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GKB Groep
Ideeën in uitvoering

Buitenruimte met snel wisselende functies
De buitenruimte staat steeds meer onderdruk door 
multifunctioneel gebruik. Parken en plantsoenen 
moeten geschikt zijn voor verschillende doeleinden 
zoals recreatie, festivals, concerten enz. Elke gemeente 
heeft locaties waar evenementen worden ge organi-
seerd. Deze locaties hebben het vaak zwaar te 
verduren tijdens het opbouwen, het gebruik en het 
afbreken van het festivalterrein.

Schade
Beheerders zien de festivals met argus ogen tegemoet. 
Wanneer de weersomstandigheden niet mee zitten 
is het bereiken van het evenementen terrein een hele 
uitdaging. De grasvelden en gazons zijn na de festivals 
vaak beschadigd door spoorvorming en verdichting.  

E-Grass®

E- Grass® is een product van GKB Realisatie waar de 
eigenschappen van grasvelden en gazons in stand 
blijven na zware en intensieve betreding. Spoorvorming 
en structuurbederf wordt voorkomen door de E-Grass® 
stabilisatie laag.
Door het toepassen van een voedingsrijke stabilisatie 
laag onder de toplaag van het gras, is het grasveld 
of gazon zelfs door vrachtauto’s berijdbaar. Intensief 
gebruik en het weer afbreken van het evenement 
veroorzaakt alleen oppervlakkige schade. De 
oppervlakkig ontstane schade kan tijdens de lichte 
onderhoudsronde worden hersteld.

Toepassingen:
Het E-grass® evenemententerrein is al op verschillende 
locaties toegepast: 
•  Het Park (Euromastpark Rotterdam) festivalterrein, 
•  CHIO Kralingerhout stallenterrein tijdens CHIO, 
•  Rozenburg Evenemententerrein, 
•   Weissenburglaan Hillegersberg evenementen en 

festivalterrein.

GKB Realisatie introduceert 
Evenemententerrein constructie E -Grass®

Adresgegevens
GKB Groep bv
Middelweg 1
2992 SP  Barendrecht

Contact
t 0180 64 29 29
e info@gkbgroep.nl
i www.gkbgroep.nl

Foto: Bas Czerwinski 
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Nijmegen behoudt karakter 
van groene omgeving bij bouw 
nieuw stadsdeel

De uitdijende stad Nijmegen besloot tien 

jaar geleden om aan de overzijde van de 

aanliggende rivier de Waal te gaan bouwen. 

Deze sprong naar de overkant kreeg de pro-

jectnaam Waalsprong. Het nieuwe stadsdeel 

wordt uiteindelijk Nijmegen-Noord. Dit jaar 

zijn de werkzaamheden al behoorlijk opge-

schoten. Adviseur milieuzaken Maarten van 

Ginkel vertelt hoe alles langzamerhand zijn 

plekje krijgt, ook het openbaar groen.

Degene met het mooiste opstel krijgt 
het werk

Het gaat inmiddels wat beter in de groene sector. Dat 

wil echter niet zeggen dat het overal joechei is. Onze 

ceo van dienst, Piet Bruisten, en zijn zoon Luuk van 

het bedrijf Tuin en Groenverzorging Bruisten b.v. in 

het Gelderse Winssen, zijn nog uitgesproken sceptisch 

en verwachten voor de komende periode nog geen 

zwarte cijfers.

COLOFON
Stad + Groen is een uitgave van NWST NeWSTories

bv- wordt in een gemiddelde oplage van 4400

exemplaren verspreid onder groenbeheerders,

groene aannemers, landschapsarchitecten, 

adviseurs en toeleveranciers in de groene sector. Bij 

alles staat de praktisch ingestelde vakman centraal.

Redactie & commercie
NWST NeWSTories bv

Fransestraat 41

6524 HT Nijmegen

T 024-3602454

F 024-3602464
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Abonnementen
Controlled circulation: Dit betekent dat alle 

professionals in de groene sector recht hebben op 

een gratis abonnement. Niet werkzaam in de 

groene sector 91,- per jaar. De abonnementspe-

riode loopt van 1 januari tot en met 31 december 

van ieder jaar en uw abonnement zal jaarlijks auto-

matisch worden verlengd, tenzij uw schriftelijke 

wederopzegging uiterlijk 31 oktober voorafgaand 

aan denieuwe abonnementsperiode in ons bezit is.

ISSN: 2352-4634

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van

(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbe-

houden. Deze berusten bij Boomzorg c.q. de betreffende

auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/

of openbaar gemaakt door middel van druk, scan, 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.

24 26

12



5www.stad-en-groen.nl
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16 Vijfde Boom Innovatie Dag bezorgt bezoekers  
 waardevolle kennismiddag
 

32 Van bomen met asbest naar bomen in 
 boomgranulaat
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 van wensen klant
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74 Redactioneel

Chemieloos onkruid verwijder en in België al lang geen 
probleem meer

Vanaf begin 2016 is het gebruik van chemische middelen voor het bestrijden van 

onkruid op verharding in ons land verboden. Gemeenten zullen op zoek moeten 

naar een alternatief. In België is een dergelijk verbod al een aantal jaren van 

kracht. Dankzij de inzet van een veegmachine met een derde borstelarm weten 

gemeenten daar de verharding onkruidvrij te houden tegen een betaalbare prijs. 

40
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VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

In Drenthe draait het om dorpskracht

Burgerparticipatie op z’n Drents. De gemeente 

Westerveld neemt niet langer zelf alle beslissingen als 

het gaat om groenbeheer; dat laat zij tegenwoordig aan 

de dorpen zelf over. In Vledderveen, bijvoorbeeld, is het 

berm- en slootbeheer uitbesteed aan een werktuigencol-

lectief in het dorp. Niet alleen ging de kwaliteit van laag 

naar basis+, ook nam het aantal klachten over het onder-

houd naar schatting met 80% af.
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Bij het beheer van de openbare ruimte zijn veel partijen 

betrokken. Binnen uw organisatie en daarbuiten, van 

aannemers tot bewoners. Greenpoint is het enige online 

beheersysteem voor de openbare ruimte (BOR) dat iedereen 

verbindt. Een uniek BOR-systeem voor groen, grijs en blauw. 

Een platform voor samenwerking. Voer uw projecten in de 

openbare ruimte sneller en effectiever uit met Greenpoint!

Direct contact? Bel 0317 41 55 01

Beheersysteem in de cloud

�     Informatie over alle objecten in de buitenruimte

�     Groen, grijs en blauw in één BOR

�     Informatie overal toegankelijk (volledig online)

�     Gekoppeld aan BAG en BGT

�     Al bij meer dan 50 organisaties in gebruik

Samenwerken in de openbare ruimte?
Zo houdt u de regie

Informatie verbindt

Vraag ‘n gratis demo aan!

Surf naar greenpointadvies.nl en vraag ‘n gratis demo aan! en vraag ‘n gratis demo aan!

Vraag ‘n gratis demo aan!
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Onderzoek van de Amerikaanse ruimteorganisatie 
NAsA toont aan dat steden met veel groen gemid-
deld 1,6 graden Celsius koeler zijn dan steden met 
weinig groen. Volgens de onderzoekers zijn steden 
met 65 procent ondoordringbare oppervlakken, 
zoals beton en stenen, 1,6 graden warmer dan 
gemiddeld. Bestaat de stad voor 35 procent uit 
ondoordringbare oppervlakken en voor 65 procent 
uit vegetatie, dan is de stad gemiddeld 1,3 graden 

warmer dan het gebied eromheen. Het verschil van 
0,3 graden lijkt misschien klein, maar kan een grote 
impact hebben op het gebruik van airconditioning. 
eén graad verschil kan leiden tot 20 procent meer 
gebruik van airconditioning. Wereldwijd zijn air-
conditioningsystemen verantwoordelijk voor het 
merendeel van het energieverbruik in een pand. 
De NAsA komt tot zijn conclusie aan de hand van 
satellietbeelden en data over temperatuur.

Future Green City 
2015: leefbare, 
groene stad van de 
toekomst
Het toekomstbestendig maken van steden 
is actueler dan ooit. Onder andere het inspe-
len op klimaatverandering en de toename 
van het aantal inwoners van steden verdient 
alle aandacht. 

 Op Future Green City 2015 draait alles om 
innovatie, groen en duurzaamheid voor een 
toekomstbestendige, leefbare stad, met 
oplossingen op het gebied van bouw, infra, 
water en groen, en de realisatie van maxi-
male synergie met een integrale aanpak. Het 
vak-event is een initiatief van de Vereniging 
stadswerk Nederland en Branchevereniging 
VHG en vindt plaats van 24 t/m 26 novem-
ber aanstaande in de Brabanthallen in 
‘s-Hertogenbosch in het kader van het Jaar 
van de Ruimte. 

Tijdens Future Green City worden kennis-
centra, bedrijven, overheden en netwerken 
van professionals in de (openbare) ruimte 
bij elkaar gebracht. In het beursgedeelte 
van Future Green City 2015 worden uiteen-
lopende oplossingen getoond, van solitaire 
bomen tot onderhoudsvrije beplantings-
concepten, van groene geluidsschermen tot 
energieopwekkende wegen, van hergebruik 
van regenwater tot urban mining en van 
luchtzuiverende coatings tot passief bou-
wen. Future Green City richt zich op ieder-
een die vakmatig actief is bij de ontwikke-
ling en inrichting van de stad. 

Het vak-event wordt ondersteund door 
een brede adviescommissie met vertegen-
woordigers van onder andere Bouwend 
Nederland, NVTL, stadswerk Nederland, 
VHG, Vereniging stadswerk Nederland, 
stichting Rioned, NVRD, Wageningen 
universiteit, BNsP, Tuinbranche Nederland, 
Waterschap Rivierenland, Platform31 / Jaar 
van de Ruimte 2015, ZLTO en Anthos. De 
toegang is gratis. Meer info is te vinden op 
www.futurgreencity.nl.

Lichte stijging 
bezoekersaantal GTH 
De tweede editie van het evenement Groen 
Techniek Holland is – aldus de organisatoren – suc-
cesvol verlopen. er zou sprake zijn van een lichte 
stijging van het aantal bezoekers. Beursmanager 
Willem Bierema: ‘Maar liefst 21.806 professionals 
werkzaam in de groene openbare ruimte passeer-
den tussen 8 en 10 september de entree tijdens 
het tweejaarlijkse evenement in Biddinghuizen. 
Dat is een lichte stijging ten opzichte van de 21.469 
bezoekers in 2013 tijdens de eerste editie. Ruim 
160 standhouders presenteerden meer dan 4.000 
machines van ruim 550 merken.’
Leonard Huissoon van Diverto is zeer tevreden: 
'Wij hadden een prima beurs, wat zeker zal resul-
teren in concrete verkopen. Naast contacten met 
veel Nederlandse dealers hadden we ook bijna 
30 nieuwe, serieuze contacten; met een dealer uit 

Duitsland, maar ook met een gemeente in België. 
Het was voor ons kortom een goed publiek. Ook 
over de strakke en goede organisatie zijn we zeer 
tevreden.' eim Kleinloog van stierman De Leeuw 
trof bezoekers die goed geïnformeerd waren 
en zeer gerichte belangstelling toonden. 'Het is 
voor ons een unieke gelegenheid om in contact 
te komen met eindgebruikers, zoals hoveniers, 
aannemers in groenvoorziening, loonwerkers en 
gemeenten. Alle professionals die werkzaam zijn 
in het openbare groen zouden verplicht een dagje 
moeten uittrekken voor een bezoek aan dit groen-
evenement. Dan zijn ze helemaal op de hoogte en 
dat verdient zich zeker terug.' Joop Hoenderboom 
van unimog/Mercedes-Benz Nederland is positief, 
omdat hij de doelgroep trof waarnaar hij op zoek 
was.  Vredo Dodewaard BV won met de DDs-
zaaimethode voor sportvelden, de sport-serie met 
dual dosage/depth system, het Gouden Klavertje 
Vier, de innovatieprijs voor de meest opvallende 
innovatie op Groen Techniek Holland.

Nasa: ‘Groene steden gemiddeld 1,6 graden koeler’
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Waalwijk werkt met 
Hako Citymaster 600
sinds eind maart werkt de gemeente Waalwijk 
met een compacte knikgestuurde Hako Citymaster 
600-werktuigdrager met professionele veeg-
zuigopbouw. Chauffeur Louis is tevreden met zijn 
nieuwe werkplek, en dirigeert de veegmachine 
met speciaal aan te koppelen aanhanger dagelijks 
naar de binnenstad en winkelcentra in de omlig-
gende dorpskernen. De uiterst wendbare veegma-
chine is bij uitstek geschikt voor het verwijderen 
van zwerf- en straatafval en de aanhanger is ideaal 
voor de opslag en het transport van afval uit prul-
lenbakken. De Hako Citymaster 600 is uitgerust 
met een inventief snelwisselsysteem. Hierdoor zijn 
de veegborstels in een handomdraai te vervangen 
door een speciale zuigarm, waarmee groen- en uit-
laatstroken gereinigd kunnen worden.

Meer productiecapa-
citeit voor Culterra
Meststoffenproducent Culterra heeft het Duitse 
Maltaflor overgenomen. Dankzij de overname kan 
Culterra eenvoudig zijn productiecapaciteit uitbrei-
den. Bovendien wordt de strategische positie van 
Culterra in europa hierdoor versterkt. uitbreiding 
van de capaciteit in het Friese Workum bleek niet 
mogelijk. ‘Dat is zo’n gestroomlijnd proces’, zegt 
directeur Léon Fock in de Leeuwarder Courant. ‘Als 
je dat gaat aanpassen, brengt dat een hoop extra 
kosten met zich mee.’ Dankzij de overname ver-
wacht Culterra zijn omzet de komende vijf jaar te 
kunnen verdubbelen tot euR 20 miljoen. Culterra 
zal ook goedkoper kunnen gaan leveren aan klan-
ten in Zuid-europa. Op dit moment werken er 25 
mensen bij het familiebedrijf in Workum. Omdat de 
Friese vestiging ook verantwoordelijk wordt voor 
de aansturing van de fabriek in Duitsland, zal het 
aantal arbeidsplaatsen in Workum naar verwach-
ting verder worden uitgebreid.

Nieuwe Fendt 300 
s4 is in het land
Vrijdag 11 september jl. presenteerde de 
Mechan Groep in Achterveld de nieuwe Fendt 
300 s4 aan dealers en persgenodigden. Na 
een Beiers ontbijt namen alle officiële Fendt-
dealers hun demo in ontvangst en maakten 
ze er een rondje mee door Achterveld. 
Geïnteresseerden kunnen bij hun dealer 
terecht om nader kennis te maken met deze 
compacte allround trekker, die zich onder-
scheidt door innovaties, comfort en functi-
onele technologie. De Fendt 300 s4 is een 
volledig nieuw ontwikkelde tractor. De cabine 
biedt veel comfort, is ergonomisch vormgege-
ven en gemakkelijk toegankelijk. 

Door het goede zicht rondom is nauwkeurig 
werken mogelijk. Aan de Fendt 300 s4 kun-
nen de meest uiteenlopende werktuigen wor-
den gekoppeld. er is keus uit vier types met 
een vermogen van 110 pk, 119 pk, 129 pk of 
138 pk. Alle types zijn uitgerust met de beken-
de Fendt Vario-transmissie die de tractor 
eenvoudig te bedienen maakt. ‘De Fendt 300 
s4 heeft veel innovaties in huis, zoals de ont-
lastende hydraulische fronthef, de elektrische 
ventielen en de zeer uitgebreide verlichting. 
Deze eigenschappen maken de Fendt 300 s4 
tot een betrouwbare partner, die onder alle 
omstandigheden optimaal presteert’, zegt 
Merijn Aldewereld, directeur van Fendt. ‘De 
Fendt 300 s4 is niet voor niets uitgeroepen tot 
Machine of the year 2015.’

PvdA-senator wil meer 
zeggenschap burgers
PvdA-senator Grace Tanamal heeft een voorstel 
ingediend om mensen meer zeggenschap te geven 
over hun eigen buurt. Tanamal is van mening dat 
buurtbewoners als geen ander weten hoe ze hun 
eigen buurt leefbaar, veilig en mooi kunnen hou-
den.
Volgens Tanamal lopen te veel ideeën stuk op 

Groen ondernemers-
plan wint € 500.000
een idee voor een afbreekbare cocoon-incubator 
die planten- en bomenstekjes helpt te overleven in 
droge gebieden is door de Postcode Loterij aange-
wezen als winnaar van de jaarlijkse internationale 
wedstrijd op het gebied van duurzame innovatie. 
er waren 271 inzendingen voor de wedstrijd. Het 
groene ondernemersplan van het Nederlandse 
Land Life Company won € 500.000 voor de inzen-
ding. Het plan was geselecteerd door een interna-
tionale jury onder leiding van steve Howard, chief 
sustainability officer van IKeA Group. Jurriaan Ruys, 
medeoprichter van de Land Life Company, over-
tuigde de jury met zijn technologie om op effec-
tieve wijze natuurherstel te realiseren.  Omdat de 
bebossing van droge gebieden (45% van het totale 
landoppervlak) een van de belangrijkste wapens is 
in de strijd tegen klimaatverandering, dient bomen-
groei daar te worden gestimuleerd. In veel gevallen 
is de grond van die gebieden echter van slechte 
kwaliteit als gevolg van ontbossing en slecht 
beheer, waardoor nieuwe bomen vaak niet overle-
ven. De biologisch afbreekbare Cocoon-incubator 
helpt stekjes te overleven met water en beschutting 
en wordt vervolgens afgebroken tot substraat en 
voeding voor de bomen. Bewatering en onderhoud 
zijn niet nodig. De Land Life Company wil met het 
geld demonstratieprojecten opzetten in Mexico, 
spanje en Californië. De Postcode Lottery Green 
Challenge werd voor het negende jaar op rij gehou-
den. Inzenders dienen voorbeelden van nieuwe 
producten of diensten in te sturen die de uitstoot 
van broeikasgassen verminderen. De competitie 
richt zich op startende, innovatieve en creatieve 
ondernemers en heeft als doel ervoor te zorgen dat 
baanbrekende duurzame oplossingen daadwerke-
lijk ontwikkeld worden en op de markt komen.

onnodige bureaucratie. Zij is van mening dat 
buurtrechten een oplossing kunnen bieden. In het 
voorstel wil Tanamal dat bewoners onder andere 
het recht krijgen om voorzieningen in hun wijk, 
zoals de groenvoorziening, zelf te organiseren. Ook 
krijgen zij het recht om met eigen middelen als 
eerste te bieden op vrijgekomen land- of vastgoed, 
voordat het in de vrije verkoop en verhuur terecht 
komt. Daarnaast wil Tanamal dat bewoners het 
recht krijgen om een buurtplan te maken. Daarin 
kunnen zij hun ideeën over de inrichting en vorm-
geving van hun wijk schrijven. Door bewoners zelf 
zeggenschap te geven over zaken die van direct 
belang zijn voor de leefbaarheid van de buurt, ont-
staat er meer betrokkenheid. 'Met de buurtrechten 
worden mensen met goede ideeën en goede buur-
tinitiatieven ondersteund en aangemoedigd om 
door te gaan op de ingeslagen weg', aldus Tanamal.
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stoep onkruidvrij met 
aardappelschilmesje
In de binnenstad van Gouda hebben de winkeliers 
deze maand een aardappelschilmesje gekre-
gen met het verzoek om de stoep onkruidvrij 
te maken. Dat is te lezen op de website van het 
Algemeen Dagblad. De sOG (samenwerkende 
Ondernemersverenigingen Gouda) is de initiatief-
nemer van deze actie. Deze ondernemersorgani-
satie wil graag een onkruidvrij centrum wanneer 
in oktober de jury van de ‘Beste Binnenstad van 
Nederland 2015-2017’ langskomt. samen met 
Roermond staat Gouda in de finale van deze wed-
strijd in de categorie middelgrote steden.

Pop-up stadspark in 
Rotterdam
Het Grotekerkplein in Rotterdam wordt in de 
zomer van 2016 omgebouwd tot een stadspark. 
Het plein rondom de Laurenskerk krijgt vakken 
met beplanting, gras en extra bomen met flinke 
stam, en de huidige bomen blijven behouden. 
Om het toekomstige stadspark alvast tot leven 
te laten komen, nog voordat er een schop in de 
grond gaat, staat er op het Grotekerkplein een 
pop-upstadspark. Dit stadspark is letterlijk uit 
een vrachtwagen gerold en blijft tot eind sep-
tember aanwezig. Tot eind september kunnen 
bezoekers op het Grotekerkplein uitrusten tussen 
de bomen, planten en struiken en meedoen aan 
de programmering van stadspodium Rotterdam. 
Het Grotekerkplein vergroent op deze manier 

Waalwijk werkt met 
Hako Citymaster 600
sinds eind maart werkt de gemeente Waalwijk 
met een compacte knikgestuurde Hako Citymaster 
600-werktuigdrager met professionele veeg-
zuigopbouw. Chauffeur Louis is tevreden met zijn 
nieuwe werkplek, en dirigeert de veegmachine 
met speciaal aan te koppelen aanhanger dagelijks 
naar de binnenstad en winkelcentra in de omlig-
gende dorpskernen. De uiterst wendbare veegma-
chine is bij uitstek geschikt voor het verwijderen 
van zwerf- en straatafval en de aanhanger is ideaal 
voor de opslag en het transport van afval uit prul-
lenbakken. De Hako Citymaster 600 is uitgerust 
met een inventief snelwisselsysteem. Hierdoor zijn 
de veegborstels in een handomdraai te vervangen 
door een speciale zuigarm, waarmee groen- en uit-
laatstroken gereinigd kunnen worden.

Meer productiecapa-
citeit voor Culterra
Meststoffenproducent Culterra heeft het Duitse 
Maltaflor overgenomen. Dankzij de overname kan 
Culterra eenvoudig zijn productiecapaciteit uitbrei-
den. Bovendien wordt de strategische positie van 
Culterra in europa hierdoor versterkt. uitbreiding 
van de capaciteit in het Friese Workum bleek niet 
mogelijk. ‘Dat is zo’n gestroomlijnd proces’, zegt 
directeur Léon Fock in de Leeuwarder Courant. ‘Als 
je dat gaat aanpassen, brengt dat een hoop extra 
kosten met zich mee.’ Dankzij de overname ver-
wacht Culterra zijn omzet de komende vijf jaar te 
kunnen verdubbelen tot euR 20 miljoen. Culterra 
zal ook goedkoper kunnen gaan leveren aan klan-
ten in Zuid-europa. Op dit moment werken er 25 
mensen bij het familiebedrijf in Workum. Omdat de 
Friese vestiging ook verantwoordelijk wordt voor 
de aansturing van de fabriek in Duitsland, zal het 
aantal arbeidsplaatsen in Workum naar verwach-
ting verder worden uitgebreid.

Onderzoek bodemverontreiniging in 
Doetinchem
Arthur Rondeel van het bedrijf econsultancy is bezig met het verzamelen van grondmonsters op het 
toekomstig tracé van een nieuw riool in Doetinchem. Het waterschap Rijn en IJssel is van plan om 
een bestaand hoofdriool te vervangen en op een andere plaats neer te leggen. Daarvoor moet wel 
op het nieuwe tracé worden onderzocht of er sprake is van bodemvervuiling.
Rondeel maakt bodemprofielen met een eenvoudige grondboor. Deze stalt hij netjes uit op een 
plastic zeiltje en vervolgens neemt hij monsters op de verschillende dieptes. De monsterpotjes wor-
den daarna van barcodes voorzien en ingescand met een Psion-handcomputertje. Op die manier is 
meteen een gps-locatie aan het monster gekoppeld. Met de hand wordt de diepte genoteerd. In het 
kader van het onderzoek, dat het waterschap laat uitvoeren, wordt ook onderzocht of er sprake is 
van verontreiniging van het grondwater.

PvdA-senator wil meer 
zeggenschap burgers
PvdA-senator Grace Tanamal heeft een voorstel 
ingediend om mensen meer zeggenschap te geven 
over hun eigen buurt. Tanamal is van mening dat 
buurtbewoners als geen ander weten hoe ze hun 
eigen buurt leefbaar, veilig en mooi kunnen hou-
den.
Volgens Tanamal lopen te veel ideeën stuk op 

onnodige bureaucratie. Zij is van mening dat 
buurtrechten een oplossing kunnen bieden. In het 
voorstel wil Tanamal dat bewoners onder andere 
het recht krijgen om voorzieningen in hun wijk, 
zoals de groenvoorziening, zelf te organiseren. Ook 
krijgen zij het recht om met eigen middelen als 
eerste te bieden op vrijgekomen land- of vastgoed, 
voordat het in de vrije verkoop en verhuur terecht 
komt. Daarnaast wil Tanamal dat bewoners het 
recht krijgen om een buurtplan te maken. Daarin 
kunnen zij hun ideeën over de inrichting en vorm-
geving van hun wijk schrijven. Door bewoners zelf 
zeggenschap te geven over zaken die van direct 
belang zijn voor de leefbaarheid van de buurt, ont-
staat er meer betrokkenheid. 'Met de buurtrechten 
worden mensen met goede ideeën en goede buur-
tinitiatieven ondersteund en aangemoedigd om 
door te gaan op de ingeslagen weg', aldus Tanamal.

nog voordat het definitieve stadspark wordt aan-
gelegd. Het pop-upstadspark is een samenwer-
kingsverband tussen communicatiebureau BRAND, 
stadspodium Rotterdam en studio 1:1 en wordt 
ondersteund door Citylab010.
Neerstrijken op een picknickbank, mediteren in de 
buitenlucht, even lekker breien, bijkletsen of een 
boek lezen uit de minibieb, deze nazomer kan het 
allemaal op het Grotekerkplein. Volgend jaar wordt 
het plein een stadspark. Als opmaat naar dit nieu-
we park experimenteren verschillende partners 
de komende maanden met een aantal typische 
parkactiviteiten. Hierdoor is het Grotekerkplein 
nog meer dan voorheen een plek om even te ont-
haasten, midden in het winkelhart van Rotterdam. 
Alle parkactiviteiten zijn gratis toegankelijk en de 
volledige programmering is te vinden op www.
stadspodium-rotterdam.nl.
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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

Hissink levert tractoren van 
Carraro
Hissink & Zonen in Oeken levert sinds kort de Agricube-tractoren van Carraro. 
Deze tractoren zijn inzetbaar in de fruitteelt, boomkwekerij en groenvoorzie-
ning. Carraro is afkomstig uit het noorden van Italië. Het bedrijf begon in de 
jaren zestig van de vorige eeuw met landbouwmachines; tegenwoordig wor-
den er transmissiesystemen voor tractoren en complete tractoren vervaardigd. 
De krachtige trekkers van dit tractormerk hebben een make-over gekregen, 
niet alleen qua design, maar ook wat betreft de techniek, om beter te kunnen 
voldoen aan de eisen van de sector. 
De tractoren zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar in de vermogens-
klasse van 70 tot 100 pk. er zijn verschillende series leverbaar: smalspoor, 

Antea Group werkt samen met 
saxion 
Antea Group en hogeschool saxion zijn per 1 september 2015 het lectoraat 
Bodem en Ondergrond gestart. Het lectoraat richt zich op onderzoek naar 
de duurzame ontwikkeling van onze bodem en ondergrond in relatie tot de 
ruimtelijke ontwikkeling en het onderwijs hierover. Het lectoraat komt onder 
leiding te staan van dr. ir. Geert Roovers van Antea Group. Maandag 7 sep-
tember vond de ondertekening van de overeenkomst plaats. Antea Group en 
hogeschool saxion zijn beide al jarenlang betrokken bij bodem en ondergrond 
en de rol daarvan bij ruimtelijke ontwikkelingen. Zij kennen de huidige vraag-
stukken en het belang ervan voor een duurzame ontwikkeling voor Nederland. 
Met het lectoraat willen beide organisaties nieuwe wetenschappelijke inzich-
ten vertalen naar praktisch toepasbare werkwijzen en onderwijsmodules. Deze 
modules komen via het Kennis- en Onderwijscentrum bodem en ondergrond 
(KOBO) beschikbaar voor het hoger onderwijs. Lector Geert Roovers neemt 
de leiding van het KOBO op zich. Met het lectoraat gaan Antea Group en 
hogeschool saxion een prachtige uitdaging aan. Het lectoraat past bij de 
ambitie van Antea Group om een leidende speler te zijn in de wereld van 
ruimte, milieu en infrastructuur én om een bijdrage te leveren aan de kennis-
spreiding in het onderwijs. Hogeschool saxion versterkt met het lectoraat haar 
positie als toonaangevende hogeschool in ruimtelijk en stedelijk onderzoek 
en onderwijs. Beide organisaties dragen met het lectoraat bij aan een verdere 
duurzame ontwikkeling van Nederland.
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Overname Agrometius door 
Royal Reesink 
afgerond
De overname van Agrometius door Royal Reesink is afgerond. Royal 
Reesink krijgt 95% van de aandelen van de specialist in gps-techniek 
en precisielandbouw in de agrarische sector. De overige 5% blijft in 
handen van de directeur van de vennootschap. Dennis Nijland van 
Agrometius zal ook na de overname aanblijven als directeur. ‘De 
overname biedt ons nog meer mogelijkheden om te groeien’, zegt 
Nijland. ‘Met name in de precisielandbouw verwachten wij enorme 
groeikansen.’

