysteem. Het resultaat is 
een interactieve weergave van processen, stromen 
en systemen die van waarde zijn voor een duur-
zame groei van stedelijke ecologie.
‘We kunnen ook voedsel dichter bij de consument 
brengen. Dat hebben we zo ontworpen voor het 
Sprenckpark in Middelburg, waar een boerderij in 
het midden van het park is gesitueerd. Daardoor 
bestaat nu vijftig procent van de grond uit stads-
landbouw, beheerd door een boer.’ In de stad 
Middelburg hielp Lint bij het omvormen van een 
reststrook tot stadslandbouw. In het Sprenckpark 
vindt een uitwisseling plaats tussen het klassieke 
parkprogramma en de activiteiten van landbouw 
op een stedelijke manier.

Kansen om zich heen
Als De Vries om zich heen kijkt, ziet hij in de open-

bare ruimte geregeld kansen op gebiedsontwik-
keling die gericht zijn op management van water, 
ecologie en voedselproductie. Maar het stelt hem 
wat teleur dat het straatbeeld nog redelijk tradi-
tioneel blijft. Toch ziet hij ook wel nieuwe typen 
landschap ontstaan. ‘In Utrecht werken we in het 
Werkspoorkwartier, een industrieterrein aan de 
westkant van de stad, waar vroeger treinen en 
bruggen werden gefabriceerd. Er wordt nieuw 
leven in het gebied geblazen door veranderende 
bestemmingen in oude loodsen. De openbare 
ruimte is erg verhard en vooral gericht op de auto. 
We werken aan het ontwerp voor het gebied rond-
om de Werkspoorkathedraal, de grootste loods 
met een haven aan het Amsterdam-Rijnkanaal. 
Daarnaast werken we aan het ontwerp van de 
openbare ruimte om meer ruimte te creëren voor 
groen en het gebruik voor wandelaars en fietsers 
te verbeteren. In de ontwerpen is het industriële en 
ruwe karakter van het gebied een inspiratie. Er zijn 
allerlei kansen voor nieuwe groene verblijfsplek-
ken. We zijn klein begonnen met het inzaaien van 
bollenmengsels op meerdere plekken, om het 
gebied zo langzaam te transformeren.’

Stad van de toekomst
Dit nieuwe denken staat nog in de kinder- 
schoenen. Dat merkt De Vries, omdat Lint in de 
meeste projecten één thema uitwerkt. ‘Maar we 
zoeken nog naar projecten waarbij we water,  
voedsel en ecologie kunnen combineren.’
In Mexico is Lint gevraagd om mee te denken over 
een oplossing voor nieuwe vormen van stadsgroen 
in Mexico City. De stad heeft een gebrek aan 
goede openbare ruimtes, en door de toenemende 
smog in de stad en veel commerciële ontwikkeling 
op bepaalde plaatsen staat de leefkwaliteit onder 
druk. Het is een opdracht van UN-Habitat, de 
stedenbouwkundige afdeling van de Verenigde 
Naties. Er wordt bij de VN gewerkt aan grote  
stedenbouwkundige vraagstukken in verschillende 
steden over de hele wereld. Steden kunnen een 
voorbeeldfunctie krijgen om een nieuwe manier 
van denken in gang te zetten, beweert De Vries. 
‘De stad Kopenhagen is een voorbeeld en  
katalysator voor “het nieuwe denken” over stedelijk 
groen en blauw in omgevingsplaatsen.’ 

Strakke uitvoering van ecologisch ontwerp 
Helaas wordt ecologie over het algemeen nog 
defensief en krampachtig benaderd, alsof het iets 
rommeligs is, van houtje-touwtjekwaliteit of in  
geitenwollensokkensfeer gehuld, vindt De Vries. 
‘Lint laat in ontwerpen zien dat ecologie op een 
strakke architectonische manier ingebouwd kan 
worden in een stedelijke omgeving.’ 

INTERVIEW

Sfeerbeeld uit het project BEEhaviour.
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Jolanda van Looij (37) volgde een opleiding Tuin- en landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp, en behaalde een master 

Landscape Architecture and Planning aan de Wageningen University. Na haar opleiding werkte ze nog een tijdje bij haar stagebureau, maar startte  

ze ook direct een eigen bureau, waarmee ze in het eerste jaar al drie grote opdrachten te pakken had. Een vliegende start. ‘Maar’, zegt Van Looij eerlijk, 

‘toen was de tijd ook anders.’

‘Sommige basisprincipes zijn oud, 
maar uit het oog verloren’ 
Jolanda van Looij nam de eerste EFLA European Grand Prix for Young 
Professionals in ontvangst 

Ruim een decennium later heeft Van Looij een 
grote diversiteit aan projecten op haar naam staan, 
van parken tot verticale tuinen en boerenerven. 
Sinds twee jaar is ze ook werkzaam als project-
leider ervenconsulentschap bij Landschap Erfgoed 
Utrecht. In 2013 won Van Looij met haar ontwerp 
voor Park Berg & Bos te Apeldoorn de EFLA 
European Grand Prix for Young Professionals, in 
een internationale verkiezing waaraan honderden 
jonge landschapsarchitecten deelnamen, die dat 
jaar voor de eerste keer georganiseerd werd. 
Het ontwerpvirus was bij Van Looij al vroeg aan-
wezig. Ze groeide op in het buitengebied, en op 
het erf rond haar ouderlijk huis (‘geen dieren of 
planten, maar vooral veel beton’) tekende ze plat-
tegronden van volledige dorpen. Met haar vader 
ging ze bovendien elke zondag de polder in om te 
kijken naar de groei van het vlas. ‘Oersaai’, vertelt 
Van Looij, maar wel een ervaring waarvan ze nog 
steeds profiteert. ‘Als ik nu door een landschap rijd, 
kijk ik weliswaar niet naar het vlas, maar let ik wel 
op hoe dingen in elkaar steken.’ 

Dat denken in ervaringen, niet zozeer het tekenen 
van een 2D ontwerp, maar meer het denken in 
dimensies, komt ook terug in het ontwerpproces 
van Van Looij. Naar eigen zeggen probeert ze zo 
veel mogelijk te ontwerpen vanuit de beleving, 
waarbij ze controleert of het 2D ontwerp ook in 3D 
tot uiting komt. Tijdens het proces krijgt ze hulp 
van 3D-visualist Ruud Berlang, maar dat is alleen 
bedoeld om het ontwerpproces te ondersteunen; 
het presenteren in 3D is nooit een doel op zich.
Van Looij is naar eigen zeggen ook sterk in het zelf 

visualiseren van haar ontwerpen. 
Tijdens het ontwerpproces maakt 
ze veel foto’s, bezoekt ze de 
betreffende plaatsen vaak 
en probeert ze beelden te 
analyseren en te visuali-
seren. Bij haar ontwerp 
voor Park Berg & Bos, 
dat zich kenmerkt door 
zijn romantische ele-
menten, lette ze op de 
‘picturale enscenering’: 
het spel van zichtlijnen 
tijdens de wandeling. 
Zowel in de bebouwing 
als in de beplanting bevat 
het ontwerp elementen die 
tijdens het bezoek aan het 
park komen en gaan, waardoor de 
bezoeker het park telkens op een andere 
manier beleeft.

Problematiek
Al snel wordt duidelijk dat Van Looij niet alleen 
gaat voor ‘mooi’, maar zich ook bewust vastbijt in 
lastige vraagstukken. Naar eigen zeggen vindt ze 
het leuk om in haar ontwerpen niet alleen te letten 
op esthetiek, maar ook verschillende (ogenschijn-
lijk tegengestelde) problematieken op elkaar af te 
stemmen. Een voorbeeld daarvan is de wrijving 
tussen oud en nieuw in Park Berg & Bos. Dit park, 
dat al sinds de jaren dertig bestaat en daardoor 
veel historische elementen bevat, fungeert ook als 
toegangspoort voor de Apenheul. Bij het ontwerp 

liep ze tegen verschillende randvoorwaarden aan, 
die op het eerste gezicht lijnrecht tegenover elkaar 
stonden. Zo moesten verschillende elementen 
met elkaar verenigd worden: het oude historische 
ensemble op het voorplein met een sterk steden-
bouwkundige opbouw, nieuwe horeca, de entree 
naar de Apenheul en – niet te vergeten – 
aantrekkelijk groen. 

Eenzelfde frictie tussen bijvoorbeeld mooi en  
praktisch, oud en nieuw, komt ze tegen in haar 
werk als ervenconsulent. Hier formuleert ze  
oplossingen voor de problematiek door  
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bijvoorbeeld groter wordende stallen aan de ene 
kant, en verstedelijking en het groter worden van 
stads- of dorpskernen aan de andere kant. ‘Groter 
wordende stallen passen vaak niet binnen de  
ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied.  
Een van de vraagstukken die hierbij komen kijken, 
is of watergangen al dan niet gedempt moeten 
worden. Ik onderzoek waar de speelruimte zit.  
Een mogelijke oplossing kan zijn stallen langer  
en smaller te maken, zodat ze beter binnen de  
omgeving passen en aan de eisen voldoen die 
hierbij komen kijken.’ Agrarische ondernemers 

kloppen bij Van Looij aan met dergelijke vragen, al 
vervult ze een onafhankelijke rol. Het kán dus zijn 
dat in het advies de gemeente in het gelijk gesteld 
wordt. Bij haar werk bouwt ze op haar ervaring als 
landschapsarchitecte, al neemt ze als consulente 
meer een adviserende rol aan. ‘Al gaat dat ook op 
een schetsende en ontwerpende wijze; ik geef als 
het ware beeldend advies.’ 

Kringlopen
Van Looij vindt het ook leuk om te ontwerpen ‘in 
kringlopen’. ‘Ik was al vroeg bezig met duurzame 
ontwikkelingen. Nu gebeurt dat volop, maar eerder 
was dat nog niet het geval’, vertelt ze. ‘Daarbij zoek 
ik graag raakvlakken met andere disciplines en 
thema’s. Denk aan architectuur, de rol van water-
systemen en energiesystemen in het geheel, juist 
het vage gebied, de raakvlakken met milieu- en 
maatschappelijke thema’s, waarbij je je wellicht 
afvraagt: is dit nog wel architectuur? Ik vind dat we 
als ontwerpers in deze tijd op een andere manier 
moeten gaan ontwerpen. Als ik om me heen kijk, 
dan zie ik bijvoorbeeld dat er bij woningen vaak 
erg traditioneel gebouwd wordt. In het ontwerp-
proces wordt weinig nagedacht over duurzaam-
heid, zowel wat het milieu betreft als voor de eigen 
portemonnee. Zo kun je bepaalde woonruimtes 
zodanig plaatsen dat er stookkosten worden 
bespaard. Dergelijke basisprincipes zijn al oud, 
maar we lijken ze uit het oog te zijn verloren.’ 

‘We zijn ook geneigd de buitenruimte op dezelfde 
manier te ontwerpen als de binnenruimte, met 

hagen en duidelijke afscheidingen, maar buiten 
bouwen vraagt om andere basisprincipes. Dit zie 
je ook terugkomen in het buitengebied, waar vaak 
ontworpen wordt volgens de regels van stedelijk 
bouwen.’ Naar eigen zeggen heeft ze mede om 
deze reden een passie voor het buitengebied.  
Het ontwerp voor Park Berg & Bos vormde de  
ideale synthese. ‘Dit is een groen gebied dat  
kenmerken van een landelijk gebied met een 
hoogstedelijk programma combineert; een extra 
leuke uitdaging.’

INTERVIEW

Park Berg & Bos.

‘Ik vind dat we als 

ontwerpers in deze tijd 

op een andere manier 

moeten gaan ontwerpen’
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RootBarrier BV is onder meer gespecialiseerd in  
de ontwikkeling, productie en distributie van  
duurzame oplossingen voor wortelopdruk en 
onkruid. Vanuit het moederbedrijf King 
Nonwovens B.V. werd het in 2004 een  
zelfstandige onderneming. Het bedrijf is nu zo’n 
vier jaar onderdeel van King Holding en sinds 
kort is het ook preferred partner van het Belgische 
bedrijf DS Technical Nonwoven, producent van  
de zogeheten biocovers. 

‘Wij zijn het verkooppunt van deze biocovers 
in Nederland en werken intensief samen met 
Sabine Victor, salesmanager technical textile bij 
DS Technical Nonwovens’, legt accountmanager 
Nederland Ronald Zweers uit. ‘Wij leverden en 
produceerden al enige tijd onkruiddoeken voor 
professionals en de biocovers van DS Technical 
Nonwoven sluiten perfect aan op ons assortiment.’ 

Nieuwe aarde en eerste zonnestralen walhalla 
voor onkruid
Duurzaamheid staat bij steeds meer provincies en 
gemeenten hoog in het vaandel. Maar daarnaast 
schrijven ze in hun bestekken dat er het liefst 
zo weinig mogelijk onderhoud moet worden 
gepleegd, meent Zweers. ‘Veel gemeenten en 
provinciën zijn door Europa aangemerkt als groene 
gemeente of provincie; dan passen ze hun inkoop-
beleid daaraan aan.

Biocovers is het eerste volledig biologisch afbreekbare en composteerbare onkruiddoek van DS Technical Nonwoven uit België. Sinds een half jaar is 

RootBarrier BV uit Lelystad vertegenwoordiger hiervan voor de Nederlandse markt. ‘Het is een fantastisch ecologisch verantwoord product, waarvan de 

investering zich zeer snel terugbetaalt’, zegt accountmanager Nederland Ronald Zweers. ‘Er is steeds meer vraag naar.’

Auteur: Sylvia de Witt

Perfect voor een duurzaam, 
onkruidvrij landschap
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Ze moeten zo groen mogelijk werken. Een product 
als Biocovers zou dan een heel mooi middel  
kunnen zijn om te gebruiken bij nieuwe aanplant 
in de openbare ruimte. Als je bijvoorbeeld een 
rotonde gaat aanplanten met nieuwe aarde en 
de eerste zonnestralen komen, dan is dat een 
walhalla voor onkruid. Het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen is uit den boze, dus dan zou 
daar moeten worden geschoffeld door groen-
werkers. Dat is op zich natuurlijk niet zo erg. Maar 
als een groenaannemer een onderhoudsplan moet 
indienen voor de komende drie jaar en er is een 
mogelijkheid om aanzienlijk te bezuinigen, zou 
biocovers voor een opdrachtgever heel interessant 
kunnen zijn.’

Past in de huidige tijdgeest
Biocovers is de verzamelnaam voor de vilten van 
het Belgische bedrijf DS Technical Nonwoven op 
basis van polylactic acid of polylactide, kortweg 
PLA, een biopolymeer. Biocovers zijn gemaakt  
van een duurzame, hernieuwbare grondstof en  
zijn honderd procent biologisch afbreekbaar en  
composteerbaar. Het Biocovers-onkruiddoek is 
bedoeld om onkruid op een volledig ecologische 
manier te bestrijden, waarbij dus geen  
synthetische matten of herbiciden hoeven te  
worden ingezet.
RootBarrier BV is heel enthousiast over deze eerste 
honderd procent biologisch afbreekbare en  
composteerbare onkruiddoek, waarmee onkruid 
geen kans krijgt en planten tot volle bloei komen 
in tuinen, parken en bermen. Dit doek is ideaal 
voor een duurzaam, onkruidvrij landschap. 
‘Dit product paste perfect in ons plaatje en daarom 
zijn wij het verkooppunt in Nederland geworden’, 
vertelt Zweers. ‘Wij verkopen het onder de naam 
BioCovers®. Ik denk dat er steeds meer vraag naar 
zal zijn gezien de huidige tijdgeest, waarin  
duurzaam en biologisch denken steeds  
belangrijker worden. BioCovers® is geheel samen-
gesteld uit plantaardig materiaal, is makkelijk te 
transporteren en op maat te snijden.’
 
Het doek heeft een natuurlijk aanzicht
Dankzij BioCovers® wordt het onderhoud van een 
plantsoen of park tot een minimum beperkt.  
Het doek blokkeert de groei van onkruid. Daarbij is 
het water- en luchtdoorlatend en vertraagt het de 
uitdroging van de bodem. De grondtemperatuur 
is iets hoger, waardoor de groei van de planten 
bevorderd wordt. Verder is het doek uv-stabiel en 
heeft het een natuurlijk aanzicht, waardoor  
bedekken met behandelde houtschors of lavasteen 
niet nodig is. Dit betekent een aanzienlijke kosten-
besparing. Na drie tot vijf jaar zullen de planten het 

doek overgroeid hebben, waardoor onkruid  
geen kans meer krijgt.
‘Een ander voordeel is dat het niet alleen  
biologisch afbreekbaar, maar zelfs ook  
composteerbaar is. Biocovers worden voor  
honderd procent omgezet in compost of humus, 
wat zeer nuttig is voor de bodemflora en - fauna. 
Dat is een groot pluspunt. Het biogronddoek van 
DS Technical Nonwoven biedt een ecologisch  
verantwoorde en tijdbesparende oplossing voor 
het aanleggen van nieuwe groenzones. Het doek  
is water- en luchtdoorlatend en vertraagt het  
uitdrogen van de bodem.’

Ook geproduceerd met groene energie
Als het doek net is geïnstalleerd en de plantjes 
nog klein zijn, is dat doek goed te zien, maar na 
twee jaar is het niet meer zichtbaar. Het materiaal 
heeft nog een voordeel: het glinstert niet en ziet 
er veel minder synthetisch uit dan het klassieke 
bandjesweefsel. Over dat plastic doek wordt vaak 
een laag schors gelegd, zodat het plastic niet meer 
zichtbaar is. Andere doeken, zoals kokos- en jute-
doeken, worden ook vaak verkocht als honderd 
procent duurzaam, maar die bevatten volgens de 
fabrikant van biocovers in de regel toch  
synthetische elementen. Een deel van deze  
producten wordt bovendien geïmporteerd uit het 
Verre Oosten. Ook is BioCovers® veel lichter. Wat 
betreft gebruiksgemak is het een heel verschil of 
je een doek van 150 g/m² moet installeren op een 
helling of moet sleuren met doek van 1 kg/m². 

Ronald Zweers

Biocovers op talud in Bergambacht

Dit doek is ideaal voor  

een duurzaam,  

onkruidvrij landschap
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De productie van de doeken vindt in België 
plaats. Op het bedrijventerrein van DS Technical 
Nonwoven staan twee windmolens, die nagenoeg 
alle energie leveren voor de te maken producten. 
Alles wordt dus geproduceerd met groene energie. 

