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De samenleving 
verandert

@gemeente samen de straat schoon gemaakt 
met de aannemer. @SIGHTLS mooi initiatief 
bedankt voor de lekkere erwtensoep!  
#burgerparticipatie

Monique van der Linde @burgerplatform  •  12 feb

“ 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

special accu Gereedschap



Vraag nu een vrijblijvende proefrit aan.All things considered the best in weed control.
0318 - 469 799 | info@waveonkruidbestrijding.nl

www.waveonkruidbestrijding.nl

Alles zit erop.
Nu u nog!

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

 onkruidbestrijding

HEET WATER
MET 100% 

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

WAVE absoluut de beste in onkruidbestrijding

De duurzame en chemievrije 
oplossing voor onkruidbestrijding 

 onkruidbestrijding

HEET WATER
MET 100% 

· Milieuvriendelijke onkruidbestrijding

· Sensor gestuurd dus zeer effectief en efficiënt

· Veilig en schadevrij werken

· Laagste TCO in de markt!
Chemievrij
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www.stiermandeleeuw.nl - info@stiermandeleeuw.nl - 0575 59 99 99

Equipment for professionals

POWER UP!
ACCUDAG

8 MAART

MELD JE NU AAN!
info@stiermandeleeuw.nl

9.00 - 16.00 U
STiERMAN DE LEEUw

woUDhUizERMARk 79 APELDooRN

In onze branche heeft Li-ion batterij technologie een 
vogel vlucht gekregen. Stierman de Leeuw is de 

specialist op Li-ion Batterij technologie. Pellenc is de 
eerste de beste en EGO is de grootste Li-ion Batterrij 
fabrikant. Met deze merken in het pakket, aangevuld 

met Etesia Oregon en Westermann is Stierman de 
Leeuw uw specialist op Li-ion batterij technologie.

Li-ioN BATTERiJ iS DE ToEkoMST!

Stierman de Leeuw_A4.indd   1 18/02/16   14:24
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20 Van een doe- naar een 
denk-en-doecultuur

Vijf jaar werkt onze ceo van dienst Erik de Vries inmiddels bij Avri, een gemeen-

schappelijke regeling voor tien gemeenten in het Gelderse rivierengebied. In die 

tijd is ‘zijn bedrijf’ zo ongeveer verdubbeld wat betreft omvang en aantal men-

sen. Het geheim daarachter: het beter en goedkoper doen dan de uitbestedende 

gemeentes. Alleen al wat betreft afvalverwijdering kan Avri keihard aantonen 

dat het de afgelopen jaren een besparing van 37 procent heeft gerealiseerd. 
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Help, ik word geïnterviewd!

Journalisten, redacties, ‘de media’ – je 

wordt er af en toe doodmoe van. Maar ze 

kunnen soms ook verrekte handig zijn om 

een bepaalde boodschap te verspreiden. 

Samenwerken is daarom vaak een noodza-

kelijk kwaad. Maar hoe pak je de zaken het 

beste aan als je ineens een journalist aan de 

lijn hebt? NWST geeft tips en een kijkje ach-

ter de schermen. 

Verdichting meten van 
boomsubstraat

De meeste problemen waar stadsbomen mee te kam-

pen hebben, zijn te herleiden naar een ontoereikende 

groeiplaats. Samen met andere stressfactoren in ste-

delijk gebied, zoals droogte, vervuiling en beschadi-

ging, leidt dit tot een algemene afname van de groei 

en gezondheid. Hierdoor wordt met de bomen niet 

het beoogde eindbeeld bereikt. Om bomen toch te 

kunnen laten groeien in de stad, zijn diverse boom-

substraten ontwikkeld. 

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

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

Hoofdredacteur:  Hein van Iersel (hein@nwst.nl
Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)
  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)
Vormgeving:  Marie Cecile Oosterhout
Advertenties: Alberto Palsgraaf 
  (alberto@nwst.nl)
  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Abonnementen
Controlled circulation: Dit betekent dat alle profes-
sionals in de groene sector recht hebben op een 
gratis abonnement. Niet werkzaam in de groene 
sector 91,- per jaar. De abonnementsperiode loopt 
van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar 
en uw abonnement zal jaarlijks automatisch worden 
verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging 
uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe 
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 te-
vens 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 inkoopvoorwaar-
den. Deze zijn bij de redactie ter inzage of op te vragen.
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VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Milieuvriendelijk groenbeheer al lang 
gemeengoed in België

Nederland en België mogen dan met elkaar verbonden 

zijn, maar wat groenbeheer betreft zijn de Belgen ons ver 

vooruit. Chemische middelen om onkruid te beheren zijn 

er allang in de ban en ook qua gereedschap kijken ze in 

België verder dan naar het resultaat alleen. 

Veilig en snel de steilste hellingen maaien 

Niet alleen op steile hellingen, maar ook op vlakke en ruwe terreinen is de Spider 

van Machines4Green inzetbaar. De gemeente Dongeradeel werkt er al vier jaar mee 

naar volle tevredenheid. ‘Jarenlang is er naar een machine gezocht voor de steile 

bolwerken van Dokkum en uiteindelijk kwamen we uit op de Spider. Dat bleek echt 

dé oplossing voor onze taluds’, vertelt wethouder Pytsje de Graaf.

54
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Sjerps Landscaping 
kiest voor Wave
Sjerps Landscaping was onlangs druk in de weer 
met het heetwatersysteem van Wave Weed Control 
in het Noord-Hollandse Spanbroek. In het winter-
zonnetje kijkt Henk Sjerps van Sjerps Landscaping 
met tevredenheid naar de resultaten van het 
bestrijden met heet water. Sjerps koos onlangs 
voor heetwaterbestrijding van Wave. Met deze 
manier van onkruidbestrijding wil hij vooruitlopen 
op de regels die in 2016 van kracht worden. 
Aan regionale krant De Kogge vertelt Sjerps hoe 
het onkruid door een versnelling soms toch weer 
even terugkomt. ‘Dan gaan we er nog een keer 
overheen met water van 98 graden. Dan zie je 
dat het voor langere tijd verdwijnt.’ Marco Wever 
uit Spanbroek, die het eerste project aan Sjerps 
leverde, en John de Ruiter en Michel Geenen van 
leverancier Meij de Bie Noord, laten de krant weten 
ook tevreden te zijn met het resultaat. 
Wave Weed Control gaf eerder al aan de aan-
komende winterperiode te gebruiken om zich 
optimaal voor te bereiden op de veranderende 
wetgeving en de daarmee samenhangende groei 
binnen de alternatieve onkruidbestrijding. Het 
bedrijf presenteert dit najaar ook een nieuwe Wave 
Sensor Series, met een gebruiksvriendelijk sensor-
gestuurde doseerunit van 80 cm breed, die ook 
geschikt is voor kleinere werktuigdragers.

Aanleg natuurvriende-
lijke oevers Delft
Voor de gemeente Delft voert Oosthoek Groep als 
onderdeel van het Project Groen-Blauw de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers uit. Bij natuurvrien-
delijke oevers wordt, naast hun waterkerende 
functie, vooral rekening gehouden met natuur en 
landschap. De oever van een waterloop vormt de 
grens tussen water en land. Deze grens ligt niet 
altijd op dezelfde plaats, door verschillen in de 
hoogte van het water.

Harlingen kiest voor 
Spider
De gemeente Harlingen heeft deze week haar 
Spider radiografische maaier van Machines4Green 
in ontvangst genomen. Het afgelopen jaar had de 
gemeente al eens kennisgemaakt met de machine, 
die wordt ingezet op de steile taluds van de bol-
werken in Harlingen.
Omdat deze tweewekelijks gemaaid moeten wor-
den en het visitekaartje van de stad zijn, besloot 
Harlingen zelf een machine aan te schaffen. De 
keuze is gevallen op type ILD01 met een maai-
breedte van 80 cm. De machine is uitgerust met 
een hydraulische lier, zodat de steilste hellingen 
probleemloos en veilig gemaaid kunnen worden. 
Behalve voor de taluds zal de machine ook ingezet 
worden bij andere maaiwerkzaamheden in de 
gemeente.

Twee frontmaaiers 
met onkruidborstel 
van Shibaura
Shibaura Europe introduceert de CM314 en 
CM374 frontmaaiers van de Japanse fabrikant. 
Deze frontmaaiers kunnen op verzoek uitge-
rust worden met een oliepomp, zodat er ook 
hydraulisch aangedreven werktuigen voor 
gehangen kunnen worden.  De onkruidborstel 
aan de 1,20 meter lange arm van de machine 
kan met een kruishendel bediend worden. 
Behalve naar links, rechts, voorover, achterover, 
links en rechts kantelen, kan ook de draairich-
ting van de borstel gewisseld worden. Ook kan 
de druk op de borstel ingesteld worden.
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NIEUWS

GKB introduceert 
Stoneburier
GKB machines brengt een nieuwe machine uit, 
de GKB Stoneburier. De Stoneburier is ontwikkeld 
om stenen, graszoden en afval onder de toplaag 
te brengen. De machine dekt dit af met een laag 
losse, vitale grond. De grond wordt belucht, gemixt 
en geëgaliseerd. Volgens GKB wordt zo na één 
bewerking het perfecte zaaibed gecreëerd. 
Het scheiden van het materiaal gebeurt door de 
zeef achter de frees. De frees draait in tegenge-
stelde richting ten opzichte van de standaard. 
Hierdoor wordt het materiaal tegen de zeef gewor-
pen. In de zeef wordt de losse grond gescheiden 
van de grove delen. 
De maximale werkdiepte is 18 cm. De diepte 
wordt ingesteld met de aandrukrol, die eenvoudig 
in hoogte te verstellen is door de spindels aan 
weerszijden van de machine. Voor een sterkere 
bewerking wordt de aandrukrol gevuld met 100 kg 
water. De rol is zijdelings hydraulisch verplaatsbaar 
om de werkgangen naadloos op elkaar te laten 
aansluiten.

Heem breidt uit 
Advies- en beheerbureau Heem breidt uit met vier 
ecologische adviesbureaus en een nieuwe partner 
voor Zuidwest-Nederland. Het concept Heem 
wordt inhoudelijk versterkt door de samenwer-
king met vier ecologische adviesbureaus: Buiting 
Advies, Regelink Ecologie & Landschap, Ecologica 
en Buro Bakker. Zo is er een landelijk dekkend net 
van kennispartners. Daarnaast is Hoveniersbedrijf 
Bras Fijnaart toegetreden als nieuwe partner voor 
Zeeland en West-Brabant.
Op vrijdag 22 januari werden de contracten 
getekend tijdens een bijeenkomst in Renswoude. 
De zeven reeds aangesloten hoveniersbedrijven, 
Koninklijke Ginkel Groep, Binder Groenprojecten, 
Hoek Hoveniers, Jonkers Hoveniers, Van Helvoirt 
Groenprojecten, Van de Haar Groep en Verhoeve 
Groen, zijn ervan overtuigd dat deze samenwer-
king zorgt voor verdere uitbreidingsmogelijkhe-
den van Heem. Naast de nieuwe partners zijn de 
Vogelbescherming en de Vlinderstichting sympa-
thisant geworden.
Biodiversiteit gaat over flora en fauna, maar ook 
over beleving, landschap en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Biodiversiteit is een 
belangrijke graadmeter voor goede milieuomstan-
digheden. Met partners, hoveniers en ecologische 
adviesbureaus biedt Heem één aanspreekpunt 

voor onderzoek en uitvoering, alle benodigde ken-
nis en landelijke dekking. De partners kennen de 
omgeving en de lokale markt, waardoor ze gemak-
kelijk aanspreekbaar zijn en de lijnen kort blijven.

Nieuwe MP-serie van 
Ransomes succesvol
In 2015 introduceerde Ransomes Jacobsen de 
langverwachte nieuwe lijn van zijn openbaar-
groenmaaiers. Volgens salesmanager Marc Reuter 
is de oogst aan verkochte machines alleen al in 
2016 zeer aanzienlijk. Volgens Reuter laat dit zien 
dat de nieuwe MP-lijn (MP staat voor medium plat-
form) goed wordt opgepakt. Alleen al in 2016 zijn 
machines opgeschreven voor Concern voor Werk, 
Van Esch Cromvoirt, Vogels in Gemonde, Brouwers, 
Irado, Ad de Heer en de gemeentes Leeuwarden 
en Dongeradeel. DE MP-lijn bestaat uit twee drie-
delige cirkelmaaiers met respectievelijk 49 en 65 
pk (de MP49 en de MP65), en daarnaast nog twee 
vijfdelige kooimaaiers, ook met 49 en 65 pk (de 
MP495 en de MP655). Remco Vogels van Vogels 
Groenvoorziening uit Gemonde is een echte 
Ransomes-adept en had al de beschikking over 
een MP-machine toen deze eigenlijk nog niet uit 
was. Vogels: ‘Ik heb een schuur vol met Ransomes 
staan, met één Sabo ertussen, maar die laatste 
alleen omdat het moet.’Grootste water-

berging in het land 
geopend
Minister Melanie Schultz van Haegen heeft 28 
januari de grootste waterberging in Nederland, 
het Volkerak-Zoommeer, geopend. Het ber-
gingsgebied ligt tussen het Hollands Diep, het 
Haringvliet en het Spuit. Bij extreme omstan-
digheden kan het gebied, met een omvang van 
zo'n 8300 hectare, ongeveer 200 miljoen kuub 
water bergen. De kans dat dit gebeurt, is overi-
gens klein: naar schatting eens in de 1430 jaar. 
Voor de realisatie werd onder meer 35 van de 
127 kilometer dijk rondom het gebied opnieuw 
bekleed.
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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.



 












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


 







 














 







+31 (0) 516-441765
info@boom-kcb.nl

Grindweg 11
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SafetyCa l c

Cursussen

Taxat ie

Trekproef

Sof tware

2- daagse cursus Controleur Handboek Bomen

“METEN IS WETEN”
meer info en demo�lm op onze 

website

www.boom-kcb.nl/boom-trekproef

23 & 30 maart    
1 & 8 juni      
21 & 28 sept.
of in-company

www.boom-kcb.nl/cursusaanbod
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www.vdberk.nl
info@vdberk.nl  ı  Tel. 0413 - 480 480 ı  Fax 0413 - 480 490

Milieukeur - groenkeur

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

Molenstraat 41b
4061 AB Ophemert

Groenkeur is een mooie stap 
richting de toekomst van 

onze kinderen

www.duurzamebomen.nl

DBN
Duurzame 

Boomkwekers 
Nederland

Breed assortiment voorgeleide 
lei- dak en overige vormbomen

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

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

Info@maarse.nl - www.maarse.nl 

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

Kuppens bomen natuurlijk!

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

Boogaart Almere BV

De Paal 41 Almere-Haven

PB: 50236, 1305 AE Almere

T: 036-5311454

info@boogaartalmere.nl

www.boogaartalmere.nl

ontwerp | Aanleg
onderhoud | Beheer

Den Ouden Groep 
neemt Reiling Sterksel 
over
Den Ouden Groep uit Schijndel neemt met ingang 
van 1 februari 2016 de activiteiten van Reiling 
Sterksel BV over. Met deze overname verstevigt 
het familiebedrijf zijn strategische positie in 
Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. Werknemers 
en materieel worden overgenomen. Reiling 
Sterksel zal het parkmanagement tijdelijk voort-
zetten onder de naam BPC Parkmanagement.
‘Reiling Sterksel was geen onbekende partij voor 
ons. Toen de nieuwe activiteiten op Bedrijvenpark 
’t Chijnsgoed in april 2015 bekend werden, zijn 
wij direct het gesprek aangegaan met zowel 
Reiling Sterksel als de nieuwe initiatiefnemers 
BioTechParkBrabant’, zegt Jochem Langenhuijzen, 
directievoorzitter van Den Ouden Groep.
‘Enerzijds is de locatie geografisch van belang 
voor onze groeistrategie; anderzijds sluiten de 
beoogde ontwikkelingen van BioTechParkBrabant 
naadloos aan bij de weg die Den Ouden reeds is 
ingeslagen.’ Ruben van Maris, initiatiefnemer van 
BTPB, is verheugd met de komst van Den Ouden 
naar het bedrijvenpark. ‘Een betrouwbare en 
professionele speler in de markt met kennis van 
zaken, die een waardevolle bijdrage kan leveren 
aan de doelstellingen van het park.’

Het voorjaar begint 
vroeg
Het voorjaar begint dit jaar vroeg. De natuur 
loopt zes weken voor op de gebruikelijke ‘plan-
ning’. Dat meldt Wageningen UR op de site van 
De Natuurkalender. Niet alleen begint de lente 
vroeger, ook andere seizoenen vertonen verande-
ringen. Daarmee verandert ook het groeiseizoen 
van planten. De afgelopen vijftien jaar duurde dit 
seizoen zo'n 26 dagen langer dan een halve eeuw 
eerder. De lente begint officieel pas op 1 maart, 
maar op verschillende plaatsen zijn nu al voor-
jaarsbloeiers te zien. In de afgelopen vijftien jaar 
lieten deze planten zich gemiddeld twaalf dagen 
eerder zien. De Natuurkalender, een initiatief van 
onder meer Wageningen University, verzamelt 
dit jaar voor de vijftiende keer op een rij waarne-
mingen uit de natuur. De data zijn gebaseerd op 
gegevens van vrijwilligers.

NIEUWS
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Fitness in de buiten-
lucht voor senioren
Als iedereen regelmatig zou bewegen, zouden we 
ons fitter, gezonder en mentaal beter voelen. Dat 
geldt voor jongeren, maar zeker ook voor zestig-
plussers. Bij MCH-Bronovo in Den Haag wordt in 
april 2016 een zogenaamde beweegtuin geopend. 
De beweegtuin is bedoeld voor patiënten van het 
ziekenhuis, maar ook senioren uit de buurt zijn van 
harte welkom en kunnen hier in de buitenlucht 
hun conditie opkrikken, hun spieren versterken of 
hun motoriek verbeteren.
In de ‘speeltuin voor senioren’ komen eenvoudige 
toestellen te staan. Veel ouderen hebben door hun 
leeftijd, alsmede door lichamelijke en psychische 
gebreken, begrensde beweegmogelijkheden. Vaak 
is er echter nog veel winst te behalen. Beweging 
is niet alleen goed voor de gezondheid, maar het 
samen bewegen heeft ook een sociaal aspect.
Van de kant van Bronovo kwam het initiatief van 
fysiotherapeut Rik van Hooff. In samenwerking met 
leverancier en speeltuinontwerper Yalp is gekeken 
naar het type toestellen dat gebruikt kan worden. 
Vervolgens is De Enk Groen en Golf benaderd voor 
het uitwerken van een ontwerp voor de tuin. 
De Enk heeft gekozen voor een belevingstuin. 
Niet alleen moeten de toestellen uitnodigen tot 
bewegen, maar ook de omgeving van de tuin is 
belangrijk. Kleur, belevingswaarde, biodiversiteit 
en afwisseling in het ontwerp zorgen ervoor dat 
mensen worden uitgenodigd om te gaan bewegen 
op de toestellen.
Een beweegtuin heeft zowel een preventieve func-
tie – ouderen gezond houden – als een revalide-
rende functie. Volgens Van Hooff herstellen oude-
ren na een ingreep sneller als ze aan beweging 

doen. Ook als ze eenmaal zijn opgeknapt, hebben 
ze baat bij lichamelijke oefeningen. Je voorkomt er 
namelijk nieuwe afwijkingen en ongevallen mee. 
En in deze vorm kan dat ook nog eens op een soci-
ale manier.

Weedheater komt met 
30º-rotatie-aanbouw-
apparaten
De onkruidverdelgers van Weedheater zijn verbe-
terd wat betreft hun wendbaarheid. Met een spe-
ciaal tussenstuk kan de Weedheater nu een draai-
hoek van 30º maken ten opzichte van de drager.
De draaihoek maakt het mogelijk om het onkruid 
langs gevels en obstakels in één werkgang te ver-
wijderen. Op De Groene Sector Vakbeurs toonde 
Weedheater de onkruidbestrijder Weedheater ET 
100, opgebouwd op de Sitga Belos. Deze werktuig-
drager, van origine een maaimachine, is voorzien 
van extra grote banden en een extra groot hefver-
mogen. De aangebouwde Weedheater heeft een 
langzame-daalfunctie en is contourvolgend, waar-
door hij ook bruikbaar is op oneffen oppervlakken. 
Naast deze nieuwigheid toonde Weedheater op de 
beurs ook de handmachine voor onkruidbestrij-
ding op een quad.
Weedheater werkt op basis van hete lucht. De 
onkruidverdelgers zijn verkrijgbaar met een werk-
breedte van 0,5 tot 4 meter. De nieuwe generatie 
werkt door middel van stralingswarmte van hete 
lucht, waardoor de machine niet in contact komt 
met het onkruid.

Nieuwe module
GroenVision 
Materiaalbeheer
Infogroen presenteert volgende week op De 
Groene Sector Vakbeurs de nieuwe GroenVision-
softwaremodule 'Materieelbeheer' en de uitge-
breide mogelijkheden ervan.
In de nieuwe module kunnen verschillende 
thema's rondom het materieelgebruik en -beheer 
inzichtelijk worden gemaakt. Zo is het onder meer 
mogelijk om vanuit de urenregistratie uren te boe-
ken van monteurs en reparaties, een overzicht te 
krijgen van de gecalculeerde kosten als onderleg-
ger voor de kostprijsbepaling en een materieeldos-
sier aan te leggen dat inzicht geeft in de repara-
tie- en schadehistorie van een machine. Daarnaast 
kunnen bijvoorbeeld materieelkeuringen en de 
gevraagde beschermingsmiddelen per machine 
inzichtelijk worden gemaakt. Materieelbeheer 
maakt deel uit van GroenVision. Deze software 
heeft een scala aan functionaliteiten en is modulair 
opgebouwd, waardoor de gebruiker per fase kan 
bepalen op welk moment hij welke functionaliteit 
wil gebruiken. 

LEADING WATER SOLUTIONS

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

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

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

RootBarrier B.V. | T +31 (0) 320 215 805 | info@rootbarrier.nl | Nikkelstraat 5, 8211 AJ Lelystad 
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2
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www.signaterra.nl.
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Persoonlijke bescher-
mingsmiddelen 
Stierman de Leeuw 
naar SCI
Een groot deel van de persoonlijke beschermings-
middelen in het Stierman de Leeuw-assortiment 
is vanaf 20 januari dit jaar verkrijgbaar via Safety 
Centre International BV. Beide bedrijven zijn 
dochterondernemingen van Royal Reesink NV, 
waarbij Safety Centre International zich al meer 
dan twintig jaar bezighoudt met het leveren van 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan een 
uitgebreid distributienetwerk van B2B-dealers. Om 
deze distributiewijziging in goede banen te leiden, 
is Johan Teeuwen aangesteld als productmanager 
bij Safety Centre International. Hij is dus als het 
ware 'meeverhuisd' met het assortiment. ‘Er is een 
nieuwe catalogus beschikbaar met daarin een mix 
van de bestaande SCI-producten en de traditionele 

Stierman-PBM's, zowel digitaal als in print’, laat 
Teeuwen weten.

Kokosdoek als 
extraatje bij het 
planten van bomen
Het toepassen van gietranden is inmiddels al stan-
daardpraktijk bij het planten van nieuwe bomen. 
Een waardevol extraatje is volgens beheerder 
Martin Tijdgat van de gemeente Wijdemeren 
het toepassen van kokosdoek dat de onkruid-
druk vermindert. De gemeente Wijdemeren past 
deze kokosmatten sinds enkele jaren toe bij alle 
bomen die worden geplant in de gemeente. De 
voordelen zijn volgens Tijdgat aanzienlijk. Je hebt 
minder onkruid binnen de gietrand. Het grootste 
gevaar daarvan is dat een overijverige aannemer 
dit onkruid probeert te bestrijden met een bos-

maaier, wat gegarandeerd schade aan de gietrand 
én aan de boom oplevert. Bij slempgevoelige 
grond zou de kokosmat ook nog eens zorgen 
voor minder dichtslaan van de toplaag. Het derde 
voordeel is dat de grond minder snel uitdroogt.
Verantwoordelijk voor het aanbrengen van de 
kokosmatten in de gemeente Wijdemeren is het 
bedrijf van Dennis Weissenbach uit Loosdrecht. Op 
de foto’s de kokosmatten direct na aanleg en een 
tweede foto een jaar na dato. Op de tweede foto is 
te zien dat er wel degelijk onkruid verschijnt, maar 
wel minder.

Biocovers voor 
Bergambacht
De gemeente Bergambacht heeft het bedrijf 
A. Molenaar opdracht gegeven om circa 400 
m² talud te voorzien van nieuwe beplanting. 
Daarvoor wordt Biocovers van Rootbarrier 
gebruikt. De eis was dat er de eerste paar jaar 
zo weinig mogelijk onderhoud moest zijn. Het 
nieuwe biologisch afbreekbare onkruiddoek 
Rootbarrier Biocovers maakt dat mogelijk. Het 
onkruiddoek houdt onkruidgroei de eerste paar 
jaren tegen, zodat de beplanting vrij kan groeien. 
Biocovers is volledig gemaakt van biologisch 
materiaal; als de beplanting dichtgegroeid is, 
zal Rootbarrier Biocovers langzaam vergaan en 
composteren.
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De Assenaren baseerden hun acties op het zoge-
naamde Interbestuurlijk Toezicht (IBT). In de Wet 
revitalisering generiek toezicht (Wet Rgt) uit 2012 
is onder andere vormgegeven aan het zoge-
naamde ‘verticaal toezicht’. Deze vorm van toezicht 
houdt in dat een bestuurslaag toezicht houdt op 
een andere bestuurslaag. Concreet wil dit zeg-
gen dat het Rijk toezicht houdt op de provincie 
en de provincie op haar beurt toezicht houdt op 
gemeente en waterschappen. Provincies houden 
financieel toezicht op gemeenten en kijken of 
een gemeente haar wettelijk vastgelegde taken 
uitvoert. 

In het Handboek Wet revitalisering generiek toe-
zicht valt te lezen dat het toezicht van provincies 
gaat om de kerntaken in het ruimtelijk-fysieke 
domein: milieu, bouwen, constructieve veiligheid, 
ruimtelijke ordening, huisvesting en monumen-
ten. Het toezicht richt zich op de wettelijk uit te 
voeren taken van de gemeente: ‘Het is dus noch 
een permanente monitor, noch een instrument 
om de kwaliteit van de taakuitvoering door een 
gemeente te verbeteren.’ In het Besluit systema-
tische toezichtinformatie is opgenomen dat het 
provinciebestuur zelf een jaarplan kan opstellen 
waarin de prioriteiten met betrekking tot het toe-
zicht worden opgesteld.

De wet gaat ervan uit dat bestuurslagen zo veel 
mogelijk zelf functioneren (zogenaamd horizontaal 
toezicht) en dat er zo min mogelijk interventie 
van andere bestuurslagen nodig is. Het systeem is 
gebaseerd op vertrouwen, wat betekent dat een 
toezichthouder alleen zal ingrijpen als taken die 
via de wet zijn vastgelegd niet of onvoldoende 
worden nageleefd. Wordt een wettelijke taak 
niet of niet naar behoren uitgevoerd, dan kan 
de provincie terugvallen op twee instrumenten, 
namelijk indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing 
en schorsing en vernietiging van besluiten. Voor 
het gebruik van deze instrumenten gelden twee 
beleidskaders van het Rijk, te weten: Beleidskader 

De Asser Courant meldde mei vorig jaar dat inwoners dreigden met het indienen van een handhavingsverzoek bij de provincie, omdat zij het niet eens 

waren met het sobere gemeentelijke maaibeleid. De inwoners hoopten daarmee de maaifrequentie weer op peil te krijgen. Als bestuurlijk orgaan heeft 

de provincie inderdaad enige invloed op het gemeentebeleid. Maar hoe werkt dat precies? En geldt dergelijk toezicht ook voor het openbaar groen? 

Een vraag die niet zo eenvoudig te beantwoorden is, zo bleek bij rondvraag. 

Auteur: Kelly Kuenen

Big brother is watching
Heeft de provincie inspraak in het gemeentelijk groenbeleid? 
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schorsing en vernietiging, en Algemeen beleidska-
der indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing.

Interventieladder
Tot zo ver IBT in de theorie. ‘Bemoeienis’ zou dus 
niet veel voor moeten komen. Maar wat zegt de 
praktijk? Wie in Google wat woorden rond het 

thema invult, bijvoorbeeld rond de spreekwoorde-
lijke tik op de vingers (‘gemeente, provincie, tik’), 
ziet dat er toch wel wat gevallen zijn waarbij een 
partij ingrijpt of een waarschuwing uitdeelt. In 
februari vorig jaar meldde het Eindhovens Dagblad 
dat de gemeente Eindhoven op de vingers werd 
getikt, omdat zij volgens de provincie nodig onder-
houd moest uitvoeren aan haar wegen. Een maand 
later werd ook de gemeente Geertruidenberg 
aangesproken op achterstallig onderhoud 
aan de wegen. In het geval van Eindhoven en 
Geertruidenberg voldeden de gemeenten niet 
aan hun wettelijke taken. Iedere gemeente in 
Nederland moet zich namelijk houden aan de 
Wegenwet, waarin staat dat zij moet zorgen dat de 
wegen in haar beheer goed onderhouden worden. 
Gemeenten hebben ook taken wat betreft het 
groen, die onder andere worden omschreven 
in de Flora- en faunawet en de Boswet. Maar op 
andere vlakken, zoals onkruidbestrijding, is er meer 
ruimte om zelf te beslissen op welk niveau het 
groen wordt onderhouden. Gemeenten moeten in 
hun begroting en jaarrekening voor de provincie 
aangeven hoe zij met hun zogenaamde ‘kapitaal-
goederen’ omgaan. ‘Uitgangspunt daarbij is dat de 
provincie de vinger aan de pols kan houden om 
te controleren of de gemeenten wel voldoende 
gelden reserveren voor de instandhouding van 
zaken als wegen, riolering en groen’, vertelt 

Roel den Dikken, programmaleider Groen en 
Recreatievoorziening van de gemeente Eindhoven. 
‘De gemeenten moeten zelf aangeven welke ambi-
ties (niveau van onderhoud) zij hanteren en of de 
bedragen die zij hiervoor jaarlijks beschikbaar heb-
ben toereikend zijn. Indien blijkt dat de beschik-
bare middelen niet voldoende zijn, is er reden voor 
de provincie om met de betreffende gemeente in 
gesprek te gaan. In het uiterste geval kan de pro-
vincie de gemeentelijke begroting zelfs bijstellen 
en de gemeente zodoende dwingen geld reserve-
ren voor onderhoud gericht op instandhouding.’