Gerrit van der scheer, CeO van Royal Reesink, is eveneens tevreden 
met de overname. ‘Agrometius is een gezond, zelfstandig en succes-
vol opererend bedrijf. Qua productaanbod en mentaliteit past het 
uitstekend bij Royal Reesink.’

Agrometius is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een dynamisch 
bedrijf met meer dan 30 medewerkers. Het heeft vestigingen in 
België en Nederland en levert vooral hard- en software voor de pre-
cisielandbouw.

Antea Group werkt samen met 
saxion 
Antea Group en hogeschool saxion zijn per 1 september 2015 het lectoraat 
Bodem en Ondergrond gestart. Het lectoraat richt zich op onderzoek naar 
de duurzame ontwikkeling van onze bodem en ondergrond in relatie tot de 
ruimtelijke ontwikkeling en het onderwijs hierover. Het lectoraat komt onder 
leiding te staan van dr. ir. Geert Roovers van Antea Group. Maandag 7 sep-
tember vond de ondertekening van de overeenkomst plaats. Antea Group en 
hogeschool saxion zijn beide al jarenlang betrokken bij bodem en ondergrond 
en de rol daarvan bij ruimtelijke ontwikkelingen. Zij kennen de huidige vraag-
stukken en het belang ervan voor een duurzame ontwikkeling voor Nederland. 
Met het lectoraat willen beide organisaties nieuwe wetenschappelijke inzich-
ten vertalen naar praktisch toepasbare werkwijzen en onderwijsmodules. Deze 
modules komen via het Kennis- en Onderwijscentrum bodem en ondergrond 
(KOBO) beschikbaar voor het hoger onderwijs. Lector Geert Roovers neemt 
de leiding van het KOBO op zich. Met het lectoraat gaan Antea Group en 
hogeschool saxion een prachtige uitdaging aan. Het lectoraat past bij de 
ambitie van Antea Group om een leidende speler te zijn in de wereld van 
ruimte, milieu en infrastructuur én om een bijdrage te leveren aan de kennis-
spreiding in het onderwijs. Hogeschool saxion versterkt met het lectoraat haar 
positie als toonaangevende hogeschool in ruimtelijk en stedelijk onderzoek 
en onderwijs. Beide organisaties dragen met het lectoraat bij aan een verdere 
duurzame ontwikkeling van Nederland.

semismalspoor en een standaarduitvoering. In de smalspooruitvoering kan 
de buitenbreedte van de trekker zelfs beperkt blijven tot 1 meter. Ook is er 
nog een extra laag uitgevoerde trekker. Deze kan van pas komen als er onder 
lage doorgangen gereden moeten worden. Deze trekker is voorzien van een 
extra zware vooras, waardoor er ook zwaardere werktuigen in de fronthef 
aangebouwd kunnen worden. Behalve uit verschillende bouwgroottes kan er 
bij de Carraro-tractoren ook nog gekozen worden uit andere opties. Zo kan de 
trekker worden uitgevoerd met beugel, cabine, onder last schakelbare voor- en 
achteruit, onder last schakelbare hoog-laag, 30 of 40 km/u-transmissie, meer-
dere oliepompen, fronthef en frontaftakas enzovoort.
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Vakmanschap, duurzaamheid, kwaliteit en garantie zijn 

kritische factoren voor een betrouwbaar beheer van het 

openbaar groen. Groenkeur in uw bestekken garandeert 

duurzaam gekweekte bomen en vakkundig aangelegde 

en onderhouden groenvoorzieningen.

Via www.groenkeur.nl en de 
Groenkeur-app vindt u alle 
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15.0481 Advertentie DOR.indd   1 17-09-15   12:06

Geslaagde Verheij-
Doe-Dag
Op 18 september 2015 organiseerde Verheij 
Integrale groenzorg de eerste Verheij-Doe-Dag. 
In plaats van teambuilding op het strand of in het 
bos hebben alle medewerkers van Verheij zich 
deze dag ingezet voor mens en maatschappij. een 
MVO-bedrijfsuitje dus. De opening van de dag, 
rond twaalf uur ’s middags, werd gedaan door 
Dick Verheij. Vervolgens droeg wethouder Visser-
schlieker van de gemeente sliedrecht haar steentje 
bij door middel van een officiële toespraak, waarin 
ze vertelde dat ze het mooi vond om te zien dat de 
mensen binnen het bedrijf zo’n energie hadden om 
iets voor de samenleving en naasten in sliedrecht 
te gaan doen. Dit gaf haar een bijzonder goed 
gevoel. Na haar toespraak knipte ze symbolisch 
met een snoeischaar het lint bij de poort door 
waarna alle bussen met de medewerkers vertrok-
ken. 85 vaste medewerkers van Verheij integrale 

Is er een methodiek die tevredenheid 
van bewoners koppelt aan het effici-
ent inzetten van het beheerbudget?

Uit onderzoek is gebleken dat elke 
leefstijl de inrichting en het beheer 
van de openbare ruimte op een ande-
re wijze waardeert. Om de “leefstijl-
benadering” te kunnen vertalen naar 
een concrete en werkbare methodiek 
voor het beheer van de openbare 
ruimte, hebben wij de leefstijlen 
gekoppeld aan de CROW beeldkwa-
liteit. Door een juiste differentiatie 
in beheerniveaus toe te passen kan 
de tevredenheid onder gebruikers 
verhoogd worden en een efficiëntere 
inzet van het beheerbudget wor-
den bereikt. Deze methodiek is ook 
uitermate geschikt voor het toepas-
sen van bewonersparticipatie bij 
inrichtings-, renovatie- en beheerpro-
jecten in de openbare ruimte.

Verheij Integrale groenzorg, Water-
pas Civiel adviesbureau en Smart 
agent hebben de handen ineenge-
slagen en voegen leefstijlonderzoek, 
planvorming én realisatie samen in 
dit concept. 

Interactieve Presentatie 
& praktijkcase
Aan de hand van een actuele prak-
tijksituatie in de openbare ruimte 
presenteren Willem van der Grinten 
(Waterpas Civiel) en Wilco Boender 
(Verheij Integrale groenzorg) het 
“Leefstijl gericht ontwikkelen en be-
heren van de openbare ruimte”. 

Wij verwelkomen u graag bij deze in-
spirerende en interactieve presentatie 
over de ontwikkelde methodiek en de 
praktische toepassing hiervan in een 
project. Interesse voor deze presen-
tatie? Tijdens het registreren voor uw 
beurstoegangsbewijs komt u automa-
tisch ‘langs’ de pagina waarop u zich 
kunt aanmelden voor de sessies. Ook 
zijn wij te vinden op stand: 1.910.

Voor meer informatie over leefstijlen 
zie: www.verheijbv.nl/beterbuiten 

Dag van de Openbare Ruimte
Zaal:  Berkenzaal
Datum:  Donderdag 8 oktober
Tijd:  15.00 uur

Beheer openbare ruimte op basis 
van leefstijlen en tevredenheid

De openbare ruimte staat onder druk. 
Budgetten worden gekort. Dit leidt bij gemeenten, 

woningcorporaties en gebiedsbeheerders tot 
bezuinigingen op één van de kerntaken: 

het inrichten en beheren van de openbare ruimte. 
Het is dan zaak om het budget zo efficiënt 

mogelijk in te zetten, zonder dat dit resulteert in 
ontevreden bewoners of verloedering.

Willem van der Grinten
(Waterpas civiel adviesbureau)

Wilco Boender
(Verheij Integrale groenzorg)

STAND 1.910
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Dick Verheij. Vervolgens droeg wethouder Visser-
schlieker van de gemeente sliedrecht haar steentje 
bij door middel van een officiële toespraak, waarin 
ze vertelde dat ze het mooi vond om te zien dat de 
mensen binnen het bedrijf zo’n energie hadden om 
iets voor de samenleving en naasten in sliedrecht 
te gaan doen. Dit gaf haar een bijzonder goed 
gevoel. Na haar toespraak knipte ze symbolisch 
met een snoeischaar het lint bij de poort door 
waarna alle bussen met de medewerkers vertrok-
ken. 85 vaste medewerkers van Verheij integrale 

groenzorg hebben gewandeld met bewoners van 
verpleeghuis Waerthove, zwerfafval langs de rivier 
geruimd of hebben de speelplekken in de gemeen-

te sliedrecht grondig schoongemaakt. Deze dag, 
waarin het weer heeft meegewerkt, werd afgeslo-
ten met een gezamenlijke BBQ.

NIeuWs
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Chemieloos onkruid verwijder en in België al lang geen 
probleem meer
Extra zware borstel kan onkruid van elk formaat aan

Vanaf begin 2016 is het gebruik van chemische middelen voor het bestrijden van onkruid op verharding in ons land verboden. Gemeenten zullen op 

zoek moeten naar een alternatief. In België is een dergelijk verbod al een aantal jaren van kracht. Dankzij de inzet van een veegmachine met een derde 

borstelarm weten gemeenten daar de verharding onkruidvrij te houden tegen een betaalbare prijs. 
 
Auteur: Guy Oldenkotte

In ons land lijkt het doek definitief te zijn geval-
len voor het gebruik van chemische middelen bij 
het bestrijden van onkruid op verharding. Voor 
gemeenten zit er daarom niets anders op dan 
de alternatieven te heroverwegen. Verschillende 
gemeenten hebben de overstap al gemaakt. Zij 

hebben gekozen voor een van de vele oplossingen 
op basis van alternatieve bestrijdingsmiddelen, 
heet water, laserstralen of vuur. Andere gemeenten 
aarzelen nog. Voor hen geldt de mantra ‘elk voor-
deel heeft z’n nadeel’. Borstelen is een ander alter-
natief waarover inmiddels hele pagina’s zijn volge-

schreven. Maar net als over alle andere methodes 
zijn ook over het gebruik van deze methode de 
meningen verdeeld. 
Onze zuiderburen zijn die hele discussie over de 
juiste aanpak van onkruid op verharding inmid-
dels allang voorbij. In België is het verbod op 

Met de derde borstel heeft de machine een werkbreedte van bijna 3 meter

chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid 
op verharding sinds een paar jaar van kracht. ‘Wij 
weten niet beter’, zegt een medewerker van de 
groenvoorziening in de gemeente Antwerpen, die 
daar vlug aan toevoegt: ‘Chemische middelen zijn 
hier allang verboden. Vandaar dat wij ons al jaren 
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chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid 
op verharding sinds een paar jaar van kracht. ‘Wij 
weten niet beter’, zegt een medewerker van de 
groenvoorziening in de gemeente Antwerpen, die 
daar vlug aan toevoegt: ‘Chemische middelen zijn 
hier allang verboden. Vandaar dat wij ons al jaren 

geleden verdiept hebben in alternatieve methodes 
om onkruid te bestrijden.’ Die Hollanders zouden 
eens de verkeerde conclusie kunnen trekken uit de 
uitspraak dat ‘ze niet beter weten’! In feite weten 
de Belgen het wel beter. Veel beter zelfs, lijkt het. 
een rondgang langs verschillende gemeenten om 

vast te stellen hoe zij omgaan met de problema-
tiek, levert ontzettend vaak hetzelfde antwoord 
op. ‘Wij gebruiken Ravo’, ‘Ravo’ en ‘Met onze Ravo-
machine’, was wat we te horen kregen. Ravo? 
uit het Nederlandse Alkmaar? ‘Ja, meneer’, ‘Oui, 
monsieur’ en ‘Jazeker, meneer’. een Nederlandse 
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methode dus; dat dan weer wel. Ravo – je ziet ze 
ook hier, maar het enthousiasme in België doet 
vermoeden dat er meer aan de hand is. ‘De Ravo-
machine heeft een derde borstel, waarmee wij een 
extra strook in dezelfde gang kunnen borstelen. 
Bovendien is de vergaarbak, of container, groter. 
Dat stelt ons in staat om de hele dag te werken, 
voordat wij deze bak moeten legen’, zegt Johan 
Gorinsek van Vermargo, een aannemer in België 
die gebruikmaakt van Ravo-machines. ‘Dankzij het 
gewicht van die arm borstelt deze machine beter’, 
merkt edwig Leurs van de Vlaamse gemeente 
schoten op. 

Sterker is beter
De vele positieve reacties stellen Annelies de Kegel 
van Technisch Bedrijf De Kegel zeer tevreden. De 
Kegel is een van de verkopende servicedealers van 
Ravo Benelux in België. ‘Hoe groter en zwaarder 
de borstel is, hoe beter. Onkruidborstelen is een 
evenwicht tussen de draaisnelheid en het gewicht 
van de borstel. Hoe sterker de constructie van de 
borstelarm, hoe beter’, legt ze uit. ‘Onkruid vergaat 
niet. Als het er staat, dan zul je het moeten ver-
wijderen. Geen enkele methode kan dat dusdanig 
doen dat het onkruid niet meer terugkomt. De 
zware borstel van de Ravo-veegmachine is echter 
in staat om onkruid te verwijderen dat er al langere 
tijd staat en steviger geworteld is. Daardoor is de 
machine zeer effectief en hoeven gemeenten min-
der vaak de ronde te doen om onkruid te verwij-
deren.’ Voorwaarde daarbij wel is dat de omgeving 
een wat ‘groener’ straatbeeld accepteert dan men 
gewend is. ‘Borstelen heeft echter het voordeel dat 

De Ravo-veegmachines zijn erg populair in België
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gewicht van die arm borstelt deze machine beter’, 
merkt edwig Leurs van de Vlaamse gemeente 
schoten op. 

Sterker is beter
De vele positieve reacties stellen Annelies de Kegel 
van Technisch Bedrijf De Kegel zeer tevreden. De 
Kegel is een van de verkopende servicedealers van 
Ravo Benelux in België. ‘Hoe groter en zwaarder 
de borstel is, hoe beter. Onkruidborstelen is een 
evenwicht tussen de draaisnelheid en het gewicht 
van de borstel. Hoe sterker de constructie van de 
borstelarm, hoe beter’, legt ze uit. ‘Onkruid vergaat 
niet. Als het er staat, dan zul je het moeten ver-
wijderen. Geen enkele methode kan dat dusdanig 
doen dat het onkruid niet meer terugkomt. De 
zware borstel van de Ravo-veegmachine is echter 
in staat om onkruid te verwijderen dat er al langere 
tijd staat en steviger geworteld is. Daardoor is de 
machine zeer effectief en hoeven gemeenten min-
der vaak de ronde te doen om onkruid te verwij-
deren.’ Voorwaarde daarbij wel is dat de omgeving 
een wat ‘groener’ straatbeeld accepteert dan men 
gewend is. ‘Borstelen heeft echter het voordeel dat 

het onkruid langer wegblijft’, merkt Johan Gorinsek 
op. ‘Wij hebben in het verleden proeven gedaan 
met heet water, maar dat had niet het gewenste 
effect. Het onkruid verdort, om vervolgens weer 
snel terug te komen. Met deze methode kunnen 
we ons een lagere borstelfrequentie in de straat 
veroorloven.’ 

Klein maar fijn
Volgens Gorinsek vult de Ravo-machine een gat 
in de markt. ‘Wij beschikten al over machines met 
een capaciteit voor twee, zeven, acht en twaalf 
kuub, maar niets dat daartussenin zit. De vijfkuubs-
machine van Ravo vult die ruimte.’ Hij merkt op 
dat de machine compact is, een korte draaicirkel 
heeft en beschikt over een bijzonder goede zuig-
kracht voor een machine van dit formaat. edwig 
Leurs van de gemeente schoten voegt daaraan 
toe: ‘Deze machine borstelt ook beter. Het onkruid 
is daardoor beter aan te pakken.’ In schoten is in 
het verleden wel eens geprobeerd het onkruid te 
verbranden, maar daar is men inmiddels weer van 
afgestapt. ‘Dan zagen we het onkruid binnen twee 
weken weer terugkomen, zeker wanneer het had 
geregend.’ Leurs schat dat hun Ravo-veegmachine 
elke straat om de vier tot zes maanden aandoet. 
‘Dat hangt natuurlijk af van de noodzaak om te 
borstelen. Over het algemeen is deze frequentie 
voldoende om de straten onkruidvrij te houden.’ 
Leurs is zeker positief over zijn machine, maar hij 
ziet ook een aantal kritische punten. ‘De kwaliteit 
van het werk hangt sterk af van de bestuurder; die 
moet wel weten wat hij doet. Als je de druk op de 
borstel onjuist instelt, dan is deze minder effectief.’ 
Ook merkt hij op dat borstelen de meest arbeids-
intensieve methode is. ‘en het kost meer dan pesti-
cide.’ Desalniettemin ziet hij de Ravo-veegmachine 
met derde borstel als het enige alternatief voor 
spuiten. 

Krachtig en sterk
Dat de machine in België goed aanslaat, komt 
voor Herman Haakman, demonstrateur bij Ravo 
Benelux, niet als een verrassing. ‘In België is de fre-
quentie waarmee het onkruid vooral in het buiten-
gebied verwijderd wordt, veel lager. Daar krijgt het 
onkruid meer tijd om aan te sterken en dien je dus 
over een krachtige machine te beschikken om het 
te verwijderen.’ Volgens Haakman is de derde bor-
stelarm op de Ravo-machines de zwaarste die men 
kan krijgen. ‘Die borstel zit voor op de machine en 
kan zowel naar links als rechts schuiven en zwen-
ken. Dat geeft de flexibiliteit die men zoekt, om zo 
een extra strook mee te kunnen nemen.’ Dankzij 
de derde borstel heeft de machine een werkbereik 
van bijna 3 meter. ‘Dat is voldoende voor geas-

falteerde fietspaden in Nederland of België. Hier 
meten de fietspaden ruim twee meter; in België is 
dat één meter.’ Deze borstel wordt aangedreven 
door een eigen hydromotor. ‘De motor kan twee 
richtingen op draaien en de borstel is voorzien 
van dubbele hoekverstelling. Belangrijk is dat 
deze borstel zijn eigen hydraulische pomp heeft, 
waardoor de machine constant blijft presteren. Als 
je de hydraulische olie elders uit de machine zou 
halen, dan zou dat er ongetwijfeld toe leiden dat 
je ergens aan kracht moet inboeten.’ Het gewicht 
van de derde borstel is 350 kg. Deze borstel is opti-
oneel. ‘Lichter van gewicht werkt niet.’ De 22 stalen 
stroppen van de speciale onkruidborstels zijn, vol-
gens Haakman, in staat om onkruid van bijna een 
halve meter hoogte te verwijderen. 
De derde borstel kan als optie worden geleverd op 
de Ravo-veegmachines. ‘Het is ook mogelijk om 
deze achteraf op bestaande machines toe te voe-
gen.’ Hoewel gebruikers de machine als ‘compact’ 
omschreven, is deze zeker niet licht. ‘Leeg weegt 
deze machine zes ton. Vandaar dat we hem alleen 
kunnen inzetten op geasfalteerde wegen.’ 
Volgens Haakman is het slechts een kwestie van 
tijd voordat de Ravo-veegmachine met derde 
onkruidborstel ook in ons land het straatbeeld (let-
terlijk) gaat bepalen. ‘Gemeenten zullen afwegin-
gen moeten maken. Nu men niet langer chemische 
middelen mag inzetten om onkruid te bestrijden 
op verharding, zullen ze op zoek moeten naar een 
alternatief. en met de capaciteitsproblemen bij 
veel gemeenten waardoor niet meer zo regelmatig 
onkruid kan worden verwijderd, zie ik een lagere 
frequentie met een sterkere machine als de beste 
oplossing.’ 

De Ravo-veegmachines zijn erg populair in België

Door het gewicht van de borstel kan de machine onkruid van 

elk formaat aan. 



Het gaat inmiddels wat beter in de groene sector. Dat wil echter niet zeggen dat het overal joechei is. Onze ceo van dienst, Piet Bruisten, en zijn zoon 

Luuk van het bedrijf Tuin en Groenverzorging Bruisten b.v. in het Gelderse Winssen, zijn nog uitgesproken sceptisch en verwachten voor de komende 

periode nog geen zwarte cijfers.

Auteur: Hein van Iersel 

Degene met het mooiste 
opstel krijgt het werk
Ceo Piet Bruisten ziet een gouden toekomst voor de sector, maar voor de 

komende jaren is het nog aanmodderen 

‘Nuilen’ is het woord dat in Winssen, maar ook in 
het nabij geleden Nijmegen, wordt gebruikt voor 
de toon die ceo Piet Bruisten tijdens het gesprek 
aanhoudt. De beste vertaling van dat woord is 
waarschijnlijk ‘klagen’, maar dan niet echt. Dat ver-
klaart de plotselinge wendingen die ons gesprek 
neemt. Het ene moment klaagt Bruisten senior 
over de tegenvallende cijfers van de afgelopen 
jaren en de sfeer in de sector, maar een moment 
later laat hij vol trots de tekeningen zien van zijn 
nieuw te bouwen bedrijfspand met een oppervlak 
van anderhalve hectare. Vader en zoon Bruisten 
beweren stellig dat zij niet willen uitbreiden, maar 
alleen uit de optimalisering van de bedrijfspro-
cessen is een investering van die omvang niet te 
verklaren. Op het bestaande bedrijfsterrein staat 
een aantal op zich netjes uitziende schuren en 
loodsen, maar het geheel is zeker geen voorbeeld-
bedrijf. Luuk Bruisten: ‘een van de redenen van de 
aanstaande verhuizing en nieuwbouw is dan ook 
het verbeteren van de uitstraling van het bedrijf.’ 
Daarnaast is verbetering van de logistiek en de 
kostenbesparing die daarmee samenhangt een 
belangrijke reden. 

Molenbiotoop
Op het bestaande bedrijfsterrein kan het bedrijf 
niet uitbreiden of bouwen, wat zijn oorzaak heeft 
in de molen die maar amper honderd meter achter 
de werf van Bruisten ligt. Het bestaande bedrijfs-
terrein ligt in een zogenaamde molenbiotoop. een 
woord dat Bruisten met een flinke dosis sarcasme 

Kijk maar eens hoeveel 

loonbedrijven de laatste 

tijd bij Troostwijk onder de 

hamer zijn gekomen
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Molenbiotoop
Op het bestaande bedrijfsterrein kan het bedrijf 
niet uitbreiden of bouwen, wat zijn oorzaak heeft 
in de molen die maar amper honderd meter achter 
de werf van Bruisten ligt. Het bestaande bedrijfs-
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uitspreekt en dat inhoudt dat je niet boven een 
bepaalde nokhoogte mag bouwen, om te voor-
komen dat de windvang van de molen wordt 
aangetast. Als ik later met vader en zoon Bruisten 
over het bedrijfsterrein loop, valt ook op hoe klein 
de hal is, gezien de ongeveer 40 mensen die bij 
Tuin en Groenverzorging Bruisten b.v. in dienst 
zijn. Voor de opslag van de machines worden twee 
hallen bijgehuurd en ieder jaar aan het begin van 
zomer en winter vindt er een ware stoelendans van 
machines plaats, als de wintermachines worden 
verruild voor de zomermachines of andersom.
Buiten, tussen de machines, vertelt Bruisten wat de 
succesfactoren van zijn bedrijf zijn, zeker in deze 
tijd. Winterwerk, met name gladheidbestrijding, is 
daar een belangrijk onderdeel van, maar ook ander 
ad-hocwerk. Tijdens het gesprek wordt hij gebeld 
door een naburige gemeente, die vraagt of er al 
capaciteit is vastgelegd voor de komende blad-
campagne. Nee, zegt Bruisten, dat is niet gebeurd 
en we hebben eigenlijk ook geen machines en 
mensen beschikbaar, maar ik ga het wel oplos-
sen voor de klant. Ad-hocwerk, waar gewoon een 
eerlijke prijs voor wordt betaald op basis van een 
vertrouwensrelatie, is een belangrijke kurk waarop 
het bedrijf drijft. 
Als de klant heeft opgehangen, vertelt de directeur 
waar het om gaat. Aan het begin van het seizoen 
begin je weer met een nul. Je moet dan het geduld 
hebben om niet meteen overal op in te gaan, maar 
zorgen dat je voldoende capaciteit overhoudt om 
ad-hocwerk te kunnen oppakken. 

Nuilen
Voor het overige is Bruisten opvallend weinig 
positief over de ontwikkelingen in de sector. 
Vooral de manier van aanbesteden die hij het 
meest tegenkomt, kan op weinig applaus van hem 
rekenen. emvi zou in theorie voor de middelgrote 
aannemers goed moeten uitpakken, maar het 
tegengestelde is het geval. Vooral het opstellen 
van plannen van aanpak ziet de ondernemer als 
oneerlijk en gebaseerd op willekeur. Als ik vraag 
of hij niet terug zou willen naar het gunnen op de 
laagste prijs, beaamt hij dat volmondig. 
Bruisten: ‘Naar mijn mening is het beoordelen 
van dergelijke plannen gebaseerd op willekeur, 

waarbij de opdrachtgever zijn oordeel baseert op 
zaken die niet voorspelbaar zijn.’ Als voorbeeld 
geeft Bruisten een bestek waarmee hij zou hebben 
verloren vanwege het overvloedig gebruik van het 
woord ‘zal’. Totaal onrechtvaardig, in de visie van 
Bruisten. Zeker toen bleek dat in het bestek van de 
concurrent het woord ‘zal’ even vaak werd gebruikt.  
Bruisten: ‘Huub Biezemans uit Druten, de adviseur 
die ons bij dit bestek had geholpen, adviseerde ons 
zelf om naar de rechter de stappen. Maar ik was 
niet van plan om een hele koe te verspelen om een 
halve koe te winnen. Dus dat hebben we achter-
wege gelaten. De praktijk is gewoon dat degene 
die het mooiste opstel schrijft het werk krijgt.’
Gelukkig zijn er in de klantenkring van Bruisten 
ook voorbeelden dat het anders kan en gaat. 
Nijmegen is zo’n voorbeeld. Nijmegen had in 2014 
het lef om het bedrijf de opdracht te gunnen voor 
de realisatie van een stadspark. Bruisten verklaart 
dit doordat Nijmegen in zijn visie al een stap verder 
is. Zij hebben al leergeld betaald en weten wat de 
waarde is van het werken met een aannemer die te 
vertrouwen is en voor kwaliteit gaat.  
Daar ligt volgens Bruisten dan ook de oplossing. 
Aan een samenwerking moet weer vertrouwen ten 
grondslag liggen, niet wantrouwen. 