Geen licht op de bodem
BioCovers® is biologisch afbreekbaar en  
composteerbaar. Eenmaal in de grond  
aangebracht, doet het de eerste drie tot vijf jaar 
wat het moet doen, namelijk onkruid tegen- 
houden. ‘Dit is een mooi effect voor de opdracht-
gever, zodat die de eerste drie jaar minimale kos-
ten heeft voor onderhoud’, vindt Zweers.  

‘Na die periode zal het doek langzaamaan vergaan 
en wordt het opgenomen in de bodem. De jonge 
aanplant daar is tussen drie en vijf jaar dusdanig 
volgroeid, dat de kans op onkruid veel minder is; 
er komt bijna geen licht meer op de bodem door 
die planten. Normaal gesproken zou je last hebben 
van een doek dat daar ligt, als je moet schoffelen. 
Dat is nu niet het geval.’ 

De andere doeken van RootBarrier BV zijn uit 
kunststof vezels gefabriceerd. Deze houden zelfs 
vijfentwintig jaar onkruid tegen. ‘Critici zullen 
hiervan zeggen dat je iets in de grond stopt wat 
er altijd blijft zitten. We willen zeker niet zeggen 
dat deze producten niet goed zijn, maar ook van 
biologische kant komt er almaar meer vraag nu we 
steeds duurzamer gaan denken. We kunnen nu in 
feite alle partijen bedienen. Want er zijn nog steeds 
mensen die dat biologische allemaal leuk en aardig 
vinden, maar liever iets willen wat vijfentwintig jaar 
zijn functie behoudt. Daar hebben we dus even-
eens perfecte doeken voor. En er zijn mensen die 
bij voorbaat nee zeggen tegen alles wat je in de 
grond stopt. Maar áls je dan wat in de grond stopt, 
is het mooi als het weer verdwijnt.’ 

Positief denken
Hoe dan ook: in het algemeen kun je stellen dat de 
vraag naar biologische onkruiddoeken groeiende 
is. ‘Nederland staat aan de vooravond van het besef 
dat uiteindelijk alles biologisch en duurzaam moet 
worden’, meent Zweers. ‘Steeds meer gemeenten 
praten erover. En steeds meer gemeenten voeren 

het ook daadwerkelijk uit, want daar zit wel een 
groot verschil in.  
Er zijn gemeenten die menen dat ze biologisch 
denken en alles willen aanschaffen op dit gebied, 
maar als puntje bij paaltje komt, wordt het toch 
niet gedaan vanwege het kostenplaatje. Maar we 
moeten positief denken en ik zei al: we merken dat 
RootBarrier® BioCovers® steeds bekender wordt 
en steeds vaker wordt aangeschaft. We ervaren 
dat het besef doordringt. Inmiddels is er al een 
aantal projecten in Nederland waar RootBarrier® 
BioCovers® met succes is toegepast.’

BioCovers® op talud in Bergambacht
Een van die projecten is de installatie van 
BioCovers® in de gemeente Bergambacht in 
december 2015. De gemeente Bergambacht gaf 
het bedrijf A. Molenaar opdracht om zo’n 400 m² 
talud te voorzien van nieuwe beplanting.  
De eis was dat men de eerste paar jaar zo weinig 
mogelijk onderhoud wilde hebben. Het biologisch 
afbreekbare onkruiddoek BioCovers® bleek hier-
voor uitermate geschikt. Dit onkruiddoek houdt de 
onkruidgroei de eerste paar jaren tegen, zodat de 
beplanting vrij kan uitgroeien. Als de beplanting 
dichtgegroeid is, zal BioCovers® langzaam vergaan 
en composteren.

Het doek bleek ideaal, omdat er dankzij het  
duurzame karakter geen extra onderhoud nood-
zakelijk was en de komende jaren dus geen dure 
arbeidsuren nodig zijn. Ook is er dankzij de uv-
stabiliteit geen extra bedekking zoals houtschors 
nodig en biedt het doek bescherming tegen erosie.

Biocovers op talud in Bergambacht
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Makkelijker kunnen we het 
maken, en ook leuker
Alles over Groenbeheer experimenteert met aanbestedingsmethodiek  
zonder glossy plan van aanpak

In de markt wordt veel geklaagd dat kleinere aannemers problemen hebben met het opstellen van een plan van aanpak voor Emvi-aanbestedingen. 

In de praktijk worden deze kleinere en vaak ook lokale aannemers op achterstand gezet, terwijl het doel van de wetgever en de politiek juist is om de 

kleinere bedrijven een kans te geven.

Auteur: Hein van Iersel
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Daarom heeft Herman Wevers van Alles over 
Groenbeheer met de gemeente Brielle  
geëxperimenteerd met een aanbestedings- 
methodiek waarbij het indienen van het plan van 
aanpak werd vervangen door een soort sollicita-
tiegesprek tussen de gemeente, de aannemer en 
het adviesbureau. Het ging hierbij om een redelijk 
standaard bestek voor het onderhoud van de 
groene ruimte in Brielle. Vier jaar geleden kwam 
hetzelfde werk ook op de markt, en op een aantal 
wijzigingen na werd nu hetzelfde bestek opnieuw 
uitgeschreven. De wijzigingen betroffen onder 
andere een hogere beeldkwaliteit in het centrum 

en op de begraafplaatsen. De resultaten van het 
experiment lijken positief. Ook Zwijndrecht wil de 
methode gaan toepassen voor een snoeibestek.

Zwoegen op één A-viertje
Jannieta Wolters van het Zuid-Hollandse aan-
nemersbedrijf Minekus Zuidland is een van die 
kleine aannemers. Zij runt het familiebedrijf samen 
met broer Gaab Wolters en zijn naar eigen zeggen
 redelijk succesvol in het maken van plannen van 
aanpak. De crux is dicht bij jezelf te blijven; je 
kent je eigen bedrijf toch het beste, zo is zij van 
mening. Anderzijds ziet zij dat collega-aannemers 

weken zitten te zwoegen op één A-viertje, maar 
ten slotte een extern bureau inhuren voor een plan 
waar ze vervolgens ook weer niet blij mee zijn. Een 
tweede aannemer die bij een discussieforum in het 
Brielse gemeentehuis aanwezig is, Verheij, is een 
paar slagen groter dan Minekus, maar ziet dit ook 
gebeuren. Willem Hoogland: ‘Wij zijn groot genoeg 
om met eigen mensen zo’n plan op te stellen, maar 
weten dat dit voor veel bedrijven een lastig pro-
ces is. Daarom waren wij van meet af aan ook zo 
enthousiast over het experiment van de gemeente.’
Bij Verheij waren ze zo positief, dat ze, ondanks 
het feit dat ze de aanbesteding in Brielle niet 

gewonnen hadden, toch graag aan het interview 
wilden meewerken, om aan te geven hoe zij het 
experiment hebben ervaren. De moraal is duidelijk: 
‘Aannemers zijn doeners, geen schrijvers, en voor 
kleine aannemers geldt dat des te meer.’

Andere aanpak
Voor de gemeente Brielle en adviesbureau Alles 
over Groenbeheer was een en ander aanleiding 
om vooral met dat plan van aanpak anders om 
te springen. Feitelijk komt het er op neer dat niet 
langer de aannemer het plan van aanpak opstelt, 
maar de gemeente zelf, naar aanleiding van een 
gesprek van ongeveer anderhalf uur waarin de 
belangrijkste aspecten van de aanbesteding de 
revue passeren. Dat zijn achtereenvolgens  
kwaliteitsmanagement en maatschappelijk verant-
woord ondernemen met onder andere SROI.  
Het derde aspect, de prijs, kwam pas later in de 
procedure aan bod. Aad de Ronde van de  
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Willem Hoogland

Ton den Dulk

Deze manier van 

aanbesteden kost veel 

minder tijd, zowel voor de 

gemeente als voor de 

aannemer
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gemeente: ‘Voorafgaand aan het gesprek hebben 
we een aantal vragen op papier gezet waarvan wij 
vonden dat ze ter sprake moesten komen.’

Handtekening
Herman Wevers: ‘De gemeente heeft een verslag 
gemaakt van het gesprek tussen de gemeente, de 
aannemer en ons bureau, en heeft dat  
vervolgens voorgelegd aan de aannemer. Pas 
wanneer deze zijn handtekening erop gezet heeft, 
is het plan daadwerkelijk beoordeeld.’ Ook dat is 
volgens Wevers redelijk rechttoe rechtaan gegaan. 
‘Iedereen heeft punten gegeven, zonder dat we 
vooraf een bepaalde methodiek hebben afge- 
sproken. Dat was ook geen probleem, want  
uiteindelijk gaven we, op een paar uitzonderingen 
na, allemaal hetzelfde aantal punten. En waar dat 
niet het geval was, hebben we gewoon gemiddeld.’ 

Wevers: ‘Als een aannemer tijdens het gesprek 
meldde dat hij wel tot vijfentwintig procent inzet 
SROI kon komen, maar dat hij bij nader inzien ook 
wel dertig procent kon halen, dan werd het door 
de gemeente opgetekende percentage door de 
aannemer in het verslag gewijzigd. Hierop werd de 
aannemer  beoordeeld.’

In totaal zijn er met acht bedrijven gesprekken 
gevoerd. Deze acht voldeden allemaal aan de 

redelijk strenge kwaliteitseisen (certificeringen) 
die de gemeente bij de voorselectie had gesteld. 
Te streng, in de visie van Jannieta Wolters van 
Minekus. ‘Was dat nu werkelijk allemaal nodig? 
Dat heeft toch geen meerwaarde?’ vraagt zij aan 
Herman Wevers. Wevers ziet dat natuurlijk anders. 
Vanwege de omvang van de opdracht gaat het 
om een openbare aanbesteding. Om het aantal 
inschrijvers terug te dringen, zijn objectieve  
kwaliteitseisen opgesteld. De andere optie zou 

loten geweest zijn. Het doel van de gevraagde 
certificaten is dus niet alleen om de kwaliteitseisen 
zo hoog mogelijk op te schroeven; een bijkomend 
voordeel is dat het aantal inschrijvende aannemers 
te behappen is voor de gemeente. Volgens 
Wevers zou het daarom een goed idee zijn om het 
drempelbedrag voor meervoudig onderhandse 
aanbestedingen fors op te schroeven. Dat zou het 
regelen van een aanbesteding nog makkelijker en 
goedkoper maken. 

In de gekozen opzet is het 

plan van aanpak feitelijk 

op papier gezet door de 

gemeente. De aannemer 

heeft daar wel zijn 

handtekening onder gezet 

Jannieta Wolters

Gaab Wolters

FORUM
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Ton den Dulk van de gemeente Zwijndrecht, die de 
methode van Wevers wil gaan toepassen, heeft  
het een slagje makkelijker met het snoeibestek dat 
hij wil organiseren. Bij een snoeibestek is de  
drempelwaarde hoger omdat het een zogenaamde 
2B dienst betreft. Tenminste, dat was zo ten tijde 
van het interview. In de nieuwe aanbestedingswet 
na 18 april is dat waarschijnlijk weer anders. 

Gunning
Nadat de gespreksronde was afgesloten, werden 
zoals gezegd de gespreksverslagen gemaakt en 
werden deze beoordeeld en apart gezet. Aad de 

Ronde van de gemeente Brielle: ‘We hadden 
afgesproken dat we al na deze ronde een aantal 
aannemers zouden laten afvallen op basis van hun 
gespreksbeoordeling. Dat hebben we dus ook 
gedaan. We zijn met vier aannemers de laatste 
prijsronde ingegaan. Vier aannemers stonden 
alleen al door hun plan van aanpak zo op achter-
stand, dat ze dit nooit meer konden inhalen 
op basis van de prijs alleen.’ Wevers vervolgt: 
‘Daarnaast hebben wij ook zwaar ingezet op  
kwaliteit. Kwaliteit telde voor 60 procent mee in  
de gunning en prijs voor 40.’

Gaab Wolters van Minekus: ‘Dat is best veel. In de 
meeste aanbestedingen komen wij fiftyfifty tegen.’ 
Wevers: ‘Als je voor kwaliteit wilt gaan, dan moet 
je dat ook meetellen in de gunningsvoorwaarden. 
Wie A zegt, moet ook B zeggen.’ 
De rest is alweer bijna geschiedenis. Minekus ging, 
net als vier jaar geleden, met de buit naar huis en 
kreeg het werk gegund. 
Wevers, terugkijkend: ‘Een belangrijk voordeel 
is dat de aanbesteding nu veel minder tijd kost, 
zowel voor de gemeente als voor de aannemer.  
Ik denk dat we al met al met drie mensen twee 
dagen zijn bezig geweest. Normaal is dat veel  
meer bij een aanbesteding van deze omvang.’

FORUM

Ook de gemeente 
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gaan toepassen voor een 

snoeibestek 

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nlwww.smitsveldhoven.nl

Zorg(t) voor groenwww.signaterra.nl

Signa Terra is beloond met het certifi caat CO
2
 prestatieladder trede 5 voor haar inspanningen om als groen-

verzorger en hovenier ‘groener’ te worden. We hebben vele maatregelen getroffen om onze CO
2
 uitstoot te 

verminderen bij de uitvoering van ons werk voor de private markt en overheidsopdrachten.

Mocht u willen weten hoe wij dit realiseren, neem dan contact met ons via 0345 - 57 07 87 of kijk op 
www.signaterra.nl.

Signa Terra met recht de groen(e) specialist

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5719



U zweert bij flexibiliteit en rust? Dat treft: met ons ruim professioneel assortiment accumachines klaart u elke opdracht draadloos en 
zonder storend lawaai. De borstelloze EC-motor en het Lithium-Ion Pro label van de accu’s garanderen een minimaal energieverbruik 
en een maximaal, langdurig werkvermogen. Ook belangrijk: werken met een accumachine is in vele opzichten vriendelijk voor uzelf en 
uw omgeving. De elektromotor maakt namelijk komaf met uitlaatgassen en is buitengewoon duurzaam. Eenzelfde accu past bovendien 
in alle Lithium-Ion Pro machines van STIHL. Handig, toch? 

Test de topkwaliteit van onze accumachines nu bij uw vakhandelaar, 
of kijk voor meer info op stihl.nl.

360° professionele accukracht

STIHL_accu_Stad&Groen_NL_297x210_04_04_2016_IC.indd   1 24/03/16   15:36



41www.stad-en-groen.nl

U zweert bij flexibiliteit en rust? Dat treft: met ons ruim professioneel assortiment accumachines klaart u elke opdracht draadloos en 
zonder storend lawaai. De borstelloze EC-motor en het Lithium-Ion Pro label van de accu’s garanderen een minimaal energieverbruik 
en een maximaal, langdurig werkvermogen. Ook belangrijk: werken met een accumachine is in vele opzichten vriendelijk voor uzelf en 
uw omgeving. De elektromotor maakt namelijk komaf met uitlaatgassen en is buitengewoon duurzaam. Eenzelfde accu past bovendien 
in alle Lithium-Ion Pro machines van STIHL. Handig, toch? 

Test de topkwaliteit van onze accumachines nu bij uw vakhandelaar, 
of kijk voor meer info op stihl.nl.

360° professionele accukracht

STIHL_accu_Stad&Groen_NL_297x210_04_04_2016_IC.indd   1 24/03/16   15:36

De gemeente Amsterdam heeft PPO Fruit in 
2014 gevraagd om de lopende pilot Fruit4Sports 
te verbreden. Men had geconstateerd dat bij 
Fruit4Sports de specifieke doelgroep ‘kinderen’ 
onvoldoende werd bereikt. Om ook basisschool-
kinderen veelvuldig in aanraking te laten komen 
met de groei en ontwikkeling van fruit, werd  
vanuit Fruit4Sports het concept Fruit4Schools 
vormgegeven.

Wat is Fruit4Schools?
Fruit4Schools beoogt een gedragsverandering 
teweeg te brengen, door kinderen op jonge leef-
tijd een vergroend schoolplein aan te bieden waar-
bij de productie van fruit centraal staat. Dit is  
gekoppeld aan zes theorielessen op drie niveaus. 
Het is een werkwijze die gezond gedrag promoot 
en de gezondheid van kinderen probeert te 
beschermen. Hoe gaat dat in de praktijk in zijn 
werk?

Aan de slag met Fruit4Schools
De functies van een schoolplein worden vast-
gelegd door te observeren en na te vragen bij de 
school. Vervolgens wordt bepaald welke ruimte 
er resteert, zonder de bestaande functies van het 
schoolplein geweld aan te doen. Hierna wordt 
met de school en de buurt een inrichtingsplan 
gemaakt. Door het gebruik van fruitbomen is het 
steen minder dominant en ontstaat een ander, 
groener en vriendelijker ruimtelijk beeld van het 

Sinds vier jaar ontwikkelt WUR PPO Fruit in samenwerking met de gemeente Amsterdam verschillende maatschappelijke concepten.  

Deze concepten richten zich op een positieve verandering van leefstijl, met als doel het verminderen van welvaartsziekten. 

Auteurs: Marc Ravesloot, Anne Marsman, Michèle Klare, Emily de Vet

Fruit4Schools: het vergroenen 
van schoolpleinen, waarbij 
fruitbomen centraal staan
Fruit4Schools kost veel tijd, maar levert uiteindelijk een breed gedragen resultaat
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schoolplein. Van de basisschool wordt een aantal 
zaken verwacht. Allereerst dient de school bereid 
te zijn om een voortrekkersrol te vervullen om het 
beheer van de bomen langdurig te borgen. Tevens 
wordt verwacht dat men het speciaal ontwikkelde 
lesmateriaal gebruikt. Dit kan op verschillende 
manieren en men heeft daarin een grote vrijheid. 
Eigen docenten kunnen deze lessen geven, maar 
ook NME-docenten kunnen hiervoor worden  
ingeschakeld. Voor beide groepen bestaat een 
train-de-trainer-programma. Theorieles voor 
de kinderen in de klas wordt zo gekoppeld aan 
praktijkles op het eigen schoolplein. De scholen 
worden de eerste twee jaar actief ondersteund 
door het programma. De lokale groenteman wordt 
gevraagd het project te steunen door de leerlingen 
van de school, zijn toekomstige klanten, van fruit 
te voorzien. Hierdoor ontstaat een bottum-up en 
lokaal verankerd project, waarbij gemeente en  
kennisinstelling alleen een faciliterende rol  
hebben.

Onbespoten teelt en raskeuze
Fruit4Schools gaat uit van onbespoten teelt.  
Het ervaren, proeven en beleven van de groei en 
ontwikkeling van fruit staan voorop. Er is niet veel 
kennis beschikbaar over de gebruikswaarde van 
fruitrassen in de stedelijke omgeving. Het  
monitoren hiervan maakt deel uit van het werk 
van PPO. Er wordt daarom gekozen voor robuuste 
rassen en groeivormen, die passen bij de leef-

wereld van kleine kinderen. Appelbomen van het 
spurtype blijken hiervoor zeer geschikt. Ze nemen 
beperkte ruimte in, zijn toe te passen als haagjes 
en het fruit hangt massaal op de leefwereldhoogte 
van kleine kinderen. Daarnaast is het onderhoud 
redelijk eenvoudig.