Openbaar groen
Terug naar de eerder genoemde zoektocht op 
Google. De lezer die ter plekke de proef op de som 
nam, is het wellicht opgevallen dat de resultaten 
veelal betrekking hebben op financiën en infra-
structuur. Volgens Den Dikken kan deze situatie 
zich ook voordoen in het openbaar groen. ‘Op het 
moment dat de geformuleerde ambitie, het niveau 
van onderhoud, en de daarbij behorende begro-
ting niet in evenwicht zijn, kán de provincie ingrij-
pen’, aldus Den Dikken. ‘Het gaat hier echter puur 
om een financiële insteek. De provincie toetst bij 
goedkeuring van de begroting: Heeft de gemeente 
(blijkens de paragraaf kapitaalgoederen van de 
jaarrekening) voldoende middelen gereserveerd 
om het bestaande groen als kapitaalgoed in stand 

Bas Visser Roel Den Dikken

Worden kapitaalgoederen 

niet voldoende 

onderhouden door de 

gemeente, dan kan de 

provincie dit zien als 

kapitaalvernietiging
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te houden? De vraag is in dit verband niet of de 
gemeente het groen ‘mooi genoeg’ onderhoudt. 
Wel speelt mee dat gebrekkig onderhoud uiteinde-
lijk kan leiden tot kapitaalvernietiging en situaties 
die in strijd zijn met de wetgeving.’ Groenjurist 
Bas Visser: ‘De provincie zou op grond van haar 
wettelijke bevoegdheden kunnen ingrijpen in het 
groen- of bomenbeleid van de gemeente. Maar dat 
kan alleen indien er sprake is van ernstige nalatig-
heid of bijvoorbeeld een groot gevaar voor de 
omgeving.’ 

Volgens Hennie Verschuren, manager 
Interbestuurlijk Toezicht bij de Provincie Noord-
Holland, hebben gedeputeerde staten van de 
provincie Noord-Holland vijf risicodomeinen aan-
gewezen waarop structureel toezicht wordt uitge-
oefend. Onderhoud aan het openbaar groen maakt 
daar geen deel van uit, behoudens het financieel 
toezicht. Naar aanleiding van signalen uit de 
maatschappij kan de provincie aanleiding zien een 
onderzoek te starten om te bepalen of er sprake 
is van taakverwaarlozing door een gemeente op 
wettelijke medebewindstaken. Daarbij geldt wel, 
dat interbestuurlijk toezicht niet van toepassing is 
indien een besluit ter toetsing aan de rechter voor-
ligt of aan een rechter voorgelegd kan worden. 

Natuurwetten
Torben Mulder, beleidsmedewerker bij de provin-
cie Limburg, benadrukt bovendien dat de rol van 
de provincie in grote mate afhankelijk is van de 

soort groen waar het om gaat. ‘In grote lijnen is 
de provincie verantwoordelijk voor natuur buiten 
de bebouwde kom, ruimtelijke ordening, bouwen, 
milieu, huisvesting, monumenten en de veiligheid 
van bouwwerken. De gemeente is verantwoorde-
lijk voor natuur binnen de bebouwde kom, zoals 
parken, wegbermen en bomen. Op dat gebied is 
de macht van de provincie uiterst beperkt. Buiten 
de bebouwde kom heeft interbestuurlijk toezicht 
vooral betrekking op het beheer van natuurge-
bieden, binnen de bebouwde kom op de bescher-
ming van flora en fauna.’ Volgens Mulder zal een 
provincie niet ingrijpen als een gemeente bij-
voorbeeld gekapt hout te lang laat liggen, of een 
oude boom kapt. Een situatie waarin zij wél kan 
ingrijpen, is wanneer handelingen in strijd zijn met 
bijvoorbeeld de Flora- en faunawet. ‘Bijvoorbeeld 
als de gemeente oude bomen wil kappen waarin 
beschermde soorten als het vliegend hert leven’, 
aldus Mulder.
Maakten de inwoners van Assen kans op inwil-
liging van hun verzoek? In wetsteksten werd niets 
teruggevonden waaraan het antwoord op de vraag 
eenduidig kon worden afgeleid, en uit een belron-
de bleek dat niet iedereen antwoord wist te geven 
op de vraag. De redactie stelde ook de overkoepe-
lende organisaties de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg 
(IPO) de vraag of provincies inspraak hebben in het 
groenbeleid, maar het antwoord bleef uit. Ondanks 
nuanceverschillen in antwoorden is de gemene 
deler duidelijk: de macht van de provincie is er, 

maar wel beperkt. De kans dat de provincie zou 
ingrijpen in het groenbeleid van Assen lijkt dus 
klein. Een provincie zal ingrijpen als een gemeente 
er écht een potje van maakt, door wetten te over-
treden of er een financieel zooitje van te maken; 
niet als de maaifrequentie wordt verlaagd, wat in 
tijden van bezuinigen bovendien volop gebeurt. 
Den Dikken zegt geen geval te kennen waarin er 
daadwerkelijk sprake is geweest van ingrijpen in de 
gemeentelijke groenonderhoudsbegroting door 
de provincie. Want is er simpelweg geen geld om 
een eerder groenniveau te behouden, dan wordt 
het voor de provincie lastiger iets in te brengen in 
het gemeentelijk beleid. ‘Ook in Eindhoven zouden 
zich op de lange termijn (over meerdere jaren) op 
het gebied van groen tekorten kunnen voordoen’, 
aldus Den Dikken. ‘Je moet je dan echter afvragen 
of de huidige situatie ook de situatie is die je op 
termijn wilt hebben. Als je dat op termijn niet kunt 
betalen, moet je met voorstellen komen om het 
anders en misschien zelfs wel beter te doen.’

Wet natuurbescherming
Mulder wijst er nog op dat met de invoering van 
de nieuwe Wet natuurbescherming de rol van de 
provincie groter zal worden. De nieuwe wet is een 
samenvoeging van de Natuurbeschermingswet, de 
Flora- en faunawet en de Boswet en de provincies 
nemen hierbij veel taken en verantwoordelijkhe-
den voor hun rekening. ‘In deze wet is vastgelegd 
dat alle provincies een “natuurvisie” schrijven. In de 
wet is ook een rol weggelegd voor de maatschap-
pelijke verankering van natuur; denk bijvoorbeeld 
aan burgerinitiatieven.’ 

Meer weten? Voor dit artikel is gebruikgemaakt van 
de informatie ‘Huidige wetgeving voor natuurbe-
scherming in Nederland’, ‘Interbestuurlijk toezicht’ en 
het beleidskader ‘Indeplaatsstelling bij taakverwaar-
lozing’ van de Rijksoverheid. In dit laatste document 
is meer informatie te vinden over de stappen die 
een orgaan moet doorlopen wanneer een andere 
partij haar taken verwaarloost. Meer informatie 
over de nieuwe Wet natuurbescherming is te vinden 
in ‘Natuurlijk verder, Rijksnatuurvisie 2014’ van het 
ministerie van Economische Zaken.
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Vijf jaar werkt onze ceo van dienst Erik de Vries inmiddels bij Avri, een gemeenschappelijke regeling voor tien gemeenten in het Gelderse rivierenge-

bied. In die tijd is ‘zijn bedrijf’ zo ongeveer verdubbeld wat betreft omvang en aantal mensen. Het geheim daarachter: het beter en goedkoper doen 

dan de uitbestedende gemeentes. Alleen al wat betreft afvalverwijdering kan Avri keihard aantonen dat het de afgelopen jaren een besparing van 37 

procent heeft gerealiseerd. 

Auteur: Hein van Iersel 

Van een doe- naar een 
denk-en-doecultuur
‘Als ambtenaren het al tientallen jaren op een bepaalde manier doen, 
staan ze niet te popelen om het anders te doen’
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INTERVIEW7 min. leestijd

Zou je De Vries tegenkomen op een receptie, dan 
zou je niet vermoeden dat hij ambtenaar is. Niets 
mis met ambtenaren, maar De Vries praat toch 
net te veel en te snel om te voldoen om aan het 
clichébeeld. Toch is hij wel degelijk ambtenaar, 
maar wel een die de bedrijfsmatige cultuur van zijn 
bedrijf koestert en daar graag in voorop wil lopen. 
De Vries werkte tijdens zijn carrière in het bedrijfs-
leven onder andere bij ingenieursbureaus als 
Grontmij en DHV en studeerde biologie, bestuurs-
kunde en sociologie. 

Zijn komst volgde vijf jaar geleden op een crisis 
waarin het bedrijf zich bevond. Avri werkte al vele 
jaren voor de omliggende tien gemeenten op het 
gebied van afvalreiniging en onder de opdracht-
gevers ontstond een discussie over de positie en 
de rol van Avri. Gemeenteraadsleden en vertegen-
woordigers stelden daar vragen bij. Dat resulteerde 
in vragen als: Is een gemeenschappelijke regeling 
als Avri nu werkelijk de juiste manier om de zaken 
aan te pakken? Zou een totale uitbesteding niet 
makkelijker en voordeliger zijn? Vragen dus over 
het bestaansrecht van het bedrijf. Natuurlijk zorgde 
dat voor de nodige onrust onder de medewerkers.
Voor De Vries was er feitelijk maar één antwoord 
mogelijk op de bovenstaande vragen: een vlucht 
naar voren. Zorg dat Avri het beter en goedkoper 
doet dan de rest; dat is de makkelijkste manier 
om criticasters bij voorbaat de mond te snoeren. 
Dat is volgens de directeur alleen mogelijk bij 
een bepaalde schaalgrootte. Vanaf een bepaalde 
omvang kun je voldoende investeren in mensen, 
machines en kennis om dit te realiseren. Wat 
betreft afvalzinzameling had Avri al een schaal-
grootte die voldoende was om efficiënt te kunnen 
opereren. Diezelfde schaalgrootte kon Avri echter 
ook benutten om efficiency te brengen in het 
beheer van de openbare ruimte.

En gezien het groeipad van de afgelopen jaren 
heeft De Vries deze ambitie waargemaakt. Van 
ongeveer 120 werknemers en nog eens 30 per-
sonen die via inlening bij het bedrijf werkten, is 
Avri gegroeid naar 220 mensen in eigen dienst 
en meer dan 100 in losse dienst. Die laatste cate-
gorie is voor een groot deel verantwoordelijk 
voor het invullen van de social return-doelstelling. 
De belangrijkste partner hierbij is Werkzaak, het 
voormalige sw-bedrijf dat in het grootste deel 
van het verzorgingsgebied van Avri werkzaam is. 
Groei is voor de komende jaren geen doel op zich 
meer. Avri is inmiddels groot genoeg om te kun-
nen investeren in mensen en machines; daarvoor 
hoeven er geen gemeenten meer bij te komen. 
Dat geldt ook voor de werkzaamheden die voor 
opdrachtgevers worden uitgevoerd. Standaard is 
dat afvalverwijdering, maar voor een groeiend aan-
tal gemeenten betreft het ook het beheer van de 
openbare ruimte en handhaving. 

Overname 
De overgang van een dienst is in essentie redelijk 
eenvoudig. Wanneer een gemeente besluit om het 
beheer van de openbare ruimte ‘in te besteden’ 
aan Avri, neemt deze het complete pakket mensen, 
machines én munten over en gaat men aan de 
slag. De medewerkers blijven ambtenaar. De Vries 
durft daarbij te garanderen dat zijn bedrijf het 
afgesproken werk voor maximaal hetzelfde geld 
kan verrichten en dat het bijna altijd goedkoper 
kan. De verklaring daarvoor is dat Avri een puur 
bedrijfsmatige cultuur heeft. Dit in tegenstelling 
tot gemeenten, waar beheer van de openbare 
ruimte toch vaak een dienst is die zowel inhou-
delijk als fysiek wat verder af staat van de andere 
gemeentelijke diensten en vaak in de loop van 
jaren zijn eigen cultuur heeft ontwikkeld.
Dat begint met kleine dingen. Om acht uur begin-

Avri is een gemeenschappelijke regeling in 
het Gelderse rivierengebied dat de afval-
verwijdering verzorgt voor tien gemeenten: 
Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, 
Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, 
West Maas en Waal en Zaltbommel. In deze 
gemeenten voert Avri ook handhavingsta-
ken uit. Daarnaast is Avri in vier gemeenten 
verantwoordelijk voor het beheer van de 
openbare ruimte. De hoofdvestiging bevindt 
zich direct aan de A15 in Geldermalsen. Avri 
bestaat sinds 1989.



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

Donderdonk 4   ı     5492 VJ  Sint-Oedenrode (NL)   ı   tel.  +31 (0)413 - 480 480  ı   info@vdberk.nl   ı   www.vdberk.nl
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INTERVIEW

nen is ook werkelijk om acht uur beginnen. En 
als je aan de andere kant van het dorp of de stad 
aan het werk bent, is het niet handig om half elf 
terug te komen om koffie te drinken. Dan krijg je 
gewoon een kan koffie mee, zodat je geen halfuur 
extra op en neer hoeft te rijden. 
Ik vraag aan de directeur: als het zo makkelijk is, 
waarom doen gemeenten dat dan niet zelf? De 
Vries: ‘Ik zeg niet dat het makkelijk is, en voor 
gemeenten zeker niet. Gemeenten zijn nu eenmaal 
geen uitvoeringsorganisaties. De focus ligt op 
het beleidsmatige werk dat op het gemeentehuis 
gedaan wordt en de buitendienst zit vaak op 
afstand. Uitvoering is gewoon ook een vak waar je 
verstand van moet hebben.’

Voor Avri is dat nu juist de kern van de zaak. Het 
bedrijf zegt dat het exact weet wat de productivi-
teit van zijn medewerkers is en stuurt daar actief 
op. Dat is ook nodig, omdat dit het bestaansrecht 
van het bedrijf is. De afspraak die Avri maakt met 
zijn opdrachtgevers, is dat deze de kosten betalen 
voor het verrichte werk; niet meer en niet minder. 
De Vries: ‘Wij nemen een werk over inclusief het 
bestaande budget. Doen we het voor minder geld, 
dan vloeit dat geld terug naar de gemeente.’ Het 
tegenovergestelde geldt overigens ook. Als er 
meer geld nodig is, bijvoorbeeld omdat onkruid 
voortaan op een andere manier moet worden 
bestreden, dan moet de gemeente in kwestie 
bijbetalen. In de praktijk zou volgens De Vries blij-
ken dat er al gauw tien procent wordt bespaard. 
Overigens kan het soms een paar jaar duren voor-
dat er een scherp beeld ontstaat van de werkelijke 
besparing. Als beheerstaken bij een eigen gemeen-
telijke dienst zijn ondergebracht, is het vaak niet 
helemaal duidelijk wat er precies voor het budget 
gedaan wordt. Dat heeft ook geen meerwaarde; 
het komt toch allemaal uit dezelfde pot. Bij uitbe-
steding aan Avri ligt dat anders; opdrachtgevers 
willen dan precies weten wat er gedaan wordt 
voor het budget, precies zoals je dat bij een com-
merciële aannemer ook eist. Inmiddels helpt Avri 
de gemeente te bepalen wat de opdracht precies 
inhoudt en leert Avri om op basis daarvan te 
bepalen wat de klus exact moet gaan kosten. Die 
nauwe samenwerking tussen gemeente en Avri is 
van groot belang om de overgang te laten slagen. 
Vertrouwen is daarin het sleutelbegrip; want als er 
vanaf het begin wantrouwen is, dan is het bijzon-
der lastig om de inbesteding van de buitendienst 
succesvol te laten zijn.

De Vries: ‘Zelf hebben we geleerd dat het van 
belang is om de binnendienst tijdig mee te nemen 
in het proces en om de verwachtingen tussen 

gemeente en Avri goed te managen, want het 
duurt wel enkele jaren voordat je bent waar je 
gezamenlijk wilt zijn. Wat we in eerste instantie bij-
voorbeeld hadden onderschat, was het effect van 
de nieuwe dienstverlening op de eigen bedrijfs-
voering van Avri.’  
Het grote verschil met een commerciële aannemer 
is dat Avri geen winst maakt en dat de opdrachtge-
vers precies zó veel betalen als er kosten worden 
gemaakt. 

De Vries: ‘Als wij een gemeentelijke dienst van 
bijvoorbeeld zestien mensen overnemen, weten 
we in de praktijk vaak direct al dat we het werk 
uiteindelijk met twaalf man kunnen verrichten. 
Een concurrent voor commerciële aannemers zijn 
wij in beginsel niet. We zullen werk uitbesteden 
op dezelfde manier als de gemeente dat voorheen 
deed. Als echter blijkt wij maar twaalf mensen 
nodig hebben terwijl er voorheen zestien aan de 
slag waren, kunnen en moeten wij met die vier 
mensen natuurlijk wel aanvullende zaken verrich-
ten. Dat gaat dan ten koste van het budget voor de 
aannemer. In dat opzicht zijn wij wel een concur-
rent van de commerciële aannemer.’ 
Cijfers zijn niet alleen belangrijk bij het plannen 
van werk; ook voor de toekomst zijn precieze cijfer-
matige doelstellingen belangrijk. ‘Smart plannen’ 
noemt De Vries dat. Enerzijds om de eigen organi-
satie scherp te houden, maar ook als verantwoor-
ding tegenover de aangesloten gemeenten.  

Tegenstand
Dat Avri goedkoper kan werken dan een eigen 
dienst, wil niet zeggen dat alle gemeenten meteen 
al hun werk daar onderbrengen. De Vries: ‘Dat is 
ook logisch. Als een gemeente het al tientallen 
jaren op een bepaalde manier doet, dan staan 
de ambtenaren niet te popelen om het anders te 
doen. Dat is niet meer dan menselijk.’
Volgens de directeur verdwijnen die scepsis en 
tegenstand meestal snel, als een dienst werkelijk 
overgaat naar Avri. Het duurt even om te wennen, 
maar daarna zouden veruit de meeste mensen 
volgens De Vries juist meer bevrediging uit hun 
nieuwe werk putten. Dat zou alles te maken heb-
ben met het feit dat ze dan werken in een bedrijf 
dat puur gericht is op uitvoering en niet op beleid, 
waardoor de medewerkers meer aandacht krijgen, 
sneller gefaciliteerd worden en duidelijke kaders 
krijgen. 

Doecultuur 
Het grootste verschil met een normale gemeen-
telijke dienst is de doecultuur die in het bedrijf 
heerst. De Vries heeft daar zelf wel aan moeten 

wennen. Zijn vorige werkgevers waren ingenieurs-
bureaus, waar het denkwerk vooraf het belang-
rijkste was. De Vries: ‘Toen ik net hier in dienst 
was, vroeg ik de mening van een aantal mensen 
over een bepaald iets. Het antwoord was: “Geef 
nu maar gewoon een opdracht, dan kunnen we 
aan de slag.” Sindsdien zijn er wel de nodige zaken 
veranderd en wordt opleiding en scholing van de 
medewerkers steeds belangrijker. Maar vooral aan-
pakken en doen zitten in het DNA van Avri, denken 
en praten wat minder.’ 
De Vries geeft een voorbeeld: ‘Als in Tiel de kades 
overstroomd zijn, verdwijnen bijna alle parkeer-
plekken. Je kunt dan niet voorkomen dat mensen 
hun auto ergens anders neerzetten. Als je dan 
iedereen meteen een bon op zijn voorruit plakt, 
weet je zeker dat de telefoon op het gemeentehuis 
roodgloeiend staat. Je moet dan alleen die mensen 
bekeuren die gevaarlijk parkeren. Wat wij willen, is 
dat onze medewerkers zelf nadenken over afwij-
kende situaties die ze tegenkomen en daarover 
ook zelf beslissingen durven te nemen. Binnen de 
kaders die ze meekrijgen, natuurlijk.’

Trend
De trend die De Vries voor de komende jaren ziet, 
is dat bedrijven zoals het zijne steeds meer onder-
delen van het beheer van de openbare ruimte 
op zich zullen nemen. Afvalinzamelingsbedrijven 
als De Meerlanden, Spaarnelande en Irado zijn 
al meer dan tien jaar bezig met het beheer van 
de openbare ruimte. Je ziet nu een nieuwe golf 
komen van inzamelbedrijven die zich daar ook 
op gaan richten. Naast Avri zelf is Rova uit Zwolle 
hiervan een voorbeeld. De Vries noemt Rova een 
aantal keren als de trendsetter, maar zijn eigen 
Avri ziet hij als goede tweede. De essentie is dat 
vergelijkbare bedrijven een steeds groter deel van 
het beheer van de openbare ruimte op zich zullen 
nemen. De voordelen voor gemeenten zijn – aldus 
De Vries – onmiskenbaar: vermindering van kosten 
en kwetsbaarheid, verbetering van transparantie 
en kwaliteit en ontwikkelingsperspectief voor 
medewerkers. 
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De groene omgeving draagt bij aan de unieke beleving van het festival

Ver van de haastige wereld is er in Hummelo sinds eind augustus 2013 het festival Mañana Mañana. Landgoed Enghuizen is het decor: een natuurlijk 

amfitheater in de Achterhoek. Een fantastische plek voor een festival voor levensgenieters, muziekliefhebbers en Bourgondiërs. 

Auteur: Janneke Janssen

Festival Mañana Mañana 
werkt samen met groene 
ondernemers
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Landgoed Enghuizen, waar Manana Manana in 
2015 voor de derde keer plaatsvond, is een bijzon-
dere plek. Het festival vindt plaats op het grasveld 
nabij een grote vijver die met een loopbrug is 
over te steken. Daar gaat het festival verder op 
de camping en onder de bomen in het bos. De 
groene omgeving draagt bij aan de unieke bele-
ving van het festival. Natuurbehoud en duurzaam 
ondernemen is daarom voor organisatie belangrijk. 
Zo werd het festivalterrein verrijkt met bomen en 
planten van Boomkwekerij Rendering uit Aalten. 
Oswald Hovenier uit Lichtenvoorde zette samen 
met De Tuinen van Geerdink uit Neede de schop 
in de grond voor de invulling en aankleding van 
de Speelweide, een ruimte voor de kinderen naar 
gezamenlijk ontwerp. Van Vliet Kastanjehout uit 
Langbroek zorgde uiteindelijk voor de natuurlijke 
afsluiting van deze plek met behulp van kastanje-
houten rasterhekwerk.

Natuurlijke materialen
De podia en de andere faciliteiten zijn zoveel 
mogelijk opgetrokken uit natuurlijke materialen en 
de insteek is duurzaam. Relaxed met een picknick-

mand in het gras zitten, barbecueën, genieten van 
wijn en tapas, een hengel uitgooien en vis vangen 
om ter plekke te laten bereiden, de kinderen kun-
nen hutten bouwen en er hangen schommels in de 
bomen. Mañana Mañana bewijst dat feesten in de 
natuur op een duurzame wijze mogelijk is. Per ver-
kocht toegangskaartje wordt bovendien een deel 
afgedragen voor het behoud van het landgoed. 
Bovendien hebben kinderen onder de 1.40 meter 
gratis toegang!

Muziek, theater, cultuur
Door de mix van muziek, theater, cultuur en 
Bourgondisch eten is er van alles te beleven op 
Mañana Mañana. Bezoekers kunnen genieten van 
ruim honderd optredens op zeven podia en zich 
tegoed doen aan een uniek maatwerk programma. 
Er zijn zeven podia op Mañana Mañana waaronder 
drie grotere buitenpodia, een kampvuurpodium, 
een knusse tipi en in het bos staat een piano waar 
ook optredens gegeven worden.

Kleine broertje van de Zwarte Cross
Mañana Mañana wordt georganiseerd door De 

Feestfabriek. De Feestfabriek organiseert ook de 
Zwarte Cross. De Zwarte Cross is een mix van 
motorcross, muziek, stunts, theater, humor en 
veel gekte en spektakel. De samenkomst van deze 
ogenschijnlijk totaal verschillende werelden zorgt 
voor een wereldwijd uniek feest. De duidelijke con-
nectie met ‘De Achterhoek’, waar het festival plaats 
vindt, komt naar voren in de kenmerkende gezel-
ligheid en gastvrijheid van deze streek waar jong 
en oud nog samen feest viert. 

ACHTERGROND2 min. leestijd
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Kunt u bij bovenstaande vragen wel wat kennis, 
advies en sturing gebruiken? Na een succesvolle 
eerste uitvoering start HAS Kennistransfer en 
Bedrijfsopleidingen binnenkort opnieuw een cur-
sus contractmanagement openbare ruimte, waar-
mee wordt beantwoord aan de vraag naar kennis 
in een steeds complexer wordend werkveld. 
Door de veranderingen in de markt – denk aan 
de zich terugtrekkende overheid en het mondi-
ger worden van de gebruiker – kreeg HAS steeds 
vaker signalen van opdrachtgevers en -nemers 
over de behoefte aan een nieuwe cursus. ‘Naast 
vertrouwde termen als “RAW-bestek” gebruikt 
men in het werkveld tegenwoordig begrippen als 
EMVI, design & construct, UAV-gc en SROI. Er treedt 

een duidelijke verschuiving op van een resul-
taatgerichte werkbeschrijving naar een risico- en 
kwaliteitsgestuurd eindresultaat. Dit vraagt aan-
passingsvermogen, zowel bij de opdrachtgever als 
bij de opdrachtnemer’, aldus cursusleider Caroline 
de Feijter.

Het programma van de cursus contractmanage-
ment bestaat uit vijf cursusdagen met elk een 
eigen hoofdthema. Parallel aan deze thema's werkt 
u aan uw eigen individuele opdracht, waarbij 
u wordt begeleid door een persoonlijke coach. 
De onderdelen die tijdens de cursus behandeld 
worden, hebben betrekking op de ontwerp- of 
voorbereidingsfase tot en met de realisatiefase. 

De cursus wordt ontwikkeld in samenwerking met 
het werkveld en bestaat uit zowel opdrachtgevers 
(gemeentes) als opdrachtnemers (aannemers), te 
weten Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, Van 
Doorn en Dusseldorp, Neienhuijsen Open Ruimte 
en de gemeente ’s Hertogenbosch. 

In een groep met zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers als uw medecursisten wordt 
gewerkt aan vraagstukken die betrekking hebben 
op de eigen praktijk. Interessant hieraan is het krij-
gen van inzicht in de visie en benadering van 'de 
andere kant'. Deze combinatie zorgt voor waarde-
volle discussies en een verruiming van de blik, zo 
blijkt ook uit ervaringen van eerdere deelnemers.

Nieuwe editie succesvolle cursus 
contractmanagement binnenkort 
van start
Durft u als opdrachtgever de regie uit handen te geven? Weet u zeker dat u de kwaliteit krijgt die u wilt? En stelt u als opdrachtnemer voldoende de 

vraag welk contract het geschiktst is voor een bepaald project? Heeft u scherp wat uw risico's zijn? En kunt u door middel van DBFM al dertig jaar 

kwaliteit garanderen?
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‘De kracht van de cursus contractmanagement 
openbare ruimte zit hem in de gemêleerde 
samenstelling van aannemers, opdrachtgevers 
en adviseurs. Deze samenstelling geeft de cursus 
absoluut meerwaarde’, vertelt Christiaan den Toom, 
medewerker bedrijfsbureau bij Verheij Integrale 
Groenzorg. ‘Door de lesstof en de gesprekken met 
aannemers en opdrachtgevers krijg je een goed 
beeld van de positie van je bedrijf in de markt. 
Daarnaast krijg je inzicht in de snelle ontwikke-
lingen in de groenmarkt op dit moment. Dit alles 
levert ook goede input voor het verbeteren van 
de huidige werkprocessen in een aantal projecten. 
Hoe stel je bijvoorbeeld SMART-doelstellingen, 
hoe beheers je projectrisico’s? Dit biedt verdieping 
van het onderwerp contractmanagement, waarin 
momenteel veel beweging is binnen de markt. 
Onderwerpen als het inrichten van procestoetsen, 
het opstellen van een SMART-plan van aanpak en 
tips en tricks met betrekking tot risicomanagement 
hebben gezorgd voor input die kan bijdragen 
aan de lopende en toekomstige projecten in ons 
bedrijf.’      

Remco Vogels, directeur van Groenvoorziening 
Vogels BV: ‘De kracht van de cursus is de combina-
tie van opdrachtgevers, aannemers en adviseurs. 
Die combinatie maakt de cursus heel interactief. Er 
zijn de nodige interessante discussies gevoerd. De 
cursus heeft mij meer kennis opgeleverd over de 
diverse soorten contracten die er zijn in aanbeste-
dingsland, en een groter netwerk!’

Degenen die bij overheden (waterschappen, 
gemeenten), sw-bedrijven, aannemers en advies-
bureaus met deze opgaves aan de slag gaan, zullen 
na de cursus onder meer in staat zijn om met meer 
vertrouwen besprekingen in te gaan, contracten 
op te stellen en uit te onderhandelen en de risico’s 
van een project beter in te schatten. 

De cursus contractmanagement openbare ruimte 
voor opdrachtgevers en -nemers op hbo-niveau 
gaat op 14 april 2016 van start. Benieuwd of het 
iets voor u is? Kijk voor meer informatie op www.
haskennistransfer.nl/opleiding-cursus/groen/
cursus-contractmanagement

ADVERTORIAL

Meer weten? 
www.haskennistransfer.nl/opleiding-cursus/
groen/cursus-contractmanagement

Caroline de Feijter Christiaan den Toom Remco Vogels



Alles over Groenbeheer ‘team Noord’
is u graag behulpzaam vanuit onze
nieuwe vestiging in Assen.
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Groenaannemingsbedrijf Punt bestrijdt onkruid met heet water en met verbranding door hete lucht, maar niet op de gangbare manier. De methodes 

die Bastiaan Punt met zijn tweelingbroer Matthijs heeft ontwikkeld, heten de Blue Green en de Red Green. Daarbij gebruiken zij lokaal snoeiafval als 

brandstof voor het produceren van warme verbrandingsgassen voor onkruidbestrijding met heet water en hete lucht.

Auteur: Santi Raats

Heet water en hete lucht, 
maar anders dan anders
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De specialist in onkruidbestrijding is een fami-
liebedrijf met meer dan honderd medewerkers 
in dienst. Punt is medeoprichter van de stichting 
Niet-chemische Onkruidbestrijding op Verharding, 
maar werkte al jarenlang met alle mogelijke 
bestrijdingstechnieken, zowel chemische als niet-
chemische. De gebruikte methode hing af van wat 
de opdrachtgever wenste. 

Heet water met Blue Green
In 2010/2011 ontwikkelden de broers Punt de Blue 
Green, een heetwatermethode om CO2-neutraal 
onkruid te bestrijden. De motivatie was: het ont-
wikkelen van niet-chemische methoden die de 
kosten drukken, geen emissie hebben en makkelijk 
uit te voeren zijn door chauffeurs. Immers, om 
water te verwarmen is veel energie (lees: diesel) 
nodig. En branden gaat niet zonder lpg te stoken. 
Bovendien is de uitvoering van beide methoden 
nogal technisch en ingewikkeld, waardoor het 
moeilijk is om geschikte mensen te vinden voor de 
uitvoering.
Hieruit kwam een aantal speerpunten naar voren: 
biomassa om water te verwarmen, elektrische 
voertuigen en medewerkers met een afstand tot 
de arbeidsmarkt.

Mobiele biomassa-installatie
Dit idee kwam niet zomaar uit de lucht vallen. 
De broers bedachten dat ze water op dezelfde 
manier konden verwarmen als hun bedrijfspand in 
Rotterdam: met afvalhout in de vorm van houtpal-
lets. Punt produceert jaarlijks 6.000 m3 houtsnip-
pers uit snoeiafval. Die laat het bedrijf inmiddels 
allemaal persen tot houtpallets, zo’n 1000 m3 per 
jaar. 