Oplossing 
Hoe moet de toekomst dan beter worden? Bruisten 
senior wijst naar zijn zoon: ‘Ik voorzie voor hem 
een gouden toekomst, maar de komende paar 
jaar wordt het nog even aansappelen.’ Het kan pas 
beter worden als de rendementen omhooggaan 
en er weer geld verdiend kan worden. Om dat te 
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Het verplanten van bomen levert 
kostenbesparing én een bijdrage 
aan het duur zaamheidsbeleid op.

bewerkstelligen, zullen de zwakke broeders uit 
de markt gehaald worden. De marktwerking zal 
zijn werk moeten doen, of je dit nu goed of slecht 
vind. en vergis je niet, zoals wij erover denken, zijn 
er meer. Alle bedrijven die even groot zijn als wij 
zullen hetzelfde verhaal vertellen en lijden ook 
onder de huidige marktomstandigheden. Kijk maar 
eens hoeveel loonbedrijven er de laatste tijd bij 
Troostwijk onder de hamer zijn gekomen.’

Adviseur 
Ik vraag Bruisten waarom hij als aannemer dan niet 
meer gebruikmaakt van adviseurs bij het opstel-
len van emvi-plannen. ‘Weet je wel hoeveel geld 
dat kost?’ Bruisten vertelt over een bestekje van 
een paar duizend euro. ‘Wij waren een van de zes 
aannemers. Ik had een bestek uitgerekend tot op 
het absolute minimum en daar nog eens twintig 
procent afgehaald, en nog zaten we tientallen 
procenten boven de laagste inschrijver met gelijke 
eMVI punten.’ 
Net als naar emvi kijkt Bruisten ook met een kri-
tische blik naar de uitwerking en realisatie van 
bestekken. Het is prima dat er kritisch wordt geke-
ken naar de uitvoering, maar de ceo kan weinig 
respect opbrengen voor een opdrachtgever die 
meteen met een boetebeding klaarstaat. Dat werkt 
niet en is contraproductief. Belonen is veel beter 
dan straffen. Als je iemand beloont, gaan zijn oren 
rechtop staan; als je straft, krijg je weerwoord. 

Piet Bruisten
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Milieuadviseur Maarten van Ginkel: 'Een mooi uitzicht over een weiland kunnen 

we helaas niet betalen, wél over de uiterwaarden'

Nijmegen behoudt karakter 
van groene omgeving bij 
bouw nieuw stadsdeel
De uitdijende stad Nijmegen besloot tien jaar geleden om aan de overzijde van de aanliggende rivier de Waal te gaan bouwen. Deze sprong naar de 

overkant kreeg de projectnaam Waalsprong. Het nieuwe stadsdeel wordt uiteindelijk Nijmegen-Noord. Dit jaar zijn de werkzaamheden al behoorlijk 

opgeschoten. Adviseur milieuzaken Maarten van Ginkel vertelt hoe alles langzamerhand zijn plekje krijgt, ook het openbaar groen.

Auteur: santi Raats
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Boomverplanting
Door de aanleg van de nevengeul zijn bomen verwijderd en verplant 
naar de nieuwbouwwijken. ‘De bewoners van Lent kwamen in actie om 
de linden die geruimd moesten worden, te behouden. Ruim 45 linden 
hebben een tweede leven gekregen, met name in de nieuwbouwwijk 
Visveld’, vertelt Van Ginkel. ‘Ze hebben het allemaal overleefd. Ze krijgen 
nog drie jaar water van de aannemer.’
De 45 lindes zijn vitale bomen van ongeveer 40 jaar oud, 15 meter 
hoog en hebben een stamdiameter van circa 35 tot 40 centimeter. 
Daarmee vertegenwoordigen de bomen zowel een emotionele waarde 
als een kapitaalswaarde. Voor het verplanten heeft BTL Bomendienst 
gebruik gemaakt van een Optimal 3000 verplantmachine, de grootste 
verplantmachine van europe. Bij deze verplantmethode kan de 
vrachtwagen de boom uitsteken, kantelen, transporteren en planten, 
zonder tussenkomst van andere machines.
Dirk Doornenbal van de Nationale Bomenbank: ‘Wij hebben de 
voorbereiding gedaan en BTL Bomendienst heeft de uiteindelijke 
verplanting gedaan.’ Doornenbal vertelt wat er bij de voorbereiding kwam 
kijken: ‘De linden stonden langs de oude dijk. Vroeger stonden daar ook 
huizen, maar die strook is in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd. Na 
de oorlog is er een talud gegraven, waarin de linden zijn gezet. Tijdens de 
voorbereidingen voor de verplanting hebben we veiligheidsmaatregelen 
genomen, voor het geval dat we ammunitie uit die tijd zouden 
tegenkomen. We vonden dan ook enkele oude mortieren. We hebben 
geadviseerd om de bomen met de verplantmachine te verplaatsen om de 

kluit intact te houden. Ze stonden namelijk in opgebracht zand, waardoor 
de wortels de diepte in zijn gegaan om water te zoeken. We waren 
aanwezig bij de verplanting en BTL Bomendienst gaf aan dat de linden 
prima voorbereid waren. Dus alles ging goed.’
De linden vervullen inmiddels een dankbare functie. ‘De bewoners van 
Lent wilden ze dolgraag behouden, want ze zijn groot’, legt Doornenbal 
uit. ‘Het nieuwe stuk van Lent kent nog zeer weinig laanstructuur. Doordat 
we de linden op strategische plekken neergezet hebben, oogt dit deel van 
Lent wat meer aangekleed.’ 

Plattegrond van project de Waalsprong

Inmiddels zijn er al zo’n 2.500 woningen gebouwd 
in de Waalsprong-wijken Kern Lent, Oosterhout 
en Visveld, waar al veel kassencomplexen 
zijn verdwenen. In totaal zullen er nog 12 
duizend woningen bij komen. Voor een betere 
verkeersdoorstroom van en naar Nijmegen-Noord 
is er een derde brug over de Waal aangelegd. 

Rivierverbreding voor opvang hoogwaterstand
Het landschap is ook al ingrijpend veranderd. 
Tegelijkertijd met de ontwikkeling van Nijmegen-
Noord is namelijk het rivierenlandschap 
veiliger gemaakt voor eventuele extreem hoge 
waterstanden in de nabije toekomst, zoals 
klimatologen voorspellen. In de jaren 90 was het 

waterpeil in de Waal al tweemaal extreem hoog. 
Dit project heet Ruimte voor de Waal-Nijmegen. 
Het is een onderdeel van het Rijkswaterstaatproject 
Ruimte voor de Rivier de Waal, die loopt van Lobith 
tot Rotterdam. De smalle Waalbocht, waaraan de 
oudste stad van Nederland ligt, is verbreed door 
een landinwaartse teruglegging van de dijk, ter 
vergroting van de uiterwaarden in de bocht. Ook is 
er een waterbuffer in de uiterwaarden uitgegraven. 
De huizen die aan de overkant van Nijmegen aan 
het water staan, zijn daardoor nu op een eiland 
gelegen. Zowel de vergroting van de uiterwaarden 
als van de waterbuffer moet in het geval van 
grote stuwing vanuit Duitsland hoog water in de 
rivierbocht voorkomen. Door de aanleg van de 
watergeul moest de bestaande spoorbrug over de 
Waal naar het station in het centrum van Nijmegen 
verstevigd worden met een nieuwe fundering. 

Nijmegen als opdrachtgever
De teruglegging van de dijk wordt bekostigd 
door Rijkswaterstaat. De gemeente Nijmegen 
voert  het werk en haar opdracht uit en heeft  
daarvoor het Rijk overtuigd van haar capaciteiten 
als opdrachtgever. De motieven van Nijmegen om 
dit monsterproject op zich te nemen: ‘We waren 
tegenstanders tot de tweede kamer besloot dat het 
zo moest. We dachten, als we het dan doen, laten 
we het dan vooral goed doen. Onze eigen plannen 

Van oudsher ligt er een stelsel van watergangen en sloten. Dit watergangenstelsel is 

nagebootst in de nieuwbouwwijken.

konden we meenemen in het project. Zorgen dat 
de stad niet gesplitst wordt door de rivier was 
daarbij het belangrijkste aspect.’
De projecten moeten worden geleid volgens 
de opdrachtmethodiek van het Rijk, en ook de 
aanbestedingsprocedures. Dat is geen probleem. 
‘We hebben, denk ik, vijf procent gemeentelijke 
ambtenaren op dit project staan; de rest is invlieg 
van specialistische kennis en kracht’, vertelt Van 
Ginkel. Hij lacht: ‘Maar die vijf procent maakt het 
verschil voor onze stad.’

Halfjaar vooruitlopen op de planning
Maarten van Ginkel, werkzaam bij de gemeente 
Nijmegen als adviseur voor onder meer 
milieuzaken, vertelt dat de ontwikkeling van 
Nijmegen-Noord een complexe uitdaging is: 
‘Het is een schaakbordenwerk van partijen die 
werkzaam zijn in een bepaald stuk.’ Dat is letterlijk 
te zien aan de af en aan rijdende vrachtwagens, die 
zandhopen van de ene naar de andere plek rijden. 
‘Qua planning was het ook een heel gepuzzel. 
Dat maakt aanbesteden lastig. een voorbeeld: de 
Waalbrug, die Nijmegen met de weg naar Arnhem 
verbindt, moest op de schop door de aanleg 
van de watergeul. De aannemer die het werk 
gegund kreeg, schreef voor de omlegging van 
het Waalbrug-verkeer in met dezelfde materialen 
als de weg over de Waalbrug: een tijdelijke zware, 
aarden baan met asfalt erop. Dit betekende dat 
de aannemer dezelfde verkeerscapaciteit kon 
garanderen, zodat er geen verkeershinder op dit 
punt zou ontstaan. Daarnaast kon hij ervoor zorgen 
dat de omlegging een tijdelijke waterkering kon 
vormen voor het water uit de Waal, zodat projecten 
aan beide kanten van deze dijk niet op elkaar 
hoefden te wachten. Hierdoor konden sommige 
onderdelen tegelijkertijd aangelegd worden en 

Ruim 45 linden zijn van het talud bij de dijk verplaatst naar onder andere de 

nieuwbouwwijk Visveld. De Nationale Bomenbank deed de voorbereiding en BTL 

Bomendienst voerde de verplanting uit.
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De kade is aangelegd als een zittribune. Er groeit al flink wat onkruid tussen de stenen. ‘We 

gebruiken geen chemie’, vertelt Van Ginkel. ‘We stomen of branden onkruid weg.’ 
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Waalbrug, die Nijmegen met de weg naar Arnhem 
verbindt, moest op de schop door de aanleg 
van de watergeul. De aannemer die het werk 
gegund kreeg, schreef voor de omlegging van 
het Waalbrug-verkeer in met dezelfde materialen 
als de weg over de Waalbrug: een tijdelijke zware, 
aarden baan met asfalt erop. Dit betekende dat 
de aannemer dezelfde verkeerscapaciteit kon 
garanderen, zodat er geen verkeershinder op dit 
punt zou ontstaan. Daarnaast kon hij ervoor zorgen 
dat de omlegging een tijdelijke waterkering kon 
vormen voor het water uit de Waal, zodat projecten 
aan beide kanten van deze dijk niet op elkaar 
hoefden te wachten. Hierdoor konden sommige 
onderdelen tegelijkertijd aangelegd worden en 

werd er tijd op de planning gewonnen. Nu  de 
nevengeul eenmaal gegraven is, de verlengde  
Waalbrug gebouwd is en de omlegging verwijderd 
is, kan het water vanuit de Waal vrij de geul 
instromen. Omdat de aannemer zo�n slimme 
inschrijving had, liepen we maar liefst een half jaar 
vooruit op de planning die Rijkswaterstaat had 
opgesteld én we zijn binnen het budget gebleven.’

Groenontwikkeling 
Ook op groengebied is de ontwikkeling 
ingewikkeld: een groot stuk van Nijmegen-Noord 
behoort tot de ecologische Hoofdstructuur van 
Nederland en vormt een belangrijk natuurgebied. 
Tijdens het broedseizoen kunnen veel 
werkzaamheden niet plaatsvinden. ‘Het bestaande 
landschap en de cultuurhistorische elementen 
vormen de inspiratiebron voor de inrichting van het 
gebied. De oeverwallen zijn van oudsher beplant 
met boomgaarden, lanen en hagen; typisch 
Betuws groen. In de uiterwaarden staan grassen 
over de zandplaten verspreid. Verder bestaat het 
landschap uit open grasland met hier en daar een 
solitaire boom of een bomenrij op een kavelgrens. 
De noordelijke grens van de Waalsprong wordt 
gevormd door een karakteristieke bomenrij, het 
“Notenlaantje”. Achter de nieuwbouwwijk die de 
Waalsprong in het noorden begrenst, Visveld, 
zijn recreatieplassen in de maak. Ook zijn er in 
alle nieuwbouwwijken waterbergingsplassen 
uitgegraven, de “wadi’s”. Zij vangen regenwater op. 
Langs de huizen liggen stenen gootjes, die ook het 
regenwater afvoeren. Dit wateropvangstelsel leidt 
naar het nieuwe plassengebied, dat het overtollige 
water bergt om het groen in de woonsingels in 
drogere tijden weer van water te kunnen voorzien. 
Het binnendijkse waterbeheer hangt nauw samen 
met de rivier. Van oudsher ligt er een stelsel van 

watergangen en sloten, omgeven door Betuws 
groen. Dit watergangenstelsel is nagebootst in de 
nieuwbouwwijken.’

Parkjes en recreatiegebied
Van Ginkel is adviseur op het gebied van 
natuur en milieu. Hij vertelt verder over de 
groenontwikkeling: ‘In het noordoosten van de 
Waalsprong wordt een groot regiopark aangelegd, 
in samenwerking met de buurgemeenten. Dit 
loopt tot Arnhem. Dit park wordt verbonden met 
het recreatieve natuurgebied dat in de Waalsprong 
wordt ontwikkeld en dat De Waaijer gaat heten. 
Deze zone doorkruist ook het tuinbouwlandschap. 
Behalve recreatieplassen leggen we speelweiden, 
bossen, wandelparken, rietvelden en poelen 
aan. De zone krijgt wandel- en fietspaden. Bij 
de plassen komen strandjes en ligweides. In het 
westen van de Waalsprong, waar het landgoed 
Oosterhout zich uitstrekt, willen we de sfeer 
van het landgoedlandschap versterken door 
nieuwe bosaanplant en de aanleg van nieuwe 
landgoederen.’ 

‘Door de fantastische 

aannemersinschrijving voor 

het Waalbrugonderhoud 

wonnen we een halfjaar 

op de planning’



Onkruidbeheer
Naar het eiland Veur-Lent is vanuit de Waalsprong 
een brug aangelegd. De kade bij het water 
dat onder de brug doorloopt, is betegeld met 
lichtgekleurd Portugees graniet. De locatie leent 
zich prima voor festivals aan het water. De kade 
is namelijk trapsgewijs aangelegd, zodat die 
goed kan dienen als zittribune. Makkelijk om te 
onderhouden ziet hij er niet uit: er groeit zo vlak 
na aanleg al flink wat onkruid tussen de stenen. 
‘De gemeente Nijmegen gebruikt geen chemie in 
het onderhoud’, vertelt Van Ginkel. ‘We stomen of 
branden onkruid weg.’ Dergelijk onderhoud is een 
hele klus op de steile taluds.

Burgerparticipatie
In de nieuwbouwwijk Vossenpels, oorspronkelijk 
een glastuindersgebied dat de Waalsprong in 
het oosten begrenst, wil de gemeente gaan 
experimenteren met burgerparticipatie in het 
groenonderhoud. De grond die de gemeente 
daar heeft gekocht, wordt momenteel in kavels 
doorverkocht aan particulieren die op een kavel 
hun eigen huis willen bouwen, zelfstandig of 
gedeeld met anderen. Dit project heet ‘Plant je 
vlag’ en de wijk is welstandsvrij. een voorbeeld: er 
staan al enkele strowoningen, waarvan de muren 
zijn afgewerkt met leem en hout ertegenaan. 
Daarin huizen bewonersgroepen. De wijk 
Vossenpels is een wijk voor duurzaamheidsbewuste 
bewoners met ecologische ideeën. Op de daken 
liggen zonnepanelen, en de bewoners maken 
afspraken over hoe zij energie verkrijgen en 
hun groen onderhouden. ‘Bewoners doen het 
groenonderhoud tot aan de trottoirband. De 
gemeente heeft daarover afspraken gemaakt met 
de bewonersvereniging.’ Van Ginkel geeft toe: ‘De 

Op groenaanleg in de wijken is niet bespaard. Ook is gekeken naar esthetiek en is er niet 

gekozen voor de goedkoopste boomsoorten in de nieuwbouwwijken. Van Ginkel wijst naar 

Gleditsia triacanthos.  
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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



27www.stad-en-groen.nl

Onkruidbeheer
Naar het eiland Veur-Lent is vanuit de Waalsprong 
een brug aangelegd. De kade bij het water 
dat onder de brug doorloopt, is betegeld met 
lichtgekleurd Portugees graniet. De locatie leent 
zich prima voor festivals aan het water. De kade 
is namelijk trapsgewijs aangelegd, zodat die 
goed kan dienen als zittribune. Makkelijk om te 
onderhouden ziet hij er niet uit: er groeit zo vlak 
na aanleg al flink wat onkruid tussen de stenen. 
‘De gemeente Nijmegen gebruikt geen chemie in 
het onderhoud’, vertelt Van Ginkel. ‘We stomen of 
branden onkruid weg.’ Dergelijk onderhoud is een 
hele klus op de steile taluds.

Burgerparticipatie
In de nieuwbouwwijk Vossenpels, oorspronkelijk 
een glastuindersgebied dat de Waalsprong in 
het oosten begrenst, wil de gemeente gaan 
experimenteren met burgerparticipatie in het 
groenonderhoud. De grond die de gemeente 
daar heeft gekocht, wordt momenteel in kavels 
doorverkocht aan particulieren die op een kavel 
hun eigen huis willen bouwen, zelfstandig of 
gedeeld met anderen. Dit project heet ‘Plant je 
vlag’ en de wijk is welstandsvrij. een voorbeeld: er 
staan al enkele strowoningen, waarvan de muren 
zijn afgewerkt met leem en hout ertegenaan. 
Daarin huizen bewonersgroepen. De wijk 
Vossenpels is een wijk voor duurzaamheidsbewuste 
bewoners met ecologische ideeën. Op de daken 
liggen zonnepanelen, en de bewoners maken 
afspraken over hoe zij energie verkrijgen en 
hun groen onderhouden. ‘Bewoners doen het 
groenonderhoud tot aan de trottoirband. De 
gemeente heeft daarover afspraken gemaakt met 
de bewonersvereniging.’ Van Ginkel geeft toe: ‘De 

Op groenaanleg in de wijken is niet bespaard. Ook is gekeken naar esthetiek en is er niet 

gekozen voor de goedkoopste boomsoorten in de nieuwbouwwijken. Van Ginkel wijst naar 

Gleditsia triacanthos.  

Alle plantgaten hebben een maximale inhoud en zijn gevuld met goed bomenzand, volgens 

Van Ginkel.

nieuwe bewoners zijn momenteel vooral bezig 
met hoe hun huis eruit komt te zien en niet met 
het groenonderhoud rond hun huis en de aanplant 
van jonge bomen in de straat, maar dat zal in de 
toekomst zeker anders worden.’

Groeiplaatsen in de wijken
Op groenaanleg in de wijken is niet bespaard: 
‘Alle plantgaten hebben tenminste een minimale 
inhoud en zijn gevuld met goed bomenzand.’ Ook 
is gekeken naar esthetiek en heeft men niet voor 
de goedkoopste boomsoorten gekozen in de 
nieuwbouwwijken. Van Ginkel wijst naar Gleditsia 
triacanthos.  

Adviseur milieuzaken bij de gemeente Nijmegen, Maarten 

van Ginkel

Stadsuitbreiding: een noodzaak
Al met al is het echte natuurlandschap verdwenen 
met de komst van alle nieuwbouw, maar Nijmegen 
doet hard zijn best om het nieuwe stadsdeel zo 
mooi en groen mogelijk aan te kleden. ‘een mooi 
uitzicht over een weiland kunnen we helaas niet 
betalen.’ Van Ginkel wijst naar het Notenlaantje, 
dat als karakteristiek element is behouden. ‘Wel 
een mooi uitzicht over de uiterwaarden, met het 
behoud van het karakter van Lent.’ 

Groen: C:75 M:0 Y:100 K:0
Blauw: C:100 M:45 Y:0 K:30 

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

http://www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5408

Be social
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In de nacht van 12 op 13 januari 2015 stond 
een bedrijfsgebouw aan de Poeldijkseweg in 
Wateringen in brand. De brandweer was snel 
aanwezig en adviseerde de bewoners van de 
woningen aan de aangrenzende Ambachtsweg te 
evacueren. De volgende dag bleek dat er asbest-
delen waren vrijgekomen op een aantal straten in 
de buurt. Voor de gemeente Westland aanleiding 
om een noodverordening af te kondigen, zodat de 
asbestsaneerder ecoloss de volgende ochtend kon 

starten met het opruimen van het vrijgekomen 
asbest. Vanwege de zorgplicht voor de gezond-
heid en veiligheid van haar bewoners besloot de 
gemeente om niet alleen de sanering van de open-
bare ruimte op te pakken, maar ook de sanering 
van tuinen en daken. 

Noodkap
Ondanks herhaaldelijke reinigingsacties hielden 
de klachten over asbest aan. Begin februari werd 

opnieuw asbest gevonden in de openbare ruimte. 
Bomen aan de Ambachtsweg die het dichtst bij de 
afgebrande loods staan, waren de boosdoeners. 
uit de kroon van de bomen bleef asbest dwarre-
len. Hoewel de gemeente alles in het werk stelde 
om kap van de bomen te voorkomen, besloot zij 
toch over te gaan tot noodkap om de kans op 
herbesmetting definitief uit te sluiten. Het ging 
om de eerste acht elzen vanaf de rotonde op de 
Poeldijkseweg. AH Vrij nam deze werkzaamheden 

op zich en leverde op 11 februari een kraan met 
overdrukcabine, bomenklem en kraanmachinist 
om te starten met het werk. De filters in de over-
drukcabine houden schadelijke stoffen buiten de 
cabine.

Uitdagingen en restricties
Wat onder normale omstandigheden routinewerk 
is, blijkt in dit geval minder eenvoudig. ‘Bomen ver-
wijderen in bewoond gebied met een noodveror-
dening brengt bepaalde uitdagingen en restricties 
met zich mee’, vertelt Rick Vrij, projectleider van AH 
Vrij. ‘Je hebt te maken met particulier en openbaar 
bezit. Met mensen die hun huis in of uit willen en 
hun emoties. en je hebt te maken met beperkte 
ruimte, met obstakels van de gemeente, zoals de 
telekraan waarmee daken worden schoongemaakt, 

Bomen vervangen in een gebied waar vanwege vrijgekomen asbest een noodverordening geldt. AH Vrij Groen, Grond en Infra uit Wateringen ging deze 

uitdaging aan in haar eigen vestigingsplaats.

Auteur: esther van Andel

Van bomen met asbest naar 
bomen in boomgranulaat
De complexiteit van werken in een gebied met asbest en een noodverordening
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op zich en leverde op 11 februari een kraan met 
overdrukcabine, bomenklem en kraanmachinist 
om te starten met het werk. De filters in de over-
drukcabine houden schadelijke stoffen buiten de 
cabine.

Uitdagingen en restricties
Wat onder normale omstandigheden routinewerk 
is, blijkt in dit geval minder eenvoudig. ‘Bomen ver-
wijderen in bewoond gebied met een noodveror-
dening brengt bepaalde uitdagingen en restricties 
met zich mee’, vertelt Rick Vrij, projectleider van AH 
Vrij. ‘Je hebt te maken met particulier en openbaar 
bezit. Met mensen die hun huis in of uit willen en 
hun emoties. en je hebt te maken met beperkte 
ruimte, met obstakels van de gemeente, zoals de 
telekraan waarmee daken worden schoongemaakt, 

en met obstakels van particulieren zoals gepar-
keerde auto’s. Daar moet je je met een gigantische 
kraan tussendoor manoeuvreren. Bij een sanering 
in bewoond gebied dien je ook rekening te hou-
den met de weersomstandigheden. Zo wordt het 
werk bij hevige wind stilgelegd, om verdere asbest-
besmetting van het gebied te voorkomen.’

Bomenklem
‘Om dezelfde reden mogen we de bomen niet 
schudden of oppakken. Zaagt een medewerker 
van de asbestsaneerder de boom om, dan wordt 
de boom vastgehouden door de bomenklem op 
onze kraan, zodat hij niet omvalt. Met de schaar 
knippen we de kroon vervolgens veilig en zonder 
herbesmetting in kleinere stukken, waarna die de 
container in kunnen. Ook moeten we de planning 

afstemmen op de roosters van de medewerkers 
van de asbestsaneerder. De wet schrijft voor dat zij 
na elke twee uur een uur pauze moeten inlassen. 
Door veel met bewoners te communiceren, schep-
pen we duidelijkheid over de werkzaamheden en 
de planning. De omstandigheden maken het werk 
niet gemakkelijk, maar we doen wat we kunnen.’ 

Plantgaten maken
Nadat de bomen zijn verwijderd, starten op 26 
maart de werkzaamheden voor het maken van 
plantgaten en het herplanten van de bomen 
aan de Ambachtsweg. Als hoofdaannemer van 
het herplantwerk heeft AH Vrij de regie over alle 
werkzaamheden en de planning. Vrij: ‘Vanwege de 
grote hoeveelheid kabels en leidingen in de onder-
grond is het maken van plantgaten een complexe 
klus. Met Klic-meldingen en proefsleuven komen 
we voorzichtig steeds dichterbij en kunnen we het 
plantgat uitgraven zonder de kabels en leidingen 
in de grond te beschadigen.’ Hierna wordt in elk 
plantgat een beluchtingssyteem aangelegd, dat de 
boomwortels van lucht voorziet.

Bomen herplanten 
Omdat de bomen in verharding komen te staan, 
brengt AH Vrij vóór het planten van de bomen een 
RAG-gecertificeerd boomgranulaat aan. ‘Dit meng-
sel van steenachtig materiaal en voedingsrijke 
grond is geschikt voor het creëren van groeiplaat-
sen onder zwaar belaste omstandigheden, zoals bij 
wegen, fietspaden en parkeerplaatsen’, vertelt Vrij. 
‘Het skelet van stenen biedt voldoende draagvlak 
om de druk van verkeer op te vangen. en door de 
ruimte tussen de stenen kan de boomwortel goed 
doorgroeien naar grondwater en zich verankeren. 
Ook houden de poriën de zuurstof- en waterhuis-
houding op orde. Daarmee heeft de boom een 
jarenlange groeibasis.’ Voor een goede draagkracht 
brengt AH Vrij het boomgranulaat per laag aan. 
Daarna worden de bomen begin april geplant en 
wordt het boomgat afgewerkt met bestrating. 
extra bewatering in de weken daarop zorgt ervoor 
dat de bomen goed aanslaan. Twee weken na de 
oplevering trekt de gemeente Westland de nood-
verordening in. Na zeven keer het gebied van de 
noodverordening te hebben verkleind, wordt de 
wijk op 14 april officieel asbestvrij verklaard. De 
eerste tekenen van lentegroen verschijnen kort 
daarna. 

http://www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5409
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AIR Variator 100 volledig ont-
wikkeld op basis van wensen 
klant
Chemievrije onkruidbestrijding 3.0

In verband met het aanstaande verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen per begin 2016 worden veel chemievrije onkruidbestrij-

dingsmachines ontwikkeld. Een daarvan is de AIR Variator 100 van Weed Control BV uit Waalwijk.