Halsbandparkiet ligt regelmatig dwars
Sinds de jaren 70 komt de halsbandparkiet 
(Psittacula krameri) voor in Nederland. De  
verspreiding en toename van de vogelsoort verliep 
aanvankelijk langzaam, omdat het broedsucces  
niet erg hoog is. De laatste tien jaar lijken de 
aanpassing van de vogelsoort aan de stedelijke 
omgeving en het broedsucces te verbeteren. 
Vogeltellingen van Sovon geven aan dat er op dit 
moment circa 3500 broedpaartjes voorkomen in 
West-Nederland. De vraatschade door de vogel-
soort is een aspect waarmee in het verspreidings-
gebied sterk rekening moet worden gehouden. 
Zonder bescherming door middel van vogelnetten 
blijft er bijvoorbeeld in Amsterdam-Oost praktisch 
geen vrucht onaangevreten.

Schadebeeld 
Het schadebeeld is makkelijk herkenbaar: de 
vogel gaat meestal boven de vrucht hangen en 
eet de bovenste helft van de vrucht af. Voorkeur 
voor appels of peren lijkt de vogel niet te hebben. 
Ook de in de stad gebruikte harde stoofperen 
worden al vanaf juli aangevreten. De V-vorm van 
de ondersnavel is gemakkelijk herkenbaar in 
het vruchtvlees. Het plaatsen van de vogelnet-
constructies wordt door de scholen gek genoeg 
niet als storend ervaren. Fraai en natuurlijk oogt dit 
helaas niet.

Lessen op verschillende niveaus
Fruit4Schools heeft voor basisscholen lespakketten 
ontwikkeld op drie niveaus: voor de onderbouw, 
de middenbouw en de bovenbouw. Een school 
kan zelf bepalen welke groep men laat deelnemen 
aan Fruit4Schools. Dat kan door de cyclus van 
zes lessen steeds op één niveau aan te bieden, 
bijvoorbeeld steeds in groep 2, maar ook een 
jaarlijkse herhaling voor alle groepen is mogelijk, 
zodat een doorlopende leerlijn ontstaat. Koppeling 
met andere programma’s, bijvoorbeeld werken in 
bestaande Amsterdamse schooltuinen, vergroot de 
hoeveelheid momenten dat het kind in aanraking 
komt met de groene ruimte. 

Het vervolg van de pilot
Deze eerste pilot beperkte zich tot acht basis- 
scholen in Amsterdam-Oost. Aan het eind van dit 
eerste projectjaar is er een procesevaluatie 

uitgevoerd door de vakgroep Strategische 
Communicatie bij Gezondheidsinterventies van 
Wageningen UR. De basisscholen hebben het 
aangeboden programma overwegend positief 
ontvangen. Momenteel vinden voorbereidingen 
plaats in Amsterdam om Fruit4Schools breder te 
gaan uitrollen over de stad. In deze tweede fase zal 
daarbij nadrukkelijk verbinding worden gezocht 
met parallelle, elkaar versterkende gezondheids-
programma’s, zoals Jump-in, Vette Pret, Lekker Pûh 
et cetera, die momenteel lopen in Amsterdam.

Dit onderzoek wordt mede gefinancierd door de 
topsector T&U, pps Stadstuinbouw van het  
ministerie van Economische zaken. 

DE AUTEURS ZIJN ONDER ANDERE:
• Marc Ravesloot, onderzoeker groen en 
  welbevinden (marc.ravesloot@wur.nl)
• Anne Marsman, stagiair leerstoelgroep 
  Strategische Communicatie Wageningen UR 
• Michèle Klare, projectleider Fruit4Schools, 
  gemeente Amsterdam
• Emily de Vet, hoogleraar gezondheids-
  communicatie, Wageningen UR
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Groenbeheer 2.016
Hans Booij heeft er geen moeite mee om zijn 
groene stedelijke omgeving onconventioneel te 
benaderen. ‘Kruiden tot aan het stadhuis of een 
meerstammige grillige els in het winkelgebied, 
waardoor de stedelijke omgeving rijker wordt.’ 
Daarmee bedoelt hij niet alleen rijker voor het oog, 
maar ook wat betreft biodiversiteit. ‘De bouw loopt 
vooruit met het trekken van warmte uit de grond. 
Waarom blijven we achter op groengebied? Ik ben 
een voorstander van het aanbrengen van “meer-
laagse kwaliteit”. Daarmee bedoel ik het terug-
brengen van historie waar nodig en het benaderen 
van het omliggende landschap.’

Terugbrengen van historie en doortrekken van 
omliggend landschap binnen de bebouwde kom

Wat zijn de beste adviezen die hij daaromtrent 
kan geven? ‘Meerlaagse kwaliteit ontstaat niet 
vanzelf’, aldus Booij. ‘Beste beheerders, vorm jullie 
slechte heestervakken om tot kleurrijke, inheemse 
plantvakken. Verrijk daarnaast grasbermen of 
geasfalteerde middenstroken met inheemse 
kruiden en bijenplanten. Je kunt met kruiden en 
bijenplanten heesterborders verrijken, maar ook 
bloemrijke velden en vasteplantenborders, of com-
binaties hiervan. Plant bomen als elzen in de wijk 
of op industrieterreinen en beheer ze als stobben 
voor het beeld en de sfeer. Ze geven body aan de 
omgeving, en door bijtijds stammen eruit te zagen 
voorkom je overlast. Stem de keuze van plantma-
teriaal af op de bestaande beheerpakketten en/of 
de bloeiperiode van grassen en kruiden; zo krijg 

je plannen die passen bij je onderhoudsregime. 
Als je tegelijkertijd inzaait én aanplant, dan krijg je 
binnen enkele maanden een kleurrijk vak. Door al 
deze maatregelen verhoog je de sfeer, zorg je voor 
minder onderhoud én voor een grote  
biodiversiteit.’

Ervaring in de praktijk
Cees Hoogendoorn vertelt over de wijken Lunetten 
en Hoograven in de gemeente Utrecht, waar men 
drie jaar geleden biodiverse, inheemse plantvak-
ken, grasbermen en middenstroken heeft gecre-
eerd: ‘We hebben een mengeling aan inheemse 
plantensoorten in de grasberm staan. Dit creëert 
een meer natuurlijke overgang tussen het gras en 
de aanwezige waterpartij. Het is makkelijk te behe-

Middenberm in Leidsche Rijn en inheemse plantmethode 
in de wijk Hoograven, gemeente Utrecht.

Groenadviseur Hans Booij houdt er niet van 

om ‘de mooiste boom of plant van het jaar’ te 

benoemen. ‘Het ligt aan de grondslag, de  

omgeving en het te behalen beeld wat de 

keuze wordt. Zo heeft iedere plek z’n eigen 

fraaie boom of plant.’ Zijn denkwijze over 

groen is speels: hij bedenkt groenconcepten 

die wél ecologisch verantwoord zijn, maar géén 

geitenwollensokkensfeer ademen. Booijs  

plannen zijn strak uitgedacht en komen  

dominant in de stedelijke omgeving naar  

voren. Omdat ze dominant aanwezig zijn, 

worden deze stukken groen niet snel achteloos 

opzijgeschoven als onbelangrijk. Ze bepalen 

de sfeer. Het onderhoud aan dit groen is  

onconventioneel, dat geeft Booij grif toe.  

‘Maar moeten wij dan altijd blijven vasthouden 

aan onze tradities?’

Auteur: Santi Raats
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ren, om verschillende redenen. Je hoeft niet zo 
veel onkruid te verwijderen. Er mag wel eens wat 
blijven staan aan natuurlijk onkruid, paarden- 
bloemen en zuring. Pas als bijvoorbeeld brand-
netels of distels verschijnen, moeten wij alert zijn 
om te voorkomen dat deze de rest gaan  
overwoekeren.’ Dat ingrijpen gebeurt handmatig,  
wat wél weer arbeidsintensiever is. Toch is 
Hoogendoorn al met al goedkoper uit. ‘We zijn 
beduidend minder tijd kwijt aan het onderhoud 
van dergelijke plantvakken. Daardoor hoeven we 
met onze personele onderbezetting minder  
externen in te huren voor de piekuren in het groei-
seizoen. De kosten die we daarmee besparen,  
stoppen we nu in schoffelen, snoeien en het 
omvormen van beplantingsvakken, het verzorgen 
van de vaste planten en in het maaibeheer.  
Qua omvorming van beplantingsvakken zijn 
we bijvoorbeeld bezig om in de eentonige 
Cotoneaster-vakken meer variatie aan te brengen.’
Utrecht heeft een speciaal bloemenmengsel voor 
schrale grond laten samenstellen, waarmee de 
nieuwe schrale middenbermen kunnen worden 
ingezaaid. Het voordeel is dat deze soorten niet zo 
hoog worden, waardoor er maar één keer gemaaid 
hoeft te worden. Een maaier is sowieso niet han-
dig, vlak naast het verkeer met een drukke busver-
binding. ‘De middenberm verfraaien met bomen 
was niet mogelijk, omdat we de weg niet kunnen 
afzetten voor het onderhoud hiervan, en ook in 
verband met de aanwezige kabels en leidingen. 
We hebben de situatie nu zo opgelost dat het fraai 
en optimaal beheerbaar is geworden. Deze nieuwe 
inrichting kunnen we goed onderhouden met een 
rijdende maaizuigcombinatie, die daar met een 
rijdende afzetting langzaam kan rijden. Dan is het 
oponthoud beperkt omdat we niks afzetten, en wij 
kunnen toch doorwerken.’ Er zitten soms wel wat 
risico’s aan deze keuze, zo heeft deze beheerder 

meegemaakt in het gebied waar hij voorheen 
werkte. Daar hadden de pas ingezaaide midden-
bermen last van het zout dat op grote schaal was 
gestrooid in de zeer strenge winter. In Utrecht zijn 
de middenbermen nu gelukkig mooi gesloten. 
De bewoners die Hoogendoorn spreekt, zijn over 
het algemeen blij met de inheemse planten en 
kruiden voor de deur. ‘Lunetten is een wijk waarin 
het openbaar groen niet natuurlijk genoeg kan zijn 
in de ogen van de bewoners. In Hoograven is de 
betrokkenheid bij de natuur wat minder; daar zijn 
we vooral gazon aan het omvormen en brengen 
we variatie in hooiland aan. Daar hebben we nu de 
tijd voor.’

Landschap tot aan de deur
In de nieuwe woonwijk Groevenbeek Noord in 
Ermelo, aan de rand van de Groevenbeekse Heide, 
met 39 woningen volgens het nul-op-de-meter-
principe, wordt momenteel het landschap ‘de wijk 
in getrokken’, letterlijk tussen de woningen. Booij 
en zijn partner hebben meegedacht over de  
praktische uitvoering van dit plan. De gemeente 
heeft heideplaggen aangelegd van een eigen 
heideterrein en grove den aangeplant, maar ook 
andere inheemse soorten, zoals berk, krenten-
boom, lijsterbes en wilde gagel. Als lage heesters 
en kruiden zijn struikheide, vossenbes, bosbes, 
lelietje-van-dalen en hertshooi toegepast. Booij: 
‘Deze inrichting vergt nauwelijks beheer, maar wat 
er aan onderhoud en beheer nodig is, is wel  
specialistisch. Zo zal het beeld ieder jaar anders 
zijn. De aannemer speelt hierin een grote rol. Ook 
mogen aangeplante lijsterbessen, grove dennen 
en berken in verband met zonnepanelen maar een 
beperkte hoogte hebben. Bij de onderhoudssnoei 
zal dat speciale aandacht krijgen. Op andere  
plekken zal natuurlijke verjonging ontstaan;  
hiermee zal het terrein voldoende body krijgen.’ 

ACTUEEL5 min. leestijd

Oude situatie van een onbestemd plantvak. Nieuwe situatie van het plantvak, met kleurrijke, inheemse planten en kruiden.

Hans Booij

Cees Hoogendoorn
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Out of the box op straatniveau
Booij vindt dat we ook op straatniveau creatiever 
moeten worden. ‘Ik heb een begroeiing met  
blauwe regen voor een lichtmast bedacht, die via 
een constructie omhoog kruipt. De constructie 
dient als klimmast én zorgt ervoor dat men nog 
steeds de lichtmast in kan klimmen voor reparatie-
werkzaamheden. Er was op deze plek te weinig 

ruimte voor een boom, maar op deze manier heb 
ik toch ruimte geboden aan fauna.’ 
Op deze creatieve manier heeft Booij ook bijenho-
tels ontworpen voor specifieke straatlocaties. ‘We 
hebben inmiddels een hufterproof model van het 
bijenhotel voor de wilde bij, dat ook in snipper- 
groen geplaatst kan worden. Het hangt op de 
juiste hoogte in vaste planten, bijvoorbeeld. De 

gemeente laat het beheer ervan over aan de  
bewoners.’

Praktisch overlegmodel burgerparticipatie
Heel leuk, deze ontwerpen, maar als de burger ze 
niet ziet zitten, gebeurt er niks. Ook als bewoners 
bij de gemeente aankloppen met de vraag ‘wat 
moet die wildgroei voor mijn deur?’ is alle ontwerp-
moeite voor niets geweest, want dan wordt alles 
geheid weer teruggebracht naar de oude situatie. 
Hans Booij en zijn zakenpartner hebben ruime 
ervaring met het organiseren van overleg tussen 
overheden en burgers. ‘Meerlaagse kwaliteit bereik 
je niet alleen. Groen beheren in de stad is voor- 
namelijk samenwerken, vaak in de vorm van bewo-
nersparticipatie. Dat betekent soms dat de groen-
beheerder een stapje terug moet doen. Net als in 
ecologische systemen in de natuur, leveren spon-
tane processen kwaliteiten op die we niet vooraf 
kunnen bedenken. Zo is er voor de belangrijke 
Utrechtse ecologische parken recent een bestek 
geschreven waarvan bewonersparticipatie al een 
belangrijk onderdeel was. We hebben bewust al 
vroegtijdig het enthousiasme van de bewoners 
opgezocht. Omdat een wijkraad de groene wensen 
van de bewoners wilde inventariseren, hebben 
we een digitale kaart en een website opgezet. 
Bewoners konden bijvoorbeeld het wenssymbool 
“eetbaar groen” op een kaartlocatie naar keuze 
prikken, met hun motivatie erbij. Zo was snel zicht-
baar wat er speelde in de wijk en van wie de wens 
afkomstig was. Inmiddels zijn er openbare moes-
tuinen ontstaan op plekken centraal in de wijk.’ 

Kostenaspect
De ideeën van Booij zijn niet de goedkoopste 
oplossingen. ‘Klopt, creatief groenbeheer is 
kostbaar, maar dat zijn hagen of knotbomen 
ook. Het uitgangspunt moet vooral zijn dat je 
een groene straat wilt, waarbij je door groen-
impulsen de woonkwaliteit vergroot. Wat betekent 
Groenbeheer 2.016? Dat betekent een einde aan 
de vele omvangrijke plannen die er op de markt 
zijn. Overheden kunnen relatief eenvoudig terug-
gaan naar een kort en praktisch beheerplan, waarin 
de taken duidelijk omschreven staan en waarin de 
eis staat dat aannemer, toezichthouder en  
bewonersgroepen met elkaar in overleg gaan en 
elkaar wijzen op hun verplichting.’ 

Lichtmast begroeid met blauwe regen

ACTUEEL

Aanbrengen van heide in een wijk in de gemeente Ermelo.

onkruid duurzaam en 3x efficiënter 
bestrijden met de WeedSteam®

HETE LUCHT  

STOOM
INFRAROOD

kijk op www.jeanheybroek.com
voor een overzicht van ons leveringsprogramma

Jean Heybroek BV, tel. 030 - 639 46 11      

onkruid 
1-2-3 weg!

De WeedSteam is de snelle en ef� ciënte oplossing voor effectief 

en duurzaam onkruidbeheer. De 1-2-3 combinatie van zeer hete 

lucht, infrarode straling en stoom pakt ongewenste vegetatie 

grondig aan. Na enkele dagen is het behandelde onkruid 

verdord! Bel nu Jean Heybroek en overtuig u van de 

unieke kwaliteiten van de WeedSteam! 

veilig systeem

milieuvriendelijk 

duurzaam resultaat

lage exploitatiekosten

minimaal onderhoud

maximale prestaties

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5721



2 - 201648

In Rotterdam werd een zeer bijzondere Boomfeestdag gevierd: boomplonsdag. In de Rotterdamse Rijnhaven werd boomfeestdag aangegrepen om een 

project af te sluiten wat al enige jaren in voorbereiding is: Het Dobberbos. In het brakke water van deze haven drijven een aantal boeien compleet met 

een nu nog relatief kleine Hollandse iep. Een combinatie die op dit moment zo'n 10.000 kilo per stuk weegt. De bomen hebben de beschikking over drie 

kuub substraat per stuk. Water kunnen de bomen natuurlijk niet uit de haven halen, maar is beschikbaar in een buffer van ongeveer 800 liter.  

Dat gedurende het seizoen door waterbedrijf Evidus moet worden bijgevuld. Over vijf jaar zal worden gekeken of de bomen blijven dobberen in de 

Rotterdamse haven. Het kunstwerk is geïnspireerd op een installatie van een Amsterdamse kunstenaar Jorge Bakker met de naam 'In Search Of Habitus'. 

Dit project werd opgepikt door Jeroen Everaert, founder van Mothership die het project verder heeft gerealiseerd.  De GKB Groep uit Barendrecht heeft 

het project technisch mogelijk gemaakt.

Boomplonsdag Rotterdam
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‘De computer is een  
noodzakelijk kwaad’
John Willemsen van Infogroen over automatisering

Mobiel werken: scherm met dashboard
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INTERVIEW6 min. leestijd

‘Van kleine dingetjes kun je af en toe zo  
ontzettend blij worden’, zegt commercieel  
directeur John Willemsen van Infogroen. ‘Niemand 
wil ingewikkelde verhalen achter software horen. 
Mensen gaan overstag als ze iets zien. Hé, dat 
knopje wil ik ook hebben! Zo werkt het, zeker  
in het groenvak.’  