Op het bedrijventerrein van Punt staan twee 
biomassa-installaties. Een voor het gebouw, en een 
om 20.000 liter water te verwarmen tot 98 graden. 
De broers hebben ze beide ontwikkeld en gepro-
duceerd. Bastiaan Punt: ‘Houtpallets vervangen bij 
ons al jaren de diesel en lpg voor de heetwaterme-
thode waarmee we onkruid op verharding bestrij-
den. Maar met de Blue Green zijn we nog een stap 
verder gegaan door de biomassa-installatie en de 
techniek mobiel te maken. Vroeger moesten de 
vrachtwagens met de heetwatercontainers inclu-
sief de elektrische heetwatermachines aan het eind 
van de dag altijd terug naar ons bedrijventerrein 
voor een nieuwe lading heet water. Dat kostte 
veel brandstof. Nu we het systeem mobiel hebben 
gemaakt, zetten we de complete techniek langs 
een watergang ergens op een industrieterrein 
in de regio van de opdrachtgever. We laten het 
systeem daar bijvoorbeeld twee weken staan, of zo 
lang als het nodig is. In elke willekeurige gemeente 
kan er ter plaatse uit biomassa energie gewonnen 
worden. De elektrische wagens voor het toepas-
sen van de heetwatermethoden worden dan in de 
gemeente opgeladen.’

Het te verwarmen water wordt uit de spoorsloot 
achter het bedrijf in een geïsoleerde container 
gepompt. De biomassa-installatie brengt het 
water, vaak ’s nachts, op temperatuur. Vervolgens 
wordt de container met bijna kokend water per 
vrachtauto vervoerd naar de wijk waar het onkruid 
moet worden bestreden. De trailer biedt naast de 
container ook plaats aan twee elektrische voertui-
gen. Deze wagens zijn door Punt in de eigen werk-
plaats verder aangepast voor onkruidbestrijding. 
De container wordt op een locatie neergezet. De 
wagentjes tappen er hun water uit en brengen dit 

aan op het onkruid. ‘Alleen de vrachtauto stoot CO2 
uit’, zeggen de broers. ‘Maar ook dat kan worden 
geminimaliseerd. De biomassa-installatie kan zijn 
plekje op het Punt-terrein verlaten om, tijdelijk of 
permanent, ergens te worden neergezet en ter 
plekke oppervlaktewater op te pompen en te ver-
warmen. De Blue Green-methode is bovendien stil, 
wat prettig is voor de bewoners van de wijk.’

Simpele voertuigen 
Hét voordeel van een container vol heet water 
in de wijk is dat de elektrische voertuigen niet 
steeds zelf kleine hoeveelheden water hoeven 
op te pompen en te verwarmen, en dat er water 
genoeg is, zodat de wagens niet zuinig hoeven 
te zijn. De afstanden die de wagentjes naar de 
container afleggen, zijn kort. Dat scheelt een hoop 

ACHTERGROND6 min. leestijd

Bastiaan PuntBestuurders van Blue Green, een sw-bedrijf.

Punt produceert 

jaarlijks 6.000 m3 

houtsnippers uit 

snoeiafval 



tijd, en dus geld, brandstofemissie en veel lawaai. 
Bovendien wordt het werk voor de bestuurder een 
stuk makkelijker.
 
Het probleem van alle gangbare heetwatermachi-
nes is dat ze niet zo veel water kunnen meenemen, 
omdat ze anders te zwaar worden voor het trottoir. 
Daarom zijn ze allemaal gemaakt om zo efficiënt 
mogelijk met water om te gaan. Hierdoor zijn het 
tamelijk ingewikkelde apparaten geworden, aldus 
Bastiaan Punt. ‘Gangbare heetwatermachines zijn 
ingewikkeld. Bestuurders moeten in de cabine 
allerlei druk-, afgifte- en temperatuurmeters in de 
gaten te houden en moeten weten hoe ze even-
tueel kunnen ingrijpen bij afwijkingen. Het is heel 
moeilijk om medewerkers te vinden die dat kun-
nen. Bij ons klaren mensen van een sw-bedrijf deze 
klus. In de Blue Green-wagen zit alleen een knop 
in de karretjes om de kraan open en dicht te doen. 
De zwaartekracht doet de rest.’

Branden met Red Green
Blue Green is vooral geschikt voor obstakels en 
kleine oppervlakten, want anders moet je wel heel 
veel water gebruiken. Daarom is Punt vanaf 2012 
bezig met de ontwikkeling van Red Green, een 

CO2-neutrale brandmethode waarbij afvalhout 
wordt gebruikt voor het produceren van hete 
lucht. Vooral op grote oppervlakten is Red Green 
geschikt, volgens Punt. Dat is dit jaar voor het eerst 
uitgevoerd met vijf branders. De werktuigdrager 
zelf loopt nog wel op diesel.

Graskanten snijden met Yellow Green
De derde methode is het inzetten van een graskan-
tensteker, de Yellow Green. Deze steekt, borstelt, 
blaast en brandt de grasranden. Deze machine kan 
tijdens zijn werk onkruid op verharding bestrijden. 
Terwijl hij graskanten steekt, neemt hij meteen ook 
over een breedte van een meter het onkruid op de 
verharding mee. 

Integrale toepassing
Samen met de Red Green, maar ook met de machi-
nale kantensnijder Yellow Green, is de Blue Green 
de volmaakte combinatie van onkruidbestrijding, 
volgens Punt. ‘Ik hoor gelukkig steeds meer gelui-
den in de markt over het geloof in de integrale 
inzet van verschillende onkruidbestrijdingsme-
thoden om tot het beste resultaat te komen. De 
tijd van vierkantemeterprijzen en ‘de enige echte 
methode’ is voorbij. Als mensen dat roepen, heb-

ben ze er nog niet verstandig over nagedacht.’

Vierkantemeterprijzen
Gemeenten rekenen vaak nog in vierkanteme-
terprijzen. Dat is appels met peren vergelijken, 

De mobiele biomassa-installatie verwarmt water op locatie.

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

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

Duurzaam groen begint met een goede basisinrichting van het plantvak

connecting green and infrastructure

www.greenmax.eu
GreenMax | Tel +31(0)413-294447 | info@greenmax.eu 
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volgens Bastiaan Punt. In 2013 publiceerde Stad 
en Groen een white paper met daarin statistieken. 
Zo was in 2012 de prijs voor heet water bij drie tot 
vier behandelingen 22 tot 29 cent per vierkante 
meter per jaar. Voor chemisch was de prijs bij twee 
tot drie behandelingen 4 tot 5 cent per vierkante 
meter per jaar.

We moeten af van de vierkantemeterprijzen, vol-
gens Bastiaan Punt. ‘Niemand moet meer denken 
in vierkantemeterprijzen, want die prijs varieert 
per locatie door de hoeveelheid obstakels, de 
bereikbaarheid, het type bestrating, de voegen 
en de ondergrond. Chemische bestrijding kostte 
ongeveer 5 cent per jaar bij twee behandelingen. 
Vaker spuiten mocht niet volgens de DOB-regels. 
Maar daarmee bereikte je als bestrijder vaak een 
C/D-kwaliteit. Het gespoten residu bleef immers 
staan. Niet-chemisch bestrijden kun je zo vaak 
toepassen als je wilt, maar daarbij bereik je voor 9 
tot 15 cent per vierkante meter per jaar B-kwaliteit 
en voor 15 tot 20 cent per vierkante meter per jaar 
A-kwaliteit.’

Alphen aan den Rijn
Dico Kuiper, beheerder openbare ruimte van de 
gemeente Alphen aan den Rijn: ‘Punt won de 
meervoudig onderhandse aanbesteding vooral 
op basis van innovatie en duurzaamheid. Wij 
gebruiken al vijftien jaar geen chemie meer in de 
onkruidbestrijding en hanteren daarvoor borstelen 
en branden met lpg. Maar door het borstelen raakt 
vooral het duurdere straatwerk wel eens bescha-
digd. Punt gebruikt de methodes Blue, Red en 
Yellow Green alle drie: Blue Green langs obstakels 

zoals palen, Red Green voor grotere oppervlaktes 
en Yellow Green voor het steken en borstelen van 
kanten.’
Over het kostenplaatje vertelt hij: ‘De methode van 
Punt is iets duurder dan spuiten, maar is even duur 
als andere niet-chemische onkruidbestrijdingsme-
thodes.’
 
Rotterdam
Fons Beerden, manager stadsbeheer in Rotterdam: 
‘De hoofdreden dat we begin vorig jaar de 
onkruidbestrijding op verharding bij Punt hebben 
weggezet, is dat we sinds twee jaar in Rotterdam 
een verbod hebben om onkruid op verharding te 
bestrijden met chemie. Duurzaamheid is een hot 
issue in Rotterdam; daarom is er voor grote delen 
van Rotterdam gekozen om met Punt in zee te 
gaan. Ze werken met specifieke onkruidbestrij-
dingsmethodes, die in vergelijking met die van 
andere groenbedrijven erg duurzaam zijn. Punt 
stookt met houtsnippers (pallets, eigen snoeiafval 
in de vorm van korrels) slootwater warm. Vanuit de 
opslagtank op een trailer met heet water in de wijk 
vertrekken elektrische karretjes, die het hete water 
op het onkruid aanbrengen. Het is fantastisch 
om te zien. Ook geeft het proces geen stank- en 
geluidsoverlast. Dit zorgt er weer voor dat er geen 
klachten van buurtbewoners komen wanneer er 
in de vroege ochtend op straat wordt gewerkt. De 
heetwatermethode is bij uitstek geschikt voor 
stedelijke inzet in verband met alle obstakels die 
een stad nu eenmaal heeft, zoals bankjes, prul-
lenbakken en verkeersborden. Met heet water 
alleen red je het niet in de onkruidbestrijding op 
verharding. Je zal het onkruid dan ook met andere 

middelen moeten aanpakken. Hiervoor heeft 
Punt het Red Green-concept. Red Green is een 
heteluchtbrander die CO2-neutraal is. Deze wordt 
ook gestookt op pallets en is dus duurzaam. Om 
de aanpak van onkruid compleet te maken, heeft 
Punt de Yellow SBBB-methode. Deze machine 
steekt kanten, brandt, borstelt en blaast. Hij doet 
vier bewerkingen in één werkgang. Alle drie de 
methodes van Punt waren leidend en worden door 
onze mensen aangevuld met borstelmachine en 
handgereedschappen, om zo het onkruid in de 
gemeente Rotterdam aan te pakken. De ervaring 
leert dat Punt innoveert, doet wat hij zegt en advi-
seert waar nodig.’

ACHTERGROND

De Red Green.De mobiele biomassa-installatie verwarmt water op locatie.
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In 2003 werden er platanen (Platanus acerifolia, 
met draadkluiten) aangeplant in Knokke aan de 
Natiënlaan, recht tegenover het station. Onder 
meer vanwege het lage grondvolume kenden deze 
platanen tot in 2014 een tegenvallende groei. Om 
de groei enigszins aan te wakkeren, werd een deel 
van deze bomen in de winter van 2013-2014 sterk 
teruggesnoeid. Op die gesnoeide bomen legde 
COMPO Expert Benelux nv de proef aan, waarbij 

het voordeel van de snoei was dat alle bomen uni-
form waren. In het voorjaar van 2014 werden om 
de andere boom zes gaten met een doorsnede van 
9 cm tot een diepte van ongeveer 35 cm geboord, 
nabij de stam. Deze boorgaten werden eerst tot 
ongeveer halverwege opgevuld met Karisol. Karisol 
is een organische bodemverbeteraar, uitsluitend 
samengesteld op basis van plantaardige producten 
en met een uitzonderlijk hoog gehalte aan orga-

nische stof en daarop volgend humusvorming. 
Toen werd halverwege de Karisol een gecoate 
meststof gedoseerd, Basacote Plus 16-8-12, met 
een werkingsduur van zes maanden. Daarna werd 
het geboorde gat verder opgevuld met Karisol. Ten 
slotte werd het boorgat aangegoten met Vitanica 
RZ. Dit is een product op basis van zeewierextrac-
ten, die voor een vitaliserend effect zorgen; het is 
aangerijkt met de nuttige bodembacterie Bacillus 

Een boom beweegt niet, 
tenzij er wind is…  
(Vitaliteitsproef platanen – Knokke)

Dit weldoordachte Afghaanse spreekwoord zou je nog kunnen aanvullen met de opmerking: en mits hij voldoende bladeren heeft...

Zowel in openbare ruimten als in privétuinen worden wel bomen aangeplant zonder dat de planter vooraf oog heeft voor de intrinsieke eisen en noden 

van die bomen met betrekking tot bodemleven, textuur, structuur, pH en humusgehalte van de bodem. Ook aan het nutriëntenaanbod na het plan-

ten wordt meestal achteloos voorbijgegaan. De gevolgen laten zich raden: de bomen groeien niet naar behoren, staan er bleekgroen en lusteloos bij, 

vormen geen nieuwe scheuten of extra bladeren en zitten onder de korstmossen. Een teleurstelling! Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om deze 

bomen weer aan te vuren, zoals blijkt uit een mooie proef, aangelegd door COMPO Expert Benelux nv te Knokke. 
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amyloliquefaciens. Per boom werd zo 10 l Karisol, 
1,5 kg Basacote Plus 6 M en 0,4-0,5 l Vitanica RZ 
gegeven. De verwachtingen voor het groeiseizoen 
2014 waren dus hooggespannen, maar er gebeur-
de… niets. Geen groeiverschillen of -reacties.

In het voorjaar van 2015 kreeg elke behandelde 
boom daarom opnieuw een gelijksoortige behan-
deling met de drie genoemde producten. Die 
producten creëren eigenlijk een perfect driehoeks-
verband. Ten eerste het chemische aspect (aanbod 
van nutriënten uit Basacote Plus), ten tweede het 
fysico-chemische aspect (uit Karisol, waarbij extra 
humus wordt gevormd die ervoor zorgt dat de 
nutriënten uit Basacote Plus niet doorspoelen, 
maar juist worden vastgelegd) en als laatste het 
biologische aspect (uit de zeewieren en de bodem-

bacteriën van Vitanica RZ). Bomen reageren erg 
traag op toegediende meststoffen, maar tijdens 
het groeiseizoen van 2015 lieten de verschillen zich 
wel zien. En hoe! Want terwijl de groeiverschillen 
in het vroege voorjaar maar aarzelend op gang 
kwamen, werden ze tijdens het verdere groeisei-
zoen steeds beter zichtbaar (zie tabel). De behan-
delde bomen leefden op en vormden nieuwe, 
doorgaande scheuten met grote donkergroene 
vitale bladeren. Het boomvolume nam duidelijk 
toe. In totaal werden dertien bomen in de proef 
opgenomen, waarbij beurtelings werd behandeld 
en niet. Zeven bomen kregen een behandeling, 
zes niet. Voor deze proef is het belangrijk te weten 
dat de behandeling gemakkelijk uit te voeren is, 
zonder veel kosten en zonder veel (verkeers)hin-
der te veroorzaken, en dat de behandelde bomen 

traag reageren, meestal pas vanaf het tweede jaar. 
Hoe geringer het bodemvolume of het nutriën-
tenaanbod voor de bomen, hoe regelmatiger een 
dergelijke kuur gegeven zal moeten worden. Zieke 
bomen zullen van een dergelijke vitaliteitskuur niet 
genezen; hooguit houden ze het wat langer vol. 
Wie geïnteresseerd is, kan de proef trouwens nog 
altijd rustig gaan bekijken en beoordelen. Je ziet 
met het blote oog onmiddellijk welke bomen een 
behandeling hebben gekregen en welke niet. En 
als u toch in Knokke bent, combineer dat bezoek 
dan eens met een dagje zee!

Compo Expert Benelux., Harry van het Hof, 
Tel. 0683604765

ADVERTORIAL

* Boom 1 is referentieboom en krijgt altijd waardecijfer 5        Aantastingen door Gnomonia

Evaluatie van 0 (bijzonder slechte ontwikkeling) - 9 (bijzonder goede ontwikkeling)           
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Smits BV uit Veldhoven is een expert op het gebied van innovatieve wateroplossingen in de agrarische, industriële, golf- en sportsector. Omdat sales-

manager Willem Smits ook al jaren lid is van de vrijwillige brandweer, kon het niet uitblijven dat er ook werd nagedacht over een flexibele blusmethode. 

Dit resulteerde in de ontwikkeling, samen met Grundfos uit Almere, van een unieke mobiele bronpomp. Sinds juli heeft de brandweer Gelderland-Mid-

den er twee in gebruik.

Auteur: Sylvia de Witt

Mobiele bronpomp 
flexibeler en goedkoper dan 
vaste pomp
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Op sommige plaatsen op de Veluwe was er veel 
te weinig water beschikbaar om een eventuele 
bosbrand te kunnen blussen. Samen met natuur-
beheerders, gemeenten en waterschappen zijn 
daarop inspanningen verricht om natuurbranden 
te voorkomen en zijn er vijftien locaties vastgesteld 
waar putten moesten komen. Het boordetache-
ment van Defensie boort nu sinds 2013 jaarlijks 
vier putten en is begonnen op de meest urgente 
plaatsen, zoals bij de Posbank op de Veluwe. Hier 
was namelijk geen enkel waterpunt. Door de heu-
vels daar is het met 140 meter ook meteen een van 
de diepste putten geworden. Men heeft ervoor 
gekozen om in deze put een vaste pompinstallatie 
te hangen. Er wordt een bluswateraanhanger van 
Smits gebruikt om deze van stroom te voorzien.

Weinig bronnen in buitengebied
Bluswatervoorzieningen buiten het normale 
stadswaterleidingnet zijn van groot belang, dat 

moge duidelijk zijn. Maar door het beleid van 
waterleidingbedrijven komt er steeds minder blus-
water beschikbaar in de buitengebieden. Als zij 
waterleiding aanleggen in nieuwe gebieden, wordt 
steeds meer gekeken naar kleinere diameters om 
de stroomsnelheid te vergroten. Daardoor kunnen 
ze weliswaar de kwaliteit van het drinkwater beter 
waarborgen, maar er wordt niet meer gelet op de 
capaciteit van het bluswater.  

‘De beschikbaarheid van bluswater was eerst van-
zelfsprekend, maar er worden nu andere keuzes 
gemaakt door gemeenten’, vertelt salesmanager 
Willem Smits van Smits BV. ‘Er zijn gemeenten die 
ervoor kiezen om in stedelijk gebied steeds min-
der brandkranen aan te leggen. In plaats hiervan 
kan men ook bluswater onttrekken aan geboorde 
bronnen. Ook buiten stedelijk gebied is dit een 
uitstekende oplossing. In buiten- en bosgebieden 
zijn er echter nog te weinig bronnen. Bronnen die-
nen per locatie op een bepaalde diepte geboord te 
worden. Deze diepte en de waterstand zijn afhan-
kelijk van de ondergrondse watervoerende lagen. 
Volgens natuurkundige wetten kan men ca. 10 
meter water opzuigen tot het maximale vacuüm 
bereikt is. Als wij als brandweer – ik zit namelijk 
ook bij de vrijwillige brandweer – een geboorde 
bron willen gebruiken, moeten wij zelfs al binnen 
7,5 meter onze capaciteit aan water beschikbaar 
kunnen hebben. Op het moment dat wij 90 kuub 
aan de bron gaan onttrekken, zakt het water in 
de bron nog verder. Op veel locaties in Nederland 
is dat echter meer dan 7,5 meter. Dan biedt een 
bovengrondse pomp geen oplossing meer, maar 
dient de pomp beneden in de put geplaatst te 

worden. Een bronpomp maakt het namelijk moge-
lijk, ook bij een lage waterstand, om het bluswater 
met grote capaciteit aan de bron te onttrekken.’ 
Een put met een bronpomp heeft echter een aan-
tal voorzieningen nodig, zoals elektriciteit. Daaraan 
hangt uiteraard een prijskaartje.

De oplossing
Het is behoorlijk prijzig om iedere put van een 
vaste pompinstallatie met elektriciteit te voorzien. 
Een mooie oplossing is dan ook om bij branden 
een mobiele bluspomp in te zetten, en dat is waar 
de mobiele bluswaterunit van Smits en Grundfos 
om de hoek komt kijken. Met zo’n pomp is het 
mogelijk om negentig tot honderd kuub water 
per uur op te pompen, vanaf gemiddeld 40 meter 
diepte. Het bluswater is dan direct beschikbaar op 
die plekken in de natuur waar een verhoogd risico 
op brand is. 
Willem Smits: ‘Een brandweerkorps kan dan kiezen 
voor een mobiele pompaanhanger, want dan kun 
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je op locatie blussen. De aanhanger is een zelf-
standige eenheid. Je kunt de pomp ter plekke in 
enkele minuten inbouwen en op het moment dat 
de calamiteit achter de rug is, kun je de pomp weer 
afbouwen.’
Bij Smits weten ze waar ze het over hebben. 
Algemeen directeur Jan Smits zat tot voor kort 
eveneens bij de vrijwillige brandweer. Willem Smits 
zit er, zoals hij al vertelde, nog steeds bij en ook 
het hoofd bedrijfsbureau is actief bij de vrijwillige 
brandweer. 

Bewezen concept voor de landbouw
Willem Smits: ‘Voor de landbouw zit er een onder-
stel onder dat geschikt is voor deze sector. In dit 
geval is de keuze gemaakt om de unit op een 
speciale aanhanger te zetten, zodat hij veilig op de 
openbare weg kan. Een bijkomend voordeel is dat 
men in geval van stroomuitval met deze unit een 
gebied toch van stroom kan voorzien.’
Al heel lang liepen de mannen van Smits rond met 
het idee voor een mobiele pomp, vooral omdat 
hetzelfde concept al jaren wordt geproduceerd 
voor de agrarische wereld. Waarom is er dan pas in 
2015 zoiets als een mobiele pompwagen voor de 
brandweer? 
Willem Smits: ‘Onbekend maakt onbemind. Het 
gaat er bij dit pionieren ook om dat je de juiste 
mensen op de juiste plek te spreken krijgt. Dus je 
moet mensen treffen die hiervoor openstaan. We 
zijn geen doorsneebedrijf dat alleen levert aan de 
brandweer. Daardoor was het voor ons wel moei-
lijker om in deze markt bekend te worden. Op de 
Veluwe en ook hier in de regio zijn we er toch wel 

vanaf 2009 mee bezig geweest. Natuurlijk zijn er 
vanuit de overheid voor de brandweer wel wat 
specialistische en andere vragen. Onze kennis van 
pompen en onze ervaring als brandweerman slui-
ten perfect op elkaar aan.’ 

Brandweerbeurs
Begin 2015 zijn twee bronpompaanhangers gele-
verd en gestationeerd op de brandweerposten 
Wageningen en Huissen. De afgelopen weken is de 
bemanning van deze brandweerposten hiervoor 
bijgeschoold. Een mobiele bronpomp wordt op 
een aanhanger aan een brandweervoertuig gekop-
peld en kan zo de tankautospuiten vullen met het 
benodigde bluswater.
Er komt steeds meer belangstelling voor de 
mobiele bluspomp’, vertelt Willem Smits. ‘Zo heb-
ben we in het voorjaar deelgenomen aan de beurs 
Interschutz in Hannover in Duitsland, de grootste 
op brandweergebied. Een bronpomp voor de 
brandweer is iets unieks. Buiten onze unit was er 
op de beurs geen mobiele bronpomp te beken-
nen. Een aantal brandweerregio’s die regelmatig 
kampen met natuurbranden, hebben interesse 
getoond in de mobiele pompunit. Als je in een 
gebied zit waar het water makkelijk beschikbaar 
is, dan valt het mee met de kosten om een bron te 
boren. Als er zich dan op strategische punten een 
bron bevindt, dan is het eenvoudig om daar snel 
met een mobiele pompwagen te werk te gaan in 
geval van calamiteiten.’

Uitvoerig getest
De mobiele bronpomp is een gezamenlijk project 

van pompenleverancier Grundfos uit Almere en 
Smits. Grundfos had op de Veluwe al wat contacten 
lopen voor bluswatervoorzieningen. 
Willem Smits: ‘Het is een technische markt en je 
moet toch de juiste mensen op de juiste plaats 
zien te spreken. Ik ben trots dat we nu twee units 
in het veld hebben staan. Ze zijn eind augustus 
operationeel geworden. Maar de units zijn al uit-
voerig getest sinds mei. Zo konden we samen met 
de klant de pompunit perfectioneren.’

Smits 50 jaar
Willem Smits: ‘Dit jaar bestaat Smits 50 jaar en wij 
organiseren themadagen voor de verschillende 
klantengroepen: brandweer, industrie, golf, sport 
en landbouw. Het is voor ons een uitgelezen kans 
om al onze oplossingen te laten zien. Er zit ook 50 
jaar kennis in het bedrijf op het gebied van pomp-
techniek. Dat schept vertrouwen en zeker voor de 
brandweer is dit een belangrijk aspect, want het 
moet een product zijn waar de brandweer blinde-
lings mee kan werken. In Nederland praat je bij de 
brandweer toch over zo’n 80 procent vrijwilligers; 
die werken in het dagelijks leven niet met pompen. 
Het was dan ook onze uitdaging om een slimme 
pompunit te bouwen die snel en gemakkelijk te 
bedienen is. Dat is gelukt!’

ACHTERGROND
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Alle beheerders kampen met de gevolgen van 
strooizout voor het openbaar groen. Er bestaat 
al een markt rond het probleem: ondergrondse 
wortelschermen, milieuvriendelijke dooikorrels en 
nat strooien, zodat het zout niet tegen bomen en 
planten vernevelt. Sommige beheerders zien een 
oplossing in strooizoutbestendige bomen en plan-
ten. Als het aan Wageningen UR ligt, zijn al deze 
omslachtige oplossingen straks verleden tijd. 

Oplossing uit gras en keukenafval
Claassen: ‘Het is algemeen bekend dat de tonnen 
zout die jaarlijks gestrooid worden schadelijk zijn 
voor de omgeving. Maar tot nu toe is er nog geen 
duurzaam alternatief. We zijn nu bezig met het 
ontwikkelen van strooizout uit gemaaid bermgras 

en keukenafval. Dit zout is veiliger voor de berm-
vegetatie en wordt in de natuur afgebroken. En 
metalen worden er niet door aangetast.’

Geschikt product voor de markt
Het project waar Claassen met een team uit 
Wageningen aan gewerkt heeft, werd gesubsidi-
eerd door de provincie Gelderland. De subsidie 
was bestemd voor de ontwikkeling van biobased 
producten. Omdat er geen financiële middelen 
beschikbaar zijn voor verder onderzoek, staat de 
ontwikkeling van groen strooizout nu stil. ‘We heb-
ben nog wat meer geld nodig om tot een product 
te komen dat klaar is voor de markt. In 2020-2025 
zou het mogelijk moeten zijn om dit “groene zout” 
op grote schaal te produceren’, voorspelt Claassen, 

die al jarenlang als biotechnologisch chemicus 
werkzaam is, ook in het buitenland, onder meer 
voor Shell Research in Engeland.

Groen zout: CMA uit aardolie
Pekel bestaat nu uit NaCI oftewel natriumchloride. 
Dit zout is afkomstig uit zoutmijnen. Een tweede 
vorm van strooizout bestaat uit CaCI2 oftewel cal-
ciumchloride. Een milieuvriendelijk alternatief dat 
hier en daar gebruikt wordt op ‘gevoelige’ plaatsen, 
is een organisch zout: calciummagnesiumacetaat 
oftewel CMA. Het wordt in de petrochemische 
industrie geproduceerd uit fossiele grondstoffen 
zoals aardolie. Dit zout tast zijn omgeving bedui-
dend minder aan dan de traditionele pekel. Bij 
de productie van CMA uit aardolie komt echter 

Strooizout is een goed dooimiddel, maar het veroorzaakt verzilting van de bodem, het afsterven van planten en het roesten van metalen in bruggen, 

viaducten en voertuigen. Onderzoeker Pieternel Claassen van Food & Biobased Research werkt aan ‘groen’ strooizout, gemaakt uit biomassa. Zouden 

we in de nabije toekomst afscheid kunnen nemen van de jaarlijkse hoge inboet van openbaar groen ten gevolge van schade door strooizout?

Auteur: Santi Raats

Groen strooizout kan inboet 
door beheerders laten kelderen
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CO2 vrij, waardoor dit zout niet duurzaam is. Er 
is evenwel een vaste vraag naar deze vorm van 
strooizout, vooral van vliegvelden. Het is namelijk 
niet corrosief, wat betekent dat dit zout het metaal 
van de vliegtuigen niet aantast. Ook in gebieden 
met unieke natuur is het milieuvriendelijke CMA 

beter dan gewoon strooizout. Volgens Claassen is 
CMA ook verkrijgbaar bij Duitse tuincentra voor 
particulieren. De prijs vormt het grootste nadeel: 
CMA is minstens tien keer zo duur als de traditio-
nele pekel.

Groen zout: CMA uit biomassa
Om te kijken of de ongewenste CO2-emissie 
omzeild kan worden, heeft Wageningen 
Universiteit & Research onderzoek gedaan naar 
andere en duurzame productiewijzen van CMA. 
Claassen en haar team vonden een oplossing: ‘De 
basis van CMA, azijnzuur (waarvan het zout acetaat 
wordt genoemd), produceren we uit biomassa, 
bijvoorbeeld snoeiafval zoals bermgras. Hieruit 
kunnen suikers gehaald worden, waardoor het 
geschikt is voor de productie van acetaat door fer-
mentatie met bacteriën.’ 

Optimalisering productieproces
Maar het is een lastig proces om tot het eindpro-
duct te komen: het acetaat moet worden gewon-
nen uit een fermentatievloeistof. Dit proces kun 
je vergelijken met opgeloste suiker uit een kop 
thee halen door het weer te laten kristalliseren. 
Daarnaast is het een uitdaging om de bacteriën 
tevreden te houden, zodat ze optimaal produce-
ren. Het acetaat is feitelijk een uitscheidingspro-
duct van de bacteriën, waarmee ze zichzelf vergif-
tigen. Het onderzoeksteam zoekt een manier om 
het acetaat te winnen terwijl het fermentatieproces 
doorgaat. ‘We werken optimaal, als we de acetaat-

concentratie zo hoog mogelijk kunnen maken met 
zo veel mogelijk bacteriën’, legt Claassen uit. ‘We 
moeten het acetaat er dus zo snel mogelijk uit zien 
te halen en proberen om de bacteriën toleranter te 
maken ten opzichte van hun omgeving. Maar daar-
voor is meer onderzoek en budget nodig.’

Toekomst
Toch ziet Claassen hier wel toekomst in voor de 
markt: ‘Het is simpelweg een goed product, dat 
geproduceerd kan worden uit hernieuwbare 
grondstoffen, zoals organisch afval. Het is ideaal 
voor toepassing in de openbare ruimte. Het veroor-
zaakt geen schade aan flora en fauna en het breekt 
gemakkelijk af in de grond.’ Maar of CMA op grote 
schaal gebruikt zal worden op de Nederlandse 
snelwegen, staat nog te bezien. Dat zal afhankelijk 
zijn van de beschikbaarheid van grondstoffen en 
de uiteindelijke kostprijs van het groene CMA. 

Tot nu toe verstrekte de provincie Gelderland de 
subsidie voor een groot deel van het onderzoek. 
Rijkswaterstaat toonde interesse, evenals aanne-
mers zoals Heijmans en Van Gansewinkel, die zorg-
den voor de aanvoer van bermgras en keukenafval.