Door de redactie

Volgens directeur-eigenaar Bert van Loon van 
Weed Control BV is zijn bedrijf al sinds 1998 bezig 
met het ontwikkelen van chemievrije onkruidbe-
strijding. Weed Control ontwikkelt en beheerst 
zowel mechanische als thermische technieken. 
‘Dat komt mede doordat de provincie Noord-
Brabant hierin vooroploopt. een van de projecten 
die deze ontwikkeling gestimuleerd hebben, is het 
project schoon water voor Brabant.’ Mede hierdoor 
ontstond er volgens Van Loon in deze provincie al 

vóór 2000 een markt voor chemievrije onkruidbe-
strijding.
Naast de introductie vorig jaar van de handzame, 
betaalbare en succesvolle AIR Trolly Pack, intro-
duceert het bedrijf nu de AIR Variator 100. De AIR 
Variator 100 is geheel vernieuwd en vloeit voort uit 
de succesvolle AIR Combi Comfort 100. 
Van Loon: ‘Wij noemen het zelf wel eens chemie-
vrije onkruidbestrijding 3.0. Waarbij 1.0 betekent 
dat we ons eerst hebben gericht op chemievrij, bij 

2.0 was het doel om de CO2- en de roetuitstoot te 
beperken, en bij 3.0 gaat het om een (brand)veili-
ger manier van onkruid bestrijden.’

Lage CO2-uitstoot
De nieuwe machine met een laag eigen gewicht 
bevat alle goede eigenschappen van de AIR 
Combi Comfort 100, zo ook de minimale uitstoot: 
geen roetuitstoot en de laagste CO2-uitstoot in 
zijn klasse. Ter vergelijking: reguliere thermische 

technieken hebben een CO2-productie van 200 tot 
circa 550 kilogram per werkdag. een personenauto 
produceert gemiddeld zo'n 100 à 130 kilogram 
CO2 per dag en de nieuwe AIR Variator 100 slechts 
zo'n 70 kilogram per werkdag. Dat is een stap 
vooruit naar de toekomst, zeker omdat steeds 
meer aannemersbedrijven in het kader van de CO2-
prestatieladder minder uitstoot moeten realiseren 
bij hun werkzaamheden.

Regelbare luchtstroom
een andere belangrijke noviteit van de AIR Variator 
100 is een regelbare luchtstroom naar links, rechts 
of in de lengterichting. Van Loon: ‘Dat was op 
verzoek van onze klanten. Zij gaven de voorkeur 
aan een luchtstroom die makkelijk te sturen is.’ 
Door deze noviteit kunnen gevelhoeken en andere 
obstakels zoals lantaarnpalen of een fietsenstalling 
in één werkgang bewerkt worden. Nabewerking 
wordt hierdoor beperkt tot een minimum, waar-
door arbeidsuren worden uitgespaard. Door deze 
functie wordt de vierkantemeterprijs lager. De 
AIR Variator 100 is slechts 1 meter breed en kan 
dus ook makkelijk overal tussendoor. Op YouTube 
staat een filmpje over de werking van de regelbare 
luchtstroom. Het filmpje is te vinden via Google: 
even zoeken op ‘youtube weed control air variator’.
De AIR Variator 100 verhit het onkruid en werkt 
zowel preventief als repressief. De heteluchtma-
chine werkt op basis van lucht van circa 400°C, 
die over het onkruid wordt geblazen. Van Loon: 
‘Door de hoge convectiesnelheid, oftewel een heel 
hoge luchtsnelheid, kunnen we het onkruid snel 
en efficiënt verhitten zonder enige vorm van vlam-
contact, evenals door de hoge cyclussnelheid en 
een temperatuur-efficiency die 300°C hoger is dan 
de temperatuur benodigd om plantcellen te laten 
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2.0 was het doel om de CO2- en de roetuitstoot te 
beperken, en bij 3.0 gaat het om een (brand)veili-
ger manier van onkruid bestrijden.’

Lage CO2-uitstoot
De nieuwe machine met een laag eigen gewicht 
bevat alle goede eigenschappen van de AIR 
Combi Comfort 100, zo ook de minimale uitstoot: 
geen roetuitstoot en de laagste CO2-uitstoot in 
zijn klasse. Ter vergelijking: reguliere thermische 

Bert van Loon Een PLC met touchscreen met veel bedieningsgemak.

4 min. leestijd

technieken hebben een CO2-productie van 200 tot 
circa 550 kilogram per werkdag. een personenauto 
produceert gemiddeld zo'n 100 à 130 kilogram 
CO2 per dag en de nieuwe AIR Variator 100 slechts 
zo'n 70 kilogram per werkdag. Dat is een stap 
vooruit naar de toekomst, zeker omdat steeds 
meer aannemersbedrijven in het kader van de CO2-
prestatieladder minder uitstoot moeten realiseren 
bij hun werkzaamheden.

Regelbare luchtstroom
een andere belangrijke noviteit van de AIR Variator 
100 is een regelbare luchtstroom naar links, rechts 
of in de lengterichting. Van Loon: ‘Dat was op 
verzoek van onze klanten. Zij gaven de voorkeur 
aan een luchtstroom die makkelijk te sturen is.’ 
Door deze noviteit kunnen gevelhoeken en andere 
obstakels zoals lantaarnpalen of een fietsenstalling 
in één werkgang bewerkt worden. Nabewerking 
wordt hierdoor beperkt tot een minimum, waar-
door arbeidsuren worden uitgespaard. Door deze 
functie wordt de vierkantemeterprijs lager. De 
AIR Variator 100 is slechts 1 meter breed en kan 
dus ook makkelijk overal tussendoor. Op YouTube 
staat een filmpje over de werking van de regelbare 
luchtstroom. Het filmpje is te vinden via Google: 
even zoeken op ‘youtube weed control air variator’.
De AIR Variator 100 verhit het onkruid en werkt 
zowel preventief als repressief. De heteluchtma-
chine werkt op basis van lucht van circa 400°C, 
die over het onkruid wordt geblazen. Van Loon: 
‘Door de hoge convectiesnelheid, oftewel een heel 
hoge luchtsnelheid, kunnen we het onkruid snel 
en efficiënt verhitten zonder enige vorm van vlam-
contact, evenals door de hoge cyclussnelheid en 
een temperatuur-efficiency die 300°C hoger is dan 
de temperatuur benodigd om plantcellen te laten 

springen.’ Bijzonder aan deze heteluchtmachine 
is dat zowel de stralingswarmte als de uitlaatgas-
warmte van de verhittingsunit gebruikt wordt 
voor de heteluchtcirculatie. ‘Beide luchtstromen 
gaan in een snelstromende circulatie, zodat 70 à 
80 procent van de opgewerkte energie door hete-
luchtrecycling meerdere malen wordt hergebruikt’, 
aldus de directeur-eigenaar. ‘Je hebt dus weinig 
warmteverlies, waardoor je heel duurzaam bezig 
bent, met veruit de laagste kosten per bewerkte 
vierkante meter. Ook worden losgeblazen zaden en 
kiemen meegenomen in de luchtcirculatie en in de 
brandkamer ontdaan van hun kiemkracht.’ 

Andere aanpak bestekken
uitvoerende partijen zullen steeds meer moeten 
omschakelen van het gebruik van chemische mid-
delen naar chemievrij. Van Loon: ‘We zullen anders 
moeten gaan denken. De aanpak begint bij een 
goed bestek, waarin alle bewerkingen en facet-
ten vermeld staan die betrekking hebben op de 
groei van onkruid c.q. chemievrij onkruidbeheer.’ 
De basis van onkruid is nu eenmaal de voedings-
bodem en zaden. Aan de preventieve zijde heeft 
de veegbewerking invloed op deze basis. Dit kan 
gecombineerd worden met het opruimen van 
zwerfafval in dezelfde openbare ruimte. Ook de 
veegfrequentie heeft invloed op de voedingsbo-
dem. In combinatie met een mechanische (borstel)
techniek kan het overschot aan voedingsbodem 
en plantenresten effectief worden verwijderd en 
vervolgens opgenomen door de veegmachine. Van 
Loon: ‘Bij een goede thermische bewerking zal de 
wortel uitputten. Wel mag duidelijk zijn dat een 
plant in de beginfase vele malen kwetsbaarder is 
voor deze bewerking. een meerjarig bestek is hier-
voor dus wenselijk.’ Volgens de directeur-eigenaar 

van Weed Control BV is de uitgangssituatie daarbij 
van belang. Is er veel of weinig worteldruk? Is er in 
het verleden chemisch beheerd, dan zal er minder 
worteldruk zijn dan bij een B/C- beeldkwaliteit, 
waarbij alleen de borsteltechniek gebruikt is. ‘Dit 
heeft dus een grote invloed op de kosten voor de 
beheerder. Kortom: geef de aannemer de ruimte 
en combineer bij voorkeur technieken.’

Naast de introductie vorig 

jaar van de handzame, 

betaalbare en succesvolle 

AIR Trolly Pack, 

introduceert het bedrijf nu 

de AIR Variator 100
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Bedieningsgemak en multifunctioneel
Aan deze heteluchtmachine zit ook nog een bij-
zonderheid wat betreft het bedieningsgemak. Het 
geheel wordt namelijk aangestuurd door een PLC 
met touchscreen. Hierop zijn onder meer rijsnel-
heid, gasdruk, temperatuur, luchtcirculatie en 
blaasrichting eenvoudig af te lezen. Met een een-
voudige bediening begeleidt dit systeem de chauf-
feur in begrijpelijke stappen tijdens het opstarten 

De AIR Variator 100 is dit jaar te zien tijdens GroenTechniek Holland in Biddinghuizen.

Zo'n 70 +á 80 procent van de opgewerkte energie wordt hergebruikt.

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

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

Waarom kiest u voor Alles over Groenbeheer?

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

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

•  Een klantgericht aanpak met afstemming op uw 
werksituatie

 

European Tree Workers en bosbouwdeskundigen.
•  Een klantgericht aanpak met afstemming op uw 

werksituatie

www.allesovergroenbeheer.nl

Bezoek onze stand 
nummer 3.054

Alles over Groenbeheer_Advertentie_190x125_V1.indd   1 14-09-15   16:36

Wij kunnen u van dienst zijn met:
Bomen Effect Analyse (BEA), Boomveiligheids-
controle (VTA), Ziekten en plagen in bomen (IPM-T), 
Groeiplaatsonderzoek, Bodemanalyses, Inrichten 
van groeiplaatsen, Verplantbaarheidsonderzoek, 
Waardevolle en monumentale bomen, Nader 
technisch onderzoek, Trekproef, Visies op boom-
structuren, Planvorming en boombeleid, Taxatie
van bomen (NVTB), Toezicht houden bij bomen.
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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.

Dag van de Openbare Ruimte  |  Houten  |  Standnummer 3063
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Bedieningsgemak en multifunctioneel
Aan deze heteluchtmachine zit ook nog een bij-
zonderheid wat betreft het bedieningsgemak. Het 
geheel wordt namelijk aangestuurd door een PLC 
met touchscreen. Hierop zijn onder meer rijsnel-
heid, gasdruk, temperatuur, luchtcirculatie en 
blaasrichting eenvoudig af te lezen. Met een een-
voudige bediening begeleidt dit systeem de chauf-
feur in begrijpelijke stappen tijdens het opstarten 

en het gebruik van de machine. Van Loon: ‘Dit 
hebben we bewust gedaan, zodat mensen van 
een sociale werkplaats deze machine ook kunnen 
bedienen.’ Volgens de directeur-eigenaar heeft er 
de laatste jaren een ontwikkeling plaatsgevonden 
wat betreft de toepassing van chemische onkruid-
bestrijding: ‘De regelgeving werd zo ingewikkeld, 
dat mensen van sociale werkplaatsen buitenspel 
werden gezet. Met de AIR Variator 100 van Weed 

Control wordt onkruidbestrijding weer mogelijk 
voor deze groep.’
Met een gewicht van zo’n 220 kilogram is de AIR 
Variator 100 bijna honderd kilogram lichter dan de 
AIR Combi Comfort 100. Hierdoor is de machine 
geschikt voor een breder segment werktuigdra-
gers. Verder zitten er voorzieningen op voor het 
universeel aanbouwen van deze machine aan een 
bestaande werktuigdrager. De machine is dus ook 
‘s winters te gebruiken, bijvoorbeeld voor glad-
heidsbestrijding, maar er kan ook een onkruidbor-
stel of een maaimachine aangebouwd worden.
De introductie van deze AIR Variator 100 
vindt plaats tijdens GroenTechniek Holland in 
Biddinghuizen op 8, 9 en 10 september 2015 
(standnummer A.1.30).

De AIR Variator 100 is dit jaar te zien tijdens GroenTechniek Holland in Biddinghuizen.

Zo'n 70 +á 80 procent van de opgewerkte energie wordt hergebruikt.
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In Drenthe bestaan van oudsher werktuigen-
verenigingen, collectieven van boeren die in de 
agrarische gemeenschap gezamenlijk materieel 
en machines aankopen en delen. Deze agrariërs 
beheren nu in het buitengebied van de gemeente 
de bermen, sloten en zandwegen. 

Rijke periode
‘een heleboel klachten bereiken mij niet eens meer. 
Veel vragen gaan rechtstreeks naar de coördinator 
van de werktuigenvereniging. en ik weet ondertus-
sen zeker dat onze dorpen er anno 2015 weer net 
zo bij liggen als voor de kredietcrisis en de noodza-
kelijke bezuinigingen van 2010 en 2011. Misschien 
zelfs wel beter’, zegt projectleider Dirk Buiter. Hij 
is verantwoordelijk voor de openbare ruimte in 

de dorpen die deel uitmaken van Westerveld en 
een van de drijvende krachten achter deze nieuwe 
vorm van burgerparticipatie. 

Op de achtergrond is ook Antea Group als advi-
seur bij dit initiatief betrokken. ‘In 2025 wordt de 
helft van de openbare ruimte op deze manier 
onderhouden’, voorspelt projectmanager Godfried 
Vis van Antea Group. ‘In alle collegeprogramma’s 
wordt over de participatiemaatschappij gesproken. 
Dit is een mooie, nieuwe vorm.’
Vis voorziet een rolverschuiving vanuit de over-
heid, van minder opleggen naar meer faciliteren. 
‘De overheid gaat zich veel meer terugtrekken en 
zal in buurten en wijken veel meer overlaten aan 
de mensen die daar wonen’, denkt hij. ‘Hoe het 

beheer wordt uitgevoerd, wordt veel minder het 
probleem van de overheid.’ 

Burgerparticipatie
Westerveld is rijk aan natuurgebieden. In de 
gemeente liggen de nationale parken het Drents-
Friese Wold en het Dwingelderveld en ook het 
Natura 2000-gebied het Holtingerveld. Om die 
reden wordt de gemeente Westerveld ook wel ‘het 
nationale park van Drenthe’ genoemd. De mensen 
die er wonen, zijn trots op dat groen.  

Het initiatief tot burgerparticipatie vond zijn oor-
sprong een paar jaar terug op een bijeenkomst in 
Vledderveen over openbare verlichting. Na afloop 
daarvan kwam iemand van de plaatselijke werktui-

genvereniging op gemeenteambtenaar Buiter af. 
In Drenthe bestaan van oudsher veel van dit soort 
verenigingen, die in de agrarische gemeenschap 
opgericht werden om materieel en machines te 
delen.  

Buiter: ‘Die man zei toen: dat maaien van bermen 
en sloten kunnen wij veel beter dan de gemeente. 
Die uitdaging kon ik natuurlijk niet laten lopen. 
Dus ik antwoordde meteen: als jullie dat denken, 
dan wil ik wel een keer met jullie om de tafel.’ 

Dat gesprek met de werktuigenvereniging vond 
uiteindelijk eind 2011 plaats. Buiter: ‘Van het begin 
af aan hadden we als gemeente het gevoel dat dit 
burgerinitiatief iets bijzonders was, dat gekoesterd 
moet worden.’
Al snel bleek dat er een visie zat achter het aanbod 
om het buitengebied te onderhouden. De loon-
werkers, landbouwers en boeren wilden de werk-
tuigen van de vereniging inzetten voor de aanschaf 
van materiaal. ‘Tegen een kleine vergoeding wilden 
ze zo hun bedrijfsvoering weer een stukje verbe-
teren. Gaandeweg de gesprekken ontstond er een 
win-winsituatie.’

Vrijwillig
Het leuke van de oplossing in Vledderveen is 
volgens de gemeente dat er op vrijwillige basis 
wordt gewerkt. De boeren en loonwerkers doen 
het onderhoudswerk aan de bermen en sloten op 
momenten dat ze er zelf tijd voor hebben. Ze hoe-
ven er niet voor te reizen en geen lange afstanden 
af te leggen voordat ze aan het werk kunnen. en 
ze kunnen het werk zelf inplannen. Hebben ze het 
twee dagen niet zo druk, dan nemen ze even de 
berm mee. Het mooie is dat iedere boer ook ver-
antwoordelijk is voor zijn eigen stukje. 
Voor de gemeente is het grote voordeel dat de 
vrijwilligers ook zelf zorgen voor de afvoer van 
materiaal op het eigen bedrijf. De compost wordt 
later op het land verwerkt en heeft een hoog 
stikstofgehalte. ‘Onze eigen jongens van het bui-

In Drenthe draait het om 
dorpskracht 
Gemeente Westerveld boekt opvallende resultaten met burgerparticipatie

Burgerparticipatie op z’n Drents. De gemeente Westerveld neemt niet langer zelf alle beslissingen als het gaat om groenbeheer; dat laat zij tegenwoor-

dig aan de dorpen zelf over. In Vledderveen, bijvoorbeeld, is het berm- en slootbeheer uitbesteed aan een werktuigencollectief in het dorp. Niet alleen 

ging de kwaliteit van laag naar basis+, ook nam het aantal klachten over het onderhoud naar schatting met 80% af.    
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beheer wordt uitgevoerd, wordt veel minder het 
probleem van de overheid.’ 

Burgerparticipatie
Westerveld is rijk aan natuurgebieden. In de 
gemeente liggen de nationale parken het Drents-
Friese Wold en het Dwingelderveld en ook het 
Natura 2000-gebied het Holtingerveld. Om die 
reden wordt de gemeente Westerveld ook wel ‘het 
nationale park van Drenthe’ genoemd. De mensen 
die er wonen, zijn trots op dat groen.  

Het initiatief tot burgerparticipatie vond zijn oor-
sprong een paar jaar terug op een bijeenkomst in 
Vledderveen over openbare verlichting. Na afloop 
daarvan kwam iemand van de plaatselijke werktui-

genvereniging op gemeenteambtenaar Buiter af. 
In Drenthe bestaan van oudsher veel van dit soort 
verenigingen, die in de agrarische gemeenschap 
opgericht werden om materieel en machines te 
delen.  

Buiter: ‘Die man zei toen: dat maaien van bermen 
en sloten kunnen wij veel beter dan de gemeente. 
Die uitdaging kon ik natuurlijk niet laten lopen. 
Dus ik antwoordde meteen: als jullie dat denken, 
dan wil ik wel een keer met jullie om de tafel.’ 

Dat gesprek met de werktuigenvereniging vond 
uiteindelijk eind 2011 plaats. Buiter: ‘Van het begin 
af aan hadden we als gemeente het gevoel dat dit 
burgerinitiatief iets bijzonders was, dat gekoesterd 
moet worden.’
Al snel bleek dat er een visie zat achter het aanbod 
om het buitengebied te onderhouden. De loon-
werkers, landbouwers en boeren wilden de werk-
tuigen van de vereniging inzetten voor de aanschaf 
van materiaal. ‘Tegen een kleine vergoeding wilden 
ze zo hun bedrijfsvoering weer een stukje verbe-
teren. Gaandeweg de gesprekken ontstond er een 
win-winsituatie.’

Vrijwillig
Het leuke van de oplossing in Vledderveen is 
volgens de gemeente dat er op vrijwillige basis 
wordt gewerkt. De boeren en loonwerkers doen 
het onderhoudswerk aan de bermen en sloten op 
momenten dat ze er zelf tijd voor hebben. Ze hoe-
ven er niet voor te reizen en geen lange afstanden 
af te leggen voordat ze aan het werk kunnen. en 
ze kunnen het werk zelf inplannen. Hebben ze het 
twee dagen niet zo druk, dan nemen ze even de 
berm mee. Het mooie is dat iedere boer ook ver-
antwoordelijk is voor zijn eigen stukje. 
Voor de gemeente is het grote voordeel dat de 
vrijwilligers ook zelf zorgen voor de afvoer van 
materiaal op het eigen bedrijf. De compost wordt 
later op het land verwerkt en heeft een hoog 
stikstofgehalte. ‘Onze eigen jongens van het bui-

tenbedrijf hoeven dus niets meer af te voeren. Dat 
scheelt alleen al in Vledderveen een paar duizend 
euro op jaarbasis.’ 

De afspraken met de werktuigenvereniging zijn 
contractueel vastgelegd. Tijdens de gesprekken 
werd een aantal zaken uitgewerkt en op papier 
gezet. Beide partijen waren het snel eens, maar aan 
de uitwerking zaten nogal wat juridische haken 
en ogen, onder meer vanwege bepaalde uitbeste-
dingsregels. Juridisch moest een en ander binnen 
de marges van de wet blijven. Godfried Vis (Antea 
Group): ‘Je zit qua aanbesteding op een grensvlak. 
een verkeerde term – bijvoorbeeld aanneemsom 
in plaats van vergoeding – kan juridische gevolgen 
hebben. Dus zo’n overeenkomst moet echt goed 
dichtgetimmerd zijn.’ 
Daarbij werd naast de juridische afdeling van de 
gemeente ook de hulp van Antea Group ingeroe-
pen. ‘Ik heb samen met een collega gekeken: hoe 
stimuleer je die zelfwerkzaamheid en kom je tot 
een contract?’ vertelt Godfried Vis over de rol van 
Antea Group. ‘Om welke scope en activiteiten gaat 
het precies?’ 

Bühne
De contracten die Antea Group in Westerveld mee-
hielp afsluiten, kun je niet een op een kopiëren in 
andere gemeenten. ‘Maar de basis is misschien wel 
bruikbaar. De Achterhoek heeft ook werktuigen-
verenigingen, in Friesland zijn eveneens groepen 
agrariërs die elkaar kennen. Als er een zekere 
organisatiegraad mogelijk is, kun je vanuit de eigen 
bedrijfsvoering dat werk elders misschien ook uit-
besteden. In andere plattelandsgemeenten is mis-
schien iets meer voorwerk nodig, maar als ik het 
succes in Westerveld zie, is dat de moeite van het 
onderzoeken wel waard.’ Vis vindt dat Westerveld 
de Drentse bescheidenheid wel wat mag laten 
varen en meer de bühne op mag met haar aanpak.

Worden de afspraken in Westerveld niet nageko-
men en zakken de werktuigenverenigingen door 
de ondergrens heen, dan heeft de gemeente het 
recht direct maatregelen te nemen. De kans dat dat 
gebeurt, is echter klein. De praktijk leert tot nu toe 
dat de sociale controle in het dorp wonderen doet. 
Godfried Vis: ‘De motivatie van die vrijwilligers is 
groot. Dat merkte je meteen al in de gesprekken; 
dat leed geen enkele twijfel. Die mannen wilden 
het heel graag goed doen voor het dorp.’

Buiter is sowieso een ‘gelover’ als het om burger-
participatie gaat. Hij zegt het niet om zichzelf op 
de borst te kloppen, maar het kan volgens hem 
een massa werk schelen als een gemeente goed 

communiceert met de bevolking en goed luistert. 
Voorwaarde is wel dat de gemeente ook echt aan 
de slag gaat met de input van de bewoners. ‘Veel 
gemeenten luisteren wel, maar er wordt te vaak 
niets met de uitkomsten gedaan.’ 
Buiter was als projectleider verantwoordelijk voor 
de herinrichting van de Brink in Dwingeloo en 
betrok de bevolking daar ook bij. ‘We hebben daar 
120 eiken gekapt, zonder dat er een zienswijze of 
bezwaar binnengekomen is’, vertelt hij. 

De ambtenaar zegt daar eerlijk bij dat hij een grote 
voorsprong heeft, omdat hij door bewoners door-
gaans gezien wordt als een van hen. Hij is geboren 
en getogen in het gebied.
Wie gelooft in burgerparticipatie, moet niet bang 
zijn om uren te maken, zegt Buiter. De gemeente 
voert in Westerveld twee keer per jaar gesprek-
ken met alle dorpsgemeenschappen. ‘We hebben 
jaren moeten investeren in goede contacten om 
het gesprek op gang te brengen, voordat dit kon’, 
vertelt Buiter. ‘Zoiets kost veel tijd.’ 

Buiter kreeg van huis uit het idee mee dat burgers 
zelf ook wel wat kunnen doen in hun omgeving. 
een perkje maaien, wat snoeiwerk links en rechts: 
het was in het dorp waar hij opgroeide heel 
gebruikelijk. ‘Mijn ouders deden dat, ik, de buur-
man, de familie, iedereen. een bijkomend voordeel 
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Gemeente Westerveld boekt opvallende resultaten met burgerparticipatie
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is dat je daardoor automatisch zuinig wordt op je 
omgeving.’
De laatste 25 jaar is in die gewoonte langzaam de 
klad gekomen, en Buiter probeert die nu weer aan 
te moedigen. Buiter: ‘steeds meer mensen zeggen: 
dat doet de gemeente wel; ik betaal toch belas-
ting? De samenstelling van de dorpen verandert, 
waardoor de beleving anders is dan vroeger. Dat 
mag, hoor, daar is op zich niets verkeerds aan. Maar 
nu de geldstromen minder zijn, is er ook minder 
budget voor onderhoud van de openbare ruimte 
dan vroeger.’

In 2011 kon de gemeente niet anders dan het 
kwaliteitsniveau van het beheer en onderhoud in 
de dorpen en buitengebieden verlagen van basis-
hoog naar laag. 

Olievlek
Niet alleen in Vledderveen was de nieuwe aanpak 
meteen een succes; er ging ook een olievlekwer-
king van uit. Werktuigenverenigingen in Vledder en 
Wapserveen zagen wat er in Vledderveen gebeur-
de en meldden zich ook op het gemeentehuis 
van Westerveld. Nog weer later volgden Wapse en 
Wittelte. steeds kwam het initiatief daarvoor vanuit 
de bevolking zelf. 

In Zorgvlied ging het initiatief nog een stap ver-
der. Het hele dorp met 156 inwoners (pakweg 70 
huizen) is inmiddels bijna zelfvoorzienend. De 
bewoners doen daar zelf het groenonderhoud, met 
uitzondering van de bomen. Die vallen nog onder 
de verantwoordelijk van de gemeente zelf, omdat 
dat specialistisch werk is. 