Damagecontrol
De volgende stap die zich aandient, is dat iedereen 
een iPad krijgt. ‘Tot nu toe was die voorbehouden 
aan de managementlaag bij bedrijven. Maar ook 
op de werkvloer is een iPad juist enorm belangrijk. 
Anders wordt het te laat opgemerkt als er dingen 
fout gaan.’  

Leuk, allemaal een iPad. Maar er zijn nog genoeg 
bedrijven die niet aan die poespas beginnen. 
Willemsen: ‘Dat wordt in rap tempo minder, hoor. 
We merken dat de tijd van discussie voorbij is. 
Tegenwoordig is de vraag niet “of”, maar “wanneer”.’
Even later vervolgt hij: ‘Als je ziet wat wij allemaal 
hebben draaien bij sommige bedrijven, dan vraag 
ik mij wel eens af: hoe kunnen grote bedrijven die 
nog in Excel werken nog functioneren? Ik schrik 
soms, want ik kom ze nog tegen. In zekere zin vind 
ik dat knap, maar zo’n organisatie hangt aan elkaar 
van de losse wereldjes. Bij iedere opdracht begint 
de werkvoorbereider opnieuw: bestellen, materiaal 
opzoeken, bellen, tekening pakken en het meet-
latje erbij.’

Als je zo’n bedrijf gaat automatiseren, is twintig 
tot dertig procent efficiëntieverhoging haalbaar, 
stelt Willemsen. ‘Maar daar zit de grootste winst 
niet eens. Het draait om damagecontrol. Niet op 
en neer rijden om fouten te herstellen, geen boze 
klanten.’

Prijsdruk
Die 20 tot 30% zal over tien jaar wel 30 tot 40% 
procent zijn, schat Willemsen in.  
Hele aanbestedingen worden er nu al op  
gewonnen door partijen. ‘De druk in de markt om 
efficiënter te werken, de prijsdruk, is gigantisch’, 
zegt hij. ‘Alles wordt bepaald door het getal onder 
de streep, bij elke investering, ook als het om  
automatisering gaat.’  De ruimte om die prijsdruk 
aan te kunnen, zit hem volgens Willemsen juist in 
automatisering. ‘Daar is verreweg het meeste geld 
te winnen. Er is zelfs nog meer te besparen.’ 
Klanten worden veeleisender. Daardoor wordt niet 
alleen op kantoor de druk groter, ook de man in 
het veld wordt te pas en te onpas belaagd. In de 
communicatie met klanten is daarom nog veel 
winst te halen, volgens Willemsen. 

Willemsen hoort te weten waarover hij praat, want 
in het segment hoveniers en groenvoorzieners is 
Infogroen marktleider in automatisering. Zo’n 1000 
bedrijven hebben er een onderhoudscontract, 
waarvan het merendeel bestaat uit hoveniers en 
groenvoorzieners. Dat gaat van kleine  
zelfstandigen tot concerns met meer dan  
800 werknemers. Alleen al van de sw-bedrijven  
(sociale werkvoorziening) is 90% gebruiker  
van Infogroen-software.

Aan het stuur
Zet John Willemsen niet in een kantoor achter een 
computer om hele dagen te programmeren.  
In plaats daarvan is hij de hele dag onderweg met 
de auto. ‘Dat doe ik ook het liefste. Ik bezoek  
klanten, kijk overal op de werkvloer rond. De 
computer zie ik als een noodzakelijk kwaad. Ik 
ben vooral met het vak bezig, maak de vertaling 
naar automatisering. Ik probeer goed te luisteren, 
inventariseer en heb geleerd niet te veel aannames 
te doen.’

Leuk, allemaal een iPad.  

Maar er zijn nog genoeg 

bedrijven die niet aan die 

poespas beginnen

Natúúrlijk heeft hij tijd om de laatste  

automatiseringstrends door te nemen.  

Commercieel directeur John Willemsen van 

marktleider Infogroen vertelt over de nieuwste 

snufjes, de prijsdruk in het vak en hoe auto-

matisering daarin de reddende factor kan zijn. 

‘Niet de harde werkers, maar vooral de slimme 

werkers zullen worden beloond.’

Auteur: Peter Voskuil
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Willemsen rolde ooit het vak in na een stage in 
Hendrik Ido Ambacht. Met hulp van zijn broer  
ontwikkelde hij als afstudeerproject op de 
Hogeschool voor Tuin- en Landschapsinrichting 
een plantselectieprogramma. Toen hij klaar was 
met zijn studie, was het project te waardevol om 
in de prullenbak te gooien. In 1988 startte hij met 
compagnon en financieel directeur Stef Boersen 
Infogroen, dat tegenwoordig met 25 personeels-
leden gevestigd is in het Plantariumgebouw. 

Infogroen heeft op het gebied van openbaar 
groen concurrentie van enkele gespecialiseerde 
partijen, naast de algemene software die links en 
rechts nog draait. Het verschil is volgens Willemsen 

dat concurrenten vaak dealer zijn van buiten-
landse producten. ‘Wij zitten zelf aan het stuur. 
Softwarebedrijven hebben over het algemeen 
klanten nodig om dingen te ontwikkelen. Niet 
eens zozeer voor het geld, maar ook qua inhoud. 
Maar ik denk dat wij met een gedeelte van de ver-
anderingen de klant voor moeten zijn. Daarvoor 
heb je veel kennis van het vak nodig en niet iedere 
automatiseerder heeft dat.’  

Infogroen heeft een eigen agenda in de vorm van 
een ontwikkellijst. ‘De volgorde op die lijst bepaal 
ik’, vertelt Willemsen, ‘omdat ik de hele dag rond-
rijd, veel contact heb met klanten en de vakbladen 
bijhoud.’ De lijst is beduidend langer dan tien jaar 
geleden. De mogelijkheden nemen toe. Door te 
automatiseren, ziet Infogroen de volgende stippen 
aan de horizon opdoemen.    

Materieelbeheer
In december presenteerde Infogroen een gloed-
nieuwe materieelbeheermodule. Die zet vanuit 
de boekhouding de afschrijvingen door, boekt de 
inkoopfacturen op kosten van de machine in de 
materieelmodule en legt de uren van de monteurs 
vast. ‘Zo heb je continu perfect zicht op de  

voorcalculatie en de actuele nacalculatie per 
machine. Het keuringsverhaal, onderhouds-
momenten en het digitale dossier van de machine, 
alles zit erin. We zijn een jaar bezig geweest om dit 
te bouwen. Het draait nu bij vijf klanten.’ 

Techniek en software komen steeds dichter bij 
elkaar. TomTom heeft een zakelijke variant waaraan 
software gekoppeld kan worden. Ook de blackbox-
systemen van auto’s bieden mogelijkheden.  
‘We zijn nu bezig om een groenvoorziener te  
koppelen aan de blackboxen van het wagenpark’, 
vertelt Willemsen. ‘Volautomatisch wordt na het 
uitzetten van de motor bepaald waar op de wereld 
de auto is en wie erin zit.’ Van daaruit zijn de  
mogelijkheden legio. Urenregistratie, bijvoorbeeld, 
is een probleem in de branche. ‘Soms worden pas 
in het weekeinde de toto-uitslagen – zo noem ik 
dat altijd – ingevuld. Onze klant wil dat pertinent 
niet meer. Technisch is het mogelijk om de auto 
pas te laten starten als de uren zijn geregistreerd. 
In de praktijk betekent dat voor werknemers  
trouwens alleen even controleren en op OK  
drukken, want het systeem doet alles zelf.  
Ze hoeven zich alleen maar aan en af te melden.  
De mogelijkheden zijn oneindig.’ 

Big Brother
Ligt het gevaar van Big Brother is watching you niet 
op de loer? Werknemers hebben toch ook recht  
op privacy? Willemsen: ‘Ik heb nog geen project 
met mobiele urenregistratie gehad waarbij  
protesten kwamen van de werkvloer. Waarom niet? 
Die blackbox, die normaal heel benauwend was, 
wordt in hun voordeel aangewend. De praktijkman 
is namelijk blij dat hij die hele papierwinkel  
kwijtraakt. Dat is juist heerlijk werken.’

Zeven jaar terug besloot Willemsen met zijn  
compagnon om twintig jaar werk in de prullenbak 
te gooien. Een miljoeneninvestering.  
Nieuwe programmeurs werden in een nieuwe  
ontwikkelomgeving geplaatst. ‘Alles bleek steeds 
meer via mobiel en tablets te gaan. Onze  
technische wereld liet dat niet toe. Ja, we konden 
er wel dingen aan plakken. Dat ziet de klant niet, 
maar dan is het onder water een beetje  

John Willemsen

Techniek en software  

komen steeds  

dichter bij elkaar

DE vIER MODulES vAN INfOGROEN

Groen Vision One   – voor zzp’ers
Groen Vision Office   – tot drie mensen
Groen Vision Professional  – hoveniersbedrijven vanaf zes werknemers en groenvoorzieners
Groen Vision Enterprise  – grote bedrijven met meerdere vestigingen

INTERVIEW
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houtje-touwtje’, vertelt Willemsen.  
‘Veel softwarebedrijven investeren niet meer  
in de diepte. Wij hadden ervoor gespaard.’  
Een bijkomend voordeel bleek achteraf dat 
Infogroen tijdens de crisis werknemers aan het 
werk kon houden en alle aanwezige kennis kon 
vasthouden.  

urenregistratie
Het landschap van uitvoeringen in het open-
baar groen wordt steeds diverser, constateert 
Willemsen. Groenvoorzieners, gemeentes en  
sociale werkschappen klaren klussen in  
wisselende samenstelling en combinaties. 
Sommige gemeentes hebben traditioneel een 
eigen dienst, andere hebben die eigen dienst 
geprivatiseerd. Afvalverwerkers nemen het groen 
erbij. Willemsen: ‘Projectadministratie wordt steeds 
belangrijker. Wij helpen voor- en achteraf met  
calculatie van projecten en tekeningen. Die  
ontwikkelingen gaan nu heel hard. Neem het 
verhaal van uren registreren; dat kun je met aller-
lei programma’s doen. Maar er komen bij ons nu 
bedrijven uit die oude wereld langs die van alle 
rompslomp af willen. Zelfs kleine zelfstandigen, 
want dan hoeven ze op zaterdag of zondag minder 
aan de slag met hun administratie.’   

Willemsen stelt een gewetensvraag: ‘Hoe vaak 
gebeurt het niet dat bij een aannemer de vlag uit 
gaat voor een klus, maar dat er achteraf 30%  
kostenoverschrijding is?’  Dat heeft volgens  
hem alles te maken met tijdige management- 
informatie en direct bijsturen. Met urenregistratie 
kun je perfect ‘handjes’ verwerken. ‘Wij houden 

de uren overeind naar loonwaarde. Een directeur 
moet dus vijf keer zo veel doen als een vakman die 
staat te schoffelen. Dat wordt allemaal inzichtelijk 
gemaakt. Er is geen softwareleverancier die dat zo 
mooi heeft ingebouwd. Hoveniers en groenvoor-
zieners zijn vaak urenfabrieken. Op zondagnacht 
worden volautomatisch overzichten aangemaakt 
en naar de hoofduitvoerder gestuurd, waarna die 
weet wat hem te doen staat.’  

feedback
In de backoffice kunnen werkgevers feedback 
geven: complimenten uitdelen, of meteen  
constateren dat er te lang over het werk gedaan is. 
‘Het hoeft niet, maar het kan. De ene persoon vindt 
dat wel leuk, de andere kan er ‘s nachts niet van 
slapen. Dus soms zet je die functie aan, soms uit. 
De grap is dat je heel directe communicatie krijgt. 
Anders krijgen werknemers pas na vier weken een 
lijst te zien. Dan sta je voor voldongen feiten en is 
weggezakt waar het precies over gaat.’ 

Automatisering is volgens Willemsen een eeuwig-
durend proces. ‘Natuurlijk gaan we naar de 50% 
meer efficiëntie toe groeien. Maar het gaat minder 
hard. We moeten er steeds meer voor doen om die 
resterende procenten binnen te harken. Het leuke 
voor de klant is dat wij heel hard moeten werken 
om het technisch mogelijk te maken, maar dat de 
klant zelf alleen maar de ontwikkelingen in  
de gaten hoeft te houden.’  

Mobiel werken

INTERVIEW

Dan sta je voor voldongen 

feiten en is weggezakt waar 

het precies over gaat

DE DRIE WINStPAKKERS vAN WIllEMSEN

1 Medewerkersportal
De plek waar je uren en meerwerk boekt, 
openstaande acties ziet, acties afmeldt, de 
planning ziet en uitzet en toegang hebt tot 
projectdossiers (inclusief tekeningen).

2 Backoffice
Commerciële medewerkers en calculators  
hebben hun complete kantoor in hun iPad.  
Bij de klant aan tafel worden ze van alle  
informatie voorzien. ‘Dat is niet helemaal waar, 
want ik zie hier dat mijn collega…’ Of: ‘U heeft 
gelijk. Daar gaan we meteen wat aan doen.’ 

3 Klantenportal
Klanten digitaal ontsluiten, zodat ze over de 
schouder mee kunnen kijken in de backoffice. 
Meldingen digitaal oppakken en afmelden 
– een punt op basis waarvan tegenwoordig 
aanbestedingen gewonnen worden. 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5723
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Roel Jansen: ‘Omdat ik voor 
mijn jongens door het vuur 
ga, doen zij dat ook voor mij’
Groenvoorzieningsbedrijf werkt met de menselijke maat en is tóch concurrerend
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Biggelaar Groen is een vreemde eend in de  

bijt, maar niet op een vervelende manier.   

Waar groenvoorzieners soms kampen met  

ongemotiveerd personeel, toont de website  

van Biggelaar een smoelenboek van alle 

werknemers, zowel een portret als een actiefoto 

tijdens het werk. De werknemers ogen  

zelfverzekerd; ze stralen plezier en trots uit.  

Wat is dit voor bedrijf? Stad en Groen spreekt 

met de eigenaar, Roel Jansen.

Auteurs: Santi Raats

INTERVIEW7 min. leestijd

Alle activiteiten staan kort en bondig vermeld, als 
onderschrift bij een prachtige illustratieve foto 
uit de praktijk: plantsoenen schoffelen, zwerfvuil 
verwijderen, bermen maaien, hagen knippen, 
onkruidbestrijding op verharding, bomen snoeien 
en rooien, bomen planten en graffiti verwijderen. 
Iedereen die Biggelaar aanklikt, weet direct met 
wie hij of zij van doen heeft. Het bedrijf wekt een 
eerlijke, positieve indruk. Wie stuurt deze tent 
eigenlijk aan? De directeur-eigenaar is na enig 
zoeken gevonden: hij staat als one of the guys op 
de smoelenpagina, in dezelfde werkkleding als 
de andere jongens. Nergens een vermelding van 
zijn functie, alleen zijn naam. Als je nog een keer 
kijkt, zie je dat Jansen op de werkfoto aan een 
bureau zit. Jansen verklaart: ‘Ik heb moeite om 
teksten te schrijven. Foto’s spreken meteen tot de 
verbeelding. Binnenkort vieren we het 12,5-jarig 
bestaan van de nieuwe bedrijfsvorm van Biggelaar. 
Daarvoor ben ik een bedrijfsfilm aan het maken die 
ook op de website komt. Alle medewerkers komen 
erin voor. Zij vinden het prachtig om eraan mee 
te werken en ze zijn trots. Zo kunnen ze aan hun 
omgeving laten zien waar ze werken, wat ze doen 
en op welke machine ze zitten.’

Grondlegger frens van den Biggelaar
Roel Jansen (37) ging na zijn studie tuin- en  
landschapsmanagement aan de Has aan de slag  
bij Van Helvoirt. Daar werkte hij drie jaar als  
projectleider boomverzorging en als rechterhand 
van de bedrijfsleider. Maar Jansen had ambitie:  
hij wilde een eigen bedrijf leiden. Hij realiseerde 
zich dat het in de groenvoorziening moeilijk is  
om een bedrijf van nul af aan op te starten,  
vooral omdat gemeenten tegenwoordig vragen 
om referentieprojecten. Twaalfenhalf jaar geleden 
wilde Frens van den Biggelaar stoppen met werken 
om meer tijd aan zijn hobby, een eigen arboretum, 
te besteden. Maar hij wilde dat zijn bedrijf op 
dezelfde manier zou worden voortgezet.  
De negen medewerkers vormden feitelijk een 
hechte vriendengroep. Ze stonden allemaal voor 
elkaar klaar en als het zo uitkwam werd er letterlijk 
dag en nacht gewerkt. Als het bedrijf zou worden 
overgenomen, zou de geest van het bedrijf snel 
veranderen door de opgelegde regels. 

Overname
Het was meteen duidelijk dat Jansen en Van den 
Biggelaar hetzelfde wilden. Eind 2002 was de 
overname een feit. Jansen: ‘Voor mij was dit een 
verstandige manier om aan een eigen bedrijf te 
beginnen, want het pand, de machines, het  
personeel en de klanten waren er al. We begrepen 
elkaar goed, omdat ik ook geen voorstander ben 

van veel regels. Ik houd van vlug schakelen en 
flexibel werken.’

Geven en nemen
Flexibel werken, hoe ziet dat eruit in zijn bedrijf? 
‘Het is geven en nemen’, legt Jansen uit. ‘Ik heb in 
dertien jaar tijd nog nooit iemand een vrije dag 
geweigerd. Maar ’s avonds of in het weekend vraag 
ik wel eens iemand om te werken.’ Zijn jongens 
hebben daar geen enkel probleem mee. Sterker 
nog, ze staan graag klaar om aan de slag te gaan. 
Het geheim is waarschijnlijk dat hun leider één  
van hen is en het goede voorbeeld geeft. ‘Als er  
’s avonds gewerkt moet worden, vind ik het niks  
als de jongens in het donker zouden aankomen  
bij een dichte bedrijfsdeur en ik lig op de bank.  
Nee, dan zorg ik dat ik er ook ben’, zegt Jansen.  
‘Ik sta midden in de groep. Ik ben niet bang om 
mijn handen vies te maken. Ook als zij met  
problemen zitten, kijk ik waar ik kan helpen. 
Omdat mijn mensen voor mij klaar staan, sta ik  
ook voor hen klaar.’ 

Mee in de bedrijfscultuur
Er is inmiddels al behoorlijk wat nieuwe aanwas bij 
de club gekomen sinds Frens van den Biggelaar 
met pensioen ging. Hebben zij zich moeiteloos 
aangepast aan de bijzondere bedrijfscultuur van 
Biggelaar Groen? ‘Tegenwoordig hoeven de  
jongens niet meer ’s nachts om twee of drie uur 
te komen werken hoor’, verklaart Jansen, ‘behalve 
als we zout strooien. Maar deze ploeg heeft ook 
alles voor elkaar over. Als iemand zich ziek heeft 
gemeld, dan wordt hij diezelfde of de volgende 
dag opgebeld door een collega die hem aan-
spoort: “Niet te lang ziek blijven, hoor; we hebben 
je nodig. Je bent onmisbaar.” Nieuwe medewerkers 
gaan automatisch in dat werkethos mee.’ 