Pieternel Claassen
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Groen, groener, groenst
De oogst aan innoverende groenprojecten

Ook in deze uitgave van Stad + Groen weer een forse opsomming van groene projecten. Uw project in de komende uitgave van 

Stad + Groen? Stuur een mail naar ilse@nwst.nl en u krijgt alle informatie doorgestuurd.
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AAnleG GrOenStrOken in BOxmeer

Een onderhoudsarme en kleurrijke wegberm met rijkbloeiende vasteplanten, 
dat is wat de gemeente Boxmeer wilde zien in een strook openbaar groen 
langs een belangrijke toegangsweg. De groenstrook ligt tussen een fietspad 
en de achtertuinen van een woonwijk en varieert in breedte van 2 tot 15 
meter. Jonkers hoveniers kreeg opdracht de oude beplanting, bestaande 
uit oude en ‘uitgeleefde’ rozenvakken en een Laurierkershaag, te vervangen 
door kleurrijke beplanting volgens het succesvolle vasteplantenconcept 
'Greentocolour' van Griffioen Wassenaar. Het succes van deze beplanting, een 
kwaliteitsverbetering én een besparing op de onderhoudskosten, was aanlei-
ding voor de gemeente om dit concept op meerdere locaties in de gemeente 

toe te passen. Jonkers hoveniers is verzocht om in het verlengde van de toe-
gangsweg een offerte te maken voor het aanleggen en onderhouden van een 
aansluitende strook Greentocolour-beplanting. 

Opdrachtgever: Gemeente Boxmeer
Architect: Griffioen Wassenaar BV, Greentocolour
Contactpersoon architect: Bert Griffioen
Contactgegevens architect: 070 - 517 71 75
Aannemer: Jonkers hoveniers BV Venlo
Contactpersoon aannemer: Peter Grubben
Contactgegevens aannemer: 077 - 354 42 01

reAliSAtie DOBBerenD BOS in rOtterDAm

Bomen op een plek waar je ze niet verwacht: Dat is het Dobberend Bos. 
Aankomende Nationale Boomfeestdag wordt dit kunstwerk te water gelaten in 
de Rijnhavenvan Rotterdam. Het bos beslaat 100x100 m van de Rotterdamse 
Rijnhaven. Twintig hergebruikte zeeboeien dienen als drijvers waar de bomen 
in floreren. Naast het drijvende bos is een kadepark ingericht, waarin het pro-
totype wordt gesitueerd. De boeien, die daadwerkelijk in de haven gaan drij-
ven, houden zo veel mogelijk hun originele uiterlijk en drijfvermogen.

GKB groep is, als buitenruimtespecialist, nauw betrokken bij dit project. De 
uitkomst van dit project valt of staat met vindingrijkheid en creativiteit. Samen 
met The Mothership als kunstproducent, wordt het kunstwerk “In search of 
habitus” van Gorge Bakker op 16 maart werkelijkheid en direct toegankelijk 
voor een breed publiek. Na een gemeenschappelijk studieproject bleek de 
Hollandse Iep het beste geschikt om in de enigszins zilte en schommelende 
omgeving te overleven.  Bomen hebben in Rotterdam een belangrijke func-
tie in de verduurzaming van de stad en hun aanwezigheid draagt bij aan de 
klimaatambities van de stad. De drijvende bomen zorgen voor extra vergroe-
ning, compensatie van CO2 en reductie van fijnstof, waar dit aanvankelijk niet 
mogelijk was. Het Dobberend Bos draagt niet alleen bij aan de klimaatambities 
van de stad, ook op mondiaal niveau krijgt het Dobberend Bos veel aandacht.  

Wat opvalt bij dit project is de breed gedragen betrokkenheid middels crowd 
sourcing vanuit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Denk hierbij 
naast GKB-groep en The Mothership o.a. aan: Van Hall Larenstein, TU Delft, 
Hogeschool Rotterdam, Ingenieursbureau Rotterdam, CityLab010, Duik- & 
Bergingsbedrijf W. Smit B.V., Van den Berk Boomkwekerijen, Evides etc. 

Weetjes:
• Een lege zeeboei weegt 3750 kg
• Een boei heeft tussen de 10.000 en 12.500 kg drijfvermogen 
• De boeien zijn middels een ketting aan een 2000 kg zwaar betonblok 
   verankerd 
• Verankering van de boom gebeurt middels aangelaste ogen en spanbanden
• Elke boei heeft een zoetwaterbuffer van 600/800 ltr 
• De opbouw van de groeiplaats d.m.v. een lichtgewicht substraat van 
   825 kg/m3

kunsternaar: Gorge Bakker
kunstproducent: Mothership
realisatie door: GKB groep
Contactpersoon aannemer: Arjan Kraaijeveld 
Contactgegevens aannemer: info@gkbrealisatie.nl

PROJECTEN
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Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker

Geen stortkosten, maar opbrengst houtchips Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Inkoop/verkoop stamhout

Advies

Inkoop/verkoop van 
houtsnippers

Afvoer van gras

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Boomrooierij Weijtmans
begin op tijd met snoeien!

De natuur begint weer op te leven: het snoeiseizoen komt eraan! 

Bomen zijn gedurende de groeiperiode in staat snoeiwonden actief af 

te grendelen en kunnen de snoei daardoor beter verwerken. 

Boomrooierij Weijtmans is een vooraanstaand speler op het gebied van 

bomen snoeien en wijst u hierin graag de weg.

Door gebruik van flora-/faunacheck in combi-

natie met onze ter zake kundige opgeleide 

mensen, kan ook tijdens het broedseizoen 

gewoon gewerkt worden. 

Wij beschikken over 12 eigen vrachtwagens en 

ruim 25 vaste medewerkers. Wij kunnen u altijd 

    direct helpen. Ons wagenpark is 

uitgerust met Euro-VI auto’s, speciaal 

 voor in stedelijk gebied. 

    

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we

tot 32 meter hoogte takken vast kunnen pakken 

en afzagen, veilig en gecontroleerd, zonder 

schade aan te richten.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

iepen verwijderaar.
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AAnleG Willem AlexAnDer PArk in UtreCht

Het Willem Alexander Park in Utrecht ligt op de tunnel van de A2 bij Leidsche 
Rijn, negen meter boven maaiveld, met aan weerszijden een woonwijk in 
ontwikkeling. Het park maakt deel uit van de landschappelijke en ecologische 
verbinding. Het thema trekvogelroute van de bestaande A2 wordt overgeno-
men door in te zetten op ecologische verbondenheid in noord-zuidrichting. 
In de lengterichting is het park in twee zones verdeeld. Intensief te gebruiken 
grasvelden voor de mens versus voor de natuur een intensief te gebruiken 
paarsbloeiende border. De kleur paars geeft identiteit aan het groen en her-
kenbaarheid aan naastgelegen stadsbaan. In dwarsrichting is een verdeling 
in thema's. Aan de westzijde van het park is de beplanting over de gehele 
lengte rijk aan vruchten en zaden. Het gras aan de oostzijde wordt per veld 
aangepast op de functie maar blijft zo natuurrijk mogelijk. De verbinding 
met de groengebieden in Leidsche Rijn loopt via faunatunnels. In het park is 
nestelgelegenheid voor kleine zoogdieren, vogels en insecten gemaakt. In de 
'tussentijd' is het park ecologisch deel van het landschap van het Amsterdam 
Rijnkanaal met in het hoogteverschil aan de oostzijde, over de gehele lengte 
een oeverzwaluwwand.

Aanneemsom: e15.000.0000
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Contactpersoon opdrachtgever: Niel Glas, n.glas@utrecht.nl
Architect: DS Ontwerp en Onderzoek
Contactpersoon architect: Fred Booy, fred@dsla.nl/ 020-5301252
Aannemer: Agterberg
Contactpersoon aannemer: Jochem Oskam, joskam@agterberg.com 

inriChtinG SCOUtinGeilAnD en OmGevinG 
leiDerDOrP

In 2015 heeft Aannemingsbedrijf Van der Meer voor 
scoutingvereniging  Van der Does Liethorpgroep (VaDeDo) 
in opdracht van de gemeente Leiderdorp het nieuwe 
scoutingeiland ingericht. Op het eiland zijn bomen, 
bosplantsoen en oeverbeschermingsmatten aangebracht. 
Het eiland wordt gebruikt door de scouting voor spelen, 
maken van kampvuren en het houden van kampen. Op 
zaterdag 7 november 2015 organiseerde Van der Meer een 
plantmiddag als start van het project. Samen met het 
college van Burgemeester & Wethouders en de scouting-
leden zijn de eerste planten en bomen aangebracht. Het 
eiland is 30 november 2015 naar tevredenheid van de 
gemeente Leiderdorp en de scouting opgeleverd. De 
beplanting is machinaal aangebracht door middel van een 
kraan met grondboor. Het eiland is bereikbaar gemaakt door 
middel van pontons. Vanwege de natte ondergrond zijn de 
oeverbeschermingsmatten vanaf het water aangebracht 
door middel van een boot met ponton.

Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker

Geen stortkosten, maar opbrengst houtchips Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Inkoop/verkoop stamhout

Advies

Inkoop/verkoop van 
houtsnippers

Afvoer van gras

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Boomrooierij Weijtmans
begin op tijd met snoeien!

De natuur begint weer op te leven: het snoeiseizoen komt eraan! 

Bomen zijn gedurende de groeiperiode in staat snoeiwonden actief af 

te grendelen en kunnen de snoei daardoor beter verwerken. 

Boomrooierij Weijtmans is een vooraanstaand speler op het gebied van 

bomen snoeien en wijst u hierin graag de weg.

Door gebruik van flora-/faunacheck in combi-

natie met onze ter zake kundige opgeleide 

mensen, kan ook tijdens het broedseizoen 

gewoon gewerkt worden. 

Wij beschikken over 12 eigen vrachtwagens en 

ruim 25 vaste medewerkers. Wij kunnen u altijd 

    direct helpen. Ons wagenpark is 

uitgerust met Euro-VI auto’s, speciaal 

 voor in stedelijk gebied. 

    

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we

tot 32 meter hoogte takken vast kunnen pakken 

en afzagen, veilig en gecontroleerd, zonder 

schade aan te richten.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

iepen verwijderaar.

PROJECTEN

Aanneemsom: €99.800,- 
Opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp
Aannemer: Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V.
Contactpersoon aannemer: Joris van der Meer
Contactgegevens aannemer: 06-24777403, joris@vdmbv.com
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PROJECTEN

leiCOnStrUCtie in ZOetermeer

Het aanbrengen van een stalen leiconstructie voor lei-
bomen voor meer groen rondom het winkel-centrum 
van Rokkeveen- Zoetermeer.

Aanneemsom:  ca .€10.000 excl. leibomen en onder-
beplanting
Opdrachtgever:  Ballast Nedam Infra Specialiteiten BV
Contactpersoon opdrachtgever: L. (Léon) van Haaren
Uitvoerder: Bert Burggraaf 06-229454432
Contactpersoon gemeente zoetermeer:
wijkpostrokkeveen@zoetermeer.nl
Aannemer: Leiconstructie.nl is onderdeel van 
CityTree B.V.
Contactpersoon aannemer: P. Weststrate
Contactgegevens aannemer: info@leiconstructie.nl

reAliSAtie UitZiChtPlAtfOrmS PrOmenADe BelvAl nOrD

Het regenwater van het woongebied Belval Nord en de omliggende 
deelgebieden van de nieuwe stad wordt afgeleid naar een water-retentietrap. 
Naast dit beekdal is een boulevard gerealiseerd die zorgt voor de voet-fiets-
verbinding tussen de verschillende woon- en werkgebieden.  Hier zijn nu de 
uitzichtplatformen geplaatst.

Aannemer uitzichtplatformen: Groot Lemmer BV
Opdrachtgever: AGORA s.à r.l. & Cie, Luxembourg
Architect: ELYPS Landschap +  Stedenbouw
Contactpersoon architect: Johan Buwalda

reCOnStrUCtie PAnnekOekenDijk | GAStvrij met een StAtiG 
GrOen kArAkter

Zwolle wil een gastvrije stad zijn. Bereikbaarheid van de binnenstad en 
parkeervoorzieningen horen daarbij. Vandaar dat de stadsentree op de schop 
ging. De aanpassingen zorgden voor een betere doorstroming, bereikbaar-
heid en verkeersveiligheid van de binnenstad. Boomkwekerij Udenhout, BTL 
Bomendienst, BTL Realisatie en ROVA zorgden samen voor de hoogwaardige 
groeninrichting. Hoofdaannemer is Roelofs. Uniek was de recente zomer-
planting van bijna 100 moeraseiken.

Opdrachtgever: Roelofs Wegenbouw
Contactpersoon opdrachtgever: Gerjan Gerrits
Architect: Gemeente Zwolle
Aannemer: BTL Realisatie, BTL Bomendienst en ROVA



www.toro.comwww.jeanheybroek.com

Hoge productiviteit
Bewezen techniek
Innovatief
Toegevoegde waarde

Hoge productiviteit
Bewezen techniek
Innovatief
Toegevoegde waarde

Groundsmaster® 360

jewel.eu/bor
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PROJECTEN

the hAGUe WOrlD fOrUm

Tussen de harde gebouwen en op parkeergarages van The Hague World 
Forum (THWF) ligt nu een zacht glooiend en wuivend duinlandschap. De 
eigendomsgrenzen van alle instituten en de gemeente zijn vervaagd. De 
duinsfeer legt ook het verband tussen de internationale zone en Den Haag, 
de groene stad aan zee. De gebogen lijnvoering in de natuurstenen vloer 
is de verbinding van het World Forum met het Vredespaleis. Het landschap 
van recht en vrede is een duurzaam landschap dat waarde toevoegt aan het 
levende. De planten behoren tot de selectie van Nederlandse prairieplanten. 
Het zijn inheemse soorten die voedsel en beschutting geven aan de vogels 
en insecten. The Hague World Forum is een vrijgevig landschap geworden. 

Het duinlandschap ter hoogte van het Forumplein ligt verankerd aan het par-
keerdek. Voor de ophoging is onder andere het lichtgewicht, zeer sterke glas-
schuim (gerecycled glas verwerkt tot schuim) toegepast.

Aanneemsom: E 1.500.000
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag, Rijksgebouwendienst, TCN Properties
Contactpersoon opdrachtgever: Carlo Cornelis, carlo.cornelis@denhaag.nl 
Architect: DS Ontwerp en Onderzoek
Contactpersoon architect: Maike van Stiphout, 020-5301252
Aannemer: Wallaard
Contactpersoon aannemer: Marcel Ouwerkerk, marcel.wallaard@gmail.com 

renOvAtie WilhelminAPArk Delft

Voor de gemeente Delft verzorgt Oosthoek de renovatie van een monumen-
taal park in de gemeente. Het werk bestaat uit het aanbrengen van nieuwe 
beschoeiing, aanbrengen van drainage, speeltuinen, half verharde paden met 
gravelin en het profileren en inzaaien van de gazons. 

Het Wilhelminapark is aangelegd in de jaren 30 van de twintigste eeuw als 
werkverschaffing, naar een ontwerp van O. de Vries, plantsoenopzichter van 
de gemeente Delft. Bij aanleg van het park is een bepaald beplantingssysteem 
gevolgd: de buitenste rand is beplant met inheemse soorten die bestand 
zijn tegen felle en koude winden. De tweede gordel is beplant met Noord 
Amerikaanse - en de derde met Chinese en Japanse gewassen en als vierde is 
een stukje inheems polderland aangelegd.

Aanneemsom: € 230.000,-
Opdrachtgever: Gemeente Delft
Contactpersoon opdrachtgever: Christiaan Beekhuizen, 06-52739374
Aannemer: Oosthoek Groep B.V
Contactpersoon aannemer: Laurens van Muijen
Contactgegevens aannemer: 06-30029655 of 015-3808783, l.vanmuijen@
oosthoek-groep.nl
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PROJECTEN

OOStelijke rinGWeG GrOninGen

Om een betere doorstroming van het verkeer en een veiligere weg te realise-
ren is de Oostelijke Ringweg in Groningen getransformeerd. Daarbij is ook de 
groenstructuur langs deze ringweg versterkt.

Groenservice Noord heeft voor de Provincie Groningen werkzaamheden uitge-
voerd passend binnen het Stedelijk Ecologisch structuurplan. Door de lagere 
ligging van de weg en de beplanting op de taluds en boomwallen ligt de 
nieuwe ringweg als het ware in een groene vallei. Het toegepaste groen levert 
een positieve bijdrage aan de ecologie en is een verbetering ten opzichte van 
de bestaande groenstructuren. 

Groenservice Noord heeft speciale inheemse kruidenmengsels toegepast die 
zijn samengesteld op basis van de bodemgesteldheid. Daarnaast zijn er zo’n 
1.000 bomen en ca. 40.000 stuks bosplantsoen geplant. Ook zijn er diverse 
kilometers aan faunavoorzieningen geplaatst zoals faunarasters voor klein 
wild en amfibieën-geleidingssystemen. Aansluitend wordt groenspecialist 
Groenservice Noord ingezet voor het Ecologisch Onderhoud. www.groenser-
vicenoord.nl

vAn heeSterS nAAr GrAS in Gemeente OOSterhOUt

Op 10 februari heeft aannemersbedrijf Van Wijlen uit Sprang-Capelle het werk 
‘van heesters naar gras’ in de gemeente Oosterhout gegund gekregen. Het 
werk betrof het rooien van ruim 900 are heesters verspreid over de gemeente 
Oosterhout. De gerooide heesters werden afgevoerd naar de gemeentelijke 
compostering, de vrijgekomen compost zal grotendeels in de gemeente 
gebruikt worden voor nieuwe plantvlakken en reconstructies. 
In totaal is 81 are ingezaaid met een schaduwgazon-mengsel, 629 are met 
regulier gazon mengsel en 229 are aan bijen- en bloemenmengsel. Het bijen- 
en bloemenmengsel is ingezaaid op locaties waar het gras extensief beheerd 
kan worden. Dit is, naast de bezuiniging, ook gedaan voor de biodiversiteit in 
de gemeente. Daarnaast heeft het bijen- en bloemenveld een groter sierwaar-
de ten opzichte van een gazon.

Aanneemsom: € 136.800,- excl. btw
Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. Jan van Strien, 0162-489973
Architect: Gemeente Oosterhout 

Aannemer: Aannemersbedrijf Van Wijlen
Contactpersoon aannemer: Dhr. Marc Oude Egbrink, 0416-2795 69

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5654
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ton fontijn doet met zijn naam de producten 
van Auga eer aan. hij levert fonteinen en vijver-
producten en met veel succes. in 1988 opende 
Auga als dochteronderneming van de Duitse 
fabrikant en leverancier messner zijn deuren in 
nederland.  
Vooral de afgelopen tien jaar is deze markt open-
gebroken, met als jammerlijk gevolg bodemprijzen 
voor producten die van ver komen en van mindere 
kwaliteit zijn. Het overzicht over de markt voor 
de consument is verdwenen. Auga wil kwaliteit 
bovenaan zijn lijst houden en specialiseert zich 

sinds vijf jaar op de high-end markt. Het bedrijf 
adviseert bij de aanleg van systemen, maar is ook 
toeleverancier van onderdelen. 

vijveraanleg niet ‘even erbij’
Gemeenten zijn gebaat bij schone wateren. Vele 
stadsvijvers kampen met algen en vissterfte. 
Vissterfte ziet men met name in de zomer door 
hitte en na stortbuien, wanneer overtollig riool-
water via overstortsystemen in de stadsvijvers 
terechtkomt en het zuurstofgehalte snel daalt 
door de rioolwatervervuiling. Maar gemeenten 

moeten ook zorgen dat het water van fonteinen en 
stromende watertjes in de openbare ruimte zuiver 
genoeg is voor de volksgezondheid. 
Het lijkt duidelijk: de aanleg van vijversystemen 
is specialistenwerk en doe je niet ‘even erbij’. 
Toch worden vijvers nog steeds aangelegd door 
groenaannemers en zelfs civiele aannemers, als 
onderdeel van een groot project. Maar goed, deze 
installateurs voeren simpelweg het bestek uit dat 
de opdrachtgever heeft opgesteld voor de markt. 
Aan de tekentafel zat waarschijnlijk een ontwerper 
of architect die vooral de esthetiek in het vizier 

Al meer dan 25 jaar is Auga specialist op het gebied 

van vijverbenodigdheden. De bedrijfscredo’s 

beginnen allemaal met ‘dicht’: dicht op de trends, 

dichtbij produceren, dichtbij assembleren en dicht 

erop door vroeg aan tafel te schuiven en te 

navigeren tijdens aanleg.

Auteur: Santi Raats

Ton Fontijn: ‘Opdrachtgevers 
denken niet goed na over de 
aanleg van vijvers’
Vijverspecialist wil kwaliteitsverbetering van stadswateren voor gezond 
stedelijk klimaat
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INTERVIEW5 min. leestijd

had, maar geen idee had over de aanleg van het 
ontwerp – met alle gevolgen van dien. Ton Fontijn 
maakt geregeld mee dat de vijver al is uitgegraven 
en de fonteinen al zijn uitgekozen, maar dat ner-
gens rekening is gehouden met de aansluitingen 
van de infrastructuur. ‘Meestal komen wij pas in 
beeld als de waterpartij er al ligt. Voor het gebouw 
Beeld en Geluid in Hilversum ligt een bassin met 
700 duizend liter water. Een prachtige spiegelvijver, 
zoals ze op zo veel plaatsen liggen voor mooie, 
grote gebouwen. We kregen de vraag of wij dit stil-
staande water in beweging konden krijgen, omdat 
het anders, met het zonnetje erop, na een maand 
helemaal groen zou zijn uitgeslagen. In de hele 
betonbak was echter geen aansluiting of doorvoer 
gemaakt. Vaak is er veel geld gemoeid met de 
aanleg, maar wordt er bij een aanbesteding niet 
bottom-up gedacht. We zijn een te kleine branche; 
dan wordt er niet nagedacht over zaken als goede 
aanleg.’

van massa naar pompen op maat
Auga heeft als bedrijf vijf jaar geleden een ingrij-
pende koerswijziging gemaakt. ‘Zonder beweging 
staat alles stil. Dat geldt voor water, maar ook voor 
ons bedrijf’, stelt Fontijn. In 1988 kwam Auga in 
Nederland als dochteronderneming van het Duitse 
Messner GmbH, zich richtend op de consument in 
pompentechniek. Fontijn zelf kwam na economi-
sche opleidingen op de vroegere meao en avond-
cursussen in het pompenvak terecht en startte 
de Nederlandse vestiging op van Messner uit 
Duitsland. Volgens eigen zeggen ging zijn voorkeur 
direct uit naar de techniek in de pompenwereld, 
maar de kracht en drive die Fontijn uitstraalt, doen 
vooral denken aan ondernemerschap pur sang. 
‘Ik zag het aan, hoe wij op dat moment werkten. 
Maar ik hield niet zo van massaal dozen schuiven 
richting de retail. Ik wilde pompen op maat maken.’ 
Alsof hij in een glazen bol had gekeken, besloot 
Fontijn in 2000 om alle aandelen van Messner 
over te nemen. Feitelijk was Auga daarmee geen 
dochteronderneming meer van Messner, maar een 
klant.
De afgelopen tien jaar zag Fontijn de markt veran-
deren. ‘In de jaren tachtig en negentig was water 
in de tuin een hype. Daar is geen sprake meer van. 
Daarnaast is er de opkomst van volumeproductie, 
c. q. de invloed van Chinese fabrikanten. Er zijn 
veel me-too-producten op de markt: fabrikanten 
die succesvolle producten vrijwel exact namaken 
tegen een goedkopere prijs.’

e-commerce in pompen
Dat komt de redactie bekend voor. De hoofdre-
dacteur van dit blad heeft, na het eigenhandig uit-

graven van een megagrote zwemvijver in zijn tuin, 
met één druk op de knop via internetshopping een 
pomp in China op de kop getikt en laten bezorgen: 
vijveraanleg 2.0. Fontijn kan er wel om lachen. 
‘Natuurlijk, en waarom ook niet? Alles is mogelijk 
tegenwoordig. Maar door deze branchevervaging 
moet je als bedrijf, wil je onderscheidend blijven, 
wel zoeken naar nieuwe strategieën. Wij kozen 
voor specialisatie.’

eigen fabrikanten
Toen Fontijn met Auga rond 2010 de bakens 
begon te verzetten, hadden de fabrikanten niet 
echt een antwoord op de veranderende markt. 
Aangezien Fontijn sinds 2000 zelfstandig ope-
reerde, kon hij zoeken naar andere fabrikanten. 
Verrassend genoeg vond hij die redelijk om de 
hoek. ‘Waarom zouden we onze halffabricaten 
steeds verder weg moeten halen? We halen ze nu 
uit Europa! Roestvrij staal betrekken we zelfs uit 
ons eigen Hengelo. Voor kleinere pompen zijn we 
nog wel aangewezen op China. Maar we kunnen 
zelf unica-fonteinen maken door de flexibiliteit van 
onze regionale leveranciers.’ In 2010 haalde Fontijn 
ook een engineer in huis. Hem vroeg hij om een 
nieuwe beluchtingspomp te ontwerpen. Daaruit 
vloeiden de propeller-beluchtingspompen Flow en 
Airflow voort, die onder eigen label op de markt 
werden gebracht. Een gat in de markt. ‘Kleine pro-
pellerpompen zoals deze worden normaal gespro-
ken niet gemaakt door de grote pompenfabrikan-
ten. Daarvoor is creatieve wendbaarheid nodig. Ik 
haal de motoren uit Europa en de rest bouwen we 
zelf in Hengelo. Deze serieproductie gebeurt door 
een assemblageteam.’

hoveniers- en aanlegmarkt
De niche waarin Auga wil opereren, is moeilijk te 
omschrijven, geeft Fontijn toe. 'We leveren geen 
industrie- of rioolpompen; daar weten de meeste 
gemeentemensen wel iets vanaf. Verder geven veel 
gemeenten de voorkeur aan basis-fonteintechnie-
ken, en ook dat is niet onze corebusiness. Auga is 
wel toeleverancier voor veel fonteinsystemen en 
componenten op dat gebied. Ook zullen wij onze 
oude markt, de consumentenmarkt, nooit verloo-
chenen. Maar in grote volumes ‘dozen schuiven’, 
dat gaat echt niet meer. Propellerpompen en fon-
teinen op maat voor grotere wateren zoals stads-
vijvers zijn nu ons specialisme. We willen in het 
high-end segment leveren aan gespecialiseerde 
technische bedrijven, die advies en begeleiding 
bieden aan klanten over de manier van aanleggen 
en installeren. Dat zijn partijen in de hoveniers- 
en aanlegmarkt. Ik zei eerder dat we vaak erbij 
worden gehaald als de waterbak er al ligt, maar 

wij hebben de ambitie om aan het begin van het 
traject bij de tekenaar aan tafel te zitten. We zetten 
vol in op de verbetering van waterkwaliteit.’
Stadsklimaat hoog op politieke agenda
Laatst woonde Fontijn een lezing bij van futuro-
loog en uitvinder Daan Rozengaarde, soms te gast 
bij De Wereld Draait Door. Die pleitte voor het leef-
baar houden van de stad met innovaties. Fontijn 
merkt op: ‘Met water – en fonteintechnieken horen 
daarbij, al helemaal met de opwarming van het 
klimaat en dus ook het stadsklimaat.’
En daarmee zou Fontijn wel degelijk een gevoelige 
snaar bij de politiek kunnen raken: schoon water 
van hoge kwaliteit dient niet alleen de volksge-
zondheid, maar ook de gezondheid van flora en 
fauna in de stadswateren. Vooral op warme dagen 
zijn algen en vissterfte door slibvorming op de 
bodem en zuurstofgebrek in stilstaand water een 
groot probleem in stadsvijvers en -plassen. Daarbij 
komt dat stadsvijvers vaak vervuild worden door 
hun verbinding met overstorten van riolen. Na 
zware hoosbuien gaan regelmatig noodoverstor-
ten open. ‘Dan zijn hier en daar vissen te zien die 
op apegapen liggen in de vijver door al het riool-
afval en de verstikkende bacteriën’, zegt Fontijn. 
‘Daarna moet de brandweer uitrukken om met 
noodpompen de vijvers op te peppen. Dit soort 
situaties valt te voorkomen door een permanente 
oplossing te installeren, zoals de Airflow 110F 
propellerpomp, die zorgt voor beluchting van het 
water. Hierdoor is er een constante aanvoer van 
zuurstof uit de lucht naar het water.’

meedenken met de klant
Aan goede waterkwaliteit hangt een prijskaartje, 
waardoor bezuinigende gemeenten zich achter de 
oren zullen krabben. Fontijn denkt hardop vooruit: 
‘De aanleg van elektrische kabels en de rest van 
de infra is kostbaar. Het is belangrijk dat gemeen-
ten zien dat het werkt en dat het resultaat zeer 
de moeite waard is. Als we de pompen verhuren 
of leasen met stroomaggregaten die voor een 
bepaalde periode werken, dan kan een potentiële 
opdrachtgever zien wat voor vlees ze in de kuip 
hebben.’
Voor Fontijn vormen gemeenten een nog redelijk 
nieuw segment, maar dat stemt hem juist nieuws-
gierig en opgewekt: er is daar nog genoeg werk 
aan de winkel. Flexibel ondernemen, zoals het 
nadenken over pompverhuur, staat daarbij voorop: 
‘Hartstikke leuk om met water te spelen.’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5655
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Dokkum maakt deel uit van de gemeente 
Dongeradeel. Het is een prachtig stadje, maar het 
is er niet bepaald makkelijk maaien, doordat de 
stadskern – die de vorm heeft van een zeshoek – 
als het ware is omsloten door een bolwerk. De wal-
len van dit bolwerk zijn vijfenhalve meter hoog en 
vijfenhalve meter breed en de gracht eromheen is 
vierentwintig meter breed. Decennialang werden 
de bolwerken handmatig gemaaid met duwmaai-
ers, de flymo’s, die aan touwen werden gebonden, 
zodat ze langs de steile taluds omhooggetrokken 

en verplaatst konden worden. Het maaien was dus, 
vooral Arbotechnisch gezien, een hele toer en wat 
veiligheid betreft niet altijd even verantwoord. 
Maar het kon niet anders, omdat er eenvoudigweg 
geen andere machines bestonden.

Schapen
‘Wij hebben hier grashellingen van wel 60 graden 
en de gemeente heeft als beleid dat deze om de 
twee weken moeten worden gemaaid. Schapen 
erop zetten heeft hier geen zin, omdat we een 

maaibeeld van om de twee weken hebben’, vertelt 
Ricky Urff, sinds 2002 teamleider buitendienst 
van de stad Dokkum. ‘Daarnaast is de binnenstad 
ook niet echt geschikt om er schapen op te zetten 
vanwege de aangrenzende woningen. We hebben 
dus vele decennia met duwmaaiers gewerkt, totdat 
het arbotechnisch echt niet meer kon. Bij de eer-
ste maaiers was er ook nog eens geen veiligheid 
ingebouwd; de motor viel dus niet uit als er iets 
gebeurde. Later was dat wel het geval, maar die 
ingebouwde veiligheid werd geblokkeerd door het 

niet alleen op steile hellingen, maar ook op vlakke en ruwe terreinen is de Spider van machines4Green inzetbaar. De gemeente Dongeradeel werkt er al 

vier jaar mee naar volle tevredenheid. ‘jarenlang is er naar een machine gezocht voor de steile bolwerken van Dokkum en uiteindelijk kwamen we uit op 

de Spider. Dat bleek echt dé oplossing voor onze taluds’, vertelt wethouder Pytsje de Graaf.