Aan de basis van dit initiatief staat de oudejaarsver-
eniging Tied Zat. De vergoeding die de oudejaars-
vereniging krijgt, wordt weer besteed aan verschil-

burgerinitiatief groen gemeente Westerveld
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is dat je daardoor automatisch zuinig wordt op je 
omgeving.’
De laatste 25 jaar is in die gewoonte langzaam de 
klad gekomen, en Buiter probeert die nu weer aan 
te moedigen. Buiter: ‘steeds meer mensen zeggen: 
dat doet de gemeente wel; ik betaal toch belas-
ting? De samenstelling van de dorpen verandert, 
waardoor de beleving anders is dan vroeger. Dat 
mag, hoor, daar is op zich niets verkeerds aan. Maar 
nu de geldstromen minder zijn, is er ook minder 
budget voor onderhoud van de openbare ruimte 
dan vroeger.’

In 2011 kon de gemeente niet anders dan het 
kwaliteitsniveau van het beheer en onderhoud in 
de dorpen en buitengebieden verlagen van basis-
hoog naar laag. 

Olievlek
Niet alleen in Vledderveen was de nieuwe aanpak 
meteen een succes; er ging ook een olievlekwer-
king van uit. Werktuigenverenigingen in Vledder en 
Wapserveen zagen wat er in Vledderveen gebeur-
de en meldden zich ook op het gemeentehuis 
van Westerveld. Nog weer later volgden Wapse en 
Wittelte. steeds kwam het initiatief daarvoor vanuit 
de bevolking zelf. 

In Zorgvlied ging het initiatief nog een stap ver-
der. Het hele dorp met 156 inwoners (pakweg 70 
huizen) is inmiddels bijna zelfvoorzienend. De 
bewoners doen daar zelf het groenonderhoud, met 
uitzondering van de bomen. Die vallen nog onder 
de verantwoordelijk van de gemeente zelf, omdat 
dat specialistisch werk is. 

Aan de basis van dit initiatief staat de oudejaarsver-
eniging Tied Zat. De vergoeding die de oudejaars-
vereniging krijgt, wordt weer besteed aan verschil-

lende doelen in het dorp. Dit kunnen nieuwe speel-
toestellen voor de speeltuin zijn, een hangplek 
voor de jeugd of een jeu-de-boulesbaan.
In Diever ging het initiatief nog een stap verder. 
Daar is het hele dorp (pakweg 100 huizen) inmid-
dels bijna zelfvoorzienend. De bewoners houden 
hun eigen dorp bij. Alleen de bomen vallen er nog 
onder verantwoordelijk van de gemeente zelf, 
omdat dat  specialistisch werk is.

In een ander dorp, Diever, worden werkzaamheden 
uitgevoerd door de zogeheten Gouden Ploeg, 
een aantal gepensioneerden die vrijwillig allerlei 
klusjes doen voor de gemeenschap in Diever. Zo 
zorgen zij onder meer voor het onderhoud van de 
monumentale begraafplaats met veel oorlogsgra-
ven, onderhouden ze de bankjes in het dorp en in 
het buitengebied, verrichten ze snoeiwerk langs 
fietspaden en onderhouden ze de eendenvijver, 
die een echte trekpleister is. De vergoeding die de 
Gouden Ploeg krijgt, wordt ook hier weer aan het 
dorp teruggegeven. 

Buiter: ‘Dat scheelt de gemeente natuurlijk geld. 
Die besparing is mooi meegenomen, maar niet ons 
hoofdmotief. Ik was hier al mee bezig voordat de 
bezuinigingen begonnen.’ 
Het gaat er volgens hem om dat je de burger bij 
de omgeving betrekt. ‘We krijgen ook bijna geen 
klachten meer uit dat gebied’, zegt hij. 

Maar als vrijwilligers overal het werk gaan doen, 
verliezen professionals dan niet hun baan? Volgens 
Buiter is daar in Westerveld geen sprake van. Het 
werk werd voorheen gedaan door het werkvoor-
zieningschap. De mensen daar blijven gewoon 
in dienst van de gemeente. ‘Ze worden alleen 
meer ingezet op andere werkgebieden. Ik zie dat 
niet zozeer als een bedreiging. Het betekent dat 

de mensen die dit werk eerst deden, vrij zijn om 
andere dingen te doen waar ze eerder nooit aan 
toekwamen. Zo zie je de gemeente ook opknap-
pen op andere plaatsen.’

Havelte
Buiter is ervan overtuigd dat dit overal, of in ieder 
geval op veel meer plaatsen toepasbaar is. ‘Het 
wordt zonder meer heel belangrijk dat je mensen 
meer betrekt bij hun omgeving. Wij noemen het 
hier in het beleid ‘van buiten naar binnen’. Ik ben 
daar nadrukkelijk bij betrokken, maar men moet 
mij niet vragen een ingewikkeld beleidsplan op 
papier te zetten.’

Overigens doen niet alle dorpen in Westerveld 
aan burgerparticipatie in het groenbeheer. ‘Ik 
zou dit ook graag in een gedeelte van Havelte 
willen’, bekent Buiter. ‘Maar dat lukt mij nog niet. 
Misschien is de betrokkenheid van de bewoners 
daar iets minder of ben ik daar niet de aangewezen 
persoon. Je moet ook wachten tot de gemeen-
schap zelf met het initiatief komt.’

De lessen van Vledderveen
1)  Ken je DNA (weet wat een dorp voor elkaar 

zou kunnen krijgen, welke groeperingen er 
zijn en welke initiatieven kansrijk zijn)

2)  Wees transparant (maak inzichtelijk welk 
product je nu hebt voor welk bedrag; maak 
geld en kwaliteit bespreekbaar door open 
kaart te spelen)

3)  Creëer gelijkwaardigheid (ideeën van bur-
gers zijn net zo waardevol als een oplossing 
die door de ambtenaar bedacht is)

burgerinitiatief groen gemeente Westerveld burgerinitiatief groen gemeente Westerveld
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Het achtjarige contract tussen de gemeente en 
sight Landscaping werd onlangs afgesloten. Na de 
eerste twee jaar is er een jaarlijks evaluatiemoment 
in het contract opgenomen, waarop een klant-
tevredenheidsonderzoek onder burgers bepaalt 
of de samenwerking wordt voortgezet. De eerste 
twee jaar is het gemiddelde rapportcijfer bepalend; 
daarna wordt elk jaar het cijfer bepaald en getoetst 
aan het gemiddelde cijfer. 

Pilot
In Dordrecht liep al een pilot in een wijk met een 
soortgelijke aanpak. Leusden gaat nu een stap 
verder en voert het klantdenken meteen in de hele 
gemeente in. ergens in 2014 is het idee daarvoor 
ontstaan op het gemeentehuis, vertelt ambtenaar 
René van Veen. Het woonomgevingsbestek dat 

eind dat jaar zou aflopen en de taakstelling om 
van B- naar C-kwaliteit te gaan, waren redenen 
om voor een andere aanpak te kiezen. Van Veen 
is teamleider van de afdeling Dienstverlening van 
de gemeente Leusden. samen met collega Anita 

Vermeulen van de afdeling Advies en Beheer (ver-
antwoordelijk voor het toezicht) werkte hij toe naar 
de aanbesteding, die begin dit jaar plaatsvond. 
er zijn meer gemeenten die over klanttevreden-
heid en burgerparticipatie nadenken. Leeuwarden 

is ermee bezig. Arnhem wil heel ver gaan met het 
programma Van Wijken Weten. In Leusdens buur-
gemeente Amersfoort hebben burgers al hele par-
ken in zelfbeheer. Maar geen enkele gemeente is al 
zo ver als Leusden, als het gaat om het afrekenen 
van aannemers op bewonerstevredenheid. 
In het coalitie-uitvoeringsprogramma van Leusden 
staat te lezen dat ‘voor het groenbeheer de inzet 
van bewoners en bedrijven door de gemeente 
wordt gewaardeerd, gestimuleerd en gefaciliteerd.’ 
Na advies ingewonnen te hebben bij bureau BTL, 
kwam de gemeente tot een nieuw woonomge-
vingsbestek met daarin ook participatiecontracten. 
Om discussies en grensgevallen te voorkomen, 
werd ervoor gekozen dit keer maar één verant-
woordelijke contractpartij voor de uitvoering te 
hebben. Dat had onder meer consequenties voor 

de sociale werkvoorziening, die jarenlang een van 
de vaste contractpartijen was in Leusden. Dus 
werd een constructie bedacht om contractueel een 
bepaald aantal fte’s bij de sociale werkvoorziening 
af te nemen en die weer ter beschikking te stellen 
aan de aannemer.

Hot item
Bij sight Landscaping was men meteen enthousi-
ast, toen daar bekend werd dat er in Leusden een 
aanbesteding kwam die deels ging lijken op de 
pilot in Dordrecht, vertelt Kees Torn Broers. Hij is 
verantwoordelijk voor de projectrealisatie bij sight 
en heel blij met het contract. ‘Wij willen graag aan 
de voorkant van de markt opereren. Voor ons is het 
nu zaak dat de bewoners ons met hun initiatieven 
weten te vinden’, zegt hij.

Mariska Wolters, omgevingsmanager oftewel 
wijkregisseur, is daar binnen sight Landscaping 
verantwoordelijk voor. In korte tijd lanceerde sight 
Landscaping een speciale website en werd er in 
de hele gemeente een flyer verspreid. Daarin werd 
de burgers meegedeeld dat de kwaliteit van het 
groenbeheer omlaag ging en kregen ze informatie 
over mogelijkheden om de woonomgeving toch 
op peil te houden.   
Wolters is drie dagen per week bezig om burgers 
te enthousiasmeren en burgerinitiatieven in goede 
banen te leiden. er waren al wat kleinschalige 
initiatieven, die nu allemaal worden overgenomen 
door sight. 
‘We proberen nu ook de grotere initiatieven op 
te pakken, zoals pleintjes en plantsoenen’, vertelt 
Wolters. ‘Deze week richten we bijvoorbeeld samen 

De burger is de nieuwe klant
Leusden rekent aannemer af op bewonerstevredenheid; nulmeting ligt klaar

De gemeente Leusden gaat de aannemer voortaan rechtstreeks afrekenen op klanttevredenheid. In een nieuw, acht jaar durend principecontract 

wordt Sight Landscaping meteen ook in eerste aanleg verantwoordelijk voor de burgerparticipatie. De aannemer, de gemeente, de wijkregisseur én 

onderzoeksbureau I&O over deze nieuwe, baanbrekende rolverschuiving. 
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is ermee bezig. Arnhem wil heel ver gaan met het 
programma Van Wijken Weten. In Leusdens buur-
gemeente Amersfoort hebben burgers al hele par-
ken in zelfbeheer. Maar geen enkele gemeente is al 
zo ver als Leusden, als het gaat om het afrekenen 
van aannemers op bewonerstevredenheid. 
In het coalitie-uitvoeringsprogramma van Leusden 
staat te lezen dat ‘voor het groenbeheer de inzet 
van bewoners en bedrijven door de gemeente 
wordt gewaardeerd, gestimuleerd en gefaciliteerd.’ 
Na advies ingewonnen te hebben bij bureau BTL, 
kwam de gemeente tot een nieuw woonomge-
vingsbestek met daarin ook participatiecontracten. 
Om discussies en grensgevallen te voorkomen, 
werd ervoor gekozen dit keer maar één verant-
woordelijke contractpartij voor de uitvoering te 
hebben. Dat had onder meer consequenties voor 

de sociale werkvoorziening, die jarenlang een van 
de vaste contractpartijen was in Leusden. Dus 
werd een constructie bedacht om contractueel een 
bepaald aantal fte’s bij de sociale werkvoorziening 
af te nemen en die weer ter beschikking te stellen 
aan de aannemer.

Hot item
Bij sight Landscaping was men meteen enthousi-
ast, toen daar bekend werd dat er in Leusden een 
aanbesteding kwam die deels ging lijken op de 
pilot in Dordrecht, vertelt Kees Torn Broers. Hij is 
verantwoordelijk voor de projectrealisatie bij sight 
en heel blij met het contract. ‘Wij willen graag aan 
de voorkant van de markt opereren. Voor ons is het 
nu zaak dat de bewoners ons met hun initiatieven 
weten te vinden’, zegt hij.

Mariska Wolters, omgevingsmanager oftewel 
wijkregisseur, is daar binnen sight Landscaping 
verantwoordelijk voor. In korte tijd lanceerde sight 
Landscaping een speciale website en werd er in 
de hele gemeente een flyer verspreid. Daarin werd 
de burgers meegedeeld dat de kwaliteit van het 
groenbeheer omlaag ging en kregen ze informatie 
over mogelijkheden om de woonomgeving toch 
op peil te houden.   
Wolters is drie dagen per week bezig om burgers 
te enthousiasmeren en burgerinitiatieven in goede 
banen te leiden. er waren al wat kleinschalige 
initiatieven, die nu allemaal worden overgenomen 
door sight. 
‘We proberen nu ook de grotere initiatieven op 
te pakken, zoals pleintjes en plantsoenen’, vertelt 
Wolters. ‘Deze week richten we bijvoorbeeld samen 

met bewoners een heel pleintje opnieuw in. Die 
mensen willen daar graag iets anders, en dat facili-
teren wij dan. Ze gaan zelf straten, maar wij rooien 
het, omdat dat met de hand niet te doen is.’

René van Veen: ‘een deel van het geld dat we als 
gemeente normaal aan groot onderhoud uitgeven, 
hebben we in dit bestek gestopt om ruimte te 
creëren voor juist dit soort burgerinitiatieven. We 
hopen dat daardoor een soort ruilhandel ontstaat 
tussen de aannemende partij en de bewoners. Zo 
van: wij doen wat en jullie doen wat, en zo komen 
we samen tot iets.’

Kartrekkers
Burgerparticipatie is niet maakbaar. er is altijd één 
kartrekker onder de bewoners voor nodig, zo is 
de ervaring van Mariska Wolters. een enthousiaste 
bewoner die vooroploopt en de andere bewoners 
meetrekt. ‘Wij gaan echt naar die burgers toe. We 
leggen uit wat er allemaal mogelijk is, doen ook 
veel aan verwachtingsmanagement: wat kunt u 
verwachten, wat kunt u zelf doen?’

‘We zien onszelf echt als een regiegemeente’, aldus 
René van Veen. ‘Ik denk dat de rol van de overheid 
op dit gebied uiteindelijk veel minder dwingend 
zal worden. We zeggen ook minder snel: dat doen 
we niet. We proberen naar mogelijkheden te kij-
ken, niet naar onmogelijkheden. Dat heeft ook met 
kosten te maken, ja. Wij worden steeds meer een 
intermediair tussen bewoners en professionals. 
Voorheen kwamen ze bij ons omdat er iets was en 
dan gingen wij weer naar de aannemer. Nu gaat 
dat veel directer.’ 
Als een burger zich nu ergert aan een plantvak, valt 
er wat te onderhandelen. Torn Broers: ‘We proberen 
participatie te stimuleren, maar kunnen ook zeg-
gen: wij gaan het voor u doen, maar dan moet u 
bijbetalen. De keus is breder dan alleen meedoen.’
Is dat geen stap te ver? René van Veen: ‘Om te 
beginnen hebben we de deur hiervoor openge-
zet. Het moet niet, maar het kan nu in ieder geval 
allemaal.’

Visitekaartje
Torn Broers: ‘Als aannemer ben je nog meer het 
verlengstuk van de gemeente. uiteindelijk is de 

De burger is de nieuwe klant
Leusden rekent aannemer af op bewonerstevredenheid; nulmeting ligt klaar

De gemeente Leusden gaat de aannemer voortaan rechtstreeks afrekenen op klanttevredenheid. In een nieuw, acht jaar durend principecontract 

wordt Sight Landscaping meteen ook in eerste aanleg verantwoordelijk voor de burgerparticipatie. De aannemer, de gemeente, de wijkregisseur én 

onderzoeksbureau I&O over deze nieuwe, baanbrekende rolverschuiving. 
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burger onze klant, dat is de eigenlijke opdrachtge-
ver. Ik denk dat daar te lang een te grote knip heeft 
gezeten. Dit geeft een verdieping voor aannemers. 
Het zorgt voor een kwaliteitsimpuls.’ 
Hij verwacht dat de kennis en de focus van de aan-
nemer op termijn gaan verschuiven: van alleen de 
technische kant naar professionaliteit in houding, 
gedrag, communicatie. ‘Je wordt nog meer het visi-
tekaartje van de gemeente.’ 
De wijkbeheerder en de voorman die sight 
Landscaping in Leusden heeft gestationeerd, zijn 
daar het levende bewijs van: zij fietsen rond op 
een oranje fiets om herkenbaar te zijn voor de 
omgeving. ‘We zijn pas in april begonnen, maar die 
oranje fiets is nu al een soort icoon geworden in 
Leusden’, constateert Mariska Wolters.

‘Je zult zien dat deze aanpak op een heel aantal 
plekken in Leusden gaat werken’, voorspelt Van 
Veen. ‘Maar er zullen ook plekken zijn waar het 
niet werkt. Dat is helemaal niet erg. De ene wijk zal 
het super vinden en richting zelfbeheer gaan; een 
andere, waar men er niks van wil weten, beheren 
we op een meer traditionele manier. Zo speel je in 

op de behoefte van de individuele burger en zijn 
ze waarschijnlijk in allebei de wijken tevreden.’

‘Laten we eerlijk zijn’, vervolgt hij. ‘Door alle bezui-
nigingen is het vak nogal uitgehold. Hoe leuk is 
het nog om als vakman wat plukken groen uit een 
plantsoen weg te halen op C-niveau? Als je dan 
bewoners kunt enthousiasmeren en samen kunt 
optrekken om er toch iets moois van te maken, dan 
wordt het vak weer veel leuker. Dus ik denk dat 
dat enthousiasme nog naar twee kanten zal gaan 
werken ook.’ 

Ambitie
sight Landscaping begint met ambitie aan het 
project. ‘Om acht jaar lang te zeggen: we blijven 
op een krappe voldoende hangen, dat is niet onze 
insteek. We investeren nu zo veel in deze samen-
werking, dat ons er alles aan gelegen is om die 
acht jaar vol te maken.’
Maar kan dat niet heel frustrerend zijn? Wat als de 
burger de aannemer over twee jaar op oneigenlijke 
gronden een onvoldoende geeft? ‘Als je het als een 
bedreiging ziet, moet je er niet aan beginnen’, rea-
geert Torn Broers. 

Hoe meet je eigenlijk objectief de klanttevreden-
heid van de Leusdenaren op dit gebied? Daarvoor 
huurde de gemeente onderzoeksbureau I&O in. 
Het bureau is gespecialiseerd in het verzamelen 
en analyseren van data van burgers voor bestuurs-
organisaties. Researchmanager Tijmen siermann 
heeft bij I&O al veel met burgerparticipatie te 
maken gehad. Van omnibusenquêtes tot een foto-
onderzoek naar een bankje in een plantsoen dat 
steeds verder verloedert, om te kijken waar de 

ondergrens van de gemiddelde burger ligt. 
De openbare ruimte is volgens siermann wel een 
onderwerp dat zich leent voor een zuiver resul-
taat. ‘er spelen altijd sentimenten mee, maar iets 
als grasmaaien kunnen burgers toch wel redelijk 
geïsoleerd bekijken. er zijn onderwerpen die veel 
gevoeliger zijn voor externe factoren.’

Nulmeting
Om een beeld van de woonomgeving te krijgen, 
moet je volgens siermann bijvoorbeeld ook naar 
zaken als hondenpoep vragen. ‘Daar is de aanne-
mer helemaal niet verantwoordelijk voor, maar we 
vragen er toch naar. Anders wek je irritatie, want 
bewoners vinden dat belangrijk.’
Daarom worden er rapportcijfers op onderdelen 
gevraagd. Het is aan de gemeente zelf om gewich-
ten aan de verschillende onderdelen te hangen. 
uiteindelijk resulteert dat in een algeheel rapport-
cijfer voor de openbare ruimte. 
Om een representatief beeld te krijgen, worden 
voor iedere meting 1500 vragenlijsten per post ver-
stuurd. In het geval van de nulmeting reageerden 
daar 260 mensen op. ellenlange discussies over 
de manier van bevragen gingen aan de nulmeting 
niet vooraf. ‘Ik vond dat de aannemer er heel open 
in stond’, zegt siermann. ‘Zoiets van: laat maar 
komen, wij bewijzen ons wel.’

Ook siermann denkt dat burgerparticipatie de toe-
komst is. ‘Dat zie je overal. elke gemeente is bezig 
met de vraag hoe dat te prikkelen en te stimuleren. 
Het is interessant om de aannemer daar verant-
woordelijk voor te maken. eén gemeente moet 
daarin het voortouw nemen; in dit geval is dat 
Leusden. Dat vraagt lef, want het is toch een vorm 
van pionieren.’
Overigens is in het contract tussen de gemeente 
en sight wel vastgesteld dat het eindcijfer van de 
burger niet in beton gegoten is. De omstandighe-
den waaronder de burger het cijfer geeft, worden 
ook meegewogen door de gemeente. 

Het exacte eindcijfer van de nulmeting is nog 
niet bekend, maar vaststaat dat het een onvol-
doende is. ‘Dat heeft alles te maken met het feit 
dat Leusden B-kwaliteit gewend was en de laatste 
tijd C-kwaliteit krijgt’, analyseert René van Veen. De 
eerste meting waarop de aannemer wordt afgere-
kend, vindt over twee jaar plaats.  

Marko Mouwen en Toon ebben namen de prijs, een 
houten schaal, in ontvangst van Jan van Leeuwen, 
voorzitter van de LTO-vakgroep Bomen en vaste 
planten. Nyssa sylvatica kreeg 445 stemmen. 
Tweede werd Tetradium daniellii met 249 stemmen 
en op de derde plek eindigde Gleditsia triacanthos 
‘skyline’ met 206 stemmen. 

Opzet verkiezing
Dit was de eerste editie van de verkiezing van de 
Inspiratieboom, gehouden door NWsT, uitgever 
van groene vakbladen, waaronder Boomzorg, stad 
en Groen en Boom in Business. Het uitgangspunt: 
wat wil de gebruiker? Online konden alle geïnteres-

Inspiratieboom 2015 op Boom Innovatie Dag 

bekendgemaakt

Na maandenlang digitaal stemmen en driftig gestem tijdens de Boom Innovatie Dag werd de win-

naar bekendgemaakt: Nyssa sylvatica!
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ondergrens van de gemiddelde burger ligt. 
De openbare ruimte is volgens siermann wel een 
onderwerp dat zich leent voor een zuiver resul-
taat. ‘er spelen altijd sentimenten mee, maar iets 
als grasmaaien kunnen burgers toch wel redelijk 
geïsoleerd bekijken. er zijn onderwerpen die veel 
gevoeliger zijn voor externe factoren.’

Nulmeting
Om een beeld van de woonomgeving te krijgen, 
moet je volgens siermann bijvoorbeeld ook naar 
zaken als hondenpoep vragen. ‘Daar is de aanne-
mer helemaal niet verantwoordelijk voor, maar we 
vragen er toch naar. Anders wek je irritatie, want 
bewoners vinden dat belangrijk.’
Daarom worden er rapportcijfers op onderdelen 
gevraagd. Het is aan de gemeente zelf om gewich-
ten aan de verschillende onderdelen te hangen. 
uiteindelijk resulteert dat in een algeheel rapport-
cijfer voor de openbare ruimte. 
Om een representatief beeld te krijgen, worden 
voor iedere meting 1500 vragenlijsten per post ver-
stuurd. In het geval van de nulmeting reageerden 
daar 260 mensen op. ellenlange discussies over 
de manier van bevragen gingen aan de nulmeting 
niet vooraf. ‘Ik vond dat de aannemer er heel open 
in stond’, zegt siermann. ‘Zoiets van: laat maar 
komen, wij bewijzen ons wel.’

Ook siermann denkt dat burgerparticipatie de toe-
komst is. ‘Dat zie je overal. elke gemeente is bezig 
met de vraag hoe dat te prikkelen en te stimuleren. 
Het is interessant om de aannemer daar verant-
woordelijk voor te maken. eén gemeente moet 
daarin het voortouw nemen; in dit geval is dat 
Leusden. Dat vraagt lef, want het is toch een vorm 
van pionieren.’
Overigens is in het contract tussen de gemeente 
en sight wel vastgesteld dat het eindcijfer van de 
burger niet in beton gegoten is. De omstandighe-
den waaronder de burger het cijfer geeft, worden 
ook meegewogen door de gemeente. 

Het exacte eindcijfer van de nulmeting is nog 
niet bekend, maar vaststaat dat het een onvol-
doende is. ‘Dat heeft alles te maken met het feit 
dat Leusden B-kwaliteit gewend was en de laatste 
tijd C-kwaliteit krijgt’, analyseert René van Veen. De 
eerste meting waarop de aannemer wordt afgere-
kend, vindt over twee jaar plaats.  

Marko Mouwen en Toon ebben namen de prijs, een 
houten schaal, in ontvangst van Jan van Leeuwen, 
voorzitter van de LTO-vakgroep Bomen en vaste 
planten. Nyssa sylvatica kreeg 445 stemmen. 
Tweede werd Tetradium daniellii met 249 stemmen 
en op de derde plek eindigde Gleditsia triacanthos 
‘skyline’ met 206 stemmen. 

Opzet verkiezing
Dit was de eerste editie van de verkiezing van de 
Inspiratieboom, gehouden door NWsT, uitgever 
van groene vakbladen, waaronder Boomzorg, stad 
en Groen en Boom in Business. Het uitgangspunt: 
wat wil de gebruiker? Online konden alle geïnteres-

Pitches
Tijdens de Boom Innovatie Dag hield de boomam-
bassadeur of de boomkweker een pitch voor hun 
favoriete boom. Marko Mouwen deed dat namens 
ebben. Zijn vurige betoog ontlokte een daverend 
applaus aan de zaal: ‘In sheffield Park staat een 
Nyssa sylvatica van 25 meter hoog. Hij is er als 
meerstammige, hoogstam, waardevolle boom en 
laanboom. Nyssa heeft dezelfde toekomstmogelijk-
heden als de populaire parkboom Luiquidambar, 
met het verschil dat er bij Nyssa sylvatica veel 
minder takken uitbreken dan bij Luiquidambar! Hij 
heeft sterk, mooi zwart hout. In combinatie met 
zijn fabelachtig mooie herfstkleur is Nyssa sylvatica 
een feest voor het oog!’ 

Boomambassadeur en kweker Nyssa sylvatica
Boomambassadeur Jan van Veenendaal verklaarde 
eerder over Nyssa sylvatica: ‘Beheerders en ont-
werpers passen graag bomen toe die op papier als 
een lollystok getekend kunnen worden met breed 
eivormige kroon. Nyssa sylvatica past in dit profiel 
en wordt in de catalogi van nationale en interna-
tionale kwekers aangeprezen vanwege de mooi 
doorgaande spil.’
Boomkweker Toon ebben: ‘Nyssa sylvatica wordt 
het minst gebruikt, maar heeft heel veel potentie, 
ondanks de rondwarende spookverhalen dat hij 
niet verplantbaar is.’

En de winnaar is… 
Nyssa sylvatica!

Inspiratieboom 2015 op Boom Innovatie Dag 

bekendgemaakt

Na maandenlang digitaal stemmen en driftig gestem tijdens de Boom Innovatie Dag werd de win-

naar bekendgemaakt: Nyssa sylvatica!

Auteur: santi Raats

seerden stemmen op hun favoriete boom. Tijdens 
de Boom Innovatie Dag werd ook volop gestemd 
door bezoekers.
elke genomineerde inspiratieboom werd verte-
genwoordigd door een boomambassadeur en 
een boomkweker. De boomambassadeur van 
Nyssa sylvatica was Jan van Veenendaal, voormalig 
beheerder van de Hilversumse begraafplaats, en de 
kweker was Boomkwekerij ebben. De boomambas-
sadeur van Tetradium daniellii was Jaap smit van 
Cobra Boomadviseurs, de kweker Boomkwekerij 
udenhout, en aan de Gleditsia triacanthos ‘skyline’ 
waren verbonden ambassadeur René Camp en 
kweker Henk den Mulder.