Prestatieladder Sociaal Ondernemen
Biggelaar Groen heeft een sw’er in dienst, een 
Wajonger en een of twee bbl’ers – dat zijn  
scholieren in een leer-werktraject. Door de loon-
dispensatie van het UWV hoeft het bedrijf hierdoor 
minder loonbelasting te betalen, maar het gaat 
Jansen meer om het gedachtegoed dan om de 
centen. ‘Het is niet eerlijk dat sw’ers en Wajongers 
een stempel opgedrukt krijgen. Deze mensen  
hebben niet extreem veel begeleiding nodig. Als 
ze op de goede plek staan, met goede collega’s om 
zich heen, dan leveren ze goed werk af. Ik zie voor-
al dat ze elke dag blij zijn dat ze kunnen komen 
werken. Thuis zitten vinden ze niks! Ze moeten 
volwaardig meedraaien. Zelf vinden deze  
werknemers dat ook fijn. Ze willen als volwaardig 
gezien en behandeld worden. Als ze erachter 
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komen dat ze maar voor 70 procent te boek staan, 
is dat niet goed voor hun zelfvertrouwen. Om die 
reden hebben we de Wajonger zelf in dienst  
genomen. Het idee dat we hem voor 100 procent 
willen hebben, geeft hem een boost. Hij presteert 
beter! Voorheen presteerde hij voor 70 procent, 
maar nu is hij voor 90 procent een volwaardige 
werkkracht. Het is tijd dat deze mensen van hun 
stigma worden verlost.’ Het bedrijf is gecertificeerd 
voor de Prestatieladder Sociaal Ondernemen. Dat 
levert Biggelaar Groen nauwelijks extra werk op, 
want tegenwoordig zijn bijna alle groenbedrijven 
gecertificeerd voor social return, maar het maakt 
werken wel makkelijker. Jansen: ‘Wanneer wij een 
werk gegund krijgen,  dan kunnen we social return 
makkelijk afvinken. Dat scheelt veel overleg en 
administratie.’ 

Gegroeid uit noodzaak
Zestien man werken er bij het bedrijf. De afgelopen 
periode moest Jansen onverwacht een paar extra 
krachten aantrekken. Biggelaar Groen werd tweede 
bij een aanbesteding en ging gewoon verder met 
zijn werkzaamheden. Op het moment dat de basis-
hoeveelheid werk vol zat, kreeg het bedrijf alsnog 
het werk gegund, omdat er een onherstelbare fout 
was gemaakt in de aanbesteding. ‘We zijn genood-

zaakt om te groeien, maar het was niet mijn  
ambitie’, geeft Jansen toe. ‘Tot voor twee jaar riep  
ik nog dat ik zo klein mogelijk wilde blijven.  
Maar wellicht is deze groei goed geweest.  
Het is makkelijker met deze grootte om direct 
voor gemeenten te werken. In bestekken staan 
tegenwoordig een hoop eisen en referenties. Als 
je te klein bent en te weinig werk en mensen 
hebt, kun je daar niet aan voldoen, ook al heb je 
de laagste inschrijving. De werken worden ook 
steeds groter. Gemeenten bundelen werk en voe-
ren zelf steeds minder uit als regisseur.’ De nieuwe 
Aanbestedingswet met het verbod op clusteren zet 
dus niet veel zoden aan de dijk?  
‘Ik zie geen verandering. Er zitten nog veel mazen 
in de wet, waardoor gemeenten toch kunnen 
clusteren.’  Met een jaaromzet van 2,5 miljoen en 
een winst van 5 tot 15 procent gaat het nu goed 
genoeg met het bedrijf en kan het kwaliteit blijven 
bieden.

Werkterrein
Het machinepark van Biggelaar Groen ligt prachtig, 
midden in het arboretum Den Hooijdonk van Frens 
van den Biggelaar in Den Dungen, dat in totaal 
7,5 hectare groot is en waar 1500 verschillende 
bomen staan. Dat is  nog eens wat anders dan op 

een industrieterrein. De werkzaamheden van de 
groenvoorziener bestaan uit vier of vijf specialis-
mes: onkruidbestrijding door borstelen, boom-
verplantingen, maar vooral boomaanplant met de 
mobiele kraan, graffiti verwijderen met hete stoom 
of overschilderen en groenonderhoud. Voor de 
graffitibestrijding heeft Jansen zelfs een speciale 
stoommachine aangeschaft. Totdat de gemeente  
’s Hertogenbosch besloot te gaan inbesteden 
aan het sociaal werkvoorzieningsschap, bestreed 
Biggelaar Groen de graffiti in de gemeente ruim 
zeven jaar lang met veel succes.

Nieuwe gietrand
Onlangs heeft Jansen een nieuwe gietrand 
bedacht, bestaande uit gevulde juten zakken.  
In Eindhoven lopen momenteel proeven bij bomen 
die door Van den Berk zijn geleverd.  
‘Deze gietranden zijn bedoeld voor bomen in gras 
en in beplanting, niet voor bomen in bestrating’, 
legt Jansen uit. ‘Ik heb deze gietrand bedacht 
omdat er door bemesting vaak een hoop onkruid 
rond de boom groeit, wat concurrentie betekent 
voor de boom. Aanvankelijk had ik één rand van 
jute bedacht, maar daarvan waren de productie-
kosten te hoog. Om enigszins te kunnen  
concurreren met plastic gietranden van 10 euro, 
moest ik naar een standaardproduct toe. Om de 
gietranden te beschermen tegen vandalen, zouden 
ze met houten haringen in de grond geprikt  
kunnen worden.’ Jansen hoeft hier niet rijk mee 
te worden en ligt er ook niet wakker van als een 
andere partij zijn idee oppikt. ‘De gietrand is bij-
zaak voor me. Ik ben geen leverancier. Ik kan het 
ook niet patenteren, want wat ik heb bedacht is 
geen echt product. Deze gietranden zullen niet  

Voorheen presteerde hij 

voor 70 procent, maar nu 

is hij voor 90 procent een 

volwaardige werkkracht.

INTERVIEW



jewel.eu/bor

T 0416 54 07 18

www.weedcontrol.nl

info@weedcontrol.nl

Onkruidbestrijding | 3.0
WeedControl, de Vernieuwers

Air VAriAtOr

Onovertroffen en unieke 
machine in de markt!

70% hergebruik eigen energie 
ADS-functie : Variabele luchtstroom 
functie. Hiermee kunnen oppervlakten 
én (gevel)hoeken of obstakels in één 
werkgang bewerkt worden. Zie ook : 
https://youtu.be/dlnzOFsTVIE 
Gasverbruik slechts 2,5kg p/draaiuur
Laag eigen gewicht
PLC besturing met touchscreen
zeer eenvoudige bediening
CO₂ uitstoot laagste in zijn klasse en 
géén roetuitstoot
Laag investeringsbedrag



61www.stad-en-groen.nl

op grote schaal gebruikt worden, dus een  
financiële meerwaarde zit er waarschijnlijk niet in. 
Het gaat mij erom dat het onkruid rond bomen 
wordt teruggedrongen. Wellicht kan een andere 
partij dit concept oppakken en het verder  
ontwikkelen. Dat zou alleen maar mooi zijn.’

Samenwerking
Eigenlijk opereert Biggelaar Groen volgens Jansen 
meestal als een klein bedrijf, dat regelmatig ook 
opdrachten onderhands gegund krijgt.  
‘We werken vooral voor gemeenten. En of we nu 
voor een goede of slechte prijs werken, we zorgen 
er altijd voor dat we net werk leveren en afspraken 
nakomen. Dat is de reden waarom opdrachtgevers 
graag met ons samenwerken. We koppelen vaak 
terug en dragen ideeën aan. Ruggespraak is wat 
overheden graag zien: dat een aannemer niet 
alleen doet wat er in het bestek staat en hem dan 
smeert.’ Jansens team is ook getraind om deze 
instelling naar buiten uit te dragen. ‘De jongens 
denken mee op de werkplek. Ik krijg geregeld  
telefoontjes met ideeën, zoals het meenemen van 
een andere machine, de volgende dag, omdat de 
klus dan beter en sneller geklaard kan worden.’ 

Jansen controleert weinig. ‘Ik rijd niet langs op het 
werk. Ik moet erop kunnen vertrouwen dat het 
werk goed gebeurt. Als er geen vertrouwen meer 
is, is de basis zoek.’

Administratieve kostenbesparing
Jansens manschappen werken zelfstandig en  
hijzelf doet alle administratie op kantoor.  
‘Ik heb geen kantoorpersoneel omdat ik graag 
overzicht houd en zelf de touwtjes in handen 
houd. Het werk gaat ook efficiënt, op deze manier.  
Ik hoef een factuur maar één keer te zien en  
ik weet al meteen waarover het gaat en of het 
klopt. Niemand hoeft af te tekenen of een bon  
of pakbon te laten zien.’ De minimalisering van 
administratieve handelingen komt ook tot uiting  

in het feit dat medewerkers geen uurstaten of 
weekstrookjes hoeven in te vullen. ‘Dat werkt  
plezierig voor de medewerkers, maar het scheelt 
ook in het inkloppen van gegevens en in  
terugkerende frustraties op dat vlak. Tien minuten 
per dag is genoeg voor mij om op te schrijven  
wie waar een hele of halve dag is geweest en  
met welk materieel.’

Roel Jansen

INTERVIEW
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Godlof dat onkruid niet vergaat. 
Het nestelt zich in spleet en steen, 
breekt door beton en asfalt heen, 
bevolkt de voegen van de straat.

Achter de stoomwals valt weer zaad: 
de bereklauw grijpt om zich heen. 
En waar een bom zijn trechter slaat 
is straks de distel algemeen.

Als hebzucht alles heeft geslecht 
straalt het klein hoefblad op de vaalt 
en wordt door brandnetels vertaald:

`gij die millioenen hebt ontrecht: 
zij kòmen - uw berekening faalt.' 
Het onkruid wint het laatst gevecht.

IDA GERHARDT

Bovenstaand gedicht is mij tot grote troost. Met gif werden we het onkruid 
nooit de baas. Maar met al die alternatieve methoden waar we nu aan  
overgeleverd zijn, ook niet. En dat biedt ons als marktpartij natuurlijk alleen 
maar commerciële kansen. Fijn dat er nu duidelijkheid is. De staatssecretaris 
had “maart 2016” geroepen. En op de valreep van 31e maart werd een verbod 
op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op verhardingen van kracht.

Ere wie ere toekomt. Vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie aan alle 
Grashoff-adepten (voor de niet-ingewijden: De heer Grashoff, Tweede Kamerlid 
van Groen Links, heeft in 2011 reeds een motie ingediend om de toepassing 
van bestrijdingsmiddelen in de groenvoorziening te verbieden).

Na 10 jaar pittige discussie, waarvan we ook in Stad+Groen konden genieten, 
schoven de gedachten steeds verder op. Door tegen gif te zijn was je  
tenminste duurzaam en vooral populair. In emotionele vergaderingen ging  
het vaak om populaire standpunten. “Zodra een gedachte populair wordt,  
vermindert haar diepgang. Het is zoals bij irrigatie: hoe breder het bevloeide 
oppervlak, hoe dunner de waterlaag”, zei Godfried Bomans ooit. Als  
bovenstaande op een dossier van toepassing was is dat het beruchte  
onkruiddossier wel. 

Helaas hebben de mensen die in de maakbaarheid geloven en denken dat ze 
de wereld met duurzaamheidswet- en -regelgeving beter kunnen maken iets 
over het hoofd gezien. Misschien wel dankzij al hun emoties. En dat raakt mij 
emotioneel tot op het bot.

De zaken waar de Grashoff-fans en alle ambtenaren op het ministerie geen 
rekening mee willen (of kunnen) houden betreffen namelijk mijn kinderen  
en mijn buren. Dus dat komt dichtbij! Wat betreft mijn kinderen. Zij worden 
deze zomer op de camping wederom blootgesteld aan het zeer giftige glyfos-
aat. Al stoepkrijtend zullen zij residu tot zich nemen via handjes en mond.  Wat 
betreft mijn buurman. Hij mag nog steeds glyfosaat kopen en zijn hele oprit 
en terras besproeien. Hij gebruikt altijd “lekker veel”, want dan gaat het “goed 
dood”. Tja, hij heeft geen cursus ‘Uitvoeren Gewasbescheming’ gevolgd. Dus 
hanteert hij de stelling “hoe meer, hoe beter”. 

Jullie zijn toch van dat gif spuiten, vroeg een gezellige concullega uit een 
ander deel van het land mij in 2011 tijdens een beurs. Klopt ja! Antwoordde  
ik resoluut. Met 12 quads zijn wij actief met het spuiten van zware chemicaliën 
om tegen dat hardnekkige onkruid op verhardingen te vechten. Ieder jaar 
weer opnieuw. Omdat het onkruid altijd wint. 

Op een enkeling na waren alle collega’s tot vorige week nog actief met  
bestrijdingsmiddelen. Dat is nu over. We hebben verloren.

Maar met opgeheven hoofd verlaten we de arena.
Omdat we als verliezers toch meer omzet gaan maken met onze alternatieve 
wapens en munitie in onze strijd tegen onkruid. 

Maar vooral omdat…
‘onze berekening faalt en het onkruid het laatst gevecht wint’

Wilco Boender
Commercieel manager
Verheij Integrale groenzorg

LOF VAN HET ONKRUID
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Scheuren met sneeuwklokjes
Op klassieke wijze, met paard en wagen, werd onlangs in het parkbos in Haarzuilens een oude traditie nieuw leven ingeblazen: sneeuwklokjes  

scheuren. texelse sneeuwklokjestelers kwamen speciaal naar het nieuwe cultuurbos om vrijwilligers van Natuurmonumenten deze techniek aan te 

leren. Het scheuren is een vorm van vermeerdering, waarbij de kluit met bloembolletjes van bloeiende sneeuwklokjes gesplitst en herplant worden. 

De voorjaarsbodes groeiden al vele jaren op het terrein van golfclub De Haar, waar ze zijn gerooid, vervoerd en vervolgens geplant zijn in het nieuwe 

Parkbos De Haar. De bolgewassen zijn sfeerbepalend op veel oude landgoederen, boerenhoven, evenals in de parktuin van Kasteel De Haar. "vandaar 

dat we in overleg met Natuurmonumenten besloten hebben om deze authentieke sfeer door te trekken naar het parkbos", aldus Prisca Kleijn, directeur 

van de Koninklijke Algemeene vereeniging voor Bloembollencultuur (KAvB).
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Jouw bedrijf is eigenaar van het merk 
GreentoColour. Wat is het voor bedrijf?
‘Ons bedrijf heet Griffioen Wassenaar BV en doet 
eigenlijk drie dingen. We zijn kweker van ongeveer 
750 soorten vaste planten. We leveren aan tuincen-
tra in een aantal landen, met Nederland als thuis-
markt. Daarbij zijn onder andere de bekende grote 
ketens. Daarnaast doen we het ontwerp, de  
levering en de uitvoering van projecten met uit-
sluitend vaste planten voor de openbare ruimte. 
Dit doen we in samenwerking met een aantal 
geselecteerde hoveniers. We nemen complete  

projecten aan, maar zijn in bepaalde gevallen ook 
deelleverancier.’

In steeds meer bestekken worden vaste  
planten voorgeschreven onder de naam  
‘methode Griffioen’ of ‘GreentoColour’.  
voeren jullie dat ook allemaal uit?
‘Het eerlijke antwoord is: nee. Het lijkt wel of wij in 
de afgelopen jaren een soortnaam zijn geworden, 
een manier van werken met het product. Dat is aan 
de ene kant natuurlijk een hele eer, maar we weten 
dat er meer met onze naam gewerkt wordt dan we 

zelf uitvoeren. Het nadeel is dat alles wat we in de 
loop van jaren hebben opgebouwd aan kennis en 
ervaring, zo af en toe verwatert. Men denkt soms 
dat GreentoColour alleen het afmaaien van planten 
in het vroege voorjaar betreft.’ 

Wat kan er dan fout gaan?
‘Wij hebben intern een tijdlang discussie gehad 
over de vraag wat we nou eigenlijk verkopen: een 
methode of een resultaat. We zijn uiteindelijk bij 
het laatste uitgekomen. Het gaat tenslotte om het 
plaatje: langjarig, aantrekkelijk op veel manieren. 

Geld in de bodem investeren 
is niet erg sexy, maar wel 
110% van je resultaat’
Bert Griffioen over GreentoColour en het belang van grond

Jaarlijks kweekt Griffioen Wassenaar miljoenen vaste planten en is betrokken bij een groot aantal projecten. Een van de pijlers is het concept  

GreentoColour, waarmee het bedrijf het gebruik van vaste planten in de openbare ruimte wil stimuleren. Al vier decennia staat Bert Griffioen aan het 

hoofd van deze veelzijdige speler. Na al die jaren weet hij wel het een en ander te vertellen over openbaar groen, vaste planten en het belang van goede 

grond voor een geslaagd project.  
 
Auteur: Ingrid van der Marel
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Dat bereik je door het zetten van een aantal  
stappen, die consequent moeten worden  
afgewerkt.’

Hoeveel stappen zijn er en wat houden ze in?
‘Op een zeker moment hebben we er vier  
gedefinieerd: de juiste plant op de juiste plaats,  
het gebruik van groter plantmateriaal,  
voorbereiding van de grond, en maaien, mulchen 
en mesten in maart. Het kiezen van de juiste plan-
ten is belangrijk om de plant op de langere termijn 
te laten overleven. Het kiezen voor een grotere 
potmaat is voordeliger omdat er minder planten 
per m² geplant hoeven worden. De voorbereiding 
van de grond is van groot belang om de plant 
goed tot zijn recht te laten komen. Wij garanderen 
de opdrachtgever het resultaat van ons concept, 
maar dan moet het onderdeel grondwerk wel vol-
gens onze voorschriften gedaan zijn. Vooral grijze 
aannemers gaan hier wat te gemakkelijk mee om.  

Ook de handelingen in de vierde stap, maaien, 
mulchen en mesten in maart, kunnen beter 
getimed worden.’