Auteur: Sylvia de Witt

Veilig en snel de steilste 
hellingen maaien 
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touw dat eromheen zat. Dit werd door de arbeids-
inspectie gedoogd, omdat er geen volwaardige 
vervanging bestond. Ten slotte sprong de markt 
hierop in en heeft de gemeente Dongeradeel heel 
veel modellen getest. Uiteindelijk is de Spider van 
Machines4Green voor ons als beste uit de bus 
gekomen.’ 

mooi, gelijkmatig maaibeeld
Wethouder Pytsje de Graaf gaf in 2011 toestem-
ming voor de aanschaf van de Spider ILDO2, het 
grootste model.
‘Dat is na jarenlang zoeken echt dé oplossing 
gebleken voor onze taluds. De Spider is met 
een afstandsbediening te bedienen en hij rolt 
heel gemakkelijk over de bolwerken. Voorheen 
gebeurde het maaien, zoals Ricky Urff ook al zei, 
met de hand. De machine werd met een touw 
naar beneden gelaten en weer omhooggetrok-
ken. Dat was enorm zwaar werk. En met trekkers 
kon je de taluds onmogelijk maaien; daarvoor zijn 
ze te steil en er ligt ook water omheen, dus dat is 
best gevaarlijk. Wat dat betreft is deze Spider een 
hele verbetering. Niet alleen voor de taluds in de 
gemeenten waarmee we samenwerken, maar ook 
voor grove maaiwerkzaamheden, waar anders de 
bosmaaier voor werd gebruikt. Dit is arbotechnisch 
ook veel beter voor de mensen zelf en hij maait 
daarnaast ook heel mooi en egaal. Dus het resul-
taat is ook goed. Kijk, met een bosmaaier kun je 
natuurlijk ook heel mooi maaien, maar met een 
Spider is het beeld toch gelijkmatiger.’

Allerlei soorten terreinen maaien met maar 
één machine
De Spider is een machine van Machines4Green uit 
Nijemirdum. Het bedrijf legt zich toe op de ver-

koop en service van specialistische groenbeheer-
machines, zowel autonoom als radiografisch, voor 
de moeilijkst bereikbare plaatsen. De Spider is een 
veelzijdige, radiografisch bestuurde maaier met 
unieke eigenschappen om de steilste hellingen te 
maaien. Hij kenmerkt zich door zijn lage kosten per 
uur, optimale veiligheid en brede inzetbaarheid. 
Hij is inzetbaar op zowel vlakke, kort gemaaide 
terreinen als op steile hellingen en ruw terrein met 
dichte hoge begroeiing. Met één machine kunnen 
dus bijna alle terreinen worden gemaaid, waar 
voorheen verschillende specialistische machines 
nodig waren.  
Volgens Jan-Dirk van der Tol, eigenaar van 
Machines4Green, is er eigenlijk geen veelzijdiger 
inzetbare machine dan de Spider. ‘Dongeradeel 
heeft het grootste model, de ILD02. Deze leent 
zich het best voor het onderhouden van moeilijk 
toegankelijke terreinen met taluds tot 40 graden. 
Bij een helling van 55 graden moet je de lier 
gebruiken.’
In het algemeen kun je stellen dat de Spider 
zowel goed onderhouden terreinen als dichte 
hoge begroeiing aankan. De machine is uitermate 
geschikt voor onderhoud van geluidswallen, 
bermen, taluds en greppels, maar dus ook voor 
bolwerken zoals die in Dokkum, boomgaarden, 
boomkwekerijen, vuilstorten, industrieterreinen, 
benzinestations, luchthavens en parken. Door het 
lage eigen gewicht en het unieke vierwielaan-
drijfsysteem, waarbij in iedere rijrichting wordt 
gemaaid, is hij ook erg geschikt voor natte gebie-
den, zoals natuurterreinen.

Stabiel en wendbaar door ‘Danspas’
Is de Spider dan uniek in zijn soort?
‘Er zijn wel meer radiografisch bestuurbare maaiers 

op de markt, maar de Spider is wel de enige die 
door wielen wordt voortbewogen’, legt Van der Tol 
uit. ‘Alle andere machines beschikken over rupsen.’ 
De Spider heeft een gepatenteerd aandrijfsysteem, 
de ‘Danspas’. Deze kan het best worden omschre-
ven als een combinatie van volledige voor- en 
achteruitaandrijving, gecombineerd met oneindige 
360 graden-besturing op alle vier wielen. Door 
dit systeem kan de Spider uit de voeten op alle 
terreintypen en kan het zijn rijrichting constant 
aanpassen met behoud van aandrijving op alle vier 
wielen. De Danspas maakt de Spider zeer stabiel 
en wendbaar. 
Van der Tol: ‘De Spider beschikt dus over een 
besturing die eindloos is. De wielen kunnen 360 
graden in het rond draaien. Als je stuurt, blijft hij 
altijd rollen en hij is vriendelijker voor de onder-
grond. Er is geen sprake van rupsbanden die tij-
dens het wringen de ondergrond vernielen. Dat is 
een heel groot voordeel.’

messenmaaier
Een ander groot verschil tussen de rupsmachines 
en de Spider is dat de Spider een messenmaaier 
heeft, terwijl de rupsmachines over klepelmaaiers 
beschikken. Messenmaaiers geven een mooier 
maaibeeld. En dankzij de Spider hoeven er nu geen 
mensen op de schuine hellingen te staan om de 
maaiwerkzaamheden uit te voeren. Arbotechnisch 
is dat niet meer acceptabel, vindt ook Van der Tol. 
‘Nu kun je zelf op een veilige plek gaan staan waar 
je overzicht hebt om hem te bedienen. Maximaal 
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kan er tweehonderd meter afstand zitten tussen 
de bediener en de maaier. Maar in de praktijk 
gebeurt dat nooit. Zodra de machine een helling 
moet maaien die steiler is dan 35-40 graden, dan 
is het noodzakelijk om een lier te gebruiken. Deze 
is hydraulisch; dat houdt in dat je de lier op een 
hoog punt vastmaakt en dat de machine door de 
lier gesteund wordt tijdens het klimmen. Op het 
moment dat er geen grip meer is en de banden 
bijvoorbeeld willen doorslippen, zal de lier onder-

steuning geven, zodat hij de machine omhoog-
trekt. Mensen denken nogal eens dat je de lier na 
een baantje maaien weer moet gaan verzetten, 
maar dat is niet het geval. Vanaf het punt waar de 
lier is vastgekoppeld, kun je twintig meter naar 
links en naar rechts een heel gebied maaien.’
Deze lier past op alle Spidermodellen. In 
Dongeradeel is zo’n lier noodzakelijk, omdat veel 
van die taluds eindigen in het water. Dan is het in 
verband met de extra ondersteuning en veiligheid 
wel aan te bevelen zo’n lier te gebruiken, zelfs al is 
de helling minder dan 35 graden. 

Sneller en dus goedkoper
Dat het met de Spider heel veilig werken is, 
beaamt ook teamleider Urff. ‘Dat scheelt enorm 
met de grote maaimachine die we voorheen 
hadden en die de veiligheid blokkeerde. Als zo’n 
machine losgelaten werd om de een of andere 
reden, dan bleef de motor doorlopen, maar er zat 
wél een bewegend mes onder. Dan kun je je wel 
voorstellen wat er kan gebeuren. Daarnaast werkt 
de Spider ook veel goedkoper, want ik heb nu in 
feite maar één persoon nodig om het bolwerk te 
maaien, terwijl er voorheen vijf personen nodig 

waren. Bovendien werkt de Spider sneller. Voordat 
we de Spider hadden, waren we met zo’n vijf man 
toch wel anderhalve week bezig met het maaien 
van de bolwerken. Nu duurt deze ronde met één 
man nog geen twee dagen.’

meer uren op de teller
Het duurde een aantal jaren voordat de Spider 
eindelijk in beeld kwam in Dongeradeel. Daarvóór 
was deze gemeente jarenlang bezig met het uit-
testen van verschillende machines. Het moest een 
machine worden die een heel mooi maaibeeld gaf, 
want de binnenstad van Dokkum is toch wel het 
visitekaartje. 
‘Uiteindelijk werd heel bewust gekozen voor een 
maaidek met messen, wat een mooier maaibeeld 
geeft dan een klepelmaaier’, vertelt Van der Tol. 
‘Het aantal uren werk dat men voor de machine 
had begroot, was echter een beetje aan de krappe 
kant ten opzichte van de investering. Daarop 
zei de wethouder: “We doen het toch, vanwege 
het mooiere maaibeeld.” Driekwart jaar later heb 
ik de gemeente bezocht en toen bleek dat de 
machine al veel meer uren op de teller had staan 
dan ze eerst begroot hadden. Hij is dus in eerste 
instantie gekocht voor de steile hellingen, maar 
de gemeente bleek hem ook op andere plekken in 
te zetten. De jongens hebben hem eigenlijk altijd 
achter de auto hangen en gebruiken hem ook 
elke dag. Plekjes waar ze met de machine niet bij 
kunnen, maaien ze nog met de bosmaaier. De rest 
wordt met de Spider gedaan. Hij wordt dus heel 
breed ingezet.’

Afschrijving
Je hebt technische afschrijving en economische 
afschrijving. Economisch gezien wordt de Spider in 
zo’n vijf jaar afgeschreven. De technische afschrij-
ving hangt af van het aantal uren dat de machine 
jaarlijks wordt gebruikt. Bij een gebruik van 300 tot 
500 uur heeft hij een technische levensduur van 
acht tot tien jaar.
De Spider is waarschijnlijk na ongeveer zes jaar 
afgeschreven, meent wethouder De Graaf. ‘Daarna 
moeten we kijken of we hetzelfde type nemen 
of dat er intussen verbeteringen zijn, want zo’n 
machine wordt natuurlijk ook doorontwikkeld. 
Maar zeer waarschijnlijk wordt het dan in ieder 
geval weer een Spider, want onze ervaringen 
ermee zijn ronduit goed.’ 

Wethouder Pytsje de Graaf Ricky Urff

‘Arbotechnisch is het niet 

meer acceptabel dat mensen 

op schuine hellingen staan 

om maaiwerkzaamheden 

uit te voeren’ 
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De meeste problemen waar stadsbomen mee te kampen hebben, zijn te herleiden naar een ontoereikende groeiplaats. Samen met andere stressfacto-

ren in stedelijk gebied, zoals droogte, vervuiling en beschadiging, leidt dit tot een algemene afname van de groei en gezondheid. hierdoor wordt met 

de bomen niet het beoogde eindbeeld bereikt. Om bomen toch te kunnen laten groeien in de stad, zijn diverse boomsubstraten ontwikkeld. 

Auteur: Wendy Batenburg, wetenschappelijk onderzoeker boom en bodem, Terra Nostra

Verdichting meten van 
boomsubstraat
Optimale balans tussen poriënvolume en verdichting

Meting bij problematische groei eiken Ootmarsum vier 
jaar na aanleg met boomsubstraat.
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Deze boomsubstraten worden bijna altijd door 
civieltechnische bedrijven aangebracht. Het belang 
van deze bedrijven is anders dan die van de boom 
die zich uiteindelijk wel in de kostbare groeiplaats 
moet kunnen ontwikkelen. Tot op heden was het 
toezicht op de aangebrachte materialen vaak 
beperkt tot het eisen van een analyse van het 
geleverde substraat. Doordat er nu een meetinstru-
ment is ontwikkeld om verdichting te meten in die 
specifieke groeiplaatsen, kan onderzoek worden 
ingesteld naar de effecten van het aanbrengen 
en daarmee de geschiktheid voor de boom om te 
kunnen wortelen.

Boomsubstraat
Groeiplaatsen in gebieden die een hoge draag-
kracht nodig hebben, zoals parkeerplaatsen, 
marktpleinen en fietspaden, geven de meeste 
problemen voor bomen. Deze locaties hebben een 
hoge verdichtingsgraad nodig om de gewenste 
draagkracht te bereiken. De boom heeft hieronder 
te lijden omdat het poriënvolume en dus de onder-
grondse groeiruimte bij deze mate van verdichting 
onder de maat is voor de wortelgroei, uitwisseling 
van bodemgassen en opname van water en voe-
dingsstoffen. Als gevolg hiervan zal de groei van 
de boom stagneren en de conditie achteruitgaan, 
waardoor de levensduur van de boom sterk wordt 
verkort. De boom zal proberen te overleven door 
de weg van de minste weerstand te kiezen en 
gaat oppervlakkig wortelen, wat niet-wenselijke 

wortelopdruk veroorzaakt. Naast het feit dat de 
consequenties van een slechte groeiplaats tot extra 
beheerkosten leiden, zal de waarde van de boom 
voor de klimaatbestendigheid van de gemeente, 
zoals het geven van verkoeling, het bufferen van 
water, verbeteren van de luchtkwaliteit en bevor-
deren van de biodiversiteit, sterk afnemen. 
Al jaren is bekend dat het gebruik van boomsub-
straat een oplossing biedt om een groeiplaats 
van een boom genoeg draagkracht te geven als 
fundering voor diverse verhardingen, en tegelij-
kertijd de boom voorziet van de benodigde onder-
grondse ruimte. Boomsubstraat is oorspronkelijk 
ontwikkeld in de Verenigde Staten en op de markt 
gebracht als CU-structural soil. De kennis vanuit 
Amerika is het uitgangspunt geweest voor de ont-
wikkeling van de verschillende boomsubstraten 
zoals die op het moment toegepast worden. Als 
basis voor het boomsubstraat wordt grauwacke, 
breuksteen, lava of porfier gebruikt, in combinatie 
met een specifieke grondsoort. Het doorwortel-
bare volume van deze substraten loopt tot een 
derde terug ten opzichte van bomengrond of 
teelaarde vanwege de grote mate aan materiaal 
voor fundering. Bij de toepassing van boomsub-
straat is het wenselijk dat er een CBR-waarde van 
meer dan 50% bereikt wordt met een minimaal 
poriënvolume van 30%. Echter, in de praktijk blijkt 
met regelmaat dat het bomengranulaat onjuist is 
aangebracht, waardoor deze waarden niet worden 
bereikt. Vaak is dit het gevolg van extra verdichting 
door civiele werkzaamheden eromheen of door 
het toepassen van boomsubstraat met een te hoog 
vochtgehalte. Onwetendheid over de juiste toepas-
sing komt ook vaak voor. De kwaliteit van de groei-
plaats is hierdoor niet optimaal en dit werkt nade-
lig voor de groei en gezondheid van de boom. Tot 
op heden was het niet mogelijk om de verdichting 
van boomsubstraat te controleren. Dit komt door-
dat het boomsubstraat, vanwege de samenstelling, 
ongeschikt is voor toepassing van de penetrograaf. 
Een afname van de conditie of geheel niet aan-
slaan van de boom kan dus niet herleid worden 
naar een te hoge verdichting van het granulaat of 
storende lagen; hierover kan alleen maar gespe-
culeerd worden. De PRIMA100, een lichtgewicht 
deflectiemeter biedt uitkomst. 

lichtgewicht deflectiemeter, de PrimA100
In de civiele techniek wordt doorgaans grootscha-
lig materieel gebruikt om op locatie de verdichting 
van verharding en fundering te testen. De nucle-
aire test voor het meten van verdichting is hand-
zamer, maar heeft slechts een maximaal bereik 
van 30 cm diep. De PRIMA100 is een draagbare 
lichtgewicht deflectiemeter die tot maximaal 90 

cm diep meet, en is hierdoor heel goed praktisch 
inzetbaar bij het beoordelen van groeiplaatsen. 
De PRIMA100 meet de verdichting van een onder-
grond door een gewicht van 10 kg te laten vallen 
op een grondplaat. De geofoon in het apparaat 
meet de deflectie van de impact van dit gewicht 
op de plaat tot maximaal 90 cm diepte. Software 
berekent de stijfheid van de bodem onder de 
plaat, waaruit de verdichting afgeleid kan worden. 

Bij een hoge verdichting zal de deflectie laag zijn 
en de stijfheid juist hoog. Voor verhardingen en 
zand is het bekend welke mate van verdichting 
samenhangt met een bepaalde gemeten stijfheid, 
maar voor boomsubstraat nog niet. De samenstel-
ling van het boomsubstraat is hierbij van belang, 
waardoor de stijfheid van elk soort boomsubstraat 
zal verschillen. Na inventarisatie zal Terra Nostra de 
gemeten stijfheid van het boomsubstraat recht-
streeks kunnen koppelen aan productspecifieke 
referentiewaarden. Na de aanleg van een groei-
plaats kan direct na een meting met de PRIMA100 
vastgesteld worden of het boomsubstraat op een 
correcte manier is verdicht. Als kwaliteitscontrole 
van het verwerken van boomsubstraat in een 
groeiplaats kan tijdens het aanbrengen van het 
substraat de verdichting van de diverse lagen 
boomsubstraat gemeten worden. Deze kwaliteits-
controle wordt uitgevoerd tijdens een gepland 
stopmoment gedurende de realisatie van de groei-
plaats. Idealiter wordt zo’n stopmoment voor het 
meten met de PRIMA100 opgenomen in het bestek 
van het project. Is de verdichting van het materiaal 
niet optimaal, onvoldoende of te veel, dan kan 
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direct actie worden ondernomen. De PRIMA100 is 
ook ideaal om gebruikt worden voor het monito-
ren van groeiplaatsen met boomsubstraat of om 
onderzoek te plegen als er problemen zijn met de 
conditie van de boom. 

Vanuit boomtechnisch oogpunt is de PRIMA100 
de missing link van de groeiplaatsinrichting en 
zal hij dus een perfecte toevoeging zijn aan het al 
bestaande arsenaal van boomtechnische appara-
tuur. Door de PRIMA100 zal de kwaliteit van groei-
plaatsen aanzienlijk verbeteren bij de aanleg en 
daarnaast van grote toegevoegde waarde zijn bij 
boomtechnisch onderzoek van groeiplaatsen waar-
bij boomsubstraat is toegepast.
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Milieuvriendelijk groenbeheer al 
lang gemeengoed in België
Inzet van accu-aangedreven gereedschap in België de gewoonste zaak 
van de wereld 

nederland en België mogen dan met elkaar verbonden zijn, maar wat groenbeheer betreft zijn de Belgen ons ver vooruit. Chemische middelen om 

onkruid te beheren zijn er allang in de ban en ook qua gereedschap kijken ze in België verder dan naar het resultaat alleen. 

Auteur: Guy Oldenkotte
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Eerlijk is eerlijk, ook in België staan de budgetten 
voor het beheren van (openbaar) groen in toene-
mende mate onder druk. Het groenbeheer, zeker 
buiten de bebouwde kom, is daarom ook bij onze 
zuiderburen bij lange na niet optimaal. Net als in 
Nederland maakt ook in België de groensector er 
dus het beste van. Op sommige vlakken nemen 
ze zelfs het voortouw. De discussie in ons land 
over de inzet van glyfosaat slaan ze met verbazing 
gade; in België wordt al jaren niet meer met che-
mische middelen gewerkt. En terwijl de komst van 
‘milieuvriendelijk gereedschap’ in Nederland nog 
op argwaan kan rekenen, is het in België allang 
gemeengoed. Bij ATB van der Weehe weten ze 
in feite niet anders. Dit bedrijf doet de volledige 
tuinaanleg en verzorging bij zowel particulieren, 
overheden als bedrijven. Duurzaam groenbeheer 
is er volledig omarmd. ‘Wij werken op dit moment 
met drie verschillende merken elektrisch aange-
dreven machines’, zegt Michaël Scraeyen namens 
het bedrijf. ATB van der Weehe heeft zijn oog laten 
vallen op gereedschap van Stihl, Pellenc en Bosch. 
‘Het assortiment bevat grasmaaiers, bosmaaiers, 
bladblazers, heggen- en snoeischaren.’ Om alles 
te vervoeren, maken ze bij ATB van der Weehe 
gebruik van drie elektrisch aangedreven bestelwa-
gens en twee auto’s die rijden op gas. ‘Dat aantal 
zal in de toekomst nog verder worden uitgebreid.’ 

Onderdeel van een breder beleid
ATB van der Weehe heeft sinds 2014 een eigen 
duurzaamheidsbeleid. ‘Wij werken momenteel met 
een drietal ploegen, die tuinonderhoud uitvoeren 
met elektrisch aangedreven gereedschap dat voor-
zien is van accu’s. Het uitgangspunt is om zo veel 
mogelijk elektrisch gereedschap in te zetten bij de 
werkzaamheden. Alleen als het echt niet anders 
kan, grijpen we terug op traditionele machines. 
Dat zijn werkzaamheden waarvan wij vinden dat 
elektrische machines daarvoor nog niet geschikt 

zijn.’ Het gebruik van accu’s voor elektrisch aange-
dreven gereedschap is onderdeel van de verduur-
zaming van de algehele organisatie. Eerst werd er 
in 2012 besloten om over te stappen van gewone 
benzine op Aspen. Aspen is geurloos en minder 
schadelijk voor mens en milieu. Ook verlengt het 
de levensduur van het gereedschap en is er minder 
onderhoud nodig. ‘De aankoopprijs ligt wel hoger, 
maar dat weegt niet op tegen de voordelen voor 
mens, milieu en economie’, aldus Scraeyen. Om het 
gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, 
werd in 2013 als test een aantal elektrische materi-
alen aangekocht. ATB van der Weehe ging van start 
met een paar elektrisch aangedreven heggenscha-
ren. ‘Elektrisch materiaal kan opgeladen worden 
via groene energie en levert voordelen op voor 
mens en milieu’, zo motiveert Scraeyen de keuze. 
‘Het geeft minder lawaaioverlast en het is minder 
zwaar, dus minder belastend in het gebruik voor 
het personeel.’ De komst van een nieuw bedrijfs-
pand moet de volgende stap zijn. ‘Het wordt eco-
efficiënte nieuwbouw met een doordachte inde-
ling, van de bureauruimtes en de werkplaats voor 
de mecanicien tot de materiaalruimtes. Er worden 
warmteboilers, PV-panelen, groene muren en een 
groendak geïnstalleerd. Het groenafval dat we bij 
onze klussen verzamelen, zal worden ingezet om 
warmte en elektriciteit op te wekken.’ Die elektrici-
teit kan straks dus benut worden in de accu’s van 
het gereedschap. Als het aan ATB van der Weehe 
ligt, houdt het daar niet op. ‘In de toekomst zullen 
nog andere opties worden onderzocht, zoals ande-
re elektrische materialen, eventueel zitmaaiers op 
gas en kleinere maaiers met verlengdraad of naar 
mulchende robotmaaiers, zodat ook het groenafval 
direct verwerkt wordt.’ 

flexibele inzet
Scraeyen merkt op dat het accu-aangedreven 
gereedschap voldoet aan de verwachtingen. 

Toch ontkomt ATB van der Weehe er niet aan 
om af en toe ook traditioneel gereedschap in te 
zetten. ‘Stadstuinen en kleinere tuinen worden 
volledig elektrisch onderhouden. Maar voor 
grotere en openbare projecten hebben we soms 
ondersteuning van traditionele machines nodig.’ 
De reden daarvoor is de druk van de klant om 
te presteren tegen de laagst mogelijke prijs. 
‘Tijdsdruk en scherpe prijzen blijken soms een 
struikelblok te zijn om alleen elektrisch gereed-
schap te gebruiken. Sommige gereedschappen 
hebben nog niet voldoende kracht, waardoor 
het werken daarmee meer tijd zou vergen.’ Als 
het aan Scraeyen ligt, mogen de machines gerust 
nog wat krachtiger worden. Volgens hem kan dat 
best zonder dat er wordt ingeboet op ergonomie. 
Dat laatste is voor het personeel weer bijzonder 
belangrijk. ‘Aangezien er verschillende krachtbron-
nen voorhanden zijn in het gamma, heeft elke 
werknemer wel zijn voorkeur, afhankelijk van de 
werkzaamheden.’ De gereedschappen die bij ATB 
van der Weehe worden gebruikt, worden aange-
dreven door accu’s die los worden geplaatst of in 
een harnas op de rug kunnen worden gedragen. 
Binnenkort komt daar een nieuwe variant bij. ‘De 
nieuwste krachtbron van Bosch is heupgedragen 
en wordt binnenkort vol verwachting bij ons ont-
haald.’

hoge verwachtingen
Ook Joël van Dyck van Marcel Van Dyck Belgium 
nv heeft hoge verwachtingen van het nieuwe 
gereedschap van Bosch. Van Dyck verkoopt al 
jaren gereedschap voor de groensector en werd 
in 2014 benaderd door de Duitse fabrikant met de 
vraag of hij gereedschap van Bosch aan zijn pakket 
wilde toevoegen. ‘Professioneel gereedschap dat 
aangedreven wordt door accu’s is een groeimarkt’, 
zegt Van Dyck. ‘De ervaringen zijn tot dusver heel 
goed en ik verwacht dat de kwaliteit en diversiteit 
van dit soort artikelen in de toekomst alleen maar 
zullen toenemen.’ Van Dyck meent dat elektrisch 
aangedreven gereedschap geschikt is om ook in de 
professionele sector te worden gebruikt. ‘Het is nog 
een beetje pionierswerk, onder meer vanwege de 
hogere prijzen. Maar de kwaliteit is ook hoger.’ Dat 
de machines wat krachtiger mogen, onderschrijft 
ook Van Dyck. ‘Maar we moeten ervoor waken dat 
we appels met peren vergelijken. Door hun kracht 
en rendement zijn accu-aangedreven machines 
aantrekkelijk voor de professionele sector.’ Elders 
in dit blad gaat Andre Kors van Stierman de Leeuw 
in op de voordelen die accu-aangedreven gereed-
schap biedt. Hij stipt ook de voordelen aan van 
een accu die in een harnas op de rug gedragen 
kan worden. Het gereedschap van Bosch dat Van 

Het team van ATB van der Weehe werkt al jaren ‘groen’.
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JE GEZONDHEID
Allereerst als het gaat om je eigen ge-
zondheid. Dagelijks werken, ook al is het 
in de open lucht, in de uitlaatgassen van 
benzinemotoren is onwenselijk. Accu-
gereedschap beschermt je neus tegen de 
stank en je longen tegen de inademing van 
gevaarlijke stoffen. Maar er is meer: accu-
gereedschap maakt aanzienlijk minder 
lawaai. Dat is beter voor je oren. Minder 
trilling is beter voor je lijf. 

JE OMGEVING
Accugereedschap is heel stil. Zeker in ver-
gelijking met knetterende benzine motoren. 
Je klanten zullen het van de vroege morgen 
tot de late avond waarderen dat ze geen 
overlast hebben van werk wat nu eenmaal 
moet gebeuren. Het milieu wordt ook be-
schermd omdat er geen sprake is van CO2 
emissie en andere schadelijke uitstoot. 

JE PORTEMONNEE
Sta je er wel eens bij stil hoeveel geld 
je besteedt aan de aanschaf van brand-
stof? Accugereedschap bespaart dus 
op brandstofkosten. En op onderhoud. 
Accu gereedschap vergt nauwelijks onder-
houd. Dat betekent dat je de iets hogere 
aanschafkosten van accugereedschap 
verrassend snel terugverdient en daarna 
gaat besparen. 

Kijk voor meer informatie op www.dolmar.nl/36V
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Dyck binnenkort in zijn pakket opneemt, heeft een 
accu die in een harnas op de heup geplaatst is. ‘Dat 
geeft een goede ondersteuning en minder druk 
op de schouders.’ De accu weegt slechts 2,3 kg. Dat 
het gebruik van accu-aangedreven gereedschap 
in de toekomst alleen maar zal toenemen, staat 
volgens Van Dyck buiten kijf. ‘De bedrijfskosten 
van accu-aangedreven gereedschap zijn slechts 
een fractie van de kosten van gereedschap dat 

wordt aangedreven door een motor.’ Als voorbeel-
den noemt hij de accu-aangedreven grasmaaier 
en bosmaaier. ‘De bedrijfskosten van een accu-
aangedreven grasmaaier zijn slechts 7% van die 
van een grasmaaier op benzine. En voor een accu-
aangedreven bosmaaier geldt dat de bedrijfskos-
ten slechts 1% bedragen van die van een tweetakt-
benzinebosmaaier.’ Onderhoud en olie zitten bij die 
berekeningen niet eens inbegrepen. 

Personeelsgemak voorop
Bedrijfskosten zijn altijd belangrijk, ook in België. 
Zoals Michaël Scraeyen van ATB van der Weehe al 
aanstipte, is kostenreductie vaak nog bepalend. 
Maar zowel Scraeyen als Van Dyck merkt op dat 
accu-aangedreven gereedschap bovenal beter is 
voor het personeel. ‘Ergonomie is heel belangrijk. 
Daarom is het goed dat de accu comfortabel in een 
harnas gedragen kan worden, terwijl de machine 
goed hanteerbaar blijft. Maar accu-aangedreven 
gereedschap draagt ook bij aan betere veiligheid, 
omdat men niet langer een grote drum brandstof 
hoeft mee te nemen in hetzelfde voertuig waarin 
ook de medewerkers worden vervoerd. Je hoort 
het niet vaak, maar ik moet er niet aan denken 
dat zo’n voertuig met al het personeel én 50 liter 
brandstof betrokken raakt bij een ongeval.’ 
Van Dyck levert in de hele Benelux. Van grote 
verschillen in acceptatie wil hij niet spreken. Wel is 

duidelijk dat België vooroploopt als het gaat om de 
inzet en acceptatie van accu-aangedreven gereed-
schap. ‘Be-’ neemt de leiding; nu ‘nelux’ nog.

TECHNIEK

Nederland en België mogen 

dan met elkaar verbonden 

zijn, maar wat groenbeheer 

betreft zijn de Belgen ons 

ver vooruit

Bosch komt binnenkort met een nieuwe lijn accu-
aangedreven gereedschap voor de markt in België.

Accu-aangedreven gereedschap is ideaal voor het onderhoud van zogenaamde stadstuinen.
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KAM-coördinator. Alvorens in de telefoon te krui-
pen, moest uw redacteur toch éven opzoeken 
wat die functie precies inhoudt. Als ik spreek met 
zowel Tessa Nijsen als commercieel manager Wilco 
Boender, wordt al snel duidelijk dat de term hele-
maal niet zo onalledaags is; afgaande op Nijsen 
en Boender blijkt KAM bekend bij vrijwel alle wat 
grotere bedrijven. Dat ik er in de dagelijkse prak-
tijk relatief weinig van hoor, vindt Boender niet 
vreemd. ‘Het is vaak een deel van de bedrijfsvoe-
ring dat gedeeltelijk achter de schermen plaats-

vindt. Maar in tijden van EMVI en meer aandacht 
voor mvo-aspecten van de bedrijfsvoering wordt 
wel steeds meer met dit soort zaken naar buiten 
getreden. Naast de prijs worden bijvoorbeeld 
bepaalde certificaten steeds belangrijker. Daardoor 
gaan bedrijven zich op dat terrein steeds duidelij-
ker profileren en er meer over communiceren.’

Drie pijlers
Een korte toelichting op de term. Als KAM-
coördinator houdt Nijsen zich bezig met de letters 

K, A en M, die staan voor kwaliteit, arbeidsomstan-
digheden en milieuaspecten. Daarbij houdt ze ver-
schillende processen in het bedrijf in de gaten en 
kijkt ze bijvoorbeeld waar deze verbeterd kunnen 
worden. Op het eerste gezicht lijken de termen 
hierboven goed afgebakend, maar eigenlijk vallen 
zo’n beetje alle bedrijfsprocessen wel onder een 
van de drie letters. Een belangrijk onderdeel van 
Nijsens' werk vormen bijvoorbeeld de certifica-
ten die Verheij wil halen of behaald heeft, en alle 
aspecten die hiermee samenhangen.

