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Een 18e eeuws ontwerp vernieuwen 
In een tijd waar duurzaamheid en circulariteit 
belangrijk zijn, is het best een opgave om een tuin 
zoals deze Régencetuin te renoveren zonder dat het 
historische karakter verloren gaat.  Paula Vos de Wael, 
ontwerper bij Donkergroen, legt uit: “Voor het nieuwe 
ontwerp van de tuin is eerst onderzoek gedaan naar 
het ontwerp van de bestaande tuin. Hierbij hebben 
we veel ondersteuning gehad van de Gemeente 
Amsterdam en de Vereniging 'Vrienden van 
Frankendael.' Zij bleken veel historische kennis in huis 
te hebben en zijn zeer betrokken bij elke verandering 
die het park ondergaat."

Een karakteristiek ontwerp met romantische 
vormen, daterend uit de 18e eeuw moest 
omgevormd worden naar een modernere, 

onderhoudsvriendelijkere tuin waarbij de 
karakteristieken behouden moesten blijven. Dit 
soort vraagstukken zijn vaak veel lastiger dan een 
pure renovatie, omdat afbreuk van het originele 
gedachtengoed op de loer ligt. In het herziene 
ontwerp zijn de bestaande vormen dan ook 
behouden gebleven, maar worden deze bekleed met 
een moderne vorm van beplanting en plantvakken.

Minimaal Cortenstaal 
Vanuit onze nieuwe bedrijfskoers zijn wij continu 
kritisch op het gebruik van zo weinig mogelijk 
materialen om ons doel te behalen. Dit betekent 
dat we soms ook nieuwe ontwikkelingen met 
onze leveranciers kunnen doen. Hanne Kramer, 
technisch ontwerper, vertelt: “Er zijn tuinen 

met een sierlijk karakter zoals deze, waarbij de 
Cortenstalen randen van de plantvakken geplaatst 
zijn op een Cortenstalen bodem. Echter, bij een 
bezoekje aan de staalleverancier kwam naar voren 
dat het eigenlijk helemaal niet nodig is.” 

In plaats van de traditionele methode is er nu 
gekozen voor iets dikkere Cortenstalen randen om 
het vormbehoud en daarmee de duurzaamheid 
van het materiaal te versterken. Verder zijn de 
Cortenstalen randen bij productie in ‘stukjes 
gehakt’, en daardoor monteerbaar als een 
bouwpakket. Dit beperkt zowel het logistieke deel 
als het restafval aanzienlijk.

In ere hersteld
Frankendael in de Watergraafsmeer is de enige overgebleven buitenplaats van de stad Amsterdam. Een plek waar vroeger mannen en vrouwen van 

hoge afkomst hun weekenden konden doorbrengen, en die vandaag de dag gebruikt wordt door alle leeftijdsgroepen om aan de stad te kunnen 

ontsnappen. De Régencetuin van Huize Frankendael was echter aan renovatie toe. Een opfrisbeurt, maar wel één waarbij de historie bewaard zou 

blijven. Aan Donkergroen de schone taak deze bijzondere plek in ere te herstellen.

"De tuin gaat hiermee weer
   een nieuwe levensfase in"



Klassiek versus moderne beplanting
De vormen van de tuin worden vervolgens 
gevuld met een mix van klassiek en modern 
beplantingssortiment. In het ontwerp zijn soorten 
toegepast die in 1720-1740 in Frankendael werden 
gekweekt. Deze zijn aangevuld met een combinatie 
van moderne seizoensbeplanting. 

Daarnaast zijn de bestaande zuiltaxussen 
hergebruikt, althans een deel ervan. Paula Vos 
de Wael: “In het oorspronkelijk ontwerp stonden 
zoveel zuiltaxussen, dat ze in zekere zin vanaf de 
wandelpaden het zicht op de sierlijke vormen in 
de tuin belemmerden. Daarom hebben wij ervoor 
gekozen om de bestaande zuiltaxussen enkel terug 
te plaatsen op de hoeken van de plantvakken. Dit 
geeft de tuin een ruimtelijke uitstraling en dit komt 
ieder onderdeel ten goede.” De zuiltaxussen die 
niet teruggeplaatst zijn, zijn niet weggegooid maar 
gedoneerd aan De Nieuwe Ooster begraafplaats 
waar zij volledig tot hun recht komen. Een prachtig 
voorbeeld van duurzaam ondernemen.