Marko Mouwen en Toon Ebben namen de prijs, een houten 

schaal, in ontvangst van Jan van Leeuwen, voorzitter van de 

LTO-vakgroep Bomen en vaste planten.

Nyssa sylvatica ‘Wildfire’

http://www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5416

Be social
scan of ga naar:

ACTueeL



44 www.stad-en-groen.nl

Het gebruik van vaste planten in de openbare 

ruimte is in de afgelopen jaren toegenomen. 

Behalve in de gebruikelijke situaties, zoals bij 

rotondes, verkeersgeleiders, in parken en op 

pleinen, neemt de vraag naar andere toepassin-

gen nu ook toe. 

Auteur: Bert Griffioen

Vaste planten onder bomen zijn hiervan een voor-
beeld. De voordelen zijn duidelijk:
Minder schade aan de bomen door maaiwerk dan 
bij een gazon dat tot aan de stam loopt. Dit geldt 
ook bij een hoog liggend wortelpakket. 
Minder handwerk bij gazonmaaien als de bomen in 
een vak(je) met vaste planten staan.
Bodembedekking tot aan de stam is mogelijk.
een aantrekkelijk niveau van onderhoud.
Kwaliteitsverbetering door het kleurige beeld dat 
vaste planten een groot deel van het jaar kunnen 
bieden.

Verbetering van de biodiversiteit.
Het is echter wel zaak om niet simpelweg uit te 
gaan van de laatste twee punten en naar aanlei-
ding daarvan een sortimentskeuze te maken. Het 
bestuderen van de combinatie is belangrijk en 
maakt alleen al wat de bomen betreft een groot 
aantal verschillende omstandigheden zichtbaar. We 
hebben te maken met boomsoorten waaronder 
vrijwel geen cultuurlijke groei kan plaatsvinden, 
zoals beuk en vleugelnoot. en natuurlijk zijn er 
jonge en oude bomen, meerstammige bomen, 
zware kronen, brede kronen, smalle kronen, hoog 
liggende wortelpakketten, straatbomen, bossen 
etc.

In het algemeen kan gesteld worden dat de dikte, 
de ouderdom, van de bomen niet zo veel verschil 
maakt voor de vaste planten, mits de bodem rond-
om de groeiplaats voldoende bewerkt kan worden 
en er voldoende licht is. In de praktijk blijkt dat bij 
voldoende licht goede resultaten behaald worden. 
‘Voldoende’ wil in dit verband zeggen dat er niet 
de hele dag sprake is van diepe schaduw, hoewel 
er ook in die gevallen met een beperkt sortiment 
nog aansprekende oplossingen zijn. 

Dicht bladerdak met vaste planten tot aan de stam

Bomen en vaste 
planten: een 
geweldig huwelijk!
Het gebruik van bomen in combinatie met vaste 

planten in de openbare ruimte
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Vaste planten onder bomen zijn hiervan een voor-
beeld. De voordelen zijn duidelijk:
Minder schade aan de bomen door maaiwerk dan 
bij een gazon dat tot aan de stam loopt. Dit geldt 
ook bij een hoog liggend wortelpakket. 
Minder handwerk bij gazonmaaien als de bomen in 
een vak(je) met vaste planten staan.
Bodembedekking tot aan de stam is mogelijk.
een aantrekkelijk niveau van onderhoud.
Kwaliteitsverbetering door het kleurige beeld dat 
vaste planten een groot deel van het jaar kunnen 
bieden.

Verbetering van de biodiversiteit.
Het is echter wel zaak om niet simpelweg uit te 
gaan van de laatste twee punten en naar aanlei-
ding daarvan een sortimentskeuze te maken. Het 
bestuderen van de combinatie is belangrijk en 
maakt alleen al wat de bomen betreft een groot 
aantal verschillende omstandigheden zichtbaar. We 
hebben te maken met boomsoorten waaronder 
vrijwel geen cultuurlijke groei kan plaatsvinden, 
zoals beuk en vleugelnoot. en natuurlijk zijn er 
jonge en oude bomen, meerstammige bomen, 
zware kronen, brede kronen, smalle kronen, hoog 
liggende wortelpakketten, straatbomen, bossen 
etc.

In het algemeen kan gesteld worden dat de dikte, 
de ouderdom, van de bomen niet zo veel verschil 
maakt voor de vaste planten, mits de bodem rond-
om de groeiplaats voldoende bewerkt kan worden 
en er voldoende licht is. In de praktijk blijkt dat bij 
voldoende licht goede resultaten behaald worden. 
‘Voldoende’ wil in dit verband zeggen dat er niet 
de hele dag sprake is van diepe schaduw, hoewel 
er ook in die gevallen met een beperkt sortiment 
nog aansprekende oplossingen zijn. 

Bodem
De bodem rond bomen is niet per definitie droog. 
Dat hangt af van de grondwaterstand en ook van 
de ruimte rondom de boom die beplant kan wor-
den. er is veel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de 
beplanting op het Frederiksplein in Amsterdam, 
waar een geheel sluitende, deels kleurige, beplan-
ting staat in de diepe schaduw van grote bomen, 
onder andere kastanjes. Deze standplaats heeft als 
voordeel dat het er van nature vochtig is, dus deze 
beplanting kan niet een-op-een op andere plekken 
worden overgenomen.

De combinatie kan ook valkuilen opleveren: denk 
aan boomspiegels bij een hoge gebruiksdruk. Waar 
fietsen tegen de bomen worden geparkeerd of de 
boomspiegel in een trottoir ligt dat iets te smal is 
voor kinderwagens, wordt de boel al snel kapot-
gelopen.

De voorbereiding van de bodem is essentieel bij 
het gebruik van vaste planten. Op veilige afstand 
van de stam kan dit machinaal. Het is van het 
grootste belang om te zorgen voor een snelle start 
van de groei; goed losmaken van de bodem en 
bodemverbetering zijn dus meestal onontkoom-
baar. In de omgeving van de stam, soms tot op 
anderhalf of twee meter afstand, moet handmatig 
gewerkt worden, altijd met het grootste respect 
voor de boomwortels. 

Vaak is het dan niet mogelijk om te werken met 
ondergronds uitstoelende soorten, zoals Geranium, 
maar moet er gekozen worden voor bovengronds 
groeiende soorten. Dit is een relatief klein sorti-
ment, maar dat moet dan ook groeien op een van 
de lastigst denkbare plaatsen.

Jonge bomen
Bij het gelijktijdig planten van jonge bomen (vanaf 
20-22) en wat agressiever groeiende vaste planten, 
kunnen de bomen (tijdelijk) overlast ondervinden. 
Het is goed om bij beslissingen altijd uit te gaan 
van de omstandigheden en niet in eerste instantie 
van het gewenste beeld. sommige combinaties 
kunnen er twee of drie jaar goed uitzien, waarna 
de vaste planten toch het onderspit delven. 
sommige soorten vaste planten lijken op basis van 
de eigenschappen op papier heel geschikt, maar 
gaan ten onder aan andere problemen. 

Zo kunnen bepaalde vaste planten prima onder 
bomen groeien, maar als ze pal naast een beton-
band of asfaltweg in de zon staan, zullen ze in 
een hete, droge zomer verdrogen. Niet door de 
boom, maar door de uitstraling van de verharding. 

Daarom is het niet mogelijk om een geschikt stan-
daardsortiment op te geven; dit zal per situatie 
verschillen.

Greentocolour
er zijn ook situaties die een bijzondere aanpak 
vereisen. Zo kunnen esdoornzaailingen een groot 
probleem vormen, maar dat is eenvoudig op te 
lossen. In het concept Greentocolour® van Griffioen 
Wassenaar worden de vaste planten in maart 
extreem kort gemaaid. Door dit te doen onder 
esdoorns als de zaailingen zich nog in het twee-
bladstadium bevinden, worden die mee gemaaid 
en zullen ze verdwijnen.

er is dus veel mogelijk in de combinatie bomen en 
vaste planten. Behoedzame bodemvoorbereiding 
is van het grootste belang. Bij de sortimentskeuze 
moeten pragmatische beslissingen genomen 
worden en op bepaalde plaatsen is het verstandig 
het gebruik van vaste planten achterwege te laten 
vanwege de gebruiksdruk.
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Waar blijven de 
stroomnoviteiten

Om maar met de deur is huis te vallen: volgens mij zijn we 

weer redelijk terug bij af! Op andere beurzen, de vorige 

Groen Techniek Holland (GTH) en zelfs eerder op Papendal, 

zag ik leuke prototypes van machines op stroom, zoals 

de zitmaaiers van Stiga en Husqvarna en de shovel van 

Weidemann die volledig op accu werkten.  Destijds hing er 

een opgetogen sfeer dat er een nieuwe techniek met poten-

tie was geboren, maar dit jaar was  het toch redelijk tam op 

de beursvloer betreffende elektrische noviteiten. 

Wel heb ik een paar interessante nieuwe producten gezien, 
zoals de nieuwe generatie bladblazers van stihl en Husqvarna, 
waarbij de sTIHL BGA 100 een noemenswaardige werktijd van 
6,5 uur op één accu heeft. Je  ziet dus dat het segment accuge-
reedschap en robotmaaiers nu echt volwassen is. 
Ook etesia gelooft zeker in gebruik van accutechniek. De 
‘Donkey’ e- kruiwagen die slechts eens per twee dagen geladen 
hoeft te worden bij continue gebruik, ziet er goed uit. Ze leve-
ren hem ook al met enkele werktuigen, zoals een schuif en ont-
mosser. Hun tweede noviteit is de Duocut 41 accu-duwmaaier. 
De maaier is relatief simpel qua techniek en op 36 volt niet echt 
een noviteit, maar de prijs is gunstig en zeker in verhouding tot 
de begrippen die ik normaal bij etesia had verwacht.
Wat mij trouwens erg opviel is dat men het begrip ‘elektrisch’ 
toch ook nog niet full -pull promoot, zelfs niet bij de grote jon-
gens. Ik sprak op de John Deere stand met een vertegenwoor-
diger en vroeg wat er elektrisch aan zit te komen bij dit groene 
merk. Met een bedenkelijke blik begon hij een relaas dat dit in 
de professionele markt nog niet aan de orde is. Hij zei: ‘We heb-
ben in onze ontwikkelschuur al veel dingen staan en technisch 
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Waar blijven de 
stroomnoviteiten

Om maar met de deur is huis te vallen: volgens mij zijn we 

weer redelijk terug bij af! Op andere beurzen, de vorige 

Groen Techniek Holland (GTH) en zelfs eerder op Papendal, 

zag ik leuke prototypes van machines op stroom, zoals 

de zitmaaiers van Stiga en Husqvarna en de shovel van 

Weidemann die volledig op accu werkten.  Destijds hing er 

een opgetogen sfeer dat er een nieuwe techniek met poten-

tie was geboren, maar dit jaar was  het toch redelijk tam op 

de beursvloer betreffende elektrische noviteiten. 

Wel heb ik een paar interessante nieuwe producten gezien, 
zoals de nieuwe generatie bladblazers van stihl en Husqvarna, 
waarbij de sTIHL BGA 100 een noemenswaardige werktijd van 
6,5 uur op één accu heeft. Je  ziet dus dat het segment accuge-
reedschap en robotmaaiers nu echt volwassen is. 
Ook etesia gelooft zeker in gebruik van accutechniek. De 
‘Donkey’ e- kruiwagen die slechts eens per twee dagen geladen 
hoeft te worden bij continue gebruik, ziet er goed uit. Ze leve-
ren hem ook al met enkele werktuigen, zoals een schuif en ont-
mosser. Hun tweede noviteit is de Duocut 41 accu-duwmaaier. 
De maaier is relatief simpel qua techniek en op 36 volt niet echt 
een noviteit, maar de prijs is gunstig en zeker in verhouding tot 
de begrippen die ik normaal bij etesia had verwacht.
Wat mij trouwens erg opviel is dat men het begrip ‘elektrisch’ 
toch ook nog niet full -pull promoot, zelfs niet bij de grote jon-
gens. Ik sprak op de John Deere stand met een vertegenwoor-
diger en vroeg wat er elektrisch aan zit te komen bij dit groene 
merk. Met een bedenkelijke blik begon hij een relaas dat dit in 
de professionele markt nog niet aan de orde is. Hij zei: ‘We heb-
ben in onze ontwikkelschuur al veel dingen staan en technisch 

is het allemaal mogelijk, maar 
voordat de markt klaar is 
voor elektrisch materieel 
zijn we jaren verder.’ Maar 
de Gator Te dan? Die 
heeft zich toch bewezen 
en is zeker eens aan 
vernieuwing toe? Tot onze 
beider schrik: na een kleine 
zoektocht stond er niet eens een Gator Te 
op de stand… en dat hier geen plaats voor 
was op de stand dat was nou niet echt de reden, 
schat ik in. 

Maar ook Husqvarna was de Accu Rider schijnbaar vergeten 
mee te nemen. Deze zitmaaier is  inderdaad niet voor de profes-
sional, maar toch! Je maakt toch een statement door een hele 
hoek van je stand met accutechniek in te richten en dan mag 
deze zitmaaier naar mijn mening niet ontbreken, al is het maar 
voor het totaalplaatje. 
De mannen Nilfisk zijn naar mijn idee realistisch bezig. Bij indoor 
equipment hebben ze voldoende ervaring met accutechnieken 
en de markt voor elektrische schrop- en veegmachines groeit. 
Voor buiten speelt simpelweg de actieradius een grote rol: ’De 
markt voor nieuwe elektrische machines zal gestaag meegroei-
en als de accutechniek weer een stapje verder gaat’, was daar de 
plausibele reactie.
De geur van diesel en roet heeft de meeste dealers en fabrikan-
ten nog stevig in de greep. en dat merk je aan alles. Of dat nu 
komt omdat men gewoonweg nog niets te bieden heeft… of 
toch bang is dat de werkplaats straks minder uren kan maken 
betreffende onderhoud… of dat men koudwatervrees heeft dat 
de helft van de monteurs zich opeens ‘electric engineer’ mag 
noemen en alleen de laptop als basisgereedschap nodig heeft, 
dat is mij nog niet duidelijk.

Met duurzame groet, 
Theo de Jong, Frisian Motors
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Reuring in de vijver
Toevoegen van zuurstof en doorpompen van water 

kan conditie oppervlaktewater verbeteren

Het klinkt te simpel om waar te zijn: men plaatst een pomp in het water voor extra stroming en zuurstof, de waterkwaliteit gaat vooruit en de vissterfte 

neemt af. Uit proeven blijkt nu dat een dergelijke simpele ingreep de waterkwaliteit aanzienlijk kan verbeteren. In de praktijk wordt nu zo’n pomp toe-

gepast: de AirFlow van Auga.

Auteurs: Kelly Kuenen en santi Raats

Lezers met kinderen zullen het als geen ander 
herkennen: de aquariumpompjes en de maande-
lijkse tochtjes naar de dierenspeciaalzaak voor de 
aanschaf van speciale zuurstofplantjes voor de 
goudvis. Wat voor de ‘huis-tuin-en-keukenvis’ geldt, 
is natuurlijk ook algemeen geldend: circulatie en 
een hoger zuurstofgehalte zorgen voor een betere 
leefomgeving voor flora en fauna. Zit er te weinig 
circulatie in het water, dan worden afvalstoffen 
onvoldoende afgevoerd, waardoor een overschot 
aan afvalstoffen en een tekort aan CO2 ontstaat. 
Het gevolg: een minder vitale omgeving voor flora 
en fauna. In een vissenkom heeft dit een of twee 

happende vissen tot gevolg; in een grote vijver zijn 
de gevolgen iets groter. 

Weinig circulatie in grote vijvers
Het op peil houden van de waterkwaliteit in bij-
voorbeeld vijvers is echter niet eenvoudig. Het 
water maakt niet altijd deel uit van een groter 
waternetwerk, waardoor er vaak relatief weinig 
circulatie bestaat. Proeven door sportvisserij 
Nederland en watertechnisch bedrijf Auga wijzen 
uit dat de waterkwaliteit door gebruikmaking 
van propellerpompen aanzienlijk kan verbeteren. 
Aanleiding voor de proeven was de beperkte 

visdraagkracht van visvijvers, wat inhoudt dat het 
vaak moeilijk is om te zorgen voor voldoende vis-
sen in visvijvers. 

Zorgen voor voldoende vis
Doel van het onderzoek van sportvisserij 
Nederland en Auga was dan ook meer stroming en 
zuurstof te creëren en zodoende de draagkracht te 
verhogen. Om dit te bereiken, werden in verschil-
lende vijvers twee soorten drijvende propellerpom-
pen geplaatst: de Airflow 110F en de Flow 75F. De 
eerste is verantwoordelijk voor extra stroming en 
zuurstof, de tweede voor extra stroming. Negen 

maanden lang werden de pompen dagelijks acht-
tien uur aan het werk gezet. Hierna werd gekeken 
in welke richting en met welke snelheid het water 
in de visvijvers stroomde. De resultaten lieten zien 
dat de stroming veroorzaakt door de pomp tot 
maximaal 120 meter reikte. Bovendien bleek het 
zuurstofgehalte gemiddeld 6 mg/l hoger te zijn en 
bleken de verschillende waterlagen zich beter met 
elkaar te mengen. Dit laatste heeft een positieve 
invloed, omdat ook de diepere waterlagen – met 

Kronenburgerpark, Nijmegen

Beluchtingspomp AirFlow 75F 
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Het klinkt te simpel om waar te zijn: men plaatst een pomp in het water voor extra stroming en zuurstof, de waterkwaliteit gaat vooruit en de vissterfte 

neemt af. Uit proeven blijkt nu dat een dergelijke simpele ingreep de waterkwaliteit aanzienlijk kan verbeteren. In de praktijk wordt nu zo’n pomp toe-
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visdraagkracht van visvijvers, wat inhoudt dat het 
vaak moeilijk is om te zorgen voor voldoende vis-
sen in visvijvers. 

Zorgen voor voldoende vis
Doel van het onderzoek van sportvisserij 
Nederland en Auga was dan ook meer stroming en 
zuurstof te creëren en zodoende de draagkracht te 
verhogen. Om dit te bereiken, werden in verschil-
lende vijvers twee soorten drijvende propellerpom-
pen geplaatst: de Airflow 110F en de Flow 75F. De 
eerste is verantwoordelijk voor extra stroming en 
zuurstof, de tweede voor extra stroming. Negen 

maanden lang werden de pompen dagelijks acht-
tien uur aan het werk gezet. Hierna werd gekeken 
in welke richting en met welke snelheid het water 
in de visvijvers stroomde. De resultaten lieten zien 
dat de stroming veroorzaakt door de pomp tot 
maximaal 120 meter reikte. Bovendien bleek het 
zuurstofgehalte gemiddeld 6 mg/l hoger te zijn en 
bleken de verschillende waterlagen zich beter met 
elkaar te mengen. Dit laatste heeft een positieve 
invloed, omdat ook de diepere waterlagen – met 

relatief weinig zuurstof – meer zuurstof krijgen. 
Tijdens de maanden dat de pompen in gebruik 
waren, werd bovendien meer vis gevangen.
Vijvers in openbaar groen lijden ook
Net als visvijvers hebben ook vijvers in het open-
baar groen te maken met symptomen die wijzen 
op een verminderde kwaliteit van het water: vis-
sterfte, stankoverlast, een teveel aan algen en de 
aanwezigheid van blauwalg. Daarbij speelt ook de 
verandering in biodiversiteit een rol. Wageningen 
uR stelde onlangs dat ook invasieve exotische 
planten steeds verder oprukken. exotische water-
planten kunnen het licht blokkeren, waardoor 
inheemse planten en dieren een tekort aan zuur-
stof hebben. Het gevolg: stinkend water en flora en 
fauna die maar moeilijk kunnen overleven. Nu zal 
een waterpomp deze problematiek niet verhelpen, 
maar de geschetste situatie toont wel dat vol-
doende zuurstof van essentieel belang is voor een 
gezonde waterhuishouding. 

Een blik op de toekomst
De klimaatexperts voorspellen warmere tijden. Ton 
Fontijn van Auga: ‘Futurologen denken al na over 
de vraag hoe een leefbaar klimaat behouden kan 
blijven bij urbanisatie. Goed vijverwater is daar 
een onderdeel van. Beweging en beluchting van 
vijverwater in de vorm van esthetisch vormgege-
ven beluchtingsfonteinen – ’s avonds aangelicht 
met energiezuinige ledverlichting – kunnen de 

leefbaarheid van een stad in vele opzichten verbe-
teren. Voorbeelden genoeg in Zuid-europa.’ 
Vijvers in gemeente Heerlen 
Coördinator buitensportaccommodaties van de 
gemeente Heerlen, Coen Janssens: ‘Het probleem 
bij onze vijvers is de zuurstof in de warme periode. 
De meeste van deze vijvers hebben geen natuurlijk 
verloop van water en krijgen hierdoor ook geen 
extra of nieuwe zuurstof. Deze vijvers worden niet 
door bronnen gevoed, dus alleen door neerslag. 
Dit betekent dat er bij mooi zomers weer, als er 
weinig of geen neerslag is, geen zuurstofrijk water 
wordt toegevoegd aan de vijvers.’

Zuurstof is essentieel voor de vissen en andere 
bewoners van de vijvers. Als de temperatuur 
omhoogschiet, zakt het zuurstofniveau met de dag; 
zover zelfs dat een zuurstoftekort ontstaat, met 
alle gevolgen van dien. Momenteel pompt Heerlen 
nog water rond met trekkers met een pomp. ‘Als 
het zuurstofgehalte te laag wordt, zorgen wij dat 
het water in beweging komt door middel van grote 
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pompen, trekkers met pomp. Hierdoor wordt weer 
zuurstof toegevoegd aan het water. Het voordeel 
van bewegend water is dat de algen die ontstaan 
tijdens warm weer, uit elkaar gegooid worden 
en niet zo snel grip krijgen op de vijver. Zo kan 
worden gezorgd dat er weinig of geen blauwalg 
ontstaat.’
Het is bekend dat blauwalg giftig is voor mens en 
dier; denk hierbij aan vissers en wandelaars met 
honden. Maar deze manier van beluchten heeft 
ook een nadeel, volgens Janssens: de kosten. ‘De 
trekkers met pomp en daarbij opgeteld de perso-
neelskosten maken het geheel vrij kostbaar.’
Heerlen heeft inmiddels bij Auga een beluch-
tingspomp aangeschaft. ‘Wij wilden het probleem 
in een vroeger stadium aanpakken en hadden 
gehoord dat Auga een proefproject was gestart bij 
een vijver in Grubbenvorst. Dit project was samen 
met Visserij Limburg opgezet. Wij zijn terplekke 
gaan kijken. Het systeem lijkt ons goed; het levert 
niet alleen zuurstof in de bovenlaag van de vijver, 
maar door het plaatsen van diverse pompen ook in 
de onderlaag. Op de bodem van een vijver ligt slib. 
Dat wordt verteerd in de vijver. Het organisme dat 
hiervoor verantwoordelijk is, heeft veel zuurstof 
nodig, wat ten koste gaat van de zuurstof voor 
vissen en andere organismen. De pompen die 
geplaatst worden, zorgen dat zuurstofrijk water 
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zuurstof toegevoegd aan het water. Het voordeel 
van bewegend water is dat de algen die ontstaan 
tijdens warm weer, uit elkaar gegooid worden 
en niet zo snel grip krijgen op de vijver. Zo kan 
worden gezorgd dat er weinig of geen blauwalg 
ontstaat.’
Het is bekend dat blauwalg giftig is voor mens en 
dier; denk hierbij aan vissers en wandelaars met 
honden. Maar deze manier van beluchten heeft 
ook een nadeel, volgens Janssens: de kosten. ‘De 
trekkers met pomp en daarbij opgeteld de perso-
neelskosten maken het geheel vrij kostbaar.’
Heerlen heeft inmiddels bij Auga een beluch-
tingspomp aangeschaft. ‘Wij wilden het probleem 
in een vroeger stadium aanpakken en hadden 
gehoord dat Auga een proefproject was gestart bij 
een vijver in Grubbenvorst. Dit project was samen 
met Visserij Limburg opgezet. Wij zijn terplekke 
gaan kijken. Het systeem lijkt ons goed; het levert 
niet alleen zuurstof in de bovenlaag van de vijver, 
maar door het plaatsen van diverse pompen ook in 
de onderlaag. Op de bodem van een vijver ligt slib. 
Dat wordt verteerd in de vijver. Het organisme dat 
hiervoor verantwoordelijk is, heeft veel zuurstof 
nodig, wat ten koste gaat van de zuurstof voor 
vissen en andere organismen. De pompen die 
geplaatst worden, zorgen dat zuurstofrijk water 

naar de bodem gepompt wordt, wat de omzetting 
van het slib bevordert. Wij hebben vernomen dat 
de resultaten van dit proefproject naar tevreden-
heid zijn. Daarom gaan we binnen niet al te lange 
tijd in diverse vijvers pompen plaatsen.’

Kronenburgerpark Nijmegen
Arthur Nijhof van de gemeente Nijmegen: ‘In de 
achtvormige vijver van het Kronenburgerpark 
hebben we meerdere pompen voor waterstro-
ming. een ervan is de AirFlow-pomp. Dat is een 
drijvende beluchter, die zorgt voor extra zuurstof 
in het water. We hebben de beluchter met ket-
tingen vastgelegd, want anders gaat hij van zijn 
plaats. Nadat hij lucht heeft aangezogen, stuwt hij 
namelijk water weg met een propeller. De grote 
fonteinpomp spuit water omhoog, waardoor er 
ook zuurstof in het water terechtkomt. Maar veel 
zuurstof gaat weer verloren zodra het water weer 
op het vijveroppervlak neerkletst.’ Rond de AirFlow-
beluchter hangen veel vissen. Precies de bedoe-
ling, legt Nijhof uit. ‘De vissen kunnen zo onder 
water blijven en hoeven niet aan de oppervlakte te 
komen om naar lucht te happen.’ 
In beginsel ligt het probleem natuurlijk bij het 
zuurstoftekort in het water. ‘We hebben te maken 
gehad met veel vissterfte, doordat de eenden 
en vissen in het park te veel worden gevoerd. De 
poep die ze uitscheiden, maakt het water troebel 
en daardoor kan alg bloeien. De zuurstof wordt 
verbruikt door de algen, waardoor de vissen ster-
ven’, legt Nijhof uit. ‘We kunnen een aannemer 
vragen om de vijver leeg te halen en wij kunnen 
er dan vervolgens weer grondwater in pompen, 
maar dan zit er nog geen enkel microbiologisch 
leven in dat water. Dus naast het verhogen van het 
zuurstofgehalte in het water, proberen we de algen 
weg te krijgen. Dit doen we met de inzet van mos-
selen, die de algen opeten en zich dan razendsnel 
vermeerderen. We hebben een pilot gedaan met 
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vijf kratten met daarin 30 duizend mosselen en 
bijgehouden hoeveel algen ze verwijderden. Het 
was een succes. Daarom hebben we onlangs langs 
de kant van de vijver, in de stroming tussen de 
verschillende pompen in, tweehonderd kratten bij 
geplaatst.’
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Het totaalconcept van servicegericht familiebedrijf Den Ouden Groep richt zich in het bijzonder 
op binnenstedelijke herinrichting, betonaanleg, bouw- en woonrijp maken en bodemsanering. 
Daarnaast levert Den Ouden voor de Openbare Ruimte bodemverbeteraars en groeiplaats-
verbeteringen, zoals bomenzand, bomengrond, bomengranulaat grauwacke en porfier. 
Bomengranulaat porfier is een 100% gerecycled product op basis van spoorballast.