Klinkt wel een beetje gefrustreerd … Ben je niet 
aan het betweteren?
‘Dat mag ieder voor zich bepalen. Ik had destijds 
als missie: het terugbrengen van vaste planten in 
de openbare ruimte. Dat lukt heel aardig op veel 
plaatsen; ook door anderen worden mooie  
successen geboekt. Daar is alleen heel veel tijd en 
energie in gaan zitten, en ik kan er slecht tegen dat 
wat opgebouwd is weer snel afgebroken wordt. Ik 
herhaal het nog maar eens: GreentoColour zit zo 
logisch in elkaar; we maken het voor de opdracht-
gever en zijn aannemers zo simpel mogelijk, en 
toch gaan er dingen fout. Wel maaien, niet mesten, 
te hoog maaien, te vroeg maaien, niets aan de 
grond doen, dat soort dingen. En als een  
beplanting dan na een relatief korte termijn 
mislukt, zegt niemand: dit of dat heb ik verkeerd 
gedaan, maar wel: vaste planten is ook niks. Dáár 
strijd ik tegen. Het kan namelijk uitstekend, maar 
wel onder de juiste voorwaarden.’

Je noemt leergeld, je doet dingen anders.  
In hoeverre zijn je inzichten veranderd?
‘Ik hoop dat ik niet overdrijf als ik zeg dat wij met 
onze aanpak in Nederland veel mogelijk  
hebben gemaakt op het gebied van vaste planten. 
Natuurlijk waren we niet de enige; we hadden het 
geluk dat we begonnen toen er bij de gemeenten 
nog geld was. En een aantal ontwerpers van 
wereldformaat heeft heel veel betekend voor de 
populariteit van vaste planten. Ondanks spaarzame 
contacten toch samen opgetrokken, zou ik zeggen. 
Natuurlijk veranderen inzichten; veel van wat we 
in het begin accepteerden, laten we nu niet meer 
gebeuren. Ik hamer er nog maar een keer op: de 
grond. We zijn daar in de beginfase een paar keer 
te snel tevreden mee geweest. Soms constateren 
we nog na jaren een manco en dan gaan we ver 
met garantie. Qua sortiment evolueren we. Nog 
steeds is het allergrootste deel van het sortiment 
dat we voor de tuincentrummarkt kweken totaal 
ongeschikt voor gebruik in de openbare ruimte, 
maar we hebben in tien jaar tijd het aantal  
goedgekeurde soorten verdubbeld.’

ten slotte, onontkoombaar: hoe zie je de  
toekomst van de vaste plant?
‘Niet helemaal zorgeloos. Er verschijnen op meer 
plekken projecten, groot en klein. Dat is heel 
plezierig, maar we komen uit een tijd, zo rond de 
eeuwwisseling, dat het met dit type beplanting 
vrijwel gebeurd was: te duur in onderhoud. Daarna, 

ruwweg de afgelopen tien jaar, is daar verandering 
in gekomen en is er ondanks de krimpende  
budgetten flink geld uitgegeven. Het belang van 
biodiversiteit heeft daar zeker toe bijgedragen. We 
moeten echter wel blijven nadenken. Vaste planten 
verschijnen op veel verschillende plaatsen: roton-
des, stationspleinen, parken, woonwijken, grote 
stukken, kleine vakken. Ik zie daar soms niet veel 
beleid in. Ik denk dat het niet goed is om her en 
der planten “neer te kwakken”. We hebben geluk-
kig een aantal opdrachtgevers die wel een helder 
beleid hebben: bijvoorbeeld de wijken sober hou-
den, de doorgaande routes kleurig; of de rotondes 
heel fraai en de rest wat minder. Dan is er in ieder 
geval een zichtbare lijn. Ik ben wel eens bang dat 
versnippering niet begrepen wordt door de burger. 
Dat je vragen krijgt als: waarom is die straat zo 
mooi en is het bij ons maar troosteloos? 
Hoe dan ook, ik vind het nog steeds heel leuk om 
mensen enthousiast te maken en te zien hoe zij 
complimenten krijgen van hun klant, de burger.  
Of van de burgemeester of de wethouder,  
berichtjes die wij soms vol trots doorgestuurd  
krijgen. Daar doe je het toch voor?’

ACHTERGROND7 min. leestijd

Bert Griffioen

'Onder de juiste 

voorwaarden voldoen 

vaste planten uitstekend'
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‘Ik kan er slecht tegen dat 

wat opgebouwd is weer 

snel afgebroken wordt’

GreentoColour zichtbare lijn

DE vIER StAPPEN vOOR EEN AANtREKKElIJK EN lANGDuRIG RESultAAt, 
vOlGENS GRIffIOEN WASSENAAR: 

1. De juiste plant op de juiste plaats
‘Dat klinkt eenvoudig, maar wordt snel een holle kreet. Een plant houdt het op de meeste plekken best 
even uit, maar het gaat juist om de lange termijn. Daar is in het verleden leergeld voor betaald, waarbij 
ook het extremere weer van de afgelopen jaren een rol speelde. Dat heeft ons voorzichtiger gemaakt bij 
sortimentskeuzes, terwijl aan de andere kant het gebruikte sortiment juist uitgebreid moet worden om 
vernieuwend te blijven. Ik zie duidelijk dat onze beplantingen van nu verschillen van die van een paar jaar 
geleden, terwijl de kosten van beheer lager of gelijk zijn.’ 

2. Het gebruik van groter plantmateriaal. Griffioen Wassenaar kweekt alles in 11 cm-pot
‘Ik geloof in die maat, hoewel we het ons er niet altijd makkelijk mee maken. Een opdrachtgever moet niet 
zelden prijzen vergelijken en voor de – op het eerste gezicht – goedkoopste oplossing gaan. In alle eerlijk-
heid: dan is 11 centimeter de verliezer. Alleen: als je even verder kijkt, zie je dat een 11 centimeter-pot met 
acht stuks op de m2 een vergelijkbaar resultaat geeft als twaalf in de maat pot 9. Als opdrachtgever betaal 
je bij pot 9 dan 50% meer aan plantkosten. Ook watergeven is vrijwel nooit nodig bij de grotere buffer in 
de potkluit bij pot 11, terwijl het bij een kleinere potmaat een standaardpost is. Als je dat soort zaken bij 
elkaar optelt en even doordenkt, blijkt een grote maat voordeliger dan een kleine.’
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ACHTERGROND

‘Gewoon meedenken  

met de natuur; 

dat is eigenlijk alles’

Maaien, mulchen, mesten in maart.

3. Voorbereiding van de grond
‘Wij komen uit de kwekerij en weten hoe  
belangrijk het juiste groeimedium is. Eigenlijk 
is een investering in plantmateriaal niet af als 
je niets aan de grond kunt doen. Ga er bij vaste 
planten van uit dat het in Nederland gekweekte 
sortiment het gemiddeld op iedere grondsoort 
wel doet. Althans: in leven blijft. Het probleem is 
alleen dat je op zandgrond bijna altijd te weinig 
organische stof in de grond hebt. En op de klei zie 
je dat planten het vaak moeilijk hebben bij het  
uitbreken uit de potkluit, simpelweg door het  
verschil tussen het substraat van de kwekerij en 
de nieuwe omgeving waarin ze geplant worden.’

‘In het begin werkten we het zand en de klei  
op met bodemverbeteraars op basis van  
champignonmest. Op het zand voor de  
organische stof, op de klei om de bodem een 
tijdlang goed luchtig te maken om de hergroei te 
vergemakkelijken. Het is dan wel van belang dat 
de bodemverbeteraar, die scherp is, goed door-
gewerkt wordt, en dat er een mooie bouwvoor 
van 25 tot 30 centimeter gemaakt wordt. Dat gaat 
alleen met een spitfrees. We ontdekten in die 
tijd dat veel aannemers geen spitfrees hadden 
en met een gewone frees werkten, waardoor het 
materiaal te ondiep verwerkt werd. Dat leverde te 
vaak schade op. Zo zijn we op het idee gekomen 
om kant-en-klare mengsels te maken, afkomstig 
van een paar leveranciers (de klant mag kiezen), 
om het doorwerkprobleem op te lossen. In onze 

eigen mengsels kan direct geplant worden; het 
hoeft niet te worden doorgewerkt. Het voordeel is 
dat we in die grond veel organische stof kunnen  
stoppen, een voorwaarde voor een lange levens-
duur van de beplanting. Gaandeweg ontdekten 
we hoe belangrijk dit punt is. Als het  
organischestofgehalte onder een kritisch punt is 
gezakt, stopt een plant vaak gewoon met groeien 
en is ook bijna niet meer aan de gang te krijgen. 
Geld in de bodem investeren is niet erg sexy, 
maar, zo zeg ik tegenwoordig, het is 110% van je 
resultaat.’

‘Om die reden zetten we in onze offertes een 
hoofdstukje ‘controle grondwerk’ als wij bij  
projecten niet zelf het grondwerk doen. Wij 
garanderen de opdrachtgever het resultaat van 
ons concept, maar dan moeten we wél kunnen 
zien dat het onderdeel grondwerk volgens onze 
voorschriften gedaan is. Helaas is daar nog wel 
eens iets op aan te merken. Met alle respect, 
vooral grijze aannemers vinden het algauw 
goed. Als de ondergrond niet deugt, gaan we er 
niet op planten. Grond voorbereiden is dus iets 
anders dan er een zwart kleurtje op aanbrengen. 
Je planten moeten echt in een opgemaakt bed 
terechtkomen.’

4. Maaien, mulchen, mesten in maart.  
Griffioen Wassenaar noemt het de vier M’s. 
‘Vaak wordt het niet goed begrepen, maar juist de 
mulch levert na omzetting kostbare organische 
stof op. Het is logisch dat grotere opdrachtgevers 
na verloop van tijd een machine aanschaffen 
en zelf gaan maaien, maar vaak zie ik dan na de 
bewerking het maaisel ‘netjes’ afgeharkt worden. 
Onbegrijpelijk, het is goud voor de grond! Of men 
maait ‘alvast’ in februari; dan is het maar netjes. 
Terwijl je juist moet wachten tot het eerste groen 
op de planten staat. Dat moet er vanaf; dan  
activeer je de tweede set knoppen van de plant 
en ververs je het gewas. Gewoon meedenken  
met de natuur; dat is eigenlijk alles.’

Tot slot. Met een beplanting volgens 
GreentoColour gaat het niet om ‘aanbrengen en 
onderhouden’ maar ‘aanbrengen en dicht laten 
groeien' en het slim omgaan met de beplanting. 
In de praktijk zien we de beste, dus eenvoudigste, 
resultaten als een hogere maar korte frequentie 
van onderhoud aangehouden wordt.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5726
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De kogel is door de kerk…
Het verbod op chemie op verhardingen treedt in werking

Het verbod op professioneel gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen treedt officieel in werking. Dat betekent dat 

iedereen hard aan de slag moet om de transitie naar chemievrij onkruidbeheer op verhardingen te maken. Stad + Groen vroeg partijen naar een eerste 

reactie en stelde de vragen: wat betekent het verbod voor jullie, hoe gaan jullie erop anticiperen en hoe worden groenbeheerders geholpen?  
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INTERVIEW12 min. leestijd

EGbErt roozEn, DirEctEur VHG
‘Het is goed dat er nu duidelijkheid is. Het nieuwe 
groeiseizoen is van start gegaan. De discussie 
over een mogelijk verbod op het gebruik van 
glyfosaat op verhardingen heeft jaren geduurd. 
Ondernemers weten nu eindelijk waar ze aan toe 
zijn. Belangrijk is, dat ook klanten zich realiseren 
dat het verbod vanaf nu geldt en dat er een 
omschakeling moet plaatsvinden. Hier ligt een rol 
voor ondernemers om te adviseren over  
alternatieve methoden, beheer en budget.’

‘Nu het verbod een feit is, ligt er voor 
Branchevereniging VHG vooral een taak wat 
betreft het monitoren van de praktische uitwer-
king van het verbod. Zijn er knelpunten en hoe 
lossen we die op? Dit is informatie die we onder 
de aandacht van de politiek moeten blijven 
brengen. Het verbod is wat mij betreft geen een-
richtingsverkeer. Ondernemers en opdrachtgevers 
moeten het verbod naleven en naar oplossingen 
zoeken, maar ook voor de overheid als wetgever 
blijft hierin een rol. Ik hoor graag van ondernemers 
waar zij tegenaan lopen en met welke boodschap 
ik naar Den Haag moet gaan. Het gaat mij er dan 
niet om het toelaten van glyfosaat weer mogelijk 
te maken, maar vooral om ervaringen terug te 
koppelen en ruimte te maken voor alternatieve 
milieuvriendelijke onkruidbestrijdingsmethoden.’ 

‘We hebben in de afgelopen periode, onder 
andere samen met Stadswerk, al informatie-
bijeenkomsten georganiseerd over de uitwerking 
van het gebruiksverbod van glyfosaat op  
verhardingen. Als daar bij onze achterban  
behoefte aan is, dan blijven we dat doen. Als VHG 
organiseren we regelmatig regionale studie- 
clubs voor groenvoorzieners, waarbij ook 
opdrachtgevers van harte welkom zijn. Daarnaast 
beantwoorden we vragen via onze VHG-
Ondernemershelpdesk.’

KEES torn broErS, SiGHt LanDScapinG
‘Onze reactie is positief; hier hebben we lang op 
gewacht. Het is goed dat er definitief duidelijkheid 
komt, zodat innovaties, ontwikkeling en  
investeringen niet geremd worden door de  
discussie over wel of niet chemie. Er is nog wel  
wat onduidelijkheid over alle randvoorwaarden en 
de exacte ingangsdatum, maar ik ga ervan uit dat 
hier snel een vervolg aan wordt gegeven.  
Wij hebben ons al jaren voorbereid en hebben 
veel geïnvesteerd in alternatieve methoden en 
aanpak. Iedereen wist dat dit eraan zat te komen. 
Als je nu nog wat moet regelen, loop je achter  
de feiten aan. Ook de meeste opdrachtgevers  
hebben het al geregeld. Er zijn opdrachtgevers  
die tot het laatste moment hebben gewacht; wij  
hebben hierop geanticipeerd door extra capaciteit 
te reserveren, zodat wij ook hen van dienst  
kunnen zijn.’
  
‘Ik denk dat het goed is om de discussie nu te ver-
leggen naar de ontwikkeling van nog efficiëntere 
methoden, het geven van invulling aan preventie, 
een andere inrichting en een integrale aanpak van 
de openbare ruimte. Deze discussie is gelukkig al 
op gang gekomen, maar krijgt hiermee hopelijk 
een nieuwe impuls.’

Jan VriJ, aH VriJ
‘Ik vind: áls het chemievrij kan (en ja, het kan), 
dan moeten we het ook chemievrij doen. Maar 
het belangrijkste is dat er nu duidelijkheid is voor 
iedereen. Wij gaan niks anders doen dan we al 
deden. We hebben geïnvesteerd in verschillende 
methodes: mechanisch en twee thermische 
methodes. Hoe wij groenbeheerders helpen?  
Door te doen wat we beloven. Onkruidbestrijding 
valt en staat met goed vegen, zowel op straat als 
op de stoep.’

GErarD VELS, MarcEL Van DycK 
‘Het verbod kwam er toch nog snel, helemaal 
omdat het naar verwachting direct zal ingaan.  
De onkruidbestrijdingsmachines zijn zo populair, 
dat ze nu al bijna niet aan te slepen zijn. We gaan 
hier natuurlijk op anticiperen door de produc-
tie op te voeren en nog veel harder te werken. 
Daarnaast gaan we de groenbeheerder helpen 
waar we kunnen, op alle mogelijke manieren die in 
ons bereik liggen! We hebben immers een oplos-
sing voor zeer efficiënt chemievrij onkruidbeheer, 
met behulp van uiterst moderne werktuigdragers 
van Multihog. Kortom: rust en kalmte bewaren en 
gewoon hard aan het werk gaan om de transitie 
tot een succes te maken!’
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Goof riJnDorp, braS fiJnaart
‘Tot voor kort was het onduidelijk wanneer het 
verbod van kracht zou worden. Nu weten we 
waar we aan toe zijn. Bras Fijnaart is al geruime 
tijd actief in het uitvoeren van niet-chemische 
onkruidbestrijding in openbare gebieden. Al 
heel wat jaren heeft het bedrijf een vloot borstel-
machines aan het werk. Met het verbod van 
Roundup op verhardingen in zicht is er afgelopen 
najaar geïnvesteerd in de nieuwste hetelucht-
apparatuur om onkruid te lijf te gaan.’

‘Bras Fijnaart gelooft in een geïntrigeerde aanpak 
van onkruidbestrijding. Voorkomen dat de opper-
vlakte een voedingsbodem wordt voor onkruid 
door een goed veegbeleid, eventueel aangevuld 
met een borstelronde vroeg in het jaar, en het  
met hete lucht bestrijden van jong onkruid  
gedurende het groeiseizoen, dat zijn de belang-
rijkste onderdelen van de geïntegreerde aanpak. 
Ons bedrijf neemt dat graag volledig over van de 
opdrachtgever en is klaar voor de toekomst. Van 
het informeren van bewoners tot het aanleveren 
van managementrapportages voor het gemeente-
bestuur: ons bedrijf neemt het graag over van de 
opdrachtgever en zal het op een gedegen wijze 
uitvoeren. Met de juiste aanpak hoeft het verbod 
van Roundup geen negatieve gevolgen te hebben 
voor de beeldkwaliteit van verhardingen. Pak het 
bestrijden van onkruid structureel aan!’

EriK brEtVELD, WaVE EuropE
‘Het heeft langer geduurd dan verwacht, maar 
Wave is er altijd van overtuigd geweest – en heeft 
daarover ook altijd als zodanig gecommuniceerd 
– dat het verbod er zou komen in 2016. Concreet 
betekent het verbod dat wij doorgaan op de 
ingeslagen koers van het ontzorgen van de markt, 
en dat we zelfs verder gaan opschalen. Wave 
biedt al de beste TCO met zijn machineportfolio. 
Daarnaast is heetwatertechnologie een duurzame 
techniek, en komen we in 2016 met een nieuwe 
range aan producten op het gebied van duurzame 
gas- en batterijoplossingen, evenals doorontwik-
kelingen van de sensortechnologie. Wij helpen 
de klant al: we leiden hem op in het omgaan met 
ons machineportfolio, we delen onze knowhow 
over de manier waarop je dat kunt inzetten, we 
wijzen op onze techniek enzovoorts. Onze klant 
krijgt niet alleen een machine, maar een heel “con-
cept”, waarin techniek, kostprijs per m2 en service 
belangrijke aandachtspunten zijn.’