In de plantvakken is de bestaande Buxus 
vervangen door de Japanse hulst (Ilex Crenata). 
Deze plantsoort is beter bestand tegen ziektes, 
waardoor de levensduur van de plant langer zal 
zijn. 

Eetbare tuin
Huize Frankendael is tegenwoordig een restaurant. 
Daar had men de wens om kruiden uit de tuin te 
kunnen gebruiken zoals dit vroeger ook gebeurde. 
In de tuin worden daarom een twaalftal grote 
klassieke terracotta potten geplaatst die 
seizoensgebonden kruiden zullen bevatten. In deze 

vorm biedt het een prachtige aanwinst op de tuin 
en is het beheer van de kruiden ook beter uit te 
voeren.

Een nieuwe levensfase
Vandaag de dag is de Régencetuin van Huize 
Frankendael nog steeds een zeldzame groene 
ruimte in de stad. Een plek vol historie. Maar ook 
een plek die het door de renovatie toelaat om 
geschiedenis te blijven schrijven. Met duurzame 
materialen en een waterdichte methode om 
vormen en beplanting te behouden tot ver in 
de toekomst, gaat deze tuin weer een nieuwe 
levensfase in. De Régencetuin is in ere hersteld.

Colofon:
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel 
Oost.

Ontwerp en technische uitwerking: Donkergroen 
Ontwerp & Advies 

Uitvoering: Donkergroen Amsterdam

ADVERTORIAL

"Ieder onderdeel in de tuin 

komt zo beter tot zijn recht"

Bezoek onze website:
donkergroen.nl

Lef en ambitie?
werkenbijdonkergroen.nl



Vanaf midden augustus 2014 is De Enk gestart 

met de terreininrichting bij het Atrium, één van de 

meest bekende kantoorgebouwen van Amsterdam. 

Het gebouw ligt naast het WTC aan de Zuidas. 

Het Atrium is meer dan alleen een icoon op een 

prachtige locatie aan de Zuidas in Amsterdam. 

De sfeer en de gastvrijheid die het gebouw uit-

straalt, geeft mensen het gevoel van thuiskomen  

en gastvrij te worden ontvangen.  De Enk Groen &  

Golf heeft hierbij een rol mogen spelen bij de  

inrichting van de buitenruimte.  Dit project is 

ontworpen door MVSA Architects en uitgewerkt 

door Rod’Or advies waarbij De Enk Groen & Golf 

als partner het ontwerp heeft gerealiseerd en de 

knelpunten in de uitvoering heeft opgelost. 

Continu bereikbaar
Tijdens de werkzaamheden is het Atrium gebouw 

continu bereikbaar gebleven. Dit bleek een mooie 

uitdaging in de drukke stedelijke omgeving waar 

het werk zich afspeelde. Met creatieve werktijden, 

‘just in time’ levering van de benodigde materialen 

en een strakke logistieke afstemming  tussen de 

gebouw beheerder, hoofdaannemer (Vink) en  

De Enk kunnen wij terugkijken op een prachtig 

werk met diverse speciale toepassingen.  

‘Creatieve werktijden én strakke logistiek’

Gastvrije tereininrichting  van het Atrium in Amsterdam

De volgende werkzaamheden hebben plaatsgevonden:

•    Slopen gehele tuin

•    Rooien van 5 grote bomen

•    Aanpassen van het volledige K&L stelsel.  