Een kleine twee jaar is Tessa Nijsen nu werkzaam als KAM-coördinator bij Verheij Integrale groenzorg. Naast een aantal taken op het gebied van 

personeelszaken houdt zij zich daar vrijwel fulltime bezig met het optimaliseren en bijsturen van bedrijfsprocessen. Iets waarvoor je, in een bedrijf met 

voornamelijk heren, je mannetje moet staan. Naar eigen zeggen houdt ze wel van die cultuur. 

Auteur: Kelly Kuenen

‘Ik wil niet dat mensen denken: 
oei, daar komt zij van de regeltjes’
Tessa Nijsen werkt als KAM-coördinator aan het optimaliseren van 
bedrijfsprocessen
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Voordat Nijsen in 2014 aan haar taken begon, 
bestond de functie van KAM al bij Verheij, al was 
het onder een andere benaming en op een andere 
manier ingevuld, namelijk door medewerkers van 
het bedrijfsbureau en eerder door een werkvoor-
bereider. Mede omdat veel processen steeds com-
plexer werden en almaar meer tijd opslokten, werd 
gekozen voor het aanstellen van een werknemer 
die zich grotendeels op KAM richtte.

Opleiding
Dat de functie van KAM-coördinator fulltime is, 
komt volgens Nijsen dan weer minder vaak voor. 
‘Je ziet vaak dat het in het bedrijf ergens aan vast-
hangt, maar dat de betreffende persoon er geen 
opleiding voor heeft gevolgd.’ Zelf volgde Nijsen 
wel een opleiding tot KAM-coördinator, iets wat 
volgens haar geen must is, maar wel bijdraagt 
aan het geheel, omdat je beschikt over bepaalde 
informatie en kennis. ‘Het is iets waar je telkens 
op teruggrijpt.’ De aanstelling van iemand die zich 
vrijwel geheel met KAM bezighoudt, vraagt om 
een investering. Boender ziet vooral voordelen. Zo 
hoef je volgens zijn zeggen nooit ‘rare capriolen’ 
uit te halen ter voorbereiding op een audit. ‘Ik heb 
nog meegemaakt dat er twee weken voor de audit 
halsoverkop allerlei formaliteiten geregeld wer-
den’, vertelt hij. ‘Bovendien kan een calculator of 
werkvoorbereider dergelijke werkzaamheden nooit 
even scherp uitvoeren als een KAM-coördinator, 
omdat de eerstgenoemde een dubbel belang 
heeft. Omdat Nijsen verder van de werkzaamhe-
den af staat, kan ze een positief-kritisch debat 
voeren.’

Nijsen heeft geen achtergrond in het groen, 
maar deed bij eerdere werkzaamheden (ze was 
onder andere werkzaam als beleidsmedewer-
ker duurzaamheid en milieu bij de gemeente 
Zederik en medewerker emissiebeheersing bij 
het Hoogheemraadschap van Delfland) wel ruime 
ervaring op met wet- en regelgeving. Daar kwam 
ze ook in aanraking met KAM-aspecten, iets wat 
volgens haar toen al haar aandacht trok. ‘Door mijn 
eerdere werk was ik gewend om regelgeving te 
lezen en was ik bekend met jurisprudentie. Maar 
tijdens de opleiding leerde ik ook andere dingen: 
hoe zet je iets op poten, hoe bereik je kwaliteit?’ 

Met de voetjes op de werkvloer
Al vroeg in het gesprek valt op dat zowel Nijsen 
als Boender automatisch lijkt te spreken in termen 
als ‘we’. Beiden reageren nuchter op deze consta-
tering. ‘Zo gaat dat hier ook’, vertelt Nijsen. ‘Ik kan 
wel zeggen: ik zit hier lekker op mijn eilandje, maar 
dan zien mensen mij de hele week niet. Dan kan ik 
wel dingen verzinnen en willen, maar uiteindelijk 
moeten die tientallen mensen die het aangaat 
het óók willen. Bovendien wil ik voorkomen dat 
mensen die mij zien, denken: oei, daar komt zij 
van de regeltjes. Dus begeef ik me bewust op de 
werkvloer, dat verkleint de afstand.’ Volgens Nijsen 
sluit dit ook aan op de nuchtere bedrijfscultuur 
bij Verheij. ‘Wat in de wet- en regelgeving staat is 
leidend; daar ben ik vrij rechtlijnig in. Maar ik zoek 
altijd een praktische insteek. Met alleen regels red 
je het niet. En dus ga ik de dialoog aan.’
‘Ik voer niet alles zelf uit, maar ben wel degene die 
de rode lijn in de gaten houdt en bijstuurt waar 

nodig.’ Volgens Nijsen kan de informatie waarmee 
ze werkt uit alle hoeken van het bedrijf komen. 
‘Dat kan iets zijn wat ik van het mt doorkrijg, maar 
ook tijdens gesprekken bij de koffieautomaat. Ook 
werknemers zijn vrij om bij mij aan te kloppen.’ 
Het is dan ook niet zo dat Nijsen eens in de zoveel 
tijd haar bevindingen rapporteert; veel meer is er 
sprake van een continu proces. ‘Dat gaat bij ons 
vaak gewoon nog onder de koffie.’ Kleine veran-
deringen of procesverbeteringen kunnen via het 
middenkader doorgevoerd worden; gaat het om 
grotere veranderingen, dan worden die in het mt-
overleg meegenomen. KAM is in elk geval een vast 
agendapunt in ieder periodiek overleg.

‘Doorgeschoten procesdenken’
Een groot deel van Nijsens aandacht gaat uit naar 
de zorg voor certificaten en de processen die daar-
mee samenhangen. Zo is ze op dit moment in de 
weer met het mvo-jaarverslag 2015, dat in april 
voor iedereen in te zien is. In december behaalde 
Verheij niveau 5 op de CO2-Prestatieladder. Nijsen 
en Boender zijn trots op deze en andere certifica-
ten die ze als bedrijf behaald hebben. Tegelijkertijd 
steken ze niet onder stoelen of banken dat ze met 
sommige certificaten een haat-liefdeverhouding 
hebben. Boender spreekt van twee soorten: cer-
tificaten naar aanleiding van intrinsieke motivatie 
en certificaten vanuit commercieel oogpunt. ‘De 
audit voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen 
(PSO) trede 3 kostte geen moeite. Dat bevestigt dat 
het al langer goed zat’, vertelt Nijsen. ‘Het is jam-
mer dat dat in zekere zin pas bevestigd wordt door 
een keurmerk.’

Op de vraag of de markt wellicht is doorgeschoten 
in het invoeren van keurmerken en certificaten, 
antwoorden beiden resoluut ‘ja’. ‘Er is sprake van 
een grote hype’, aldus Boender. En later in het 
gesprek zegt hij: ‘Sommige certificaten zijn puur 
voor de bühne.’ Nijsen: ‘Certificaten moeten onder-
scheid bieden. Maar als er certificaten zijn die vrij-
wel ieder bedrijf heeft, dan vraag je je toch af waar 
het onderscheidende karakter in zit.’ Boender: ‘Iets 
als een VCA, dat blijft van belang, omdat je daar-
mee aantoont dat je aan bepaalde veiligheidseisen 
voldoet. Maar bij sommige certificaten ligt dat 
anders. Neem het Groenkeur; toen wij dat in 2004 
als een van de eerste bedrijven ontvingen, was dat 
onderscheidend. Nu zijn er zo veel bedrijven die 
het hebben.’ Als je dan ook nog beseft hoeveel tijd 
en geld erin omgaat, kun je je afvragen wat het 
waard is. Boender noemt het ‘het doorgeschoten 
maakbaarheidsprincipe’: ‘Door certificeringen, 
wetten en regels zouden we een mooiere wereld 
krijgen. Onzin. Het gaat om intrinsieke persoonlijke 

Tessa en Wilco
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en bedrijfswaarden zoals rentmeesterschap, soci-
ale houding ten opzichte van klant en personeel 
en oog voor de samenleving. Dat kan ook zonder 
certificaten. Presenteren wij een bepaalde waarde, 
werkwijze of prestatie waar we achter staan, dan 
gaat men daar niet altijd in mee. Maar als het 
gewaarborgd is met een keurmerk, dan kan het 
ineens wel.’  

‘Ik ken grote overheidsklanten die vragen om 
CO2-Prestatieladder niveau 5, maar als je bij die 
organisatie langsgaat, zet je wel eens vraagtekens 
bij het CO2-bewustzijn van die gesprekspartner’, 

vertelt Boender. Volgens hem heerst het dubbele 
gevoel over keurmerken ook bij andere aanne-
mers en opdrachtgevers, al zal vooral deze laatste 
groep daar niet snel voor uitkomen. ‘Maar ik wil 
Tessa’s werk niet afzwakken’, grapt hij tussendoor. 
‘Vertaling in keurmerken of niet, ze doet belangrijk 
werk waar we waarde aan hechten.’ En terug naar 
de oude situatie, dat is volgens beiden onmoge-
lijk. Enerzijds houdt het systeem zichzelf in stand, 
anderzijds zijn we gewend geraakt aan keurmer-
ken en certificaten. Nijsen: ‘Het kan hooguit een 
keer gebeuren dat het te veel van het goede wordt 
en dat er in het systeem iets verandert. Het zou 

mooi zijn als opdrachtgevers niet alleen om keur-
merken vragen, maar zich bewuster gaan afvragen: 
wat wil ik hebben?’

Mannencultuur 
Varen in een mannencultuur, daar heeft ze naar 
eigen zeggen geen moeite mee. ‘Ik zit er zelfs beter 
op mijn plaats. Ik houd wel van het mannelijke 
aspect. Is er iets, dan wordt het besproken en dan 
is het daarmee klaar.’ Ze haast zich te vermelden 
dat ze toch ook echt leuke vrouwelijke collega’s 
heeft. ‘Maar een bedrijf met alleen maar vrouwen, 
dat werkt toch anders.’ Vond ze het moeilijk, hier 
een plekje te bemachtigen met een functie waarbij 
ze invloed uitoefent op het beleid? Ja, moet Nijsen 
bekennen. ‘Het heeft wel even geduurd voordat ik 
ieders vertrouwen had gewonnen. Wat ook mee-
speelt, is dat degene die zich vóór mij bezighield 
met gelijkwaardige processen, hier minder tijd 
voor had. Ik ben er vrijwel alle dagen mee bezig; 
bovendien heb ik ook enkele taken op het gebied 
van personeelszaken. Daardoor kom je gemak-
kelijk met mensen in contact. Bovendien wéét je 
als nieuweling dat je even harder moet lopen dan 
de rest.’

En welke karaktereigenschappen een goede 
KAM’mer moet hebben? ‘Nieuwsgierigheid’, zegt 
Nijsen resoluut. ‘Natuurlijk moet je wijs kunnen 
worden uit de wet- en regelgeving. Maar je moet 
vooral alles willen weten. Toen ik binnenkwam, 
was ik niet bekend met de branche. Ik dacht aan 
“een beetje schoffelen”. Als ik de interesse niet had 
gehad om me in de branche te verdiepen, had ik 
dit werk niet kunnen doen.’

Lansingerland Verheij
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Je kunt een mooie hogedruktrailer hebben die goed werk levert. Maar met technieken als SteamPLUS en WeedPLUS van Meclean wordt hij pas echt een 

multifunctioneel paradepaardje. Reinigingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen en middelen voor het overstemmen van vieze luchtjes zijn overbodig en de 

machine bespaart ook nog eens op brandstof en water. 

Auteur: Sylvia de Witt

Graffiti en kauwgom verwijderen, 
geuren weghalen én onkruid 
bestrijden met één machine! 

Bij het ontwikkelen van zijn reinigingsmachines 
richt producent Meclean de focus op de gebruiker, 
wat resulteert in uiterst functionele reinigingsma-
chines zonder overbodige elektronica of functies. 
Met de hogedruktrailers, trailerjets en trailerpacks 
kun je warm of koud water spuiten, in druk vari-
erend van 200 tot 800 bar. Een hogedruktrailer 
kan tot 1200 liter water meenemen, een trailerjet 
maximaal 500 liter en een trailerpack kun je met 

een heftruck of hijsogen oppakken. Hoe verschil-
lend ze ook zijn, op alle drie de machines kunnen 
optioneel de technieken SteamPLUS en WeedPLUS 
geïnstalleerd worden. Deze kunnen simpelweg 
worden geactiveerd met een drukknop op het 
bedieningspaneel. De gewone hogedruk/water-
functie blijft daarbij behouden. 

SteamPLUS, wat kun je ermee?
Met de SteamPLUS-techniek wordt door een com-
binatie van stoom en hogedruk een formidabele 
reinigingskracht op het te reinigen oppervlak 
gespoten. Of het nu gaat om het weghalen van 
verflagen, graffiti, atmosferische vervuiling, weg-
belijning, coatings, lijmlagen, hars, bitumen, algen, 
schimmels of het definitief verwijderen van vieze 
geuren: met SteamPLUS is dit alles te bewerkstel-
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ligen zonder chemische reinigings- of afbijtmid-
delen.

Geen beschadigingen 
Een hogedrukreiniger reinigt met water onder 
hoge druk en geeft een reinigingsresultaat door 
inslagkracht. 
‘Maar’, vertelt Coen Verhelst, algemeen directeur bij 
Meclean, ‘de grote inslagkracht van hogedrukrei-
niging geeft in veel gevallen ook schade. Je gooit 
dan als het ware water heel hard op een oppervlak. 
Hierdoor krijg je een bepaalde impact, die voor 
reiniging zorgt. Als je met water van 200 bar in een 
winkelstraat kauwgom verwijdert, dan beschadig 
je het oppervlak van de bestrating en het zand 
daartussen spuit je twee meter hoog tegen een 
winkelpui aan. Je kunt met een hogedrukreiniger 
heel effectief reinigen, maar aan de inslag kleven 
dus nogal wat nadelen. De SteamPLUS-techniek 
echter ontleent geen reinigingskracht aan inslag, 
maar reinigt door oververhitting. Stoom is tenslot-
te geen water, maar gasvormig. Een ander voor-
deel is dat deze techniek weinig water verbruikt. 
Door de hoge temperatuur verdampt bovendien 
direct een groot gedeelte van het water, waardoor 
je weinig tot geen wateroverlast hebt.’ 

Heatshock
Bij het reinigen met SteamPLUS ontstaat het 
natuurkundige verschijnsel dat heatshock heet. 
Hierbij verpulvert de vervuiling als het ware. Het 
valt in microscopisch kleine stukjes uiteen. Dat 
geldt voor elke soort vervuiling. Verhelst: ‘Als je met 
waterhogedruk kauwgom of graffiti verwijdert, dan 

kunnen de kauwgomstukjes die je van de bestra-
ting af spuit tien meter verder weer vastplakken. 
Met SteamPLUS kun je dus niet alleen zonder reini-
gingsmiddelen, maar ook hoef je daarna niet meer 
te vegen. Daarbij is het veel sneller werken en 
milieuvriendelijker. Het is eigenlijk een heel mooie, 
effectieve vinding, waarbij slim gebruik wordt 
gemaakt van de enorme energie die ontstaat als 
je van water stoom maakt. Je maakt van één liter 
water 1600 liter stoom. Die enorme expansie met 
1600 procent levert enorm veel energie. Met de 
SteamPLUS-techniek gebruiken we deze energie 
ter compensatie van reinigingsmiddelen.’

Het verschil tussen een ‘stoomfunctie’ en 
SteamPLUS 
De eerste machine met deze techniek kwam in 
2009 op de markt en is nadien doorontwikkeld tot 
een stabiele, veilige techniek.
De effectiviteit van stoom en de snelheid die hoge 
druk daaraan toevoegt, maken deze techniek 
geschikt voor het reinigen van grotere oppervlak-
ken in de openbare ruimte. Bij SteamPLUS komt 
er per minuut meer dan 10.000 liter stoom uit de 
nozzle, onder een hoge druk van tussen de 0 en 
200 bar. De kleinere stoomreinigers, waarmee je 
tegenwoordig ook thuis je glazen kunt wassen, 
werken met stoomlagedruk. Met de zogenaamde 
stoomlagedrukfunctie die je op sommige hoge-
druktrailers kunt laten installeren, is er bij gebrek 
aan druk een heel lage werksnelheid, een beperkt 
reinigingsresultaat, en krijg je bij lange na niet de 
resultaten en de snelheid die je met een stoomho-
gedruktechniek als SteamPLUS kunt behalen.’

WeedPLUS, effectief onkruid bestrijden met 
zuiver water
Met de andere optionele techniek die op de trai-
lerjet, hogedruktrailer of trailerpack kan worden 
geïnstalleerd, WeedPLUS, wordt op 100 procent 
milieuvriendelijke wijze onkruid bestreden door 
middel van oververhitting van het onkruidplantje, 
zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. En dat in 
slechts vier behandelingen per jaar.
Het hete water wordt met een gestabiliseerde tem-
peratuur van 99°C op het onkruid gesproeid, waar-
door dit binnen twee tot vijf dagen doodgaat.
Met de WeedPLUS-functie kan een oppervlak van 
maximaal 2000 m² per uur worden behandeld.

Verbod op chemie in openbare ruimte
Meclean produceert ook hogedrukreinigingsma-
chines zonder de opties SteamPLUS en WeedPLUS. 
Maar in de praktijk worden die volgens Verhelst 
weinig besteld, omdat deze technieken veel voor-
delen bieden. 
‘Een standaard trailerjet of hogedruktrailer is in 
feite niets anders dan een grote hogedrukreiniger. 
Hiermee kun je terrassen reinigen en bijvoorbeeld 
graffiti of kauwgom verwijderen, maar dan moet 
je in bijna alle gevallen ook reinigingsmiddelen 
gebruiken. Dus er is bijna altijd een combinatie 
met chemie nodig om de gewenste resultaten 
te verkrijgen. En dat verhoudt zich slecht met de 
ontwikkelingen in de markt. Steeds meer steden 
verbieden immers het gebruik van reinigings- en 
bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte.’
Dit gegeven was in 2008 voor Meclean aanleiding 
tot het ontwikkelen van de SteamPLUS-techniek. 
Het verbod op chemie werd toen al gezien als een 
toekomstig probleem voor de hogedruktrailer-
markt. Er werd nagedacht over een reinigingstech-
niek waarbij het gebruik van reinigingsmiddelen 
niet meer nodig was. Dit resulteerde in SteamPLUS. 
Later, toen in 2010 ook het verbod op onkruid-
bestrijdingsmiddelen in beeld kwam, is de 
WeedPLUS-techniek toegevoegd aan de optielijst 
van de hogedruktrailers, trailerjets en trailerpacks. 
Met het toevoegen van WeedPLUS is de oorspron-
kelijke reinigingsmachine nog multifunctioneler, 
milieuvriendelijker en kostenbesparender gewor-
den.

Kostenbesparing
Als je geen reinigingsmiddelen of bestrijdingsmid-
delen nodig hebt, hoef je ze ook niet te kopen. De 
kosten van reinigingsmiddelen en bestrijdingsmid-
delen kunnen voor een bedrijf als Haeghe Groep 
oplopen tot meer dan 60.000 euro per jaar. Dit 
betekent dus een gigantische besparing. Bij het 

Hans von Stein Coen Verhelst
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gebruik van SteamPLUS kun je daar een waterbe-
sparing van 60 procent en een brandstofbesparing 
van rond de 35 procent bij optellen. 
‘Dat is best wel spectaculair’, meent Verhelst. ‘In de 
gewone standaard hogedrukwaterstand praat je al 
gauw over een brandstofgebruik van zo’n tien liter 
per uur. Als je daar een besparing van 35 procent 
op loslaat, uitgaande van zo’n 1000 draaiuren per 
jaar, dan bespaar je ruim 3 liter brandstof per uur. 
Bij de gangbare 1000 draaiuren per jaar bespaar je 
dus 3000 liter aan brandstof.’ 

Het hele jaar door effectief
Met de SteamPLUS- en WeedPLUS-techniek wordt 
het voertuig nóg multifunctioneler, want je kunt 
bijna alle voorkomende schoonmaakacties uitvoe-
ren, variërend van onkruid bestrijden en graffiti 
verwijderen tot geuren neutraliseren. 
‘Deze multifunctionaliteit maakt dit apparaat heel 
interessant’, legt Verhelst enthousiast uit. ‘Als je 
alleen een onkruidbestrijdingsmachine koopt, 

dan kun je daarmee in het seizoen slechts onkruid 
bestrijden. Hiermee kun je echter in het seizoen 
onkruid bestrijden en buiten het seizoen graffiti, 
kauwgom en vieze geuren verwijderen. Hij is het 
hele jaar door effectief, omdat je er zo veel mee 
kunt. Dat scheelt enorm in de kosten en het is 
gewoon enorm handig om met één machine alles 
te kunnen doen.’ 

Multifunctionaliteit doorslaggevend voor 
Haeghe Groep
De klanten zijn er heel enthousiast over. Zo ook 
Hans von Stein, teammanager van Haeghe Groep, 
een bedrijf dat de verbindende schakel vormt tus-
sen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
en bedrijven en overheden in Den Haag.
Na zo’n twee jaar een trailerpack in huis te heb-
ben gehad, schafte Haeghe Groep een half jaar 
geleden een tweede hogedrukmachine aan met 
SteamPLUS-techniek: een trailerjet, deze keer. Een 
trailerjet is normaliter een compact aanhangwa-
gentje. Bij Haeghe Groep werd hij echter niet als 
aanhangwagentje geleverd, maar als een soort 
skid die in de laadbak van een pick-up is geplaatst. 
Daardoor kon het bedrijf in de stad veel flexibeler 
uit de voeten.
‘De multifunctionele mogelijkheden met 
SteamPLUS en WeedPLUS gaven duidelijk de 
doorslag voor Hans von Stein. De trailerpack wordt 
gebruikt bij de afdeling Riool en Water. Het reini-
gen van fonteinen, het schoonhouden van water-
gangen of het verwijderen van graffiti op gemalen, 
alles kan met dezelfde machine, en dat zonder 
chemie. Er zijn in Den Haag veel pompstations die 
water overpompen van de ene naar de andere 
sloot. Daar staat onkruid en dergelijke. Dat wordt 

schoongespoten. Ook hebben we hier een aantal 
vijvers met een diepte van vijf centimeter, zoals 
de siervijver op het Vaillantplein. Die heeft een wit 
betegelde bodem, die gaat veralgen doordat er 
maar een laagje water van vijf centimeter op staat. 
Die aanslag en dat vuil kunnen ook perfect worden 
schoongemaakt met die machine.’

Andere, extra opdrachten
De trailerjet wordt door Haeghe Groep vooral 
gebruikt voor het bestrijden van geuroverlast in de 
stad. De urinoirs en de verschillende plasplekken 
worden gereinigd, gedesinfecteerd en weer geur-
neutraal gemaakt, zonder toevoeging van chemi-
caliën of geurbestrijders. 
Von Stein: ‘De trailerjet is van origine een unit 
die geleverd wordt voor achter de auto op een 
aanhanger. Maar wij hebben ervoor gekozen om 
hem op een smalle, wendbare auto te zetten; dat is 
makkelijker in de stad. En in plaats van het wielstel 
hebben wij een grote watertank laten aanbrengen. 
Deze wordt, zoals dat dan heel populair heet, voor 
de poep- en piesplekken gebruikt. Bij parkeergara-
ges zijn nogal wat blinde muren met hoekjes; daar 
denken sommigen ’s avonds na het uitgaan: hier 
kan ik wel even urineren. Vooral ’s zomers is het 
heel onaangenaam om langs die plekken te lopen. 
Wekelijks worden deze plekken gereinigd.’
Von Stein is duidelijk: niet alleen dit soort plekken, 
maar bijna alles is perfect te reinigen met stoom. 
‘Voorheen hadden we geen reinigingsapparatuur. 
Wij werkten vooral veel in het groen. Maar door 
deze multifunctionele apparatuur van Meclean 
kunnen we ook andere, extra opdrachten verkrij-
gen. Zowel de trailerpack als de trailerjet beval-
len erg goed en we hebben er voldoende werk 
voor. Meclean heeft daarnaast zijn dealerschap 
uitgebreid, zodat we nu ook naar Van der Pols op 
Zuidland kunnen voor het jaarlijkse onderhoud.’

ACHTERGROND
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Scare-off bestaat uit grondpalen van bijna een 
meter lang, die ongeveer vijftig centimeter diep 
in de grond worden aangebracht. Het gedeelte 
van de paal dat boven de grond uitsteekt, ver-
spreidt een geurstof die ongewenste dieren in 
een straal van vijftien meter rond de paal op 
afstand houdt. Het product wordt op de markt 
gebracht door Plaagdierbeheersing.nu. Dit bedrijf 
was tot voor kort een onderdeel van Wolterinck 
Plaagdierbeheersing, maar opereert sinds oktober 
vorig jaar zelfstandig. 

Met de verzelfstandiging hopen de eigenaren de 
dienstverlening verder te optimaliseren en profes-
sionaliseren, vertelt Hans Olbach, die samen met 
Rico Heutinck de spil van het bedrijf vormt. Olbach 
neemt in het bedrijf de planning op zich, Heutinck 

de uitvoering van de werkzaamheden. Het jonge 
bedrijf richt zich op allerlei soorten ongedierte-
bestrijding, houtconservering, vogelwering en de 
bestrijding van insecten, knaagdieren en mollen en 
heeft sinds kort ook Scare-off in het assortiment. 
Met Scare-off speelt het in op de vraag uit de 
markt. Aanleiding was volgens Olbach de toene-
mende overlast van steenmarters, beestjes die 
in stedelijk gebied behoorlijke schade kunnen 
aanrichten, maar volgens de Flora- en faunawet 
beschermd moeten worden. Kennelijk met resul-
taat: volgens Olbach is de steenmarter bezig aan 
een flinke opmars. ‘Een paar jaar geleden zag je 
ze nog alleen in het oosten van het land, nu al 
voorbij Utrecht’, vertelt hij. ‘Steenmarters kunnen 
behoorlijke schade aanrichten. Maar omdat ze 
beschermd zijn, mogen ze niet worden gevangen. 

Wat je wel mag doen, is ze verdrijven of weren. 
Weren kun je bijvoorbeeld doen door een terrein 
af te sluiten met een gesloten hekwerk. Vaak is dit 
echter eenvoudiger gezegd dan gedaan. Scare-off 
is een manier van verdrijven; het houdt de marters 
ook weg van een bepaald gebied, maar dan door 
middel van geur.’

Samenstelling
Scare-off is een diervriendelijke methode. Het 
werkt op basis van een biologische geurstof, 
bestaande uit dierlijke oliën, azijnsubstraat, gedes-
tilleerd water en vloeibare zeep. Afhankelijk van de 
hoeveelheid die een paaltje bevat, is het goedje 
in staat om in een straal van ongeveer 15 meter 
om de paal heen ongedierte op afstand te hou-
den. Naast steenmarters houdt het ook dieren als 

Dieren kunnen een heuse plaag zijn in de openbare ruimte en bestrijding is niet altijd even eenvoudig. Het jonge bedrijf Plaagdierbeheersing.nu brengt 

naast het vaste aanbod aan bestrijdingsdiensten sinds kort Scare-off pest control op de markt. Het product bestaat uit in de aarde te planten paaltjes, 

die een geurend middel verspreiden dat ongedierte als konijnen, steenmarters, mollen en zwijnen op afstand houdt. 

Auteur: Kelly Kuenen

Scheer je weg!
Start-up zet geur in bij de strijd tegen ongewenste dieren 
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konijnen, mollen en zwijnen op afstand, evenals 
– als het gaat om een particulier terrein – de ‘kat 
van de buren’. Volgens Olbach ruiken mensen het 
product ook, maar niet in die mate dat het storend 
is, omdat het menselijk reukvermogen minder 
ontwikkeld is. Olbach beschrijft de geur als een 
asbak met kapotte sigaren; niet fris, maar ook niet 
hinderlijk. 

De mannen van Plaagdierbeheersing.nu namen 
het product op in het vaste assortiment nadat zij er 
elders mee in contact gekomen waren. In principe 
bestond het namelijk al langer. Olbach en Heutinck 
ontwikkelden het door en brachten het onder een 
nieuwe naam op de markt. De range bestaat uit 
twee productsoorten: geurpalen die voorgevuld 
zijn en na enkele maanden in zijn geheel moeten 
worden vervangen, en permanente geurpalen, 
waarvan de vloeistof kan worden bijgevuld. Deze 

zijn op hun beurt onderverdeeld in een kleine en 
grote variant. Die laatste variant heeft een grotere 
geurstraal en is volgens Olbach beter geschikt voor 
het verdrijven van grotere dieren. Het product 
bevat ook bescherming tegen bevriezing en is 
daarmee bestand tegen temperaturen tot -20°.

Kosten
Een geurstraal van vijftien meter is behoorlijk 
groot. Dat neemt niet weg dat er bij een grotere 
oppervlakte wel een aantal paaltjes geplant moet 
worden. Een pakket van zeven kleine vervangbare 
kokers kost zo’n zestig euro. ‘Maar je moet er reke-
ning mee houden dat er in veel gevallen geen dier-
vriendelijk of effectief alternatief is’, zegt Olbach. 
‘Een andere mogelijkheid voor ongediertebestrij-
ding is jagen; sommige dieren, zoals konijnen, 
mogen door een jager gevangen worden. Maar al 
is dat mogelijk, wenselijk is dat lang niet altijd. Bij 
hermelijnen bijvoorbeeld levert de jacht goede 
resultaten op. Maar dit brengt de nodige kosten 
met zich mee. Bovendien brengt het afschieten 
van dieren vooral in stedelijk gebied natuurlijk de 
nodige problemen met zich mee. Dan kun je beter 
kijken naar een alternatief.’

Natuurmonumenten
Enige tijd geleden voerde Natuurmonumenten 
een proef uit met het product, waarbij gekeken 
werd of de palen voldoende werkten om zwijnen 
op afstand te houden. Bij een drinkplaats werd 
een aantal palen geplaatst. Vervolgens werd met 
een warmtecamera het gedrag van de dieren in de 
gaten gehouden. ‘Uit de testen bleek dat de dieren 
wel kwamen drinken, maar dat ze de plek vrij snel 
daarna weer verlieten; gedrag dat ze normaal niet 
vertoonden’, vertelt Olbach. ‘Dit wijst erop dat het 

product de dieren afschrikt, zonder op een schade-
lijke manier hinderlijk te zijn.’ Volgens hem blijkt uit 
de testen dat het product ook kan worden ingezet 
op akkerlanden voor het verdrijven van grotere 
dieren. 

Volgens Olbach zijn de paaltjes al geplaatst bij 
verschillende bedrijven en op begraafplaatsen. 
Op deze laatste locatie is het product gewild, 
omdat konijntjes hier nogal eens voor overlast 
zorgen. Op het moment van spreken plaatst 
Plaagdierbeheersing.nu het product op het terrein 
van een bedrijf in Ruurlo, dat overlast ondervindt 
van marters die aan bedrading knabbelen.
De Scare-off-geurpaaltjes vragen om onderhoud. 
Willen ze hun werking behouden, dan is het 
zaak om de producten een paar keer per jaar te 
vervangen of bij te vullen. De geurverspreidende 
vloeistof gaat tot drie maanden mee. Daarom biedt 
Plaagdierbeheersing.nu de producten los aan, 
maar ook in de vorm van een onderhoudscontract. 
Dat houdt in dat de mannen eens in de drie maan-
den langskomen om de producten bij te vullen of 
te vervangen. Indien nodig wordt er eerder inge-
grepen. ‘Het voordeel hiervan is dat wij kunnen 
anticiperen op veranderingen. Als een populatie 
konijnen zich bijvoorbeeld verplaatst, kunnen we 
daarop inspelen.’