De disciplines van Bodac explosievenopsporingsbedrijf, onderdeel van de Den Ouden
Groep, reiken van historisch vooronderzoek, projectgebonden risicoanalyse, detec-
teren en benaderen van conventionele explosieven (CE) tot vliegtuigbergingen,
offshore (duikwerkzaamheden) en archeologie.
 
Den Ouden Groep is een partij die de opdrachtgever totaal kan ontzorgen voor de 
Openbare Ruimte, natuurlijk...

Jarno van Veelen, adviseur bodemverbeteraars

Natuurlijk... www.denoudengroep.com

SERVICEGERICHT
FAMILIEBEDRIJF
ontzorgt in:

. Binnenstedelijke herinrichting

. Bodemverbeteraars

. Bodembemesting

. Bodemveiligheid

. Betonaanleg

. Biobrandstoffen

Totaalconcept voor de Openbare Ruimte

STAND 1.619

In een tijd van verandering, vernieuwing, progressie  en innovatie is het 

helemaal niet verkeerd om eens te luisteren naar de Brits conservatief 

Theodore Dalrymple.  In de Nederlandse media hoort en ziet u hem niet 

vaak. Maar dat ligt meer aan onze media dan aan de kwaliteit van zijn 

scherpe opinies. Want Dalrymple is een  scherpzinnig cultuurcriticus die 

niet bang is om de tijdsgeest te schetsen en het individualistische leven 

nietsontziend te fileren. 
Mijn boekenkast bevat meerdere uitgaven van hem met uitdagende titels als 
“Beschaving of wat er van over is,  “Door en door verwend” en het wat kleinere 
boekje “Andermans Rotzooi”. Bij dat laatste boekje wil ik even stil staan.  
Durven we namelijk wel eens op zoek te gaan naar de diepere oorzaak van 
een probleem in de buitenruimte?  Wat we dan niet curatief maar heel goed 
preventief en buiten onze technische middelen om zouden moeten bestrijden.  
 
In 9 hoofdstukken en 112 pagina’s zoekt de schrijver naar de oorzaak van de 
aanwezigheid van de grote hoeveelheid zwerfafval langs de 600 kilometer 
lange weg van Glasgow naar Londen. 
Via het ontbreken van gezinsmaaltijden, verminderde sociale correctie uit 
angst voor agressiviteit, ontbreken van handhaving en doorgetrokken indivi-
dualisme neemt de schrijver ons mee langs de berg zwerfafval. Zelfs hoogop-

geleiden ontziet hij niet.  “Ook zij eten op straat (..)en vinden bovendien dat de 
overheid haar werk moet doen, want ze betalen er immers toch ook voor in de 
vorm van belastingen.” 
De verleiding is groot om te gaan citeren maar daarvoor is deze ruimte te 
beperkt. “er staan te weinig afvalbakken op uw schoolplein”, laat ik me wel 
eens ontvallen bij een klant. en vervolgens schrijf ik weer een order van 4 
afvalbakken. 
 
In het laatste hoofdstuk genaamd “Hogere zwerfafvalkunde” stelt Dalrymple 
zich de vraag waarom hij zelf nooit afval op straat gooit.  
Hij legt keurig uit dat het niet was vanwege de angst om betrapt en vervolgd 

Andermans rotzooi

Wij, beheerders en dienstverleners,  zijn 

liever druk met opruimen, vegen, plaatsen 

van afvalbakken, blikvangers en 

peukenpalen dan te filosoferen 

over de diepliggende oorzaken van het 

fenomeen zwerfaval
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geleiden ontziet hij niet.  “Ook zij eten op straat (..)en vinden bovendien dat de 
overheid haar werk moet doen, want ze betalen er immers toch ook voor in de 
vorm van belastingen.” 
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Andermans rotzooi

te worden. Die kans was namelijk verwaarloosbaar klein.  Zijn weerzin kwam 
ook niet vanwege zijn zorgen om het esthetisch effect van het neergooien van 
afval. Daar was het al veel te laat voor.   Van het rationele daalt hij wat dieper 
af. Bij het op straat gooien van afval, of beter de weigering om dat te doen, 
is iets diepers, iets primitievers  in het spel. Kinderen op een school die het 
nodig vindt  ‘afvalkunde” in het lesprogramma op te nemen, maken geen troep 

omdat ze ongeïnformeerd zijn. Met hun ogen is niets mis, hun hersens werken 
prima. Ze maken rommel omdat ze niet goed zijn gesocialiseerd. De ware 
reden dat Dalrymple er geen rotzootje van wil maken is dan ook: zijn moeder.  
Behoorlijk gedrag is evengoed een kwestie van erfelijke aanleg, opvoeding en 
gewoonte als van logisch redeneren. Miljoenen euro ‘s worden er gespendeerd 
aan de curatieve aanpak van zwerfafval en bijbehorende campagnes om de 
mensen hun afval netjes te laten opruimen. Op de lijnbaan in Rotterdam heb-
ben ze een heuse peukeninspecteur in de gedaante van John de Wolf. en bij 
Nederland schoon kunnen scholen lespaketten bestellen. Allemaal fantastisch. 
 
Maar als we nu allemaal eens een moeder hadden gehad als Dalrymple ?

Wilco Boender
Commercieel manager 
Verheij Integrale groenzorg

Wij, beheerders en dienstverleners,  zijn 

liever druk met opruimen, vegen, plaatsen 

van afvalbakken, blikvangers en 

peukenpalen dan te filosoferen 

over de diepliggende oorzaken van het 

fenomeen zwerfaval

“Door haar komt het eenvoudigweg 

niet bij me op om spullen op straat 

te gooien, geen seconde”.

COLuMN
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Veel meer zicht en 
nauwkeurigheid met passende 
software

Met de introductie van het softwareprogramma Groenvision van Infogroen heeft publieke dienstverlener Rova in Zwolle behoorlijke slagen gemaakt 

in de organisatie. Het enthousiasme is dan ook groot. ’We hebben nu software in huis die ons helpt een excellente operatie te voeren.’
 
Auteur: sylvia de Witt

Was Rova van oorsprong een publieke afvalinzame-
laar, nu is dit bedrijf een publieke dienstverlener, 
die vanuit drie regiokantoren het afval inzamelt 
van eenentwintig opdrachtgevende gemeentes, 
die tevens aandeelhouder zijn. In enkele gemeen-
tes is men ook verantwoordelijk voor reinigingsta-
ken, zoals de veegdienst en de winterdienst. Deze 
kerntaken zijn uitgebreid met groenvoorziening, 
sinds 2011 voor Winterswijk en sinds 2012 voor 

de gemeente Zwolle. Van beide gemeenten is de 
gehele buitendienst overgenomen. Rova werkt 
samen met het sociale werkvoorzieningsschap in 
zowel Zwolle als Winterswijk. 

Hetzelfde kwaliteitsniveau tegen lagere kosten
Gemeentes richten zich steeds meer op hun kern-
taken. De afvalinzameling namen ze allang niet 
meer zelf voor hun rekening, en ook de groenvoor-

ziening wordt nu veelvuldig uit handen gegeven. 
‘Als ze dit soort taken niet meer zelf doen, zie je dat 
er baten zijn te behalen’, meent IT-manager Dennis 
de Jong. ‘Doordat wij een logistieke bril dragen, 
hebben we heel veel kunnen optimaliseren. We 
doen hetzelfde werk met minder inspanningen. 
er is een vaste groep van 350 mensen bij ons 
werkzaam en daaromheen is er een flexibele schil 
van derden. We bieden de gemeente hetzelfde 

kwaliteitsniveau, maar dan tegen lagere kosten. 
en dit komt uiteindelijk weer ten goede aan de 
samenleving.’

Zoektocht naar passende software
In 2012, toen Rova de medewerkers van de afde-
ling uitvoering van de gemeente Zwolle erbij 
kreeg, werd geconstateerd dat er eigenlijk geen 
software was voor de organisatie van het werk. In 
de tweede helft van dat jaar werd dan ook gezocht 
naar passende software. Dat resulteerde uiteinde-
lijk in het programma GroenVision van Infogroen.
‘Wij waren daarvoor al wat aan het pionieren’, ver-
telt Jan-Gerrit Dekker, sinds 2012 werkvoorbereider 
Groen bij Rova. ‘De voorman vulde buiten op zijn 
computer al wekelijks zijn uren in en deze info 
werd bij ons op de afdeling verzameld. Wij hadden 
een koppeling gemaakt met met zijn urenaantal, 
maar dat was nog allemaal in excel; deze digitalise-
ring stond nog in de kinderschoenen. We werken 
nu twee jaar met GroenVision en merken dat we 
alles veel meer onder controle hebben; je kunt veel 
meer zien. Het werkt dus goed. Nu moet de begro-
ting van volgend jaar weer worden opgemaakt. Je 
haalt de gegevens van voorgaande jaren erbij en je 
kunt in één oogopslag zien hoever je bent.’

Verhouding realisatie tot begroting
GroenVision is een compleet softwareprogramma, 
gebaseerd op wensen en ervaringen van hoveniers, 
groenvoorzieners en kwekers. Het programma 
maakt geïntegreerd, eenvoudig en mobiel werken 
mogelijk voor de groensector en garandeert een 
betere bedrijfsvoering met als gevolg rendements-
verbetering.
Dekker: ‘We kunnen nu precies zien hoe de realisa-
tie zich verhoudt tot de begroting. Op afwijkingen 

IT-manager Dennis de Jong van Rova in Zwolle is enthousiast 

over GroenVision
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kunt in één oogopslag zien hoever je bent.’

Verhouding realisatie tot begroting
GroenVision is een compleet softwareprogramma, 
gebaseerd op wensen en ervaringen van hoveniers, 
groenvoorzieners en kwekers. Het programma 
maakt geïntegreerd, eenvoudig en mobiel werken 
mogelijk voor de groensector en garandeert een 
betere bedrijfsvoering met als gevolg rendements-
verbetering.
Dekker: ‘We kunnen nu precies zien hoe de realisa-
tie zich verhoudt tot de begroting. Op afwijkingen 

kunnen we sturen. De voorman in de buitendienst 
voert de uren in. Wij controleren wekelijks op 
woensdag of de voorman alle uren heeft ingevuld. 
er zit weleens één of twee uur verschil in en dan 
bellen we even.’
De Jong vult aan: ‘De gemaakte begrotingen zijn 
gebaseerd op door ons gecreëerde kengetallen. 
De begrotingen die je hebt weggezet, kun je dan 
weer gebruiken als referentie voor je realisatie. Het 
management en de voormannen sturen daarop. 
uiteindelijk worden deze cijfers gebruikt om de 
organisatie te verbeteren, of om bij te sturen als je 
ergens uren tekortkomt die je ergens anders weer 
vandaan moet halen. Dat is een dialoog enerzijds, 
maar ook inzicht in de registratie anderzijds.’

Nauwkeurige calculaties
Voorheen was er veel gebaseerd op nattevinger-
werk en werd er gekeken naar het voorgaande jaar. 
Nu zijn er met dit programma heel nauwkeurige 
calculaties te maken.
‘Nu kunnen we een heel mooi bestek in de markt 
zetten’, legt Dekker uit, ‘en we weten ook wat de 
markt als aanbod teruglegt, of dat dan een scherp 
aanbod is of niet. In het verleden ontbrak het daar 
weleens aan. Door het pakket is het ook gemak-
kelijk om goed om te gaan met verschillen in de 
wijken. Van het werk in de dienstverlening gaat 
maandelijks een factuur naar de gemeente Zwolle, 
maar incidenteel doen we ook werk dat afgere-
kend wordt op basis van inzet of een offerte. In dit 

programma kunnen we tevens facturen maken. 
Voorheen moesten we eerst een opzetje maken, 
waarna de collega van de afdeling Financiën de 
factuur verder moest opmaken. Maar dat was niet 
handig, want die belde dan wel drie keer omdat 
niet alles duidelijk was. Nu hebben we het zelf in 
de hand.’

Dossiermanagement
Ook leent dit programma zich prima voor dossier-
management.
De Jong: ‘We leggen hiermee vast welke correspon-
dentie er is geweest met de verscheidene klanten 
en opdrachtgevers. Dan zie je alles bij elkaar. er zit 
een duidelijke scheiding tussen de werkvoorbe-
reiding en de daadwerkelijke uitvoering van het 
werk. De voorbereiding is faciliterend: zorgen dat 

IT-manager Dennis de Jong van Rova in Zwolle is enthousiast 

over GroenVision

BOR-Groenbeheer gezamenlijk bladruimen

‘We bieden de gemeente 

hetzelfde kwaliteitsniveau, 

maar dan 
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het werk goed is voorbereid. We hebben ervoor 
gekozen om zo weinig mogelijk mensen in het 
veld met administratieve lasten op te zadelen. Die 
mensen moeten de handen uit de mouwen steken. 
De voorman moet echter zorgen dat hij binnen de 
begroting blijft.’
Groenvision kan ook worden gebruikt voor het 
maken van een jaarplanning. 
Dekker: ‘We onderhouden het groen; daaraan 
zijn productbladen aan gekoppeld waarin staat 
beschreven wat de gemeente van ons verwacht. 
Daaraan gekoppeld hebben wij in GroenVision de 

Werkvoorbereider Groen bij Rova, Jan-Gerrit Dekker, vindt 

het fijn dat je met dit programma nauwkeurige calculaties 

kunt maken
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het werk goed is voorbereid. We hebben ervoor 
gekozen om zo weinig mogelijk mensen in het 
veld met administratieve lasten op te zadelen. Die 
mensen moeten de handen uit de mouwen steken. 
De voorman moet echter zorgen dat hij binnen de 
begroting blijft.’
Groenvision kan ook worden gebruikt voor het 
maken van een jaarplanning. 
Dekker: ‘We onderhouden het groen; daaraan 
zijn productbladen aan gekoppeld waarin staat 
beschreven wat de gemeente van ons verwacht. 
Daaraan gekoppeld hebben wij in GroenVision de 

calculatie en de planning ingericht. Bijvoorbeeld: 
het gazon maaien begint in april en duurt tot 
november, dus de buitendienstmedewerkers moet 
ik in die maanden met een bepaalde frequentie 
inplannen om de gazons te maaien. Zo hebben we 
een jaarplanning gecreëerd, die we weer omzetten 
in maandplanningen. Dan kun je op voorhand al 
zien: ik heb zoveel eigen mensen; hoeveel heb ik er 
daarnaast nog nodig? We kunnen nu veel gemak-
kelijker schakelen wat betreft inhuur en perso-
neelsuitwisseling tussen teams.’
De Jong: ‘We maken bewust geen planning op 
dagbasis, want dat gaat niet in het groen. De teams 
zijn vrij groot, maar je kunt ook niet zeggen wat 
je overmorgen of volgende week gaat doen. Want 
gaat het regenen of schijnt de zon?’

Meer zichtbaar
In het verleden liep de inhuur van derden nog wel 
eens te lang door, omdat er een bepaald aantal 
uren was begroot. Maar nu, in de ontwerpplanning, 
is de inhuur exact te zien. soms is er een piek, soms 
een dal en dan wordt er bekeken hoe je dit kunt 
nivelleren. 
Dekker: ‘Zo ontstaat er veel meer rust in de orga-
nisatie. er is meer transparantie. Voorheen was het 
moeilijk om bij je managers te verantwoorden wat 
je nu eigenlijk had gedaan en hoe het er precies 
voorstond; dat gaat nu veel beter. Alles is veel meer 
zichtbaar; de calculatie en de nacalculatie geven 
een duidelijk beeld.’
‘Het programma heeft ons veel goeds gebracht’, 
voegt De Jong eraan toe. 

Visueel versterken
GroenVision dekt echter nog niet alle behoeftes op 
het gebied van BOR. 
De Jong: ‘er is geen directe link met het kaart-
materiaal dat de gemeente beheert. Terwijl dit 
kaartmateriaal wel de brongegevens van ons werk 
bevat, zoals vierkante meters gras en strekkende 
meters haag. De tweede slag die wij willen maken, 
is een betere uitnutting van en toegang tot het 
digitale materiaal van de gemeente. Om dingen 
visueel sterk te maken of om areaaldetails te verga-
ren, moeten we nog bij de gemeente aankloppen. 
Misschien gaan we toe naar de situatie dat je op 
de kaart precies ziet hoeveel je al hebt gemaaid 
en geschoffeld. Wat dat betreft liggen er nog veel 
kansen voor digitalisering. Dit is voor ons ook nog 
een zoektocht, maar die gaan we samen met de 
gemeente Zwolle doen. De gemeente is eigenaar 
van de kaart en de objecten in het groen, maar wij 
zijn wel gebruiker en afnemer.’

HelixCAD
Wel maakt Rova nu ook gebruik van HelixCAD, 
waarmee CAD-tekeningen kunnen worden 
gemaakt. 
Dekker: ‘Hiermee kun je bijvoorbeeld een aanleg 
visualiseren. Als je een bestek in de markt zet, wil je 
ook graag een tekening erbij leveren.
Het gebruik van dit programma staat bij ons nog in 
de kinderschoenen; nu draaien wij nog tekeningen 
uit in het gemeentesysteem en zetten we er met 
pen of potlood op wat er gebeuren moet. Met 
HelixCAD is dat straks veel makkelijker, wanneer 
wij de tekeningen van de gemeente Zwolle erin 
kunnen laden en zelf digitaal kunnen aanvullen en 
bewerken.’ 

Werkvoorbereider Groen bij Rova, Jan-Gerrit Dekker, vindt 

het fijn dat je met dit programma nauwkeurige calculaties 

kunt maken
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De lineaire benadering
Overstroomde straten leiden tot overlast en de 
daaraan gekoppelde directe en indirecte kosten. 
‘We moeten beter en sneller van al dat regenwater 
af’, is een veel gehoorde insteek. De meest voor 
de hand liggende oplossing: alle straten open-
graven en riolen vervangen voor grotere riolen. 
Die gedachtegang past geheel in de tot nu toe 
gehanteerde lineaire werkwijze (in à door à uit), die 
zo kenmerkend is voor de mensheid. Gelukkig zijn 

Orlyplein in Amsterdam
Van grijs naar blauw-groen

De wolkbreuk van 24 augustus in Amsterdam illustreerde eens te meer dat grote steden voor een uitdaging staan op het gebied van waterbeheer. 

Verregaande verstedelijking en het veranderende klimaat liggen daaraan ten grondslag: steeds meer verharde oppervlakken en het veranderende 

neerslagpatroon (kortere, heftigere buien) resulteren in een ernstig verstoorde waterbalans in de stad. Met een nieuwe benaderingswijze in combi-

natie met nieuwe technieken is deze uitdaging echter om te zetten in een grote kans voor leefbaarheid en klimaatbestendigheid voor steden van de 

toekomst.

Auteur: Ir. Joris G.W.F. Voeten, urban Roofscapes

Het overstroomde Hoofddorpplein in Amsterdam na de wolkbreuk van 24 augustus 2015. Foto door Debby Ego.
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De lineaire benadering
Overstroomde straten leiden tot overlast en de 
daaraan gekoppelde directe en indirecte kosten. 
‘We moeten beter en sneller van al dat regenwater 
af’, is een veel gehoorde insteek. De meest voor 
de hand liggende oplossing: alle straten open-
graven en riolen vervangen voor grotere riolen. 
Die gedachtegang past geheel in de tot nu toe 
gehanteerde lineaire werkwijze (in à door à uit), die 
zo kenmerkend is voor de mensheid. Gelukkig zijn 

de schaal en impact van een dergelijke operatie zo 
groot en de kosten zo hoog, dat beheerders bereid 
zijn om ook alternatieve oplossingen serieus af te 
wegen.
Ecosysteem-functioneren als inspiratie
Het is mogelijk een benadering te kiezen die meer 
geënt is op cyclisch ecosysteem-functioneren, 
zoals bossen dat al miljoenen jaren succesvol doen. 
Vang het water op daar waar het valt. Gebruik dat 
water op die plek als hulpbron, voor leven, groei 

Orlyplein in Amsterdam
Van grijs naar blauw-groen

De wolkbreuk van 24 augustus in Amsterdam illustreerde eens te meer dat grote steden voor een uitdaging staan op het gebied van waterbeheer. 

Verregaande verstedelijking en het veranderende klimaat liggen daaraan ten grondslag: steeds meer verharde oppervlakken en het veranderende 

neerslagpatroon (kortere, heftigere buien) resulteren in een ernstig verstoorde waterbalans in de stad. Met een nieuwe benaderingswijze in combi-

natie met nieuwe technieken is deze uitdaging echter om te zetten in een grote kans voor leefbaarheid en klimaatbestendigheid voor steden van de 

toekomst.

Auteur: Ir. Joris G.W.F. Voeten, urban Roofscapes

Het overstroomde Hoofddorpplein in Amsterdam na de wolkbreuk van 24 augustus 2015. Foto door Debby Ego.

en verkoeling. Het water dat niet vastgehouden 
kan worden, kan de locatie langzaam en schoon 
verlaten naar een andere locatie, waar een volgend 
onderdeel van de watercyclus van het ecosysteem 
er baat bij heeft. 
In steden is er een enorm potentieel voor circulair 
waterbeheer binnen handbereik op de vele platte 
daken. Alleen al in Amsterdam is er binnen de ring 
A10 12 km2 aan platte daken aanwezig, goed voor 
naar schatting 240 miljoen liter regenwateropslag 
als daar een basisgroendak op zou liggen, zo becij-
ferde Amsterdam Rooftop solutions.  

Meer water opslaan in groendaken?
Dat groene daken water vasthouden en weer ver-
dampen en daarbij voor de stad ook vele andere 
nuttige functies vervullen, is niets nieuws. Met de 
huidige piekbuien ontstaat echter de behoefte om 
nog veel meer water te kunnen opslaan. Dat kan 
door meer substraat op het dak te gebruiken, maar 
dat is een ‘zware’ oplossing. er wordt slechts 0,3 
liter water opgeslagen in iedere kg substraat, zodat 
deze oplossing op veel daken gewichtstechnisch 
niet haalbaar is. Bovendien laat water in substraat  
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Overstroomde straten leiden tot overlast en de 
daaraan gekoppelde directe en indirecte kosten. 
‘We moeten beter en sneller van al dat regenwater 
af’, is een veel gehoorde insteek. De meest voor 
de hand liggende oplossing: alle straten open-
graven en riolen vervangen voor grotere riolen. 
Die gedachtegang past geheel in de tot nu toe 
gehanteerde lineaire werkwijze (in à door à uit), die 

ACHTeRGROND



zo kenmerkend is voor de mensheid. Gelukkig zijn 
de schaal en impact van een dergelijke operatie zo 
groot en de kosten zo hoog, dat beheerders bereid 
zijn om ook alternatieve oplossingen serieus af te 
wegen.

Ecosysteem-functioneren als inspiratie
Het is mogelijk een benadering te kiezen die meer 
geënt is op cyclisch ecosysteem-functioneren, 
zoals bossen dat al miljoenen jaren succesvol doen. 
Vang het water op daar waar het valt. Gebruik dat 
water op die plek als hulpbron, voor leven, groei 
en verkoeling. Het water dat niet vastgehouden 

Een tropisch regenwoud vangt en verdampt regenwater in de 

vele lagen van de beplanting en slaat de rest in de bodem op, 

alvorens het overtollige deel langzaam en schoon via beken 

en rivieren terug aan de kringloop te geven. Op de foto: de 

bron van de rivier El Caite in Costa Rica.
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zo kenmerkend is voor de mensheid. Gelukkig zijn 
de schaal en impact van een dergelijke operatie zo 
groot en de kosten zo hoog, dat beheerders bereid 
zijn om ook alternatieve oplossingen serieus af te 
wegen.

Ecosysteem-functioneren als inspiratie
Het is mogelijk een benadering te kiezen die meer 
geënt is op cyclisch ecosysteem-functioneren, 
zoals bossen dat al miljoenen jaren succesvol doen. 
Vang het water op daar waar het valt. Gebruik dat 
water op die plek als hulpbron, voor leven, groei 
en verkoeling. Het water dat niet vastgehouden 

kan worden, kan de locatie langzaam en schoon 
verlaten naar een andere locatie, waar een volgend 
onderdeel van de watercyclus van het ecosysteem 
er baat bij heeft. 

In steden is er een enorm potentieel voor circulair 
waterbeheer binnen handbereik op de vele platte 
daken. Alleen al in Amsterdam is er binnen de ring 
A10 12 km2 aan platte daken aanwezig, goed voor 
naar schatting 240 miljoen liter regenwateropslag 
als daar een basisgroendak op zou liggen, zo becij-
ferde Amsterdam Rooftop solutions.  

Meer water opslaan in groendaken?
Dat groene daken water vasthouden en weer ver-
dampen en daarbij voor de stad ook vele andere 
nuttige functies vervullen, is niets nieuws. Met de 
huidige piekbuien ontstaat echter de behoefte om 
nog veel meer water te kunnen opslaan. Dat kan 
door meer substraat op het dak te gebruiken, maar 
dat is een ‘zware’ oplossing. er wordt slechts 0,3 
liter water opgeslagen in iedere kg substraat, zodat 
deze oplossing op veel daken gewichtstechnisch 
niet haalbaar is. Bovendien laat water in substraat 
zich niet ‘sturen’: je kunt opgeslagen water niet 
voorafgaand aan een bui langzaam laten wegstro-
men, zelfs niet eenvoudig meten hoeveel water 
er überhaupt nog in opslag zit. Daardoor is deze 
oplossing minder interessant voor grootschalige 
waterbeheerders en waterschappen.
evolutie van groendak naar blauw-groen dak
Blauw-groene daken bieden de extra dimensie van 
gestuurd waterbeheer in holle units direct onder 
het groendak. Met de meest recent geïntroduceer-
de unit (Permavoid) kan er 12,5 liter water per kg 
gebruikt kunststof opgeslagen worden – verhou-
dingsgewijs 40 keer zo veel als in substraat. Verder 
kan het waterniveau in de units ingesteld worden, 
passend bij het draagvermogen van het dak, en 
is het meet- en regelbaar met geautomatiseerde, 
door weerdata gestuurde kleppentechniek. Met 
deze nieuwe techniek worden blauw-groene daken 
een integraal onderdeel van sMART cyclisch water-
beheer in de stad.

Het Orlyplein
Het Orlyplein was het busstation van station 
sloterdijk en bevindt zich boven twee parkeerga-
rages en de sporen van het Ns-station. Het bus-
station is verhuisd en eind 2012 is besloten het vrij-
gekomen lege ‘grijze’ plein om te vormen tot een 
aantrekkelijker, op het verblijf van mensen gerichte 
omgeving. uiteindelijk is er een groen plein gere-
aliseerd, waar regenwater wordt opgevangen en 
hergebruikt voor irrigatie, met ruimte voor biodi-
versiteit, veel bloeiende planten en mogelijkheden 

voor een prettig verblijf voor mensen in het groen, 
ondersteund door de nodige horeca. 

Techniek van het blauw-groene Dakpark
Het blauw-groene Dakpark van het Orlyplein 
vangt, bewaart, verdeelt en hergebruikt regenwa-
ter voor irrigatie. Daarmee wordt veel regenwater 
uit de riolen en van de straten gehouden. Deze 
functies worden gerealiseerd door een 85 mm 
hoge drainagelaag onder de substraatlaag. De 
hiervoor gebruikte Permavoid-kunststofunits van 
TGs zijn bekend van groeiplaatsconstructies voor 
bomen en als lichtgewicht funderingsvervanger 
in civieltechnische projecten. Door de ontwik-
keling van specifieke capillaire vezels voor het 
drainage- en transportsysteem is de functie van de 
Permavoid-units nu uitgebreid met de functie van 
capillair actief ondergronds irrigatiesysteem.