‘Wave is klaar voor de volgende groeifase, omdat 
we er nooit aan getwijfeld hebben dat deze stap 
gezet zou worden door de politiek. Er is heel veel 
geld geïnvesteerd en uiteindelijk verloren door de 
“gifjongens”, alleen maar uit eigenbelang, niet uit 
maatschappelijk belang. De gemeenten en dienst-
verleners die hier niet op geanticipeerd hebben, 
zullen nu versneld hun visie moeten ontwikkelen 
en meters moeten maken.’

Eric pLaDDEt, GrEEnEnGinEErS 
‘Voor ons betekent dit ook meer duidelijkheid ten 
opzichte van onze opdrachtgevers in de openbare 
ruimte. Persoonlijk ben ik er heel content mee dat 
het verbod er nu is. We kunnen nu als sector ver-
der gaan bouwen aan een chemievrije openbare 
ruimte. De doorontwikkeling van de verschillende 
technieken kan nu verder uitgebouwd worden. 
Concreet betekent dit voor ons dat we die ontwik-
kelingen op de voet volgen en dat we gemeenten 
gaan adviseren over chemievrij beheer van hun 
openbare ruimte.’ 

‘De groenbeheerder heeft behoefte aan een 
goed en onafhankelijk advies over het chemievrij 
beheer van de openbare ruimte. Wij kunnen daar-
bij ondersteuning bieden en daarnaast helpen 
met een goede budgetraming, heldere contracten 
voor de uitvoering van chemievrij beheer van 
de openbare ruimte en een goede begeleiding/
coaching van de groenbeheerder. Chemisch 
bestrijden van onkruid werd vaak op basis van 
frequentie uitgevoerd. In de meeste gevallen moet 
er nu een omschakeling plaatsvinden van werken 
op basis van frequentie naar beeldgericht wer-
ken. Dat vergt een andere werkwijze, ook in het 
toezicht; daarbij kunnen wij de groenbeheerder 
ondersteunen.’    
 
‘We merken dat de markt erg onrustig is. Machines 
zijn niet aan te slepen. Aannemers bouwen 
daarom meer risico in bij aanbestedingen, wat 
heel begrijpelijk is, maar wat tot gevolg heeft dat 
gemeentes vaak in de problemen komen met 
hun budgetten. Daarnaast zie je dat gemeentes 
verkeerd zijn voorgelicht en onkruidbeheer op 
verhardingen met te krappe budgetten aanbeste-
den. Kortom, ik hoop dat deze onrust van korte 
duur is en dat we op niet al te lange termijn kun-
nen genieten van een mooie en schone openbare 
ruimte, die steeds chemievrijer wordt.’
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INTERVIEW

WiLco boEnDEr, VErHEiJ intEGraLE 
GroEnzorG
‘Goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is. Man, 
man, man, wat een beladen dossier was dit de 
afgelopen tien jaar. Maar ere wie ere toekomt. 
Felicitaties aan alle Grashoff-fans. De linkse kerk 
met zijn groene vooruitgangsgeloof heeft gewon-
nen. Overigens vind ik het fijn dat mijn kinderen 
op de camping nog wel glyfosaat van de straat 
kunnen blijven likken en mijn particuliere buur-
man lekker een overdosering mag blijven spuiten.’

‘Gemeenten en grote overheidsklanten waren de 
afgelopen jaren al overgegaan op alternatieve 
methoden. Er is dus ervaring genoeg met hete 
lucht, heet water en het traditionele handpluk-
werk. We hebben dit thema de afgelopen jaren 
al veel besproken bij onze klanten aan tafel. De 
komende weken gaan we met het besluit onder 
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alternatief te verwijderen. Met de daarbij komende 
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voor alle nieuwe alternatieven en een bijdrage 
leveren aan de communicatie met gebruikers 
van terreinen en openbare ruimten. Verder is er 
genoeg over geschreven en gesproken. Geen tijd 
meer voor discussie; dossier gesloten. Het seizoen 
gaat beginnen; we gaan nu volle bak aan de slag. 
Ik kijk wel uit naar jurisprudentie over de  
uitzonderingen …’

GoDfriED ViS, antEa Group
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consequenties van dit besluit. Ook zien we dat de 
onderhoudscontracten aangepast worden.  
We willen groenbeheerders helpen met onze 
expertise en ondersteuning door GBI met zijn apps 
en kennisbank, en met beheerplannen en onder-
houdscontracten. We gaan echt een nieuwe fase 
in. Ik ben benieuwd of dit de doorbraak is in het 
thema circulaire economie. En of dit voor 
gemeenten aanleiding is om met bewoners in 
gesprek te gaan, om te voorkomen dat zij zelf het 
stoepje schoon gaan spuiten met gif uit het  
tuincentrum.’

iVo DE Groot, WoLtErincK
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dragers. Deze zijn vanaf eind april te huur.’
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MEnno LooMan, Hoaf infrarED 
tEcHnoLoGy
‘Niet-chemisch onkruidbeheer is de afgelopen 
jaren langzaam geïntegreerd in het groenbeheer. 
Het politieke proces voorafgaand aan het verbod 
heeft Hoaf gebruikt om met een aantal innova-
tieve producten te komen, waaronder de Hoaf 
WeedAir en de Hoaf WeedSteam. Ook de markt is 
qua denk- en handelwijze nu zover dat men kan 
overstappen op niet-chemisch onkruidbeheer.  
Al zullen er zeker een aantal partijen zijn die dit 
verbod niet zo snel hadden verwacht. Zij zullen  
nu snel moeten schakelen.’

‘Hoaf is al sinds de jaren tachtig sterk vertegen-
woordigd op de Nederlandse en Europese markt. 
Deze markten zijn de laatste jaren sterk groeiende. 
Hoaf heeft op het komende Nederlandse verbod 
geanticipeerd door afgelopen winter de productie 
aanzienlijk op te voeren. Wij kunnen de meeste 
modellen Hoaf-onkruidbranders en heteluchtap-
paraten uit voorraad leveren. Zo niet, dan zijn ze 
op korte termijn leverbaar. Het Hoaf-programma is 
zeer breed wat betreft modellen en werkbreedtes. 
Voor praktisch elke toepassing en elke situatie 
heeft Hoaf een technische oplossing voor de 
groenbeheerder. Daarnaast biedt Hoaf persoonlijk 
advies, door zijn opgebouwde kennis beschikbaar 
te stellen. Niet elke technische oplossing is  
namelijk altijd geschikt.
We werken tevens samen met stakeholders, die 
met hun kennis eveneens groenbeheerders van 
advies kunnen voorzien.’

baStiaan punt, punt bV
‘Duidelijkheid; de markt weet nu eindelijk  
definitief waar ze aan toe is. Linksom of rechtsom, 
er is duidelijkheid voor iedereen. Leveranciers, 
opdrachtnemers en opdrachtgevers weten nu 
wat de spelregels zijn’, aldus Bastiaan Punt. ‘Veel 
gemeenten hebben begin dit jaar al de stap gezet 
om een transitie door te voeren en hun budgetten 
aan te passen. Wij hebben hierop geanticipeerd 
door meer machines aan te schaffen, om klaar 
te staan voor het groeiseizoen. We gaan groen-
beheerders helpen door veel advies te geven aan 
gemeenten die de overgang nog moeten maken, 
die daar niet of nauwelijks in geïnteresseerd 
waren, maar nu wel moeten. Het is opvallend  
hoeveel gemeenten zo laat nog een en ander  
willen gaan ‘regelen’, maar eigenlijk niet weten wat 
niet-chemische onkruidbestrijding kost.  
Het verbod zat er toch duidelijk al een aantal jaren 
aan te komen.’

bErt Van Loon, WEED controL 
‘We zijn verheugd dat er nu eindelijk duidelijkheid 
is. Het besluit werd meerdere keren uitgesteld, 
waardoor de waan werd gewekt dat het ‘de  
volgende keer ook wel uitgesteld zou worden’.  
Nu het zwart op wit staat, is er eindelijk duidelijk-
heid voor de markt. Dit merken we ook aan  
reacties uit de markt. Voor ons betekent het ver-
bod een enorme groei. Je ziet al enige tijd dat 
mensen gaan investeren in chemievrij beheer. 
De signalen waren immers duidelijk: Kamerleden 
waren het met elkaar eens en er werden verschil-
lende Green Deals uitgezet. Sinds december is 
alles in een stroomversnelling geraakt en hebben 
we opgeschaald. Mijn gevoel zegt dat 60 à 70  
procent van de partijen al overgeschakeld is op 
chemievrij beheer. Een klein aantal klampte zich 
vast aan de hoop dat het niet door zou gaan, 
maar alles wees erop dat dit wel het geval was. 
Diegenen die nu nog moeten schakelen, zijn 
eigenlijk te laat.’ 

‘Anderzijds zetten we in op kennis: wat is de juiste 
aanpak? Wat betreft ondersteuning van groenbe-
heerders zetten we ook in op meer integraliteit. 
Er moet meer nagedacht worden over wat er in 
de openbare ruimte als geheel moet gebeuren. 
Thermische en mechanische onkruidbestrijding, 
maar ook andere werkzaamheden, zoals het oprui-
men van bladafval en het reinigen van straatkol-
ken, horen hier allemaal bij. Door deze werkzaam-
heden op elkaar af te stemmen, kun je efficiënter 
werken en besparen op kosten. Partijen die erop 
voorgesorteerd hebben, hebben dit onder con-
trole. Het is zaak dat partijen die nu omschakelen, 
ook op die manier gaan werken. Er zijn gemeentes 
die tot het allerlaatste moment hebben gewacht, 
waardoor sommige aannemers hier in een korte 
tijd mee aan de slag moeten.’
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coEn VErHELSt, MEcLEan
‘De overheid is er al jaren mee bezig en op een 
gegeven moment weet je: dit is een gelopen 
race. Ik twijfel wel of de markt erop voorbereid 
is. Je merkt dat veel mensen lange tijd dachten 
dat het wel los zou lopen. Bovendien wordt er 
vaak gedacht in oude patronen. Zo zie je vaak 
dat mensen die voor de eerste keer kennismaken 
met bestrijdingsmethoden op basis van heet 
water, verbaasd zijn dat het waterverbruik hoger 
ligt dan bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
Daarnaast wordt vaak gedacht dat je bij deze 
methode een heel brede machine nodig hebt, 
liefst met uitschuifbare spuitbomen. Dergelijke 
denkwijzen stammen uit het tijdperk van che-
misch bestrijden en zijn fundamenteel onjuist.’

‘De komende tijd zorgen we ervoor dat de markt 
ons kan vinden. We merken al maanden dat de 
vraag stijgt en hebben de productie opgeschaald. 
Ik denk dat de vraag in het eerste kwartaal van dit 
jaar met zo’n 400% is toegenomen, wat overigens 
ook valt te verklaren door het feit dat wij relatief 
kortgeleden gestart zijn met Aqualutions. Ook 
gaan we de komende tijd, net als eerder, veel tijd 
stoppen in informatievoorziening, bijvoorbeeld 
door presentaties over alternatieve manieren van 
beheren, waarbij we niet alleen onze producten, 
maar een breed scala aan informatie behandelen. 
Ook zorgen we dat de dealers van de hoed en de 
rand weten. Overigens wordt vaak gedacht dat de 
kosten van alternatieven afhankelijk zijn van de 
keuze voor een bepaalde techniek. Maar omdat 
wij bijvoorbeeld gekozen hebben voor het gebruik 
van aardgas, kan deze methode zelfs goedkoper 
zijn dan borstelen of branden. Bij de kosten moet 
je dus kijken naar de specifieke machine, niet per 
se naar de categorie waarin het apparaat valt.’

Jan pLooiJ, JEan HEybroEK
‘Als leverancier van onkruidbestrijdingsmachines, 
maar ook voor onze afnemers, zijn wij blij dat er 
duidelijkheid is over de kant die we op moeten. 
Voor ons betekent dit extra drukte, maar het is 
ook een stimulans om onze afnemers zo goed en 
snel mogelijk te helpen aan de machines die ze 
nodig hebben. Op deze ontwikkeling hebben we 
eind vorig jaar al proberen in te spelen, door meer 
machines en apparatuur op voorraad te nemen. 
Wij willen groenbeheerders helpen door goede 
machines te leveren met een acceptabele levertijd, 
voor zover mogelijk. Wij zouden graag ook bij de 
terreinbeheerders en opdrachtgevers van onze 
klanten iets meer begrip willen zien, met name 
voor de aannemers die nu moeten overschakelen 
op chemievrij beheer.’

ELSa LouWErSE, croW
‘De CROW-online kennismodule “Onkruid en 
verhardingen” biedt handvatten voor onkruid-
werend ontwerpen om te kunnen voldoen aan 
de nieuwe eisen. In de zomer van 2015  
introduceerde CROW in deze kennismodule  
ontwerpvoorbeelden voor onkruidwerende  
verhardingen. Deze ontwerpvoorbeelden  
bieden ontwerpers, bestekschrijvers en beheer-
ders inspiratie om onkruidproblemen te voor- 
komen, de juiste materiaalkeuze en detail-
inrichting te maken en een goede procesgang 
te verankeren in de organisatie. Deze ontwerp-
voorbeelden (in de vorm van factsheets) geven 
inzicht in de kansen bij planontwikkeling, de 
kansen bij technisch ontwerp en beheer en 
verankering in beleid en proces. Ze bieden 
ondersteuning bij het zoeken van geschikte 
maatregelen en voorzieningen. Dit vergemak-
kelijkt de keuze voor een bepaalde maatregel 
of verhardingssoort op een bepaalde locatie of 
in een bepaald gebiedstype. Daarnaast vindt de 
gebruiker in deze factsheets voorbeeldoplos-
singen die vaak al in de praktijk zijn toegepast en 
getoetst. Hiermee wordt hij op een denkspoor 
gezet. De aangereikte oplossingen zijn bedoeld 
als voorbeeld en inspiratiebron om te worden 
geïmplementeerd in ontwerp, inrichting en 
bestekken.’

be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5727
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HuSQVarna fLEEt SErVicES™:
Dé sleutel tot het optimaliseren van uw machinepark en winstgevendheid

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

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

Hoe werkt het? Een voorbeeld.
Stelt u zich eens voor dat de sensor van uw frontmaaier een bericht stuurt dat 
er over 25 uur een onderhoudsbeurt dient plaats te vinden. Hetzelfde bericht 

kan ook worden verzonden naar de dichtstbijzijnde Husqvarna Dealer, dit 
zorgt voor een voorsprong zodat de benodigde onderdelen alvast besteld 
kunnen worden of indien het noodzakelijk is om tijd in te plannen voor de 
onderhoudsbeurt. U bent dus in staat om een   servicebeurt in te plannen. 
Dit houdt in dat u proactief onderhoud in kan plannen en voorkomt hierdoor 
stilstand van de machine.

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

Jool-Hulstraat 22

1327 HA Almere

T: +31 (0) 365210000

info@husqvarna.nl

www.husqvarna.nl
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aquacostore binnen het nieuwe concept Klimaat(p)roof van 
Leven op Daken.
Waterdaken
Een overvloed aan water in onze stedelijke omgeving kan, zonder dat wij hier-
op voorbereid zijn, voor enorme schade zorgen. Om groendaken een grotere 
en wetenschappelijk onderbouwde rol te laten spelen in het stedelijk water-
beheer, is een omslag nodig van groene naar groen-blauwe daken. Daken die 
gericht zijn op welzijn van de mens en water Klimaat(p)roof opslaan. Recente 
onderzoeken wijzen de weg naar hoe dit kan worden ingevuld. Leven op 
Daken stuurt aan op volledig geïntegreerd gebruik van dit water binnen de 
keten van duurzame gebouwen en woningen, met tevens het doel extra bio-
diversiteit in stedelijke omgeving te ontwikkelen. Begroeide daken, rijk aan 
biodiversiteit, vangen fijnstof, reguleren de gebouwtemperatuur, verkoelen de 
stad en zien er mooi uit. Ook houden ze een deel van het regenwater vast, ver-
dampen dit of voeren dit vertraagd af. Dit overtollige water is van essentieel 
belang om voor hergebruik in te zetten.  

techniek
AquaTec en AquacoStore
Het AquaTec AT 45-systeem van ZinCo bestaat uit een drainageplaat met 
druppelslang die permanent water bergt onder de daktuin. De totale water-

buffering van het systeem varieert hierdoor van minimaal 65 liter/m² tot wel 
225 liter/m².  Hiermee kan overtollig water na reiniging worden hergebruikt in 
de daktuin en kan in detail een enorme besparing doorgevoerd worden in de 
opbouwhoogte en gewichten van het begroeide dak. Bij een ontwerp van een 
grasdak (gazon) wordt al 80 kilo/m² en 100 mm opbouwhoogte bespaard. 

Met AquacoStore van partner AquaCo wordt overtollig regenwater in een met 
schelpen gevulde buffer opgeslagen. Zuivering vindt plaats door dezelfde 
schelpen en een fijn mineraal filtermateriaal. Het regenwater wordt zo geschikt 
gemaakt voor hergebruik in en rondom het pand. Met deze verfijnde techniek 
ontstaat water dat voldoet aan het infiltratiebesluit en kan hergebruikt worden 
als was-, blus- en spoelwater voor toiletten en water via watergeefinstallaties 
voor tuinen, gevels, vijvers en het begroeide dak; toegepaste technieken die 
ook nog eens extra beloond worden vanuit Breeam en GPR scores, Mia Vamil 
regelingen, gemeentelijke subsidie en rechtstreek besparingen genereren, 
niet alleen op eigen watergebruik, maar bijvoorbeeld ook op gemeentelijke 
rioolheffingen en waterschapsbelasting. Bovendien voldoet de gebruiker aan 
de wettelijke randvoorwaarden op het gebied van verantwoord waterbeheer, 
watertoets, én er is een grote maatschappelijke meerwaarde.

Aquaco BV 

Voltweg 1

6662 PT  ELST  NL

T: +31 (0) 481 377 177 

info@aquaco.nl

www.aquaco.nl
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Belichting van de hoogste fontein van Nederland.

‘Kleuren staan voor Léven!’
Verlichting van stedelijke waterpartijen in een nieuw licht

Gemeenten denken voor de belichting van hun vijvers, fonteinen of water-
partijen nog in wit licht, soms in warm wit licht. Ton Fontijn van Auga is een 
groot voorstander van het brengen van kleur in stedelijk gebied. Dit kan door 
stedelijk water met kleur op te lichten. 

In de recreatieplas De Binnenschelde in Bergen op Zoom lichten zes RGB (rood 
groen blauw, waaruit alle kleuren kunnen worden gevormd)-schijnwerpers de 
hoogste fonteinstraal van Nederland, van 50 meter hoog, op in kleur. Ook voor 
het gebouw Beeld en Geluid in Hilversum wordt de waterpartij al jarenlang 
verlicht met negen RGB-ledlampen van elk 40 Watt.