Hans Olbach Grondpaal

Omdat het reukvermogen 

van mensen minder goed 

ontwikkeld is, hebben zij 

geen last van de geur
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ING-bankier Dirk van Swaay is bij zijn bank bezig met energietransitie. Dat houdt in grootschalige projecten, waarbij bijvoorbeeld hele wijken overgaan 

op andere – vaak meer duurzame – vormen van energie. Ook privé heeft Van Swaay een uitgesproken visie op de energietransitie waar de groene sector 

voor staat. Naar zijn mening moeten we all the way gaan en moet de overheid veel directer stimuleren dat we duurzamer gaan werken.

Auteur: Hein van Iersel  

Overheid moet veel meer 
op emissie sturen 
Van Swaay: ‘Elektrisch werken in de groene branche heeft alleen maar 
voordelen’
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Ik spreek met Van Swaay af op zijn landgoedje in 
de uiterwaarden van de IJssel bij Zwolle. Het is 
prachtig weer als ik bij zijn voormalige veerhuis 
aankom. Een doodlopende weg; meteen achter de 
boerderij klotst de IJssel tegen de dijk. En dat alles 
onder een vrolijk makende winterzon. 
Van Swaay gaat meteen van start als we met een 
bak koffie in de hand uitkijken over de rivier. ‘De 
centrale vraag is hoe we in de toekomst omgaan 
met onze energie. In het verleden was het moeilijk 
om aan de energie te komen die we nodig hadden. 
We konden niet al te kritisch zijn en gebruikten 
daarom ook energie die milieuvervuilend was. 
Inmiddels is de techniek zo ver gevorderd dat dit 
niet meer hoeft en kunnen we eisen gaan stellen. 
Waarom energie gebruiken die vervuilt en ons ziek 
maakt? Op alle fronten zijn elektrische machines 
beter: als het gaat om fijn stof, NOx, CO₂-uitstoot 
en SOx.’

Hybride 
De meest logische oplossing bestaat uit accuma-
chines, maar er zijn veel meer mogelijkheden. Ook 
allerlei hybride vormen van energievoorziening 
zijn mogelijk. Hier kunnen ook verbrandings-
motoren deel van uitmaken. Het probleem bij 
verbrandingsmotoren in traditionele grasmaaiers 
of tractoren is dat deze zo veel vermogen krijgen 
als ze nodig hebben onder extreme condities. Het 
nadeel is dat deze motoren daardoor bijna con-
stant onder hun vermogen werken en daardoor 
extra vervuilend zijn op roet en Nox. Het is een 
bekend gegeven dat een motor die op deellast 
draait en dus onder zijn vermogen werkt, meer 
roet en NOx vervuiling veroorzaakt. Bij een hybride 
oplossing kun je dat technisch ondervangen door 
op piekmomenten bijvoorbeeld een een verbran-
dingsmotor bij te schakelen. 
We gaan hoe dan over op andere manieren om 
onze machines aan te drijven. Dat kan op allerlei 
manieren: met accu’s of via allerlei hybride oplos-
singen. Een aardig voorbeeld komt uit de binnen-
vaart, een sector waar je het misschien niet direct 
verwacht. Daar wordt al gewerkt met diesels die 
op hun beurt elektromotoren aandrijven. Daarmee 
wordt heel veel energie bespaard, omdat je veel 
minder verlies hebt op optimaal toerental te laten 
draaien. 

Van Swaay doceert verder: Oplossingen op basis 
van elektromotoren zijn ‘reliable, scalable en 
flexible’. Dat betekent dat je veel makkelijker dan 
vroeger motoren of accu’s bij kunt schakelen als 
je onvoldoende vermogen hebt. Een aardig voor-
beeld daarvan zijn maairobots. Deze zijn relatief 
goedkoop, makkelijk in te zetten en winnen nu al 
op het gebied van aanschaf, onderhoudskosten, 
emissie, lawaai en maairesultaat.’ 

Voor Van Swaay staat het als een paal boven water 
dat de groene sector heel snel de stap naar meer 
elektrisch aangedreven machines moet zetten. De 
voordelen daarvan zijn enorm groot: geen vervui-
ling, geen herrie en geen trillingen. 

Efficiënt
Van Swaay is als bankier geen techneut, maar heeft 
de basisbeginselen van de techniek natuurlijk wel 
in zijn hoofd zitten. ‘Een verbrandingsmotor is vele 
malen minder efficiënt dan een elektromotor per 
eenheid energie. De efficiency van een elektromo-
tor kan wel 90 procent bedragen. Bij een goede 
verbrandingsmotor is dat maximaal 20 tot 25 pro-
cent. Dat wil niet zeggen dat je met accugereed-
schappen alles kunt doen. Een akker omploegen 
lukt niet. Tenminste, nog niet. Met een elektrische 

Tesla kun je nu al 180 kilometer per uur rijden.’
Van Swaay verbaast zich daarom over het conser-
vatisme in de sector. We zouden al veel verder kun-
nen zijn in de omschakeling. ‘Als ik bijvoorbeeld 
naar een willekeurig verhuurbedrijf ga, zie ik daar 
geen enkele accumachine staan.’

Afprijzen
De beste manier om de transitie te versnellen, is 
volgens Van Swaay via het aanbestedingswapen. 
‘De overheid moet aannemers die emissieloos 
werken, belonen met extra opdrachten. Dan is de 
markt snel om.’ 
Aan de medewerkers zal het niet liggen. Van Swaay 
illustreert dat met een voorbeeld van het eigen 
landgoedje. Hij had een hovenier ingehuurd en 
had als verplichting meegegeven dat ze de heg-
gen moesten knippen met zijn eigen elektrische 
heggenschaar. ‘Aan het eind van de dag wilden die 
mensen niet anders meer.’

INTERVIEW3 min. leestijd
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Recreanten verdrijven 
de ratten
Waar deze zomer nog de ziekte van Weil heerste, is begonnen met de aanleg van een natuurspeelplaats. Uiterwaarde, een samenwerkingsverband van 

drie recreatieschappen en beheerder van Strandpark Slijk-Ewijk, heeft alle vruchtdragende bomen en struiken van het tot voor kort 'besmette' eiland 

laten verwijderen, waardoor de kans op de aanwezigheid van ratten met 80 procent is afgenomen. Daarvoor in de plaats komen nieuwe bomen en 

een natuurspeelplaats met klimmogelijkheden en sculpturen. Aannemer Hielema uit Soesterberg moet het project, dat 100.000 euro kost, eind maart 

opleveren. Hiermee moeten ook buiten het zomerseizoen bezoekers naar het strandpark gelokt worden. De natuurspeelplaats op het eiland in het 

strandpark is gratis toegankelijk. Daarnaast wordt er komend jaar strenger gecontroleerd op achtergebleven etensresten, om te voorkomen dat ratten 

opnieuw voor problemen zorgen. Afgelopen zomer liepen diverse recreanten de ziekte van Weil op, veroorzaakt door ratten, waarna het waterpark 

enkele maanden werd afgesloten. Strandpark Slijk-Ewijk is een populaire plek voor recreanten in de Betuwe en de gebieden rond Arnhem en Nijmegen.
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Journalisten, redacties, ‘de media’ – je wordt er af en toe doodmoe van. Maar ze kunnen soms ook verrekte handig zijn om een bepaalde boodschap te 

verspreiden. Samenwerken is daarom vaak een noodzakelijk kwaad. Maar hoe pak je de zaken het beste aan als je ineens een journalist aan de lijn hebt? 

NWST geeft tips en een kijkje achter de schermen. 

Auteur: Peter Voskuil

Help, ik word geïnterviewd!
Waarom geïnterviewd worden veel moeilijker is dan interviewen

Het team van NWST.
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Je komt ergens, krijgt koffie, pakt je blocnote en 
pen en kijkt op naar de overkant van de tafel. 
Daar zit de geïnterviewde. Handen over elkaar, 
afwachtend, met zo’n blik van: zeg het maar. Iedere 
journalist herkent dit beeld en weet dan dat hij een 
moeilijke middag tegemoet gaat.   

Toveren
‘Veel geïnterviewden’, zegt uitgever Alberto 
Palsgraaf, ‘denken dat journalisten kunnen toveren. 
Vooraf zijn de verwachtingen vaak hooggespan-
nen. Automatisch wordt aangenomen dat journa-
listen feilloos aanvoelen hoe de geïnterviewde het 
artikel hebben wil. Maar zo werkt het natuurlijk 
niet. De journalist schrijft op wat jij vertelt. Je moet 

je verhaal dus voorbereiden.’
Hoofdredacteur en uitgever Hein van Iersel: 
‘Tijdens interviews zeg ik vaak: “Wat jij me niet ver-
telt, kan ik ook niet opschrijven.” Als vakblad willen 
wij gelezen worden. Dat houdt volgens mij ook in 
dat een verhaal een beetje schuurt en kritisch is. Ik 
denk dat dit doorgaans ook in het belang is van de 
geïnterviewde.’ 

Lezers prikken genadeloos door mooiweerverhalen 
heen. Niemand zit volgens Van Iersel te wachten 
op een brave nietszeggende foldertekst die je na 
twee alinea's al voor gezien houdt. Een objectief 
gebrachte boodschap is vaak veel overtuigender. 
In de dagelijkse praktijk van een vakblad dat leeft 
van de samenwerking met marktpartijen kost het 
echter veel moeite iedereen daarvan te overtuigen. 
Redactiecoördinator Peter Jansen: ‘Iedereen wil dat 
we objectief en kritisch zijn. Totdat ze zelf worden 
geïnterviewd.’

Jip en Janneke
Uitgangspunt van de redactie is voor iedereen 
begrijpelijke en aansprekende verhalen te maken. 
Soms is dat ingewikkeld: een vakman die niet uit 
de branche komt, moet het blad zonder proble-
men kunnen lezen, maar tegelijkertijd moeten 
vakmensen ook niet beledigd worden of verveeld 
raken door jip-en-janneketaal.
Naast tal van freelancers heeft NWST daarvoor drie 
vakredacteuren in vaste dienst. Santi Raats stu-
deerde literatuur en journalistiek en werkte voor 
allerlei vakbladen en De Gelderlander. Sinds acht 
jaar schrijft ze voor NWST. ‘Dit werk is iedere keer 
weer anders’, vertelt ze. De geïnterviewden varië-
ren van de man op de machine tot aan directeuren 
en politici. Daar zit van alles tussenin: ambtenaren, 
adviseurs, vrijwilligers van sportclubs. Niet zelden 
kijken ze met een gekleurde blik naar de eigen 
gemeente, onderneming of club. 
Geïnterviewden beseffen volgens Raats vaak niet 
dat zij de kennis in pacht hebben. ‘De journalist 
trekt vaak tijdens het gesprek al conclusies, vat 
samen. Het is zaak daar goed naar te luisteren en 
er eventueel op te reageren met aanvullingen en 
correcties.’ 

Probeer niet alles te vertellen, maar maak keuzes. 
Treed niet te veel in detail, maar geef wel de infor-
matie die nodig is om het hoe en waarom achter 
de boodschap te begrijpen. Raats merkt daarnaast 
vaak dat het vakgebied een klein wereldje is. 
Iedereen kent elkaar. Ze heeft daarom nog een tip: 
‘Als je bang bent andere partijen te schaden, hou 
het dan bij jezelf.’

Superlatieven
Collega-vakredacteur Kelly Kuenen werkt ook voor 
alle bladen en is tevens verantwoordelijk voor 
de websites van de verschillende bladen. Zij stu-
deerde Nederlands en deed eerder al ervaring op 
bij een andere vakuitgeverij. 
Hoe zij mensen interviewt, is afhankelijk van het 
soort nieuws en het medium. ‘Vraag ik iemand naar 
specificaties van een bepaalde machine voor een 
webbericht, dan kies ik een andere aanpak dan bij 
een interview in het blad. Ik ben kritisch, probeer 
bijvoorbeeld graag beweegredenen of keuzes te 
doorgronden’, aldus Kuenen, ‘en ik prik graag door 
superlatieven heen, maar houd tegelijkertijd van 
het “gezamenlijk creëren”.’ 
Wat zou zij geïnterviewden willen meegeven? 
‘Denk goed na over wat je zegt. Ik bel liever een 
uur later terug, dan dat iemand vluchtig mijn 
vragen beantwoordt en achteraf wellicht niet blij 
is met de formulering. Als je de tijd voor elkaar 
neemt, dan komt er vaak ook een beter verhaal tot 
stand.’

Overval
Een zeker overvaleffect bij interviews hou je echter 
altijd, weet uitgever Palsgraaf. ‘We hebben bijvoor-
beeld heel veel verhalen die worden uitgesteld. 
Dan bellen we volgens afspraak drie weken van 
tevoren, maar dan blijkt het niet uit te komen. Vaak 
is het dan zo dat ze eigenlijk niet goed weten wat 
ze willen vertellen en er daarom maar voor kiezen 
het nog even uit te stellen. Onze taak is dan om die 
mensen te helpen.’  
Journalisten visualiseren artikelen vaak; ze hebben 
het artikel inclusief fotografie en kop al voor ogen. 
Geïnterviewden kunnen dat net zo goed doen en 
proberen om de redactie daarvoor te winnen. 

INTERVIEW8 min. leestijd

Hein van Iersel, 

hoofdredacteur: 

‘Ik zeg heel vaak tijdens 

interviews: ‘Wat jij me niet 

vertelt, kan ik ook niet 

opschrijven’  
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Bij het schrijven voor internet is het verloop veel 
hoger, vertelt Kelly Kuenen. Het nieuwsaanbod op 
de websites wordt zo divers mogelijk gehouden. 
Algemeen nieuws wordt in de gaten gehouden, 
maar ook voor leuke producten en nieuwe materi-
alen is volop plaats. In het algemeen wordt vakspe-
cifieke informatie het beste gelezen. Absolute 
toppers zijn fusieberichten en – helaas maar waar 
– faillissementen.  Bij het vullen van de websi-
tes met berichten heeft Kuenen hulp van junior 
vakredacteur Janneke de Wit, vers afgestudeerd in 
communicatie- en informatiewetenschappen. Haar 
gemiddelde productie ligt op zo’n tien stukken per 
dag. Schrijven voor internet betekent kort en bon-
dig zijn, met veel vetgedrukte kopjes ertussen om 
de aandacht steeds opnieuw te prikkelen. 

De Wit: ‘Schrijven voor internet heeft het grote 
voordeel dat je meteen beloond of gestraft wordt. 
Je ziet direct of een artikel goed aansluit als het 
veel gelezen wordt. Google Analytics en het con-
tent management systeem van NWST zijn daarbij 
belangrijke hulpmiddelen.’ 

Spammen
Input voor de sites en bladen wordt onder meer uit 
persberichten gehaald. Die druppelen via de mail-
box de hele dag door binnen. 
‘Insturen loont altijd’, tipt operationeel manager 
Peter Jansen. Van bijna elke bericht wordt mini-
maal ‘n webbericht gemaakt. Desondanks zijn 
marktpartijen in de praktijk nogal terughoudend. 
Die hebben de neiging zelf al te beoordelen of iets 

interessant is of niet. Mijn advies is echter: opstu-
ren die handel; dan komt het wel goed.’ Palsgraaf: 
‘Spam ons maar!’

Kuenen: ‘Ik vind het fijn als geïnterviewden een 
proactieve houding hebben: zelf nogmaals contact 
opnemen, extra informatie of foto’s aanleveren. 
Natuurlijk beslissen wij als redactie uiteindelijk 
hoe iets geformuleerd wordt en wat er wel of niet 
geplaatst wordt, maar input is altijd welkom.’

Nalezen
Als een verhaal dan klaar is, volgt vaak nog het 
stadium van het nalezen. Journalisten stellen 
daaraan vaak twee eisen. Controleren op feitelijke 
onjuistheden (klopt alles?) en een tijdige reactie. In 

TIEN GOUDEN TIPS
1. Journalisten toveren zelden. Wat jij vertelt, 
   is het verhaal.
2. Bereid je voor. Wat is de boodschap die je 
    wilt uitdragen?
3. Neem de tijd om je verhaal te doen; laat je 
   niet overvallen. 
4. Doe je verhaal in hoofdlijnen. Zorg voor 
    enkele oneliners. 
5. Jij hebt de kennis in pacht. Niet de 
    journalist, die vat samen. 
6. Verlies je niet in technische details (mensen 
    lezen over mensen).
7. Teksten nalezen is geen probleem. Maar 
    weet wat je positie is. 
8. Denk niet te snel: ‘dat weet iedereen al van 
    mijn organisatie’.
9. Help met goed illustratiemateriaal; het is in 
    je eigen belang.
10. Praat niet off the record, maar probeer wel
      vrijuit te spreken.

Alberto Palsgraaf, uitgever: 

‘Iedereen leest graag hoe 

groen het gras bij de 

buurman is. Wees dan de 

buurman’ Lieke van de Weijde, client services.

Uitgever Alberto Palsgraaf (l) in overleg met Peter Jansen.
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de praktijk grijpen veel geïnterviewden dit stadium 
aan om meningen 180 graden bij te stellen, allerlei 
maren en mitsen toe te voegen en hele stukken 
tekst te schrappen, terwijl alles exact op lengte 
geschreven is. Soms duurt het ook nog eens dagen 
voordat er überhaupt een reactie komt, terwijl 
journalisten bijna altijd strakke deadlines heb-
ben. Omdat het nalezen van een tekst op feitelijke 

onjuistheden hooguit twintig minuten duurt, han-
teren gevestigde kranten en bladen daarbij soms 
een strenge regel: geen reactie binnen de gestelde 
deadline geven, betekent dat de geïnterviewde 
het kennelijk niet belangrijk genoeg vindt om te 
reageren. 
NWST gaat daarbij iets genuanceerder te werk. Van 
Iersel: ‘Iets zeggen in een interview is een, maar als 

je het daarna zwart op wit terugleest, is het toch 
net iets anders. Ik neem altijd ruim te tijd voor een 
discussie over een concepttekst. Maar ik ben soms 
wel wat strenger voor de directeur van een groot 
bedrijf dan voor een eenpitter die nog nooit con-
tact met de pers heeft gehad.’

Van Iersel legt de geïnterviewde vaak uit wat zijn 
belang is bij een goed journalistiek verhaal en 
waarom bepaalde zaken extra aandacht krijgen. 
‘Dat is geen sensatiezucht – ook al wordt dat wel 
eens als zodanig gezien – maar een doodnormale 
journalistieke praktijk. Als wij bepaalde citaten 
gebruiken of zaken benadrukken, moet dat altijd 
tot doel hebben het achterliggende verhaal dui-
delijk te krijgen. IK neem graag de tijd om geïnter-
viewden te overleggen over de opzet van een arti-
kel. Maar een ding moet duidelijk zijn. Uiteindelijk 
bepalen wij of we iets publiceren. ‘

Santi Raats: ‘Feitelijke onjuistheden – dus wat niet 
klopt – haal ik sowieso uit de tekst. Over opmer-

Kelly Kuenen, vakredacteur: 

‘Ik bel liever een uur later 

terug, dan dat iemand 

vluchtig mijn vragen 

beantwoordt’

Marie Cecile Oosterhout, 

vormgever: ‘Foto’s kunnen 

beter, ja. Maar goed, ik 

weet dan weer niet hoe je 

een boom moet snoeien’

Hoofdredacteur Hein van Iersel in overleg met vakredacteur Janneke de Wit.
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kingen over stijl en opbouw denk ik na. Ook bij alle 
andere punten laat ik de opgemaakte opmerkin-
gen meewegen. Maar ik hou wel zelf de regie in 
handen.’

Alberto Palsgraaf: ‘De best gelezen verhalen zijn 
toch vaak de human interest-verhalen. Neem bij-
voorbeeld een onkruidmachine. Heel leuk om te 
vertellen dat het apparaat zes pk en zeven wielen 

heeft, maar het verhaal hoe dat ding ontstaan is, 
het anekdotische, doet het vaak beter. Klanten rea-
liseren zich dat niet altijd. We vinden het allemaal 
mooi om te lezen hoe groen het gras bij de buur-
man is. Wees dan de buurman.’  
Peter Jansen: ‘Wij willen gewoon een goed blad 
maken.’ 

Jansen is als operationeel manager de leidingge-
vende spil op de redactie. Hij geeft opdracht arti-

kelen te schrijven, brieft freelancers en houdt in de 
gaten of alles op tijd binnen en publicatieklaar is. 
Het hele proces van inhoud en opmaak ligt op zijn 
bordje. Hij doet dat voor vijf titels tegelijk, die alle-
maal zes tot acht keer per jaar verschijnen. Met alle 
eenmalige uitgaven erbij rollen er bijna elke week 
een of meerdere bladen van de pers.  

Groen = geel
NWST is bezig met een nieuwe vormgeving. 
Vormgever Marie Cecile Oosterhout heeft die in 
overleg met Van Iersel ontwikkeld. Oosterhout: ‘De 
bladen worden frisser, met meer wit.’ 
Een sleutelrol bij elk artikel speelt het illustratie-
materiaal. Is het beeld – en met name de hoofdil-
lustratie – goed, dan is de tekst uitnodigend om te 
lezen. NWST is daarbij vaak afhankelijk van wat er 
aan fotomateriaal aangeleverd wordt. Regelmatig 
komt het voor dat foto’s onscherp, te donker of te 
laag van resolutie zijn. ‘Dan wordt er snel wat van 
internet geplukt, terwijl er tegenwoordig met iPho-
nes al heel acceptabele foto’s te maken zijn’, vertelt 
Oosterhout. Dan zegt ze, met enige relativering: 
‘Maar goed, ik weet dan weer niet hoe je een boom 
moet snoeien.’

Omdat het steeds drukker wordt en de zaken goed 
gaan, wordt er vaak tegen de deadline aan gewerkt 
(of soms zelfs iets eroverheen). Dan is het stressen 
om op tijd naar de drukker te gaan. De indeling 
van het blad wordt bepaald, de laatste nieuwtjes 
en advertenties worden nog toegevoegd. Van 
Iersel bemoeit zich op die momenten intensief met 
de bladen. Niets ontsnapt aan zijn oog. Het blad 
gaat pas weg als hij zijn akkoord geeft. 

Uitgever Alberto Palsgraaf is ondertussen verant-
woordelijk voor de verkoop. Redactioneel heeft hij 

een zogeheten antennefunctie – hij komt op veel 
plaatsen en signaleert interessante onderwerpen 
om over te schrijven. ‘Ik zorg dat het netwerk gro-
ter wordt. Journalisten cirkelen vaak in hetzelfde 
netwerkje rond.’ 
Palsgraaf heeft sinds december hulp bij de acqui-
sitie. Rik Groenewegen is aangenomen als junior 
accountmanager in de binnendienst. Volgens 
Groenewegen heeft het werken voor special 
interest-bladen een bepaalde charme. ‘Laatst was er 
een klant die mij zelfs bedankte voor het plaatsen 
van een advertentie. Dat heb ik tot nu toe nog ner-
gens anders meegemaakt.’
Groenewegen heeft bij een aantal andere uitge-
verijen gewerkt en kan zodoende de vergelijking 
maken. Wat hem opvalt, is de prettige sfeer die in 
de sector hangt: ‘Natuurlijk wordt er hard gewerkt 
in de sector, maar er lijkt toch meer respect voor de 
ander dan in veel andere sectoren.’

De ruggengraat van NWST wordt gevormd door 
officemanager Lieke van de Weijde, eventma-
nager Ilse Kuipers en ten slotte administrateur 
Harry Heijmans. Zij regelen zaken als facturen, de 
invulling van de partnerschappen, congressen, 
abonnementen, traffic (binnenhalen advertenties) 
en websitebeheer. Lieke van der Weijde is vooral 
verantwoordelijk voor de contentpartners van 
NWST.  Het woord adverteerder is bij NWST inmid-
dels een verboden woord. Van der Weijde: ‘Onze 
partners investeren veel geld bij ons en mogen 
dan verwachten dat wij hen ook actief bijstaan om 
hun boodschap naar buiten te brengen.’ Van der 
Weijde beheert daarom onder andere een agenda 
waarin de redactie bijhoudt hoe vaak partners wor-
den gebeld. Doel daarvan is ontwikkelingen in de 
markt die niet als persbericht worden opgestuurd, 
op de website te krijgen.

Terwijl Van der Weijde voornamelijk druk is met de 
partners van NWST, heeft Ilse Kuipers de verant-
woordelijkheid voor de events. Het organiseren 
van een event lijkt heel makkelijk, maar is vaak 
lastiger dan het samenstellen van een magazine 
of website. Kuipers: ‘Op een congres moet alles 
samenkomen. Voldoende bezoekers, vooral ook 
met het juiste profiel, in combinatie met een goede 
locatie en als laatste natuurlijk een goed verhaal en 
een soepele logistiek.’

Ilse Kuipers, eventmanager: 

‘Mensen zijn vaak 

supergeïnteresseerd in wat 

sprekers en bedrijven op 

onze evenementen 

vertellen’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5663

Santi Raats, vakredacteur.
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De Wave-methode bestrijdt alle soorten onkruid, 
algen en mos met behulp van thermische onkruid-
bestrijding. 

Sensor Serie 2.0
Huurwave heeft nu, naast de Huurwave Sensor 
Serie 1.0, de nieuwe Sensor Serie 2.0. Deze nieuwe 
Wave Sensor Serie heeft nog meer capaciteit dan 
zijn voorganger 1.0. De nieuwe Sensor Serie is 
eveneens gebouwd op een Holder-werktuigdrager, 
met maar liefst een capaciteit aan heet water 
afgifte van 34 liter per minuut. Hij heeft een werk-
bak van 160 centimeter, met sensor gestuurde 
kleppentechniek. 

De Huurwave Sensor Series 2.0 is zeer geschikt 
voor onkruidbestrijding op elementverhardingen 
en overige (half )verhardingen. De machine is 
breed inzetbaar met een hoog rendement. Ook 
onkruidbeheersing langs gevels, hekwerken en 
obstakels kun je er moeiteloos mee bestrijden. Hij 
is standaard voorzien van een extra handlans en is 

daarmee erg gebruiksvriendelijk.
De werktuigdrager heeft een rijsnelheid van 
maximaal 25 kilometer per uur. Hij heeft ook een 
compacte oppervlaktewaterpomp en achteruitrijd-
camera ingebouwd.

Wave High Serie
Naast deze twee top onkruidbestrijders heeft 
Huurwave de Wave High Serie. Deze machine is 
met twee man te bedienen en is flexibel inzetbaar, 
voornamelijk ideaal voor het bewerken van kleine-
re oppervlakten en voor het werken rondom obsta-
kels en langs gevels. Deze machine is gebouwd op 
een aanhangwagen, zodat hij breed inzetbaar is 
voor hoveniers en groenvoorzieningsbedrijven. 

Over Huurwave
Huurwave is een gespecialiseerde machinever-
huurder op het gebied van onkruidbestrijdings-
techniek volgens de Wave-methode. Alle machines 
worden verhuurd inclusief onderhoud en service-
dienst. De machines worden op locatie afgeleverd 

en de gebruiker krijgt daarna een uitgebreide 
werkinstructie. De machines zijn te huren vanaf 
één week en uiteraard ook voor een langere peri-
ode.

De Sensor Serie 1.0 is te huren vanaf 2500 euro per 
week. De High Serie is te huren vanaf 850 euro per 
week. Vraag vrijblijvend naar de exacte weektarieven.

Bultemansweg 2a
7156 NP Beltrum
0544 - 482122
info@huurwave.nl
www.huurwave.nl

Huurwave verhuurt vanaf nu ook de 
geheel nieuwe Sensor Serie Wave 2.0!
Gespecialiseerde onkruidbestrijder verhuurt thermische Wave-machines

Chemische onkruidbestrijding (DOB) is na medio dit jaar verboden op verhardingen. De Wave bestrijdt onkruid alternatief, met heet water (thermische 

methode). Maar aangezien het bij sommige bedrijven beter in hun strategie past om een machine uit de Wave-lijn op projectbasis in te zetten in plaats 

van aan te schaffen, biedt Huurwave, onderdeel van Wolterinck b.v., Wave-machines aan op flexibele huurbasis.

ADVERTORIAL
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Integrale onkruIdbestrIjdIng volgens 

‘de Punt Methode’
de juIste MachIne oP de juIste Plek en coMbIneer!

geen gIf Meer nodIg!

•	 ‘de Punt Methode’ Is goedkoPer dan sPuIten  

als je alles eerlIjk Meetelt!

•	 goed toePasbaar Met Inzet sW-MedeWerkers  

en Mensen Met een afstand tot de  

arbeIdsMarkt (sroI).

•	 geen resIstente soorten en nIet WeersgevoelIg.

• co² neutraal
• geen fossiele 

brandstof meer 
zoals lPg

• gebruikt bio-
massa om mee 
te ‘branden’

• voor groot- 
schalig werk

• 5x per jaar  
strak gestoken  
grasrand

• geen afval- 
kosten

• lagere veeg- 
kosten

• reinigende  
werking

• co² neutraal
• elektrisch rijden
• geen fossiele 

brandstof meer 
zoals diesel,  
maar biomassa

• heet water 98c

• geen overlast,  
herrie /stof

• eenvoudige  
techniek

• voor kleinschalig 
werk

• dulevo 5000 d
• euro 5 met  

adblue
• super fijnstof- 

filters
• heel zuinig met 

waterverbruik
• razend snel

RED KaNT BRaNd STEKER®

MaChiNaal vEGEN



87www.stad-en-groen.nl

-

Chroomstraat 1d • 3067 GN  Rotterdam • Telefoon: (010) 420 60 26 • E-mail: info@groen-puntbv.nl • www.groen-puntbv.nl

Integrale onkruIdbestrIjdIng volgens 

‘de Punt Methode’
de juIste MachIne oP de juIste Plek en coMbIneer!

geen gIf Meer nodIg!

•	 ‘de Punt Methode’ Is goedkoPer dan sPuIten  

als je alles eerlIjk Meetelt!

•	 goed toePasbaar Met Inzet sW-MedeWerkers  

en Mensen Met een afstand tot de  

arbeIdsMarkt (sroI).

•	 geen resIstente soorten en nIet WeersgevoelIg.

• co² neutraal
• geen fossiele 

brandstof meer 
zoals lPg

• gebruikt bio-
massa om mee 
te ‘branden’

• voor groot- 
schalig werk

• 5x per jaar  
strak gestoken  
grasrand

• geen afval- 
kosten

• lagere veeg- 
kosten

• reinigende  
werking

• co² neutraal
• elektrisch rijden
• geen fossiele 

brandstof meer 
zoals diesel,  
maar biomassa

• heet water 98c

• geen overlast,  
herrie /stof

• eenvoudige  
techniek

• voor kleinschalig 
werk

• dulevo 5000 d
• euro 5 met  

adblue
• super fijnstof- 

filters
• heel zuinig met 

waterverbruik
• razend snel

RED KaNT BRaNd STEKER®

MaChiNaal vEGEN

Telefoon op de redactie: Eimert Kleinloog van Stierman de Leeuw aan de lijn. Of wij het interessant vinden een gebruikerstest te doen met een ketting-

zaag van Ego. Natuurlijk is dat een goed idee. Hoofdredacteur Hein van Iersel is gestraft met een grote tuin en heeft door pure onkunde jaren geleden al 

zijn Husqvarna kettingzaag naar de andere wereld geholpen. Genoeg klussen dus waar deze accuzaag zijn ketting in kan zetten. 