Regenwater: de belangrijkste hulpbron 
voor de toekomstige koele stad
Om in de toekomst steden koel te houden 
en het urban heat island-effect tegen te kun-
nen gaan, is water de belangrijkste hulpbron. 
Groene ruimte is een belangrijke ‘koelmotor’ 
voor de stad, maar uit alle onderzoeken blijkt 
dat die koelende werking onmiddellijk stopt 
als er voor de beplanting geen water meer 
is om te verdampen; of het nu om parken, 
straatbomen of blauw-groene daken gaat. 
Regenwater is dus broodnodig voor de irri-
gatie van die groene ruimte, want op grote 
schaal irrigeren met drinkwater (het woord 
zegt het al…) is geen duurzame optie. Het is 
dus tegenstrijdig om nu systemen te ontwer-
pen en aan te leggen die dat broodnodige, 
schone en gratis op locatie geleverde regen-
water juist zo snel mogelijk de stad uít voeren.  

Een tropisch regenwoud vangt en verdampt regenwater in de 

vele lagen van de beplanting en slaat de rest in de bodem op, 

alvorens het overtollige deel langzaam en schoon via beken 

en rivieren terug aan de kringloop te geven. Op de foto: de 

bron van de rivier El Caite in Costa Rica.

Het Orlyplein in juni 2015, gezien vanaf Grand Café Hermes.

Een dwarsdoorsnede van het systeem. Van onder naar 

boven: de waterdichte folie, een beschermend geotextiel, de 

Permavoid-units met capillaire vezels in cilinders, een capillair 

geotextiel en daarop het substraat (op het Orlyplein tussen 25 

en 30 cm), met daarin de gemengde beplanting.

ACHTeRGROND

Griffioen Wassenaar BV www.greentocolour.com

Vasteplanten in het openbaar groen

GREENTOCOLOUR®

VASTEPLANTEN CONCEPT
WEINIG ONKRUIDGROEI,

MINDER ONDERHOUD
KLEURRIJKE UITSTRALING,

LAGE BEHEERKOSTEN

Griffi  oen biedt het totaalpakket Greentocolour® aan voor een duurzaam ingerichte 
buitenruimte. Het concept, dat zorgt voor snelle dichtgroei met een laag onderhoudsniveau
en weinig onkruidgroei, bestaat uit:
• ontwerp
• sortimentskeuze
• grondbewerking
• P11-kwaliteit planten
• maai- en bemestingsplan

NIEUW

Door speciale soortenkeuze 

mogelijkheid tot fijnmaziger 

beplantingsplan met meer 

afwisseling.

Beheerkosten blijven even laag.

Hier toegepast in een drukke 

winkelstraat als een oase van 

groen en kleur.



Het sterk veranderde beeld van het Orlyplein, vóór (foto 

gemeente Amsterdam), tijdens en na de aanpassingen. 

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

Hoofdstraat 35, Sprang-Capelle 0416 - 311 326 www.voscapelle.nl

NIET ALLEEN DE PRODUCTEN, 

ÓÓK DE KENNIS VOOR EEN 

GEZONDE GROEI VAN BOMEN, 

PLANTEN EN GRAS.
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POWER-TRIM KANTENSNIJDERS

KIES VOOR
KWALITEIT
KIES VOOR
KWALITEIT

PROFESSIONELER KAN HET NIET

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

Horizontaal- en vertikaal verstelbaar mes
Verhooge beschermkap achter snijmes

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

Gesloten mes-as met kogellagers
Beschermkap op de poelies

Beveiligingssysteem
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Het opgeslagen water, in dit geval tot 60 mm in het 
systeem, wordt via die capillair werkende vezels 
teruggevoerd naar het substraat, zodat planten 
niet verdrogen en blijven functioneren. Deze 
ondergrondse capillaire manier van irrigatie is ‘on 
demand’: pas als de planten actief water verdam-
pen bij groei, zullen de vezels het verdampte water 
uit de voorraad aanvullen. Zo gaat er nauwelijks 
water aan oppervlakteverdamping verloren en 
groeien de planten altijd in een vochtig substraat, 
ongeacht de weersomstandigheden. Het systeem 
vervult die functies van drainage, transport en 
irrigatie, zonder daarbij energie voor pompen of 
ruimte voor opslagtanks te gebruiken, en door het 
ontbreken van kwetsbare sproeiers en druppellei-
dingen is het zeer onderhoudsvriendelijk.

Omdat er op daken meestal sprake is van afschot, 
zijn er verschillende secties in het systeem aan-
gebracht, zodat in iedere sectie de bedoelde 60 
mm aan water opgeslagen kan worden. De hogere 
secties stromen ongemerkt over naar de lagerge-
legen secties. Water cascadeert daarmee door het 
systeem, net als in de natuur. en is het systeem 
leeg door aanhoudende droogte, dan is het een-
voudig te vullen via één vulpunt in de hoogstgele-
gen sectie.

Het effect van regenwater als hulpbron
er is behoefte aan een omslag in het denken over 
regenwater. Regenwater is niet per definitie een 
last; regenwater is een hulpbron. Volmaakt schoon, 
bruikbaar water dat gratis uit de lucht valt. en niet 
zomaar een hulpbron: water is de belangrijkste 
succesfactor voor onze toekomstige steden. Water 
voor de bewoners, maar ook water voor goed 
groeiende, de stad verkoelende groene ruimte. 
De gemeente Amsterdam heeft met het Orlyplein 
een kans gezien en deze vergroend en tegelijk 
verzilverd: ‘Inmiddels heeft deze verandering ook 
invloed op het gebruik van het omliggende vast-
goed. De nieuwe hotels aan het plein breiden uit, 
er komen winkels in de plinten van de gebouwen 
en nieuwe huurders vullen de lege kantoren’, aldus 

Michiel Bosman, auteur van De menselijke maat op 
het Orlyplein.
  
Het slim omvormen van grijs naar multifunctio-
neel groen met de juiste technieken heeft een 
positieve uitwerking op het cyclisch waterbeheer, 
de leefbaarheid, beleving, biodiversiteit, stedelijke 
verkoeling en ook de economische activiteit in de 
directe omgeving. en het bijzondere is dat water 
aan de basis van deze positieve ontwikkeling staat, 
eigenlijk net zoals in het bos.

Over de auteur:
Als ingenieur groen-stedelijke ruimte werkt Joris 
Voeten bij urban Roofscapes aan de ontwikkeling 
van systemen voor innovatief stedelijk groen, die, 
geïnspireerd door ecosysteem-functioneren, bij-
dragen aan circulaire, leefbare en gezonde steden 
voor de toekomst. 

Het sterk veranderde beeld van het Orlyplein, vóór (foto 

gemeente Amsterdam), tijdens en na de aanpassingen. 

Het blauw-groene systeem op het Orlyplein; de feiten samengevat:
Oppervlakte van het systeem:  1.566 m2
Waarvan beplant: 1.290 m2
Waarvan verhard:    276 m2

Totale jaarlijkse regenval op die oppervlakte: 1.253 m3
Totale jaarlijkse verdamping van de beplanting:    774 m3 
Totale opslagcapaciteit van het systeem:    223 m3
Waarvan in het substraat:    129 m3
Waarvan in de Permavoid-units:      94 m3

Extra informatie en bronnen:
Film over de aanleg van het Orlyplein: https://
youtu.be/5_u1LIlD5FY

Over het potentieel van groene daken voor steden: 
www.urbanroofscapes.nl

Over het Amsterdam RainProof-programma: www.
rainproof.nl

Innovatieve dakprojecten van Amsterdam Rooftop 
solutions: www.amsterdamrooftopsolutions.nl

Informatie over en leverantie van drainage en 
capillaire irrigatiesystemen: www.tgs.nl

Informatie over de wolkbreuk op 24 augustus 
2015: https://www.rainproof.nl/nieuws/wolkbreuk-
boven-amsterdam

Michiel Bosman, 2015. De menselijke maat op het 
Orlyplein: http://www.gebiedsontwikkeling.nu/
artikel/30003-de-menselijke-maat-op-het-orly-
plein-projectbeschrijving-orlyplein-amsterdam

ACHTeRGROND
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Chemische onkruidbestrijding, 
een doodlopend pad.

Albert Hoogenkamp - Gemeente Westervoort:
“Greenengineers heeft voor gemeente Westervoort een veeg- en alternatief 
onkruidbestrijdingsbestek opgesteld. Daarin zijn onze wensen en ideeën 
meegenomen en aangevuld met de ervaring van Greenengineers. Dit heeft 
er voor gezorgd dat wij de onkruidbestrijding in Westervoort goed op orde 
hebben.”

Kauwenhoven 76a  - 6741 PW  Lunteren - Postbus 765 - 6710 BT  ede - T  (0318) 654 124 - e  info@greenengineers.nl - I  www.greenengineers.nl

Bestrijdt uw gemeente het onkruid op verhardingen nog niet op niet-chemische wijze? De kans dat de overheid niet-chemische bestrijding wettelijk 
verplicht stelt, is reëel. Bovendien keert de maatschappelijk opinie zich meer en meer tegen chemische bestrijding. Spuitende gifspuiten in de buurt 
van speelplaatsjes met spelende kinderen leiden tot onbegrip. Niet voor niets hebben diverse winkelorganisaties de verkoop van chemische bestrij-
dingsmiddelen stopgezet.

Het lage eigen gewicht van slechts 40kg en de 
extra grote wielen maken deze machine zeer 
wendbaar en licht te bedienen. Dankzij de nieuwe 
borstelkop, met 6 borstelelementen en snelwissel-
systeem, borstelt hij ruim buiten de wielen. Verder 
is de machine voorzien van trillingdempers en een 
reductiekit wat het comfort verder verhoogt. 

Voordelen van de Ariens onkruidborstelmachine 
ST622-Pro370 ten opzichte van andere manieren van 
onkruidbestrijding zijn o.a.:

• Milieuvriendelijk.
• Direct resultaat.
• Te gebruiken bij ieder weer type.
• Ook de voedingsbodem wordt verwijderd.
• Lage aanschaf- en borstelprijs.
• In tegenstelling tot een bestrijding met chemicaliën 
   kan de machine ook gebruikt worden in een niet 
   groeizame periode.

Machine excl. btw € 1152,89

Machine incl. btw € 1395,00

Set borstels excl. btw € 18,18

Set borstels incl. btw € 22,00

Onkruidborstelmachine ST622-Pro370
Wilt u milieuvriendelijk, snel en eenvoudig onkruid, mos 

en/of groene aanslag verwijderen, dan is de Ariens 
onkruidborstelmachine ST622-Pro370 de juiste machine 

voor u. Geen gebruik van chemicaliën en meteen resultaat.

since 1933since 1933

since 1958since 1958

HELTHUIS
Tuin en Parkmachines B.V.

“Poort van Midden Gelderland” 
Oranje 2
6666 LV Heteren
www.helthuis.com

T  +31 (0)26 – 4723 464
F  +31 (0)26 – 4722 722 
E  kathy@helthuis.com

Al meer dan 50 jaar het adres voor tuin- en parkmachines

JohnDeere.nl

Profiteer nu van deze speciale actiemodellen! 
Voor meer informatie raadpleeg uw John Deere dealer  
www.johndeere.nl/dealerlocator

 
* Prijzen van de aanbiedingen zijn inclusief BTW en zijn geldig t/m 31 december 2015 bij alle John Deere tuin en 
park dealers. Vraag uw dealer naar de voorwaarden. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Getoonde 
afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering.

Herfstkampioenen!Herfstkampioenen!Herfstkampioenen!Herfstkampioenen!Herfstkampioenen!Herfstkampioenen!Herfstkampioenen!

XUV 550
Nu vanaf € 9.990,-*
Normaal vanaf € 12.367

1026R
Nu vanaf € 14.490,-*
Normaal vanaf € 18.794

3036E
Nu vanaf € 17.490,-*
Normaal vanaf € 21.796
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• Te gebruiken bij ieder weer type.
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Profiteer nu van deze speciale actiemodellen! 
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Normaal vanaf € 21.796

ZORGELOZE OVERSTAP NAAR NIET-CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING. 
Adviesbureau Greenengineers ontzorgt u graag bij uw overstap naar niet-chemische onkruidbestrijding. O.a. met:

1. Budgetteren  
Niet-chemische onkruidbestrijding vereist een ander budget (duurder, maar duurzamer) en een nieuwe manier van werken. Greenengineers kent de kosten 
van de verschillende bestrijdingsmethoden en per type verharding. 

2. Bestek schrijven  
We kunnen een bestek in meerdere contractvormen uitwerken, onder meer op basis van een beeldbestek of prestatiecontract. 

3. Collegeadvies en raadsvoorstel schrijven  
Greenengineers schrijft desgewenst het collegeadvies of raadsvoorstel om uw college of gemeenteraad te informeren en om extra gelden te werven.

4. Een beleidsplan maken 
een beleidsplan biedt inzicht in de kostenontwikkeling op lange termijn, knelpunten in beheer en hoe deze opgelost kunnen worden.

5. Advies over aanbesteden  
Dankzij ons netwerk kunnen we u goed advies geven inzake de aanbestedingskeuze en aannemerskeuze.

6. Monitoren uitvoering  
Om een goede uitvoering te waarborgen kan Greenengineers deze monitoren.

WIE WIJ ZIJN
Greenengineers is een adviesbureau voor de 
inrichting van de groene openbare buitenruimte 
en buitensportaccommodaties.
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De zuurgraad van de bodem, de pH, is bepalend voor de geschiktheid van de 
grond voor grasgroei. swinkels: “De pH bepaalt of gewenste grassen kunnen 
concurreren met andere grassen en met onkruiden. De pH heeft namelijk 
invloed op de bodemstructuur, de beschikbaarheid van voedingsstoffen uit 
bemesting en het voorkomen van vergiftiging bij een te hoge concentratie 
van elementen.”

Schommelingen
Door natuurlijke afbraak neemt de pH af gedurende de tijd. Meestal blijkt 
dat pas na het nemen van grondmonsters. “Vaak worden iedere twee tot vier 
jaar monsters genomen en wordt de pH naar aanleiding daarvan aangevuld 
door te bekalken”, ziet swinkels in de praktijk. “Daardoor ontstaan echter grote 
schommelingen, waardoor we eigenlijk constant aan het repareren zijn. We 
moeten steeds tekorten aanvullen, in plaats van het op peil houden van de pH. 
Dat is zonde, want het gaat ten koste van de grasmat. Voorkomen is, ook hier, 
beter dan genezen.”

Agrifirm pH-manager sportvelden
In perioden dat de pH te laag is, worden voedingstoffen slecht opgenomen en 
raken bodemorganismen uit balans. een jaarlijkse onderhoudsbekalking kan 
de schommelingen verkleinen en daarmee de groei van het gras verbeteren. 
In veel gevallen is het echter te duur om jaarlijks grondmonsters te nemen. 
Om toch de jaarlijkse onderhoudsgift te berekenen en dus gericht te kun-
nen bekalken, ontwikkelde Agrifirm Plant de pH-manager sportvelden. “Dit is 
eigenlijk een reken- en adviesmodule, waarmee we precies kunnen berekenen 
wat de jaarlijkse kalkgift moet zijn om de pH optimaal op peil te houden.”

pH-manager van Agrifirm Plant 
zorgt voor betere grasmat
“Meer speeluren dankzij stabiele pH”

De grasmat maakt het sportveld. Voor een gezonde grasmat waarop veel speeluren kunnen worden gemaakt, is de pH van de bodem doorslaggevend. 

“In de praktijk zien we dat pH-tekorten eens in de twee tot vier jaar worden gecontroleerd en aangevuld, waardoor grote schommelingen voorkomen. 

Dat gaat ten koste van het gewas”, vertelt Peter Swinkels, specialist Openbaar Groen bij Agrifirm Plant. 

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

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien
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algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

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

Boomrooierij Weijtmans beschikt over 11 eigen 

vrachtwagens en kan u altijd direct helpen. 

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

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken vast kunnen 

pakken en afzagen, voor veilig en gecontroleerd 

rooien van bomen. Onze derde telescoopkraan is 

inmiddels ook volgens Euro-VI norm geleverd.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

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

ISO 9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Boomrooierij Weijtmans beschikt over goed opgeleide treeworkers en uniek 

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

De vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang
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Wij zijn 
meerstammig

Meerstammige bomen bieden met hun organische vormen een 
schitterend contrast in de stedelijke omgeving en worden steeds 
vaker toegepast in groenprojecten in de openbare ruimte. 
Ze geven een unieke sfeer en natuurlijke beleving door het 
karakteristieke uiterlijk en de grote diversiteit aan verschijnings-
vormen. In het naslagwerk ‘Wij zijn meerstammig’ komen aan de 
hand van prachtige foto’s, beschrijvingen en toepassingen ruim 
tachtig meerstammige parasolvormen en solitairen aan bod. 
Een selectie uit die meerstammigen is samengebracht in het 
bijbehorende memoryspel, waarmee u uw know-how to grow 
op een ludieke manier op de proef kunt stellen. 

Uw kennis van meerstammigen verbreden en 

verdiepen? Bestel de 120 pagina’s tellende 

hardcover ‘Wij zijn Meerstammig’ inclusief 

memoryspel voor 25 euro via boek@ebben.nl. 

Op de Dag van de Openbare Ruimte in Houten 

is het boek verkrijgbaar met beurskorting voor 

slechts 15 euro op stand 2.119.  

bijbehorende memoryspel, waarmee u uw know-how to grow 

memoryspel voor 25 euro via boek@ebben.nl. 

Op de Dag van de Openbare Ruimte in Houten 

is het boek verkrijgbaar met beurskorting voor 

Natuurlijke beleving

Voor een optimale groei van bomen en struiken zijn vier factoren van groot  
belang. Deze factoren zijn: water, lucht, licht en bodemleven. Op de hoeveelheid 
licht hebben we weinig invloed. De water-, luchthuishou-
ding en het bodemleven daaren- tegen kunnen we 
goed beïnvloeden. 

Een gezonde bodem is in balans. 
Alle factoren zijn met elkaar ver-
bonden. Zo kan de juiste water-/
luchtverhouding worden bereikt 
wanneer de structuur van de bodem 
goed is. Een goede structuur zorgt er 
voor dat het water en voedingsele-
menten bij de plantenwortels kunnen  
komen en dat de gassen uit de bodem naar 
de oppervlakte kunnen. Dit alles zorgt op 
hun beurt weer voor een gezond bodem- 
leven, wat weer bijdraagt aan de structuur.

“Dit is funest voor het 
bodemleven”
De aanplant van bomen en heesters vindt 
vaak plaats nadat er (bodem)werkzaam- 
heden zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld na de 
aanleg van wegen, fietspaden, leidingen of 
zelfs hele woonwijken.  Dit is funest voor het 
bodemleven.

Mycorrhiza’s zijn essentiële bodemschim-
mel-draden die zorgen voor de daadwerke-
lijke opname van voedingselementen. Deze 
draden zijn zeer gevoelig en breken al bij de 
minste grondbewerking. Ook bacteriën on-
dervinden veel hinder van dergelijke activi-

teiten. Het resul-
taat: een sterk 
verdichte anaero-

be arme grond. In 
veel gevallen heeft 

de plant dus al een 
achterstand nog voor hij 

kan aanslaan. 

Een aangetaste bodem heeft tijd nodig om 
te herstellen. Maar tegelijkertijd heeft uw 
nieuwe aanplant een gezonde bodem  
nodig. Omdat we inmiddels weten welke 
bacterien en schimmels nodig zijn om het 
bodemleven te herstellen kunnen we dit 
proces versnellen met de juiste voeding.

VOSCA VitaTerra is een goed voorbeeld van 
een bodemverbeteraar die zorgt voor de  
activering van bodemleven. Dit zorgt ervoor 
dat de planten veel sneller voedingsstoffen 
opnemen. Marathon Vitalphos is een mest-
stof met een hoog, 100% natuurlijk, fosfaat-
gehalte (20%) en daarnaast 4% stikstof, dit is 
weer ideaal voor ontwikkeling van de wortel 
en groei van de plant. De unieke eigen-
schappen van de zeoliet in Marathon Stor-it 
zorgen voor buffering van vocht en voeding
 
Alle in dit artikel genoemde producten zijn  
verkrijgbaar bij Vos Capelle. 

Hoofdstraat 35 T 0416 - 311 326 E info@voscapelle.nl  
5161 PD  Sprang-Capelle F 0416 - 311 495 I www.voscapelle.nl

Vos Capelle, natuurlijk goed

Een gat graven, de plant er in, zand erover en klaar is Kees. Zo wordt helaas nog te vaak omgegaan met de aanplant van 
bomen en heesters. Kwekers zijn jarenlang in de weer om mooie en gezonde bomen te kweken. Allerlei keurmerken dragen 
bij aan een duurzame teelt én een boom of struik wordt natuurlijk niet voor slechts enkele maanden aangeplant, de be-
doeling is dat er nog vele jaren plezier aan wordt beleeft. Tijd dus om de aanplant eens wat verder onder de loep te nemen.

AANPLANT VAN BOMEN EN HEESTERS...
ZAND EROVER EN KLAAR IS KEES?

 25% 
lucht

45% 
vaste delen5% 

organische
stof  25% 

water

Vos Capelle is totaal- 
leverancier welke alle mate-
rialen levert voor een ge-
zonde groei van bomen, 
planten en gras. Daarnaast  
hebben ze meer dan 12  
adviseurs in dienst, ieder  
met zijn eigen specialisatie.  
Ze verzorgen reparatie en  
onderhoud van machines  
in hun eigen werkplaats en 
bijna alle producten kunnen 
gezien en getest worden in 

de winkel en showroom.

Naast goede voedings-
stoffen kunt u ook voor 
boomband, boompalen, 
wortelwering, gietranden, 
beluchting en snoeigereed-
schappen, etc. bij Vos 
Capelle terecht.
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Be social
scan of ga naar:

Rondje 

Vandaag een rondje door Arnhem gedaan over het onderwerp burgerpar-
ticipatie. In de wijk waar ik rondwandelde, leek alles best wel goed te gaan, 
maar je komt er dan snel achter waar het bij burgerparticipatie werkelijk om 
gaat. Als groene sector denken wij dat het om groen gaat. Of we nu de stoel 
van ambtenaar of aannemer bezetten, we zijn bezorgd dat die groene rol niet 
goed wordt ingezet. Het punt is dat het helemaal niet om groen gaat. Groen 
neemt in ieder geval een veel minder belangrijke rol in dan wij ons realiseren. 
Als je dat als aannemer of beheerder niet beseft, zou het wel eens kunnen 
gebeuren dat je jezelf in de weg zit. Het doel van burgerparticipatie is niet het 

schoffelen van dat bordertje of het oogsten van de buurtmaïs, maar saamho-
righeid in de wijk. Mensen vinden het leuk om op zaterdag een bult grond 
weg te scheppen, en zijn misschien wel teleurgesteld als jij aanbiedt om dat 
klusje met een mobiele kraan in een paar minuten te fiksen. In beleidstaal is 
daar natuurlijk een ander woord voor dan saamhorigheid; dan heet het het 
mobiliseren van sociaal kapitaal. Het leuke is dat Arnhem daar heel goed in 
lijkt te slagen. Althans in de wijk die ik bezocht. De ambtenaar die met ons 
meewandelde, realiseerde zich terdege dat er ook wijken zijn waar de sociale 

problemen achter de voordeur zo ernstig zijn, dat het mobiliseren van sociaal 
kapitaal voor de voordeur net een stap te ver is. Daardoor verandert natuurlijk 
ook de rol van beleidsambtenaar; die zal dan de ouderwetse rol van regisseur 
op zich moeten nemen. 
Aannemers en beleidsambtenaren zijn belangrijk in het proces. Maar dan 
vooral als ondersteunende partijen, die zich terdege moeten realiseren dat zij 
op bepaalde momenten vooral afstand moeten houden en niet altijd meteen 
aan de slag moeten gaan. Ambtenaren zijn gewend om in het contact met 
bewoners de regie te voeren, maar dat lijkt vaak niet de juiste benadering. Op 
andere momenten overigens weer wel, want niet iedere burger in iedere wijk 
is in staat van ieder project een succesnummer te maken. 
Het basisidee is in ieder geval: succesvolle wijken ontstaan niet op het stad-
huis. De succesfactor is dat de wijkbewoners het roer in handen kunnen 
nemen om van hun buurt iets moois te maken. en de aannemer en de ambte-
naar moeten dat proces mede mogelijk maken.  

Met vriendelijke groet, 
Hein van Iersel (hein@nwst.nl )
Hoofdredacteur 

succesvolle wijken ontstaan 

niet op het stadhuis
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GKB Groep
Ideeën in uitvoering

Buitenruimte met snel wisselende functies
De buitenruimte staat steeds meer onderdruk door 
multifunctioneel gebruik. Parken en plantsoenen 
moeten geschikt zijn voor verschillende doeleinden 
zoals recreatie, festivals, concerten enz. Elke gemeente 
heeft locaties waar evenementen worden ge organi-
seerd. Deze locaties hebben het vaak zwaar te 
verduren tijdens het opbouwen, het gebruik en het 
afbreken van het festivalterrein.

Schade
Beheerders zien de festivals met argus ogen tegemoet. 
Wanneer de weersomstandigheden niet mee zitten 
is het bereiken van het evenementen terrein een hele 
uitdaging. De grasvelden en gazons zijn na de festivals 
vaak beschadigd door spoorvorming en verdichting.  

E-Grass®

E- Grass® is een product van GKB Realisatie waar de 
eigenschappen van grasvelden en gazons in stand 
blijven na zware en intensieve betreding. Spoorvorming 
en structuurbederf wordt voorkomen door de E-Grass® 
stabilisatie laag.
Door het toepassen van een voedingsrijke stabilisatie 
laag onder de toplaag van het gras, is het grasveld 
of gazon zelfs door vrachtauto’s berijdbaar. Intensief 
gebruik en het weer afbreken van het evenement 
veroorzaakt alleen oppervlakkige schade. De 
oppervlakkig ontstane schade kan tijdens de lichte 
onderhoudsronde worden hersteld.

Toepassingen:
Het E-grass® evenemententerrein is al op verschillende 
locaties toegepast: 
•  Het Park (Euromastpark Rotterdam) festivalterrein, 
•  CHIO Kralingerhout stallenterrein tijdens CHIO, 
•  Rozenburg Evenemententerrein, 
•   Weissenburglaan Hillegersberg evenementen en 

festivalterrein.

GKB Realisatie introduceert 
Evenemententerrein constructie E -Grass®

Adresgegevens
GKB Groep bv
Middelweg 1
2992 SP  Barendrecht

Contact
t 0180 64 29 29
e info@gkbgroep.nl
i www.gkbgroep.nl

Foto: Bas Czerwinski 
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SOFTWARE
Veel meer zicht en nauwkeurigheid met 
passende software
Klanttevredenheid
De burger is de nieuwe 
klant

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

De samenleving 
verandert

@gemeente vanmorgen digitaal melding 
gemaakt. Vanmiddag al iemand om op 
te lossen. Aannemer blijkt in zelfde 
systeem te werken. #service @SIGHTLS

Martin van den Heuvel @burgerplatform  •  22 sep.

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

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

wij veranderen mee…

›  Integraal wijkonderhoud van gevel tot gevel

›  Participatiecontracten 

›  Alternatieve onkruidbestrijding

›  BVP-contracten

›  Integrale aanlegprojecten

›  Daktuinen
LANDSCAPING