Te denken aan het aanbrengen van nieuwe 

verlichting, nieuwe afwateringspunten  

(incl. bijbehorende leidingen)

•    Plaatsen van ruim 300 meter project specifieke 

gemaakte  betonelementen van 60 cm hoog en 

165 meter van 100 cm hoog. Allen voorzien van 

een profiel (conform ontwerp architect)

•    Aanvullen van de plantenbakken met 600 m3  

teelaarde.

•    Aanbrengen van Bamboo vlonders 

•    Aanbrengen van ca. 400 m2 Natuursteen  

kasseien (Turks basalt 8*11)

•    Ontwerp beplantingsplan en aanplanten van 

de tuin conform door architect aangegeven  

kader beplantingsplan. Waaronder diverse 

solitaire heesters, meerstammige bomen en 

Hoogstam bomen

•    Begeleiden van de uitvoering van het aanbrengen  

van natuursteenverharding aangebracht op een 

betonfundering

•    120 meter RVS sleuf-lijngoten

•    Leveren en aanbrengen van RVS inrichtings-

materialen

•    Logistieke afstemming op een krappe  

bouwplaats zonder opslagruimte.

•    2 jaar onderhoud (nazorg)

T 0317 - 727 000  /  www.deenkgroenengolf.nl

DE ENK-advertorial-Growing Partners-atrium A'dam.indd   Alle pagina's 12-08-16   11:17
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• Snellere opkomst
• Minder onkruiden
• Mooi groen gazon

TopGazon
Speciaal voor hoveniers: Inzaai-/doorzaaimengsel 
met stikstof coating voor snel herstel van kale plekken.

eciaal voor hoveniers: Inzaai-/doorzaaimengsel eciaal voor hoveniers: Inzaai-/doorzaaimengsel eciaal voor hoveniers: Inzaai-/doorzaaimengsel eciaal voor hoveniers: Inzaai-/doorzaaimengsel eciaal voor hoveniers: Inzaai-/doorzaaimengsel eciaal voor hoveniers: Inzaai-/doorzaaimengsel 

G R A S Z A D E N  V O O R  P R O F E S S I O N E E L  G E B R U I K

WWW.TOPGREEN.ORG
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De Aar: ‘Wij waren 
en zijn financieel 

hartstikke gezond’ 
De Aar is een groenvoorziener annex hovenier in Woerden, in het groene hart 

van de Randstad. Gewoon een bedrijf zoals er veel bestaan: niet al te groot, maar 

ook niet echt klein. Maar vergis u niet: De Aar is wereldberoemd in Woerden en 

heeft waarschijnlijk de meest succesvolle groeistrategie geadopteerd die 

denkbaar is voor een groen bedrijf: bescheidenheid, degelijkheid en gewoon 

goed werk verrichten. 
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Opvallende winterbloeiers

De winter is het minst kleurrijke seizoen. 
Toch zijn er voldoende winterbloeiende 
heesters om tuinen, parken en de openbare 
ruimte kleur te geven. Hamamelis is natuur-
lijk de bekendste winterbloeiende heester, 
maar er is meer. In verschillende geslachten 
komen winterbloeiende soorten voor. Er 
blijken voldoende alternatieven te zijn voor 
meer kleur in de wintermaanden.  

Een verticale groene oase in de 
betonnen jungle

Een flinke scheut gezonde lucht inademen in de 
stad: het lijkt iets uit vervlogen tijden. De lucht-
kwaliteit van veel grote steden wordt vandaag de 
dag immers gedomineerd door een giftige mix van 
smog en fijnstof. De Italiaanse architect Stefano 
Boeri wil dit soort stinksteden een oase bieden met 
het ontwerp van ‘groene’ woontorens, bedekt met 
bomen en planten. 