Auteur: Hein van Iersel 

Semiprof met de ambitie 
om bij de big boys te horen
Gebruikerstest Ego kettingzaag 

Stierman de Leeuw verkoopt sinds ongeveer een 
jaar semiprofessionele accumachines van het merk 
Ego, en is daar naar eigen zeggen redelijk suc-
cesvol in. Deze machientjes zijn net te duur voor 
de doe-het-zelvers als Praxis en Gamma, maar ook 
duidelijk een tree lager dan de eredivisie waar 
merken als Husqvarna, Pellenc, Stihl en Dolmar de 
scepter zwaaien. Veel van die merken kwamen de 
afgelopen jaren al met accuzagen, waarvoor veel 
animo is. Het nadeel is wel dat accumachines op 

dit moment nog relatief duur zijn, en daar scoort 
Ego een punt. Een professionele boomverzorger 
zal waarschijnlijk niet snel met een Ego aan de slag 
gaan, maar er zijn tal van beroepsgroepen in het 
groen die maar af en toe een kettingzaag nodig 
hebben en voor deze mensen is het wellicht wel 
een prijsgunstige oplossing. 

Allereerst de machine. Ik vind hem persoonlijk niet 
mooi. Hij ziet er – naar mijn mening – niet uit zoals 

een standaard-kettingzaag eruit moet zien. Dus 
geen felle signaalkleuren in oranje of rood, maar 
een beetje saai grijs met mintgroene accenten. 
Ook qua vormgeving ben ik niet meteen een fan, 
maar is dat allemaal belangrijk? Nee, natuurlijk 
niet. 

Het klaarmaken van de machine is kinderspel. Je 
prikt de accu in de lader en de ingebouwde koe-
ling van de accu begint meteen te zoemen. Ik kan 
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TECHNIEK

me niet voorstellen dat dit nodig is, half december, 
bij mij in een onverwarmde schuur. Maar toch. Ook 
de rest van het monteren wordt duidelijk geïllu-
streerd in het boekje. 

Gebruik 
Ego gaat duidelijk voor de amateur. Het loshalen 
van de kap en het spannen van de ketting kan 
allemaal zonder gereedschap. Voor een niet-profes-
sionele gebruiker als ik zijn dat belangrijke zaken, 
zeker wanneer je buiten of in het bos bezig bent. 
En nu het belangrijkste. Kun je ermee werken en 
wat is de capaciteit? De kettingzaag is in de kerst-
vakantie gedurende drie of vier dagen ingezet 
voor tal van klussen en klusjes, zoals het knotten 
van wilgen, het kort maken van brandhout en het 
uitdunnen van een bosje. Nadeel van een accu is 
natuurlijk dat je niet direct kunt bijvullen, maar de 
accu aan de lader moet leggen. Dat duurt onge-
veer een uur. Met de snellader, die ik bij de test niet 
tot mijn beschikking had, zou dat sneller moeten. 
Volgens het boekje twintig minuten voor de klein-
ste accu en veertig voor de 4 AH accu. 
Bij het knotten van de wilgen valt op dat de ketting 
makkelijk van het blad af loopt. Dan merk je het 
grote voordeel dat alles zonder gereedschappen 
los te halen is. Als je daar een beetje aan gewend 
bent, blijkt dit overigens ook een kwestie van wen-
nen aan de machine en vooral ook de ketting strak 
genoeg zetten. 

Zware bomen heb ik er niet mee geveld. Dat stond 
niet op de to-dolijst van de afgelopen kerstvakan-
tie, maar zou waarschijnlijk geen probleem moeten 
zijn. Gesteld natuurlijk dat de boom in kwestie 
niet te dik is voor het relatief kleine zaagblad van 
35 centimeter. Grotere zaagbladen zijn op de Ego 
niet te leveren. Ook levert het bedrijf geen andere 

types kettingzagen. Die komen er overigens wel 
aan. Vanaf maart 2016 komt de CS1600E op de 
markt. Bijna even duur, kettingsnel van 13,5 m/s, 
bladlengte van 40 centimeter en met 1600 W iets 
meer vermogen. 
Het weinige dat ik vroeger geleerd heb over ket-
tingzagen, is dat je iedere keer bij het bijvullen ook 
het zaagoliereservoir moet bijvullen. Die routine 
verdwijnt natuurlijk bij een accumachine. Maar de 
machine is gelukkig beveiligd en die ene keer dat 
ik het reservoir niet tijdig bijvul, houd de machine 
gewoon op met werken. Met een beschaamd 
gevoel vul ik het reservoir bij en de machine werkt 
weer. Als een zonnetje.

Ander materieel 
De kettingzaag werd geleverd in combinatie met 
een bladblazer. Net als bij de andere merken kun je 
de accu snel overklikken van de zaag op de blazer. 
Alleen al voor dat gemak zou je nooit meer een 
benzine-aangedreven machine willen. De bladbla-
zer is goed en handig, maar ook niet meer dan dat. 
Hij heeft duidelijk niet de power van de Husqvarna 
multifunctional die ik normaal gebruik, maar is 
sterk genoeg om de natte stoep achter mijn huis 
bladvrij te maken.

Eindoordeel 
Een hovenier of groenvoorziener die maar af en 
toe wat hout moet zagen, kan met deze machine 
prima uit te voeten. De zaag is robuust, sterk 
genoeg, makkelijk te onderhouden en goed bevei-
ligd tegen onoordeelkundig gebruik. Kortom: een 
aanrader.

SPECIFICATIES EGO KETTINGzAAG
• 56 V lithium-ionaccu
• Onderhoudsvrije borstelloze motor
• 35 cm Oregon kettinggeleider met Oregon 
  zaagketting
• Kettingsnelheid 12 m/sec
• Ketting spannen zonder gereedschap
• Voorzien van de gebruikelijke veiligheids-
  systemen
• Gewicht zonder accu 3,76 kg, met accu 5 kg
• Drie verschillende accu’s leverbaar 
• 56 V Lithium-ion 2,0 Ah accu € 99
• 56 V Lithium-ion 4,0 Ah accu € 199
• 56 V Lithium-ion 6,0 Ah accu € 299
• Consumentenprijs (exclusief accu) € 279

3 min. leestijd

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5664
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Inmiddels is Boomrooierij Weijtmans nationaal en 
internationaal actief en heeft meer dan 25 mede-
werkers in vaste dienst. Naast goed opgeleide 
boomrooiers, chauffeurs en machinisten beschik-
ken zij over negen European treeworkers en twee 
tree technicians om te verzekeren dat elke rooi- en 
snoeiklus een honderd procent tevreden klant 
oplevert. Voor het gewenste eindresultaat voorzien 
de tree technicians u van goede adviezen.

Daarnaast wordt gewerkt met een vaste groep 
zzp-ers van 50 personen. Met zo’n flexibel aantal 
medewerkers kan ook tijdens het broedseizoen het 
werk in goede banen geleid worden.

Tevens zijn twee treeworkers in opleiding, zijn zij 
gecertificeerd leerbedrijf en leiden ze mensen op. 
Zo blijven zij investeren in de toekomst en laat 
men zien dat ze meer doen dan alleen bomen 
rooien.

Voorop in Nederland
In het kader van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen werken zij samen met SW-bedrijven 
ten behoeve van Social Return. Boomrooierij 
Weijtmans is de eerste boomrooierij in Nederland 
die de CO2 Footprinttrede 3 heeft behaald. De 
motoren van de mobiele kranen en tractoren 
voldoen aan de Tier 3B norm. Zij lopen voor op 

de wetgeving, het merendeel van de voertuigen 
heeft reeds een Euro VI motor en voor inzet in de 
binnenstad beschikken zij over Silent uitgevoerde 
Euro VI auto’s.

Uniek in de Benelux zijn hun telescoopkranen. 
Dit zijn doordachte en innovatieve boomrooi-
machines, waarmee men tot een hoogte van 32 
meter takken vast kunnen pakken en afzagen. Eén 
man kan zo de complete boom, in delen of in zijn 
geheel, zonder klimmers, veilig en gecontroleerd 
rooien. Zien is geloven!

Boomrooierij Weijtmans: meer 
dan bomen rooien
Boomrooierij Weijtmans bestaat al vanaf 1800 en sindsdien zijn zij al 6 generaties actief in het rooien van bomen. Het bedrijf is nog altijd volop in bewe-

ging met een gezonde kijk op de toekomst.
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Meer dan bomen rooien
Boomverzorging is een specialisme dat veel kennis 
vraagt. Elke boom heeft regelmatig onderhoud 
nodig. Boomrooierij Weijtmans heeft de juiste 
mensen in huis om uw bomen of bosgebied vak-
kundig te onderhouden. 

Boomrooierij Weijtmans is gecertificeerd iepen- en 
kastanjeverwijderaar. Door uw zieke of aangetaste 
bomen op de juiste manier door ons te laten 
verwijderen en verwerken, is onnodige verdere 
verspreiding van ziektes te voorkomen. U kunt 
Weijtmans ook inschakelen voor controle op 
Masaria (bij platanen) en het verwijderen van kas-
tanjes met bloedingsziekte.

Nadat een boom gerooid of gekapt is, is het werk 
nog niet gedaan. Wat achterblijft is de boom-

stronk en wortels, ook wel de stobben genoemd. 
Boomrooierij Weijtmans heeft de juiste apparatuur 
om afdoende en efficiënt de boomstronk te ver-
wijderen. 
U kunt bij Boomrooierij Weijtmans ook terecht voor 
het afvoeren van snoeihout, blad en stamhout. 
Ook voor inkoop van (stam)hout langs wegen of 
koop op stam uit bospercelen en voor de verkoop 
van hout bent u bij Weijtmans aan het juiste adres.
Boomrooierij Weijtmans investeert ook in een 
economische toekomst: biobased economy. Zo 
leveren wij o.a. houtchips aan locale centrales voor 
de ontwikkeling van groene producten.

De opdrachtgevers van Boomrooierij Weijtmans 
bestaan uit particulieren, bedrijven, instellingen, 
gemeentes en de overheid. 

Boomrooierij Weijtmans is een SBB gecertificeerd 
opleidingsbedrijf. Zo blijven ze op de hoogte 
van de nieuwste inzichten en werkmethoden. 
Erbo erkend, VCA**, NEN, ISO 9001, PEFC, FSC en 
Groenkeur gecertificeerd.

Wanneer u gaat voor zekerheid en het voordeel 
van jarenlange ervaring met professionele opgelei-
de medewerkers, hoeft u niet langer verder te zoe-
ken. Natuurlijk komt Boomrooierij Weijtmans graag 
bij u langs om de situatie en eventuele obstakels 
vakkundig te beoordelen.

ADVERTORIAL

Boomrooierij Weijtmans BV
Kreitenmolenstraat 175
5071 BD  Udenhout
Tel. 013-511 1483
Fax 013-511 4373
algemeen@weijtmans.nl
www.boomrooierijweijtmans.nl
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Gereedschap dat wordt aangedreven met een 
accu, is al jaren verkrijgbaar. Maar voor het zwaar-
dere, professionele werk was het niet echt geschikt. 
Toch bieden merken als onder meer Pellenc, Ego, 
Husqvarna en Stihl tegenwoordig een heel scala 
aan producten die door een accu van vermogen 
worden voorzien. Andre Kors van Stierman de 
Leeuw is erg enthousiast over de laatste generatie 
accu-aangedreven gereedschap. De markt is echter 
nog verdeeld, ondanks het feit dat gemeenten in 
bestekken steeds vaker voorwaardes opnemen die 
het gebruik van accu-aangedreven gereedschap 
moeten stimuleren. Stad & Groen legde Kors een 
paar stellingen voor, om te peilen of gereedschap 
dat wordt aangedreven door een accu voor de 
groene sector wel de juiste oplossing is. 

‘Accu-aangedreven gereedschap is niet krachtig 
genoeg voor het professionele werk’
‘De lithium-ionbatterijen die worden gebruikt in 
de accu zijn bijzonder krachtig. Het rendement en 
het koppel van een elektrisch aangedreven motor 
zijn vergeleken met een verbrandingsmotor onge-
kend hoog. Het motorvermogen van gereedschap 
van het Franse Pellenc, bijvoorbeeld, varieert van 
1200 tot 2000 Watt. Dat zijn krachten en vermo-
gens die het hobbyniveau overstijgen en die ook 
professionele groenbedrijven in staat stellen om 
accu-aangedreven gereedschap in te zetten voor 
het uitvoeren van hun werkzaamheden. De 56 volt-
accu’s die Ego gebruikt, geven een vermogen dat 
gelijk is aan dat van een verbrandingsmotor of dit 
zelfs overtreft.‘

‘Accu’s hebben onvoldoende vermogen voor 
langdurig gebruik’
‘Het hangt af van de werkzaamheden hoelang een 
accu meegaat. Maar doorgaans hebben de accu’s 
voldoende energie om de werkzaamheden te ver-
richten. Pellenc biedt bijvoorbeeld accu’s met vol-
doende vermogen om sommige gereedschappen 
de hele dag te kunnen voeden. Het opladen van 
zo’n accu duurt slechts zes uur en kan dus ’s nachts 
worden gedaan. En een volle accu van de Ego-
grasmaaier mag dan misschien maar 45 minuten 
meegaan, maar dat is wel voldoende om zo’n 800 
m2 te maaien. Dankzij de bijgeleverde sneloplader 
van deze maaier is de accu binnen 30 minuten 
weer opgeladen. Als je twee accu’s hebt, kun je dus 
ongestoord verder maaien terwijl de andere accu 
wordt opgeladen. Ook de vrees dat accu’s snel hun 
kracht verliezen wanneer ze regelmatig worden 
gebruikt, is ongegrond. Accu’s moeten juist veel-

De nieuwste generatie accugereedschap is ook geschikt voor professionals in de groene sector. Toch bestaan er de nodige vooroordelen omtrent dit 

soort gereedschap. Stad & Groen sprak met Andre Kors van Stierman de Leeuw om meer duidelijkheid te krijgen over dit gereedschap. 

Auteur: Guy Oldenkotte

De stille revolutie
Mythes omtrent accu-aangedreven gereedschap ontkracht 
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vuldig worden gebruikt om in optimale conditie te 
blijven. Wij bezochten onlangs een gemeente die 
gebruikmaakt van accu-aangedreven bladblazers. 
Ze hadden een accu die maar liefst 2400 keer was 
geladen. Het vermogen was wat teruggelopen, van 
990 Watt per uur in nieuwe conditie naar 670 Watt 
per uur. Dat is echter nog voldoende om de blad-
blazer goed te kunnen gebruiken.’

‘De kwaliteit van accu’s laat te wensen over’
‘Ik heb me wel eens laten vertellen dat 95% van 
de batterijen bij Panasonic vandaan komt. Maar 
dat wil niet zeggen dat alle accu’s en batterijen 

hetzelfde zijn. Integendeel. Ego, bijvoorbeeld, 
heeft een accu waarvan de cellen in een U-vorm 
gebogen zijn. Daarnaast is iedere afzonderlijke cel 
voorzien van een koelring. Zo wordt de warmte 
van de accu beter afgevoerd. Dat komt de kracht, 
de autonomie en de levensduur van de accu ten 
goede. Pellenc maakt weer gebruik van ternaire 
lithium-ionbatterijen waarvoor nikkel, mangaan 
en kobalt wordt gebruikt. De accu’s zijn voorzien 
van een elektronische controller die overbelasting, 
oververhitting, overladen en diepte-ontlading 
moet voorkomen. Veel zal uiteindelijk afhangen 
van hoe men met de accu omgaat. Om langdurig 

plezier te hebben van accu’s, dienen ze regelmatig 
geladen en ontladen te worden om hun kwali-
teitsautonomie te garanderen. Ook de wijze van 
opslag in het laagseizoen is belangrijk. De accu 
moet volledig zijn opgeladen, voordat deze wordt 
weggelegd tijdens het laagseizoen. Het beste is de 
accu’s op te slaan in een ruimte met een tempera-
tuur van rond de nul graden. Laden in een ruimte 
met temperaturen onder de -5 graden is schadelijk 
voor de accucel. Gebruik tijdens vorst is geen enkel 
probleem, al zal de autonomie iets afnemen.’

‘Om voldoende kracht te leveren moeten accu’s 
groot en dus zwaar zijn’
‘Ook hiervoor geldt: welke accu men moet 
gebruiken, hangt sterk af van de werkzaamheden 

Vrijwel al het gereedschap voor de groene sector heeft een variant die met accu’s wordt aangedreven.

5 min. leestijd TECHNIEK

Het rendement en het 

koppel van een elektrisch 

aangedreven motor zijn 

vergeleken met een 

verbrandingsmotor 

ongekend hoog
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die men wil verrichten. Bij Ego zitten de krach-
tige accu’s in het gereedschap zelf. Bij Pellenc-
gereedschap wordt de accu op de rug gedragen. 
Die accu’s hebben een gewicht van tussen de 2 en 
5,9 kg. Ze zijn weggewerkt in een rugzak met een 
ergonomisch harnas en een speciale constructie 
die ventileert, waardoor ze comfortabel draagbaar 
zijn. De gedachtegang van Pellenc dat de gekozen 
lithium-ionbatterij het mogelijk maakt een balans 
te vinden tussen kracht, gewicht en autonomie, 
zegt eigenlijk voldoende.’

‘Gereedschap aangedreven door accu’s is 
gevaarlijk’
‘Het klopt dat men bij gereedschap met een snoer 
het idee heeft dat de stekker wel in het stopcon-
tact moet zitten voordat het gereedschap werkt, 
en dat bij gereedschap met een verbrandings-
motor eerst de motor moet worden gestart. Ter 
beveiliging heeft accu-aangedreven gereedschap 
een dubbele trekker, waardoor het niet zomaar 
kan aanslaan. En als de accu (tijdelijk) wordt 
weggelegd en afgekoppeld, dan kan helemaal 
voorkomen worden dat het gereedschap onver-
wacht gaat werken. Het gereedschap van Pellenc 
is omhuld met speciale bekleding die trillingen 
moet opvangen en een groter werkcomfort moet 
bieden. Wanneer je bedenkt dat accu-aangedreven 
gereedschap doorgaans ook nog lichter is, géén 
schadelijke uitlaatgassen uitstoot en weinig lawaai 
maakt, dan kun je wel stellen dat dit gereedschap 
niet alleen veilig is, maar ook beter voor de gebrui-
ker en de omgeving.’ 

‘Accu-aangedreven gereedschap is duur’
‘De aanschafprijs van gereedschap dat werkt met 
accu’s ligt misschien hoger dan die van gereed-
schap met een benzinemotor of op stroom, maar 
je bespaart ook veel. Bij regelmatig gebruik kan de 
accu voor het gereedschap al binnen één jaar wor-
den terugverdiend. Bovendien heeft de gebruiker 
niet langer kosten voor brandstof of aanvullende 

kosten om de brandstof veilig te kunnen opslaan. 
Volgens een berekening van Pellenc wordt door 
zijn accu zo’n 4700 liter brandstof en 90 liter men-
golie bespaard, wat verbruikt zouden worden als 
het gereedschap een brandstofmotor had. Met de 
huidige prijzen voor deze middelen kan een eige-
naar dagelijks bijna 8 euro besparen. En de kosten 
die gemaakt zouden moeten worden om de werk-
omgeving in te richten voor de opslag van deze 
middelen, worden dus extra uitgespaard.’

‘Accu-aangedreven gereedschap is kwetsbaar’
‘Integendeel. Gereedschap dat wordt aangedreven 
door een accu vergt hetzelfde onderhoud als ander 
gereedschap. Het enige verschil is dat accu-aange-
dreven gereedschap bij problemen teruggezonden 
moet worden naar de dealer. Men kan er minder 
zelf aan repareren. 
Hoveniers en gemeenten die op zoek zijn naar 
nieuw gereedschap, kunnen dus gerust gereed-
schap overwegen dat wordt aangedreven door 
accu’s. Verschillende leveranciers bieden tegen-
woordig bladblazers, maaiers, heggenscharen, 
draadtrimmers en zelfs kettingzagen die door 
accu’s worden aangedreven. Voor de kwaliteit 
hoeft u het niet te laten, en de geruisloze en 
milieuvriendelijke werking zal u zeker in dank wor-
den afgenomen.’ 

TECHNIEK

De tijd van gereedschap met benzinemotoren lijkt voorbij.
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De dagen dat in het groenonderhoud een machine of werkploeg op een klus werd afgestuurd zonder duidelijke werkopdracht, lijken geteld. Wie zijn 

werkprocessen goed beheert, stuurt straks eerst een ervaren medewerker vooruit die de uit te voeren taken opneemt. Mobiele applicaties maken het 

mogelijk om werk te plannen en realtime te overzien. Deze maand is voor het eerst Jewel BOR aan de wereld getoond, een applicatie voor planning en 

aansturing van werkprocessen in de openbare ruimte. 

Auteur: Peter Jansen 

‘Eerst taken opnemen en 
dan pas aan het werk’
Nieuwe applicatie maakt groenonderhoud efficiënt en overzichtelijk
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Met Jewel BOR – BOR staat voor ‘beheer openbare 
ruimte’ – kan op locatie een inventarisatie van 
werkzaamheden worden gemaakt. Dat gebeurt 
met behulp van een tablet of smartphone. De 
taak die moet worden verricht, wordt daarop vast-
gelegd met een gps-positie. De werkzaamheden 
worden op kantoor verdeeld over verschillende 
ploegen of machinisten, waarna deze vervolgens 
buiten met behulp van navigatie op een tablet de 
taken afhandelen.

Flexibiliteit
‘We willen met deze applicatie twee problemen 
aanpakken’, zegt Onno Cijffers, directeur van het 
Wageningse bedrijf Jewel. ‘Allereerst willen we de 
gebruikers verlossen van de afhankelijkheid van 
personeel met kennis van de werklocaties. Met 

BOR zijn de werkplanners veel flexibeler in het 
plannen en aansturen van werk. Ze kunnen elke 
willekeurige werknemer inzetten op een klus. 
Het is niet meer belangrijk dat de werknemer het 
werkgebied goed kent. De navigatiesoftware wijst 
immers de weg.’ 

Een tweede probleem dat Jewel BOR oplost, is het 
gebrek aan overzicht dat planners ervaren in de 
oude situatie. De applicatie verzamelt informatie 
centraal, zodat ook de werkverdeling en de afhan-
deling vanuit het kantoor kunnen worden georga-
niseerd en overzien. 

Werknemers krijgen hun taken voor de dag op 
de tablet te zien en vinken ze af zodra het werk 
gedaan is. Ook dat draagt bij aan de flexibiliteit. Er 
kan snel bijgestuurd worden als werk stagneert of 
juist sneller wordt uitgevoerd dan gepland.

Complexe werkgangen
Die flexibiliteit wordt steeds wenselijker door de 
groeiende complexiteit van het werk in de groen-
voorziening, aldus Cijffers: ‘Als je alleen al kijkt naar 
de onkruidbestrijding op verharding, dan zie je dat 
werkzaamheden, onder meer door automatisering 
en efficiencyslagen, steeds meer worden opge-
splitst naar verschillende machines en verschil-
lende werkgangen.’ 

Onkruidbestrijding op verharding is daarvan mis-
schien wel het beste voorbeeld, volgens Cijffers. 
‘Ooit was het gebruikelijk om twee keer per jaar 
een machine de wijk in te sturen. Die behandelde 

de verharding in elke straat met chemische mid-
delen. Dat gebeurde “voor de voet”, zoals dat in 
vakjargon heet. De operator pakt plekken aan die 
hij onderweg aantreft. Tegenwoordig werken we 
beeldgericht en wordt het werk veel gerichter met 
diverse specialistische machines uitgevoerd. Grote 
oppervlakten worden bijvoorbeeld gedaan met de 
Wave-machine of de heteluchtmachine. Als er veel 
hoog onkruid staat, wordt er een borstelmachine 
naartoe gestuurd. Waar obstakels staan, is een 
handmachine vaak weer praktischer. En natuurlijk 
wordt al in de winter het handmatige veegvuil 
verwijderd, om onkruid in het groeiseizoen te 
voorkomen.’

Toepassingen
De toepassingen van Jewel BOR beperken zich 
zeker niet tot onkruidbestrijding. De applicatie 
is weliswaar vanuit dat Jewel-product ontwik-
keld, maar is inzetbaar voor een breed scala 
aan werkzaamheden. Cijffers bestrijdt dan ook 
dat het zou gaan om een upgrade van Jewel 
Onkruidbestrijding: ‘We hebben een gloednieuw, 
meer generiek product willen maken. Er is een 
eindeloos lange lijst met mogelijke toepassingen 
en er schieten me nog dagelijks nieuwe te binnen.’ 
Hij noemt er een paar: ‘Denk aan het legen van 
afvalbakken, snoeiwerkzaamheden, het opruimen 
van groenafval door de knijperauto of het water 
geven aan bomen.’

Al die taken kunnen volgens de Jewel-directeur 
vaak efficiënter georganiseerd worden dan nu 
veelal gebeurt. ‘En daar zijn natuurlijk veel kosten 

Onno CijffersScreenshot Jewel BOR

‘Het geeft medewerkers 

voldoening om te zien hoe 

het werk vordert’
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te besparen. Denk aan het water geven aan pas 
geplante bomen. Dat is bij uitstek een taak die 
precies en consequent uitgevoerd moet worden.’ 
Maar dan rijst de vraag hoe een loonwerker die 
met de watertank rondgaat de exacte plaats van 
die bomen kan vinden. ‘Geef hem een tablet mee 
waarmee hij een voor een naar de bomen wordt 
genavigeerd en waarop hij kan afvinken welke 
bomen water hebben gekregen. Voor elke boom 
die je vroeger vergat water te geven, moest je met 

een schadepost van al gauw duizenden euro’s 
rekenen. Met Jewel BOR sluit je dat soort miskleu-
nen uit. Het faciliteert goede planning en correcte 
uitvoering en ten slotte ook nog eens strakke con-
trole op het werk. De kwaliteit van je hele werkpro-
ces is geborgd en je bespaart kosten.’ 

Implementatie
Toch zal niet iedereen onverdeeld blij zijn met 
de komst van Jewel BOR op de werkvloer. Bij de 
implementatie verwacht Cijffers wel wat tegen-
stand van de meer ervaren werknemers: ‘Je zag dat 
ook in het beroepsgoederenvervoer. De opkomst 
van navigatiesystemen maakte transportbedrijven 
minder afhankelijk van de mannen die hun talen 
spreken en goed hun weg kunnen vinden in het 
buitenland. Tegenwoordig kan elke chauffeur, met 
behulp van technologie, een vracht op een buiten-
landse bestemming afleveren en de baas kijkt op 
kantoor mee of het wil vlotten.’

Iets soortgelijks speelt ook in de groenvoorzie-
ning. Daar zijn uitvoerende organisaties nog te 
afhankelijk van vaste medewerkers die goed de 
weg kunnen vinden in een gemeente en die zelf 
kunnen inschatten wat ze moeten doen. Maar daar 
komt allengs een eind aan, ziet Cijffers: ‘Bepaalde 
talenten worden minder belangrijk. De technologie 
neemt dat over. Daar is weinig aan te doen; dat is 
de vooruitgang.’

Werkplezier
Daar staat tegenover dat de applicatie de werkne-
mers ook het werken makkelijker maakt en soms 
prettiger. Cijffers verwacht dat Jewel BOR ook de 
inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
makkelijker maakt: ‘Wanneer een groenbeheerder 
voor de kwaliteit van het werk minder afhankelijk 
is van gebiedskennis, wordt het makkelijker om 
mensen met een beperking in te zetten. Wat deze 

mensen bovendien heel erg stimuleert, is het 
feit dat ze op de tablet precies kunnen zien hoe 
hun werk vordert. Dat geeft voldoening. Voor alle 
medewerkers, maar ik verwacht dat speciaal deze 
doelgroep daar werkplezier uit put.’

Jewel richt zich met Jewel BOR vooral op groen-
voorzieners, gemeenten en sw-bedrijven. Klanten 
kopen de applicatie in per device. Daar is dan ook 
het hele prijsmodel op gebaseerd. De gebruiker 
betaalt per tablet een jaarbedrag en krijgt daar vol-
ledige ondersteuning bij van Jewel.  

Onkruid Monitor punten

Screenshot Jewel BOR

Locaties handmatig vegen Onkruid bij obstakelsLocaties voor borstelmachine
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Vier jaar geleden organiseerden wij een breed opgezette gebruikerstest van 
accukettingzagen in het zusterblad van Stad + Groen: Boomzorg. In hartje 
Amsterdam gingen wij met een stuk of zes merken aan de slag. Ik weet het 
nog als de dag van gisteren: bij fantastisch zomerweer in een hoogwerker 
aan de Amsterdamse grachten. Wat wil je nog meer? Minder plezierig was de 
ophef die naar aanleiding van ons artikel ontstond. Niet iedereen was even blij 
met de winnaar. Nu is dat altijd zo bij een wedstrijd. Verliezen ligt zelden aan 
jezelf, maar veeleer aan de conditie van het veld of de opzet van de wedstrijd. 
Maakt niet uit. Ik vind het persoonlijk ook niet leuk om te verliezen.

Anno 2016 lijkt het speelveld bijna diametraal te zijn omgedraaid als het om 
accu’s gaat. Natuurlijk zijn er nog mensen die menen dat het pas goed is als 
het gruwelijk veel lawaai maakt en rook en stank uitstoot, maar dat beginnen 
toch witte raven te worden. Het Tesla-effect heeft klaarblijkelijk zijn intrede 
gedaan in de groene sector en accu’s zijn inmiddels net zo hip als traditio-
nele verbrandingsmotoren. Voor handgereedschappen, wel te verstaan. Die 
machines zijn natuurlijk het laaghangende fruit bij deze verduurzaming. Veel 
van deze accugereedschappen zijn inmiddels wat prijs betreft al goed verge-
lijkbaar met tweetaktmachines en laten deze op het gebied van uitstoot en 
overlast alle hoeken van de openbare ruimte zien. Logisch dat deze revolutie 
– want zo mag je dit toch wel noemen – zo snel gaat. De tweede stap: grotere 

machines, zelfrijders, maaiers, zal lastiger worden. Ook hier zullen elektrische 
machines geïntroduceerd worden. Het probleem zal voorlopig het gebrek aan 
accupower zijn. De gemiddelde professionele maaier gaat ’s ochtends met een 
volle tank van huis en wil in het ideale geval de hele dag niet bijtanken. Met 
accu’s is dat lastig, zo niet onmogelijk. Voor machines die je korter gebruikt, 
is dit minder een probleem. En over vermogen gaat het niet: als je met een 
Tesla met 180 km per uur over de A2 kunt snorren, kun je ook wel een perkje 
maaien.
De oplossing zal waarschijnlijk liggen in hybride oplossingen. Dus machines 
met elektromotoren, die, afhankelijk van de energiebehoefte van dat moment, 
worden aangedreven door een accu of een relatief kleine verbrandingsmotor. 
Dirk van Swaay, energieconsultant bij ING Bank, legt in een interview in deze 
uitgave uit waar het om gaat. Op het moment dat de overheid de eisen voor 
emissie nog verder opschroeft, zullen er in no time nieuwe oplossingen bij 
komen. Opdrachtgevers zouden in zijn visie veel meer op basis van emis-
sie moeten aanbesteden. Alleen op die manier krijgt verduurzaming van de 
groene sector vaart. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur
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