‘Het wordt tijd dat we ons stedelijk gebied opfleuren met kleur. Kleur staat 
voor ‘leven’, voor ‘vrolijkheid’!,’ aldus Ton Fontijn van Auga. Auga is 
Fontana-importeur in Nederland van hun onderwater RGB-schijnwerpers met 
led-lampen. ‘Led-lampen worden beoordeeld op aanschafkosten door de 
levensduur, het stroomverbruik en de vervanging te berekenen, maar zijn nog 
te onbekend met de fantastische ambiance die kleurenled in een waterpartij 
genereert.’

De Fontana onderwater led-lampen hebben een feitelijk onbeperkte
 levensduur van 100 duizend uur en hoeven dus niet vervangen te worden. 
In vergelijking met een halogeenlamp geeft een led-lamp vijf maal zoveel 
vermogen en daarenboven hoeft hij niet elk jaar vervangen te worden door 
warmteontwikkeling. Met minimaal lichtvermogen geven led-lampen dus 
optimale lichtkwaliteit. Auga heeft led-schijnwerpers van 3 tot en met 300 
Watt in zijn arrangement. 

De RGB-ledlampen zijn niet in eerste instantie bedoeld om wit licht te 
produceren, maar kunnen het wel: zowel briljant wit licht als warm wit licht. 
De kleurenspellen zijn te bedienen met een kastje in een schakelpaneel of 
via een app op de smartphone. De lampen hebben configuraties voor DMX, 
waarbij de kleuren oppoppen op de beat van muziek. Dit geeft een fantastisch 
effect bij gemeentelijke evenementen.

 Winkelskamp 13 

7255 PZ Hengelo (Gld.)  

T: +31 (0)575-468020 

info@auga.nl 

www.auga.nl
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In Nederland is de gietrand een veelgebruikt hulpmiddel om effectiever te 
bewateren. De grote wateropslagcapaciteit en lage onderhoudskosten zorgen 
ervoor dat gietranden vaak zijn toegepast. GreenMax heeft verschillende type 
gietranden in het assortiment. 

Gietranden van HDpE en LDpE
De zwarte HDPE gietrand is volledig UV stabiel, heeft een levensduur van ca. 
10 jaar en een dikte van 2 mm. Deze gietrand is voor meerdere plantseizoenen 
te hergebruiken. HDPE betekent Hoge Dichtheid Polyethyleen. Een grotere 
dichtheid betekent grotere hardheid, sterkte en stijfheid. Doordat HDPE stijver 
is voldoet 2 mm om de gietrand goed te laten staan. De hardheid van HDPE 
zorgt er echter wel voor dat de gietrand minder goed tegen een stootje kan 
dan de LDPE variant.

De groene gietrand is gemaakt van LDPE. Dit betekent Lage Dichtheid 
Polyethyleen met flexibiliteit en taaiheid als eigenschap. De gietrand kan hier-
door goed tegen een stootje en gaat niet snel kapot. Bij winterse omstandig-
heden is LDPE in het voordeel t.o.v. HDPE omdat het dan minder snel breekt, 
en slagvaster is. GreenMax heeft de groene LDPE gietrand ook leverbaar in een 
Budget uitvoering. Deze is iets goedkoper maar is minder kleurvast dan de 
standaard LDPE gietrand.

bio based Gietrand
De nieuwe Bio Based gietrand combineert de kracht van de polyethyleen 
gietranden met duurzame grondstoffen. De gietrand wordt geproduceerd op 
basis van het restafval van suikerriet. De gietrand is volledig UV stabiel, heeft 
een levensduur van ca. 10 jaar. Met een dikte van 2 mm is deze gietrand net zo 
sterk als de conventionele HDPE gietrand en is te hergebruiken.

Gietrand met een kokosmat
GreenMax adviseert om kokosmatten in de gietranden te plaatsen. Deze 
worden vastgezet door middel van stalen pennen of biologisch afbreekbare 
pennen. Het gebruik van een kokosmat heeft meerdere voordelen. Zoals voor-
koming van onkruid, bescherming van de kluit tegen schoonspoelen en het 
langer vasthouden van vocht om uitdroging tegen te gaan.

GreenMax B.V. 

Postbus 43   

5473 ZG Heeswijk-Dinther

T. +31 (0)413 294447

info@greenmax.eu

www.greenmax.eu 

GreenMax Gietrand Groen LDPE Bio Based Gietrand

GreenMax Gietrand Zwart HDPE Gietrand met kokosmat
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In 1995 heeft Rootbarrier B.V. als eerste bedrijf een wortelweringsscherm 
ontwikkeld op basis van een gecoat geotextiel. De RootBarrier® wortelwerings-
schermen worden nog steeds door RootBarrier B.V. verkocht. Dankzij de hoge 
kwaliteit van het product, wordt bij aanschaf 25 jaar garantie afgegeven op
het tegenhouden van wortels(*). De levensduur is echter wel meer dan 50 jaar. 
De RootBarrier® wortelweringsschermen zijn waterdicht, recyclebaar en 
resistent tegen bacteriën en de meeste chemicaliën. Het assortiment bestaat 
uit vier verschillende soorten:

rootbarrier® 325
RootBarrier® 325 is een eenvoudig verticaal te installeren, grijskleurig 
wortelweringsscherm en bestaat uit DuPont™ Xavan® met een eenzijdig 
aangebrachte extrusie coating. RootBarrier® 325 zorgt ervoor dat wortels van 
bomen en struiken geen kans krijgen zich te verspreiden op plaatsen waar dat 
ongewenst is.

rootbarrier® 360
Een variant van de RootBarrier® 325 is de RootBarrier® 360. Dit wortelwerings-
scherm heeft de coating aan beide zijden. Hierdoor is het nog steviger en aan 
beide kanten te gebruiken. U kunt de RootBarrier® 360 bijvoorbeeld

gebruiken om te voorkomen dat de wortels van twee bomen of struiken door 
elkaar groeien. *) zie de garantievoorwaarden op www.rootbarrier.nl.

rootbarrier® 420 uV
RootBarrier® 420 UV is gebaseerd op een nog sterker en zwaarder 
geotextiel. Het materiaal is stevig en speciaal ontwikkeld tegen de 
doorworteling van agressievere wortels zoals bamboe of riet. Daarnaast is 
deze kwaliteit UV-bestendig en dus geschikt om deels boven de grond te 
gebruiken om ongewenste uitlopers van planten makkelijk te kunnen 
wegknippen.

HDpE
Dit scherm is gemaakt uit High Density Polyethylene (HDPE) en is het dikste 
wortelweringsscherm uit ons assortiment. Dit wortelweringsscherm is 
uitermate geschikt om kabels, leidingen en rioleringsbuizen te beschermen
tegen mechanische belastingen zoals graafwerkzaamheden. Deze 
wortelweringsschermen zijn verkrijgbaar in 1mm en 2mm.
 

RootBarrier B.V.

Nikkelstraat 5

8211 AJ Lelystad

T +31 (0) 320 215 805 

info@rootbarrier.nl 

www.rootbarrier.nl
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iseki tG6 serie: Sterk & gebruiksvriendelijk!
De nieuwe TG6 serie van Iseki is modern vormgegeven en laat zicht in het kort 
het beste omschrijven als Sterk, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. 

Krachtige motor
Dankzij de sterke motoren van 37 tot 67 pk is de TG6 serie zeer geschikt om 
een breed scala aan (zware) werkzaamheden uit te voeren. De krachtige moto-
ren beschikken over een groot vermogen van 40 tot 66 pk en hebben deson-
danks een gereduceerd brandstofverbruik en een minimale uitstoot. Vanuit 
praktische overwegingen, bestaat de motorkap bestaat uit één deel, waardoor 
het makkelijk is om de motor te onderhouden. Hoewel de TG6000 serie zich 
dus kenmerkt door het krachtige vermogen, zijn deze tractoren zeer compact 
en wendbaar. Zo kan u moeiteloos over smalle paden, door poorten of tussen 
beplanting kan manoeuvreren.  

Gebruiksvriendelijk
De TG6 serie zijn zowel met als zonder cabine leverbaar. Kiest u voor een 
cabine voor op de TG6, dan kiest u voor comfort. De cabine heeft grote en 
versterkte deuropeningen en biedt bovendien bescherming tegen de zon. 
De cabine is uitgerust met een comfortabele en verstelbare stoel, airco en 
verwarming, zodat het onder alle omstandigheden goed werken is. Daarnaast 

is er genoeg beenruimte en is er optimaal zicht. De bediening is eenvoudig 
en praktisch. Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk geplaatst en binnen 
handbereik aanwezig. Dit alles om ervoor te zorgen dat de bestuurder zich 
volledig kan focussen op zijn werkzaamheden. 
Met het nieuwe Dual Clutch transmissie combineert de TG6 de voordelen van 
een mechanische transmissie met het comfort van een automatische schake-
ling. Schakelen zonder krachtonderbreking. De Dual Clutch transmissie werkt 
volgens het principe van een direct geschakelde transmissie bestaande uit 2 
deelgroepen. Beide deelgroepen worden naargelang van de ingeschakelde 
versnelling met de motor verbonden. Dit maakt zowel een manuele als een 
automatische bediening mogelijk.
Iseki produceert al 40 jaar kwalitatief hoogwaardige (compact)tractoren, 
diesel-zitmaaiers, professionele frontmaaiers en tweewielige tractoren voor de 
Europese markt. 

Van der Haeghe bv in Geldermalsen is de officiële importeur van Iseki voor 
de Nederlandse markt en biedt haar machines aan via geautoriseerde Iseki-
dealers. Hierdoor krijgt u altijd de juiste informatie en bent u verzekerd van 
een goede after sales en technische service. Voor meer informatie en/of speci-
ficaties kijk op: www.iseki.nl of neem contact met ons op via 
info@vanderhaeghe.nl of 0345 – 788 104. 

Van der Haeghe BV

De Elzenhof 7G

4191 PA Geldermalsen

T: 0345-788 104

info@vanderhaeghe.nl

www.vanderhaeghe.nl
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permavoid® capillair irrigatie Systeem bij bomen
Naast de bestaande hoogwaardige groeiplaats systemen Treebox HP en 
Permavoid® Sandwich Constructie heeft TGS  het Permavoid® Capillair Irrigatie 
Systeem bij bomen.

Het capillair irrigatie systeem optimaliseert de groeiomstandigheden. 
Regenwater wordt opgevangen en is beschikbaar voor de bomen. Er kun-
nen zo periodes van droogte opgevangen worden waar we met het huidige 
klimaat veelvoudig last van hebben. In plaats van wateroverlast op straat kan 
water gebruikt worden voor irrigatie en infiltratie van stadsbomen.
Bomen groeien hierdoor beter en helpen bij de verkoeling van de stad door 
het verdampen van het beschikbare water waardoor het klimaat in de stad 
aangenamer wordt. In een stad waar met een circulaire watermanagement 
gewerkt wordt zijn de bomen een belangrijk instrument om de gezonde stad 
te bouwen. Het waterprobleem wordt op de plek waar het valt aangepakt. 
Op deze manier zijn bomen beter in staat het stads-hitte-eiland effect te 
reduceren. De kwaliteit van de leefomgeving en het creëren van een klimaat-
bestendige stad is afhankelijk van onder meer kwalitatief goed groeiende 
bomen. Kwaliteit gaat daarbij boven kwantiteit. Juist die kwaliteit van boom-
groei, zoals te zien is in bladbezetting, wordt bepaald door de kwaliteit van de 

ondergrondse groeiplaats.  Bomen kunnen we dan ook inzetten als een stukje 
hightech in de straat, waardoor er een aangenamer leefklimaat ontstaat in de 
stad voor de mensen die er leven.

complete groeiplaats systemen 
De  groeiplaats systemen welke hierboven genoemd worden, kunnen versterkt 
worden met het  Permavoid® Irrigatie Systeem, of ook wel capillaire Irrigatie 
Systeem genoemd. Dit is een zowel drainerende als irrigerend systeem die 
onder de leeflaag van de bomen wordt aangebracht. Het systeem werkt als 
een buffer waar water in opgevangen kan worden die via bijvoorbeeld regen-
afvoer van huizen en gebouwen gevuld kan worden.    Komt er teveel water 
in dan loopt het systeem over en kan het water afgevoerd worden naar  een 
infiltratiesysteem  of een regulier waterriool. Het systeem is zelfregulerend en 
behoeft geen ondersteuning van computers en of beheerders. Het water kan 
van bovenaf gemakkelijk in het systeem vloeien en verspreid zich in de pane-
len. De capillaire conen transporteren het water omhoog waar het een textiel 
het water horizontaal verspreid, er ontstaat zo een schijngrondwatersysteem 
wat gevoed wordt vanuit de units. Kortom: Een goede groeiplaats gecombi-
neerd met het Capillaire Irrigatie Systeem zorgt ervoor dat bomen een onmis-
baar stukje High Tech zijn in de stad.

Tree Ground Solutions

Kattenburgerstraat 5

1018 JA Amsterdam

T: +31 (0)20 4117175

info@tgs.nl

www.tgs.nlT R E E  G R O U N D  S O L U T I O N S
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ontdek wat kleur kan doen!  
Veldbloemen zijn trending! In rap tempo veroveren ze stad en landschap, waar 
ze als groene aders kleur en variatie brengen in onze bermen, tuinen en open-
bare ruimten en terreinen. De grote belangstelling voor veldbloemenvegeta-
ties is volledig terug te voeren op hun meerwaarde binnen het groenbeheer: 
ze zijn duurzaam, dragen bij aan de biodiversiteit en maken flinke besparingen 
mogelijk op het onderhoudsbudget.  

Limagrain Advanta biedt het grootste veldbloemenassortiment van 
Nederland. Met 56 mengsels voor de meest uiteenlopende gronden, gebruiks-
doeleinden en milieuomstandigheden hebben we altijd een oplossing voor 
uw specifieke situatie. Nieuw dit seizoen zijn onze sensationele Colour Splash-
mengsels en het ecologische bermenmengsel Staygreen 1.  

Een seizoen lang bloemen
Met Colour Splash tovert u elk object in een handomdraai om in schitterende 
bloemenzeeën. Het pakket bestaat uit Aurora, Festival, Honey Bee en New 
Wave, allemaal langbloeiende en veelkleurige mengsels met een bijzonder 
hoge sierwaarde. Deze eenjarige vegetaties bloeien al vanaf 5 à 6 weken na 
voorjaarsinzaai tot laat in de herfst! De combinatie van vroege en late soorten 
geeft een uitbundige en aaneengesloten bloei, zodat plantsoenen, tuinen, 

bermen of braakliggende terreinen steeds weer anders ogen. Ook een  
aanrader voor plukweiden en roughs van golfbanen: de uiteenlopende  
kleurschakeringen brengen de omgeving telkens in een andere sfeer. Zeer 
inspirerend en uitnodigend! Het mengsel Honey Bee kent de grootste variatie 
in kleur, geur en nectarproductie en is gekend om zijn grote aantrekkings-
kracht op bestuivende insecten.

Groene, ecologische berm
Speciaal voor bermen is er nu ook een gecombineerd gras-kruidenmengsel 
met de toepasselijke naam Staygreen 1. Deze samenstelling met 75% gras en 
25% veldbloemen voorziet jaarrond (ook ’s winters) in een laagblijvende, altijd 
groene vegetatie. U realiseert dus een permanente verkeersveilige afbakening 
van de rijbanen en creëert tegelijkertijd een rijke kruidenflora. Ideaal voor  
een natuurtechnisch of ecologisch beheer geënt op verrijking van de  
biodiversiteit.

Postbus 1

4410 AA Rilland

T: 0113 – 55 71 00

info@limagrain.nl

www.advantaseeds.nl/veldbloemen

Aurora

Honey Bee

Festival

New Wave
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Interessante vraag die de groene ondernemers Erik Punt en Gerben de Boer 
zichzelf in deze uitgave van Stad + Groen stellen: ‘Hoe groot moet je groeien 
om succesvol te zijn in de markt van openbaar groen?’ In hun geval is de vraag 
vooral retorisch en is het stellen van de vraag gelijk aan het beantwoorden 
ervan. Groeien is een must omdat opdrachtgevers dat van je vragen en daar-
om besluiten beide heren tot een fusie. Misschien hebben de ondernemers in 
dit geval gelijk, maar een ander artikel in deze Stad + Groen laat gelukkig ook 
de andere kant van de medaille zien. Aanbesteden hoeft niet per se complexer 
te worden. 

De gemeente Brielle deed een pilot met emvi-aanbesteden die kleinere aan-
nemers juist weer meer kans lijkt te geven. Alles overwegend hebben Punt en 
De Boer overigens wel een punt, en veel kleinere aannemers willen liefst  
vandaag nog terug naar het oude en vaak zo verguisde systeem van  
aanbesteden op basis van de laagste prijs. Emvi-aanbesteden is in hun visie 
een soort beauty contest, waarbij de deelnemers zichzelf niet meer herkennen 

door de dikke laag make-up die door adviesbureautjes op het glossy plan van 
aanpak is gesmeerd. Je weet dat jij het moet zijn die achter het plan zit, maar 
je herkent jezelf niet door de brij van mooie woorden en stroomdiagrammen. 
Betekent de stap van Punt en De Boer nu een stortvloed aan dergelijke fusies? 
Ik denk het niet. Het is nog niet zo makkelijk om een bedrijf met honderd of 
meer medewerkers, verdeeld over verschillende vestigingen, efficiënt te laten 
werken. Zeg maar gerust: dat is hondsmoeilijk. Hoe groter een bedrijf, des te 
bureaucratischer en stroperiger het is. Ieder bedrijf draait uiteindelijk op de 
mensen die bereid zijn om net even wat meer gas te geven op momenten dat 
dat nodig is. Maar dat soort mensen voelt zich vaak niet thuis in een bureau-
cratisch en stroperig bedrijf. In zulke bedrijven is alles beter geregeld dan bij 
het kleine broertje, behalve dat er nog even een halfuurtje wordt doorge-
buffeld na werktijd, omdat je dan de volgende morgen vers met een nieuwe 
klus kunt beginnen.

Emvi-aanbesteden is in hun visie een soort 

beauty contest, waarbij de deelnemers 

zichzelf niet meer herkennen door 

de dikke laag make-up die door 

adviesbureautjes op het glossy plan van 

aanpak is gesmeerd

Ieder bedrijf draait uiteindelijk op 

de mensen die bereid zijn om net 

even wat meer gas te geven op 

momenten dat dat nodig is

Beauty contest

be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5728
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