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

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

Hoofdredacteur:     Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)
Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)
     Guus van Rijswijck (guus@nwst.nl)
     Nino Stuivenberg (redactie@nwst.nl)
Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   
     en Tessa Benders (StudioBont)
Advertenties:    Alberto Palsgraaf
     (alberto@nwst.nl)
     Rik Groenewegen 
     (rik@nwst.nl)
Sales support:    Lieke van der Weijde
     (lieke@nwst.nl)

Abonnementen
Controlled circulation: Dit betekent dat alle  
professionals in de groene sector recht hebben  
op een gratis abonnement. Niet werkzaam in de groene 
sector 99,- per jaar. De abonnementsperiode loopt van  
1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en uw 
abonnement zal jaarlijks automatisch worden verlengd, 
tenzij uw schriftelijke wederopzegging uiterlijk 
31 oktober voorafgaand aan de nieuwe abonnements-
periode in ons bezit is.

ISSN: 2352-4634

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

Bestuurders die met een trekker de weg op gaan, moeten 
ongehinderd zicht hebben op de weg, zo staat in de wet. 
Dat geldt ook voor bermmaaiers met een maaiarm in het 
zichtveld. Per 1 januari van dit jaar zijn overtredingen 
op die regel opgenomen in de boetecatalogus van de 
politie. Daarmee lijkt een einde te komen aan jarenlang 
gedoogbeleid. Stad+Groen wil weten of daarmee een 
nieuwe generatie zelfrijdende bermmaaiers op de markt 
komt.  

‘Burgerparticipatie mag geen doel op zich zijn’

Ze is van oorsprong Baarnse. Toch laat de 35-jarige CDA-wethouder Mariska de 
Koning-van Ginkel zich naar eigen zeggen nauwelijks leiden door nostalgische 
mijmeringen over haar jeugd in de Veluwse gemeente. ‘Soms meen ik nog de 
anijslucht te ruiken van oude De Gruijter-fabriek, waar vroeger de muisjes wer-
den gemaakt.’ Maar emotie en nostalgie vindt ze geen goede leidraad voor goed 
bestuur. ‘Daar zijn vooral vakkennis en een helikopterview voor nodig.’

28
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Husqvarna 
Professional 
Roadshow-dagen
Op woensdag 21 en vrijdag 23 maart organiseert 
Husqvarna een tweetal Professional Roadshow- 
dagen. Tijdens deze dagen staat groenonderhoud 
centraal. De dagen zijn speciaal bedoeld voor 
bedrijven in het groenonderhoud en voor scholen. 
Husqvarna ontwikkelt zich op dit moment sterk 
op professioneel gebied. Hierbij valt onder meer 
te denken aan de 500-series accurange, de P500-
serie frontmaaiers en de 500-series Automower. 
Daarnaast biedt de Zweedse fabrikant toepassin-
gen zoals Husqvarna Fleet Services en Automower 
Pro. Tijdens de Professional Roadshow-dagen ver-
telt het merk hoe deze oplossingen kunnen helpen 
bij het groenonderhoud. 
De bijeenkomst op 21 maart vindt plaats bij IPC 
Groene Ruimte in Schaarsbergen. Twee dagen later, 
op 23 maart, is de locatie Golf Club Havelte. 

Ontspullen? Koop een 
Toro-maaier!
Opmerkelijk nieuws. In Amerika brengt Toro een 
maaier op de markt met ruimtebesparing als 
belangrijkste verkoopargument. 
Iedereen is bekend met het probleem van over-
volle garages. Door de jaren heen slibt de garage 
dicht. Een optie is natuurlijk ontspullen. Toro biedt 
echter een betere optie: een gloednieuwe gras-
maaier die ruimtebesparend kan worden opgebor-
gen. De nieuwe Smartstow Recycler-maaiers kun-
nen rechtopstaand worden opgeslagen. De nieuwe 
Smartstow-maaiers zijn voorzien van de Mow N 
'Stow-technologie van Briggs & Stratton. Een gras-

maaier die rechtopstaand kan worden opgeslagen, 
scheelt tot wel 70% in vloeroppervlakte. 

Mechan Groep neemt 
Steenbergen over
Per 1 januari 2018 wordt het dealerschap van 
Steenbergen Mechanisatie in Numansdorp toege-
voegd aan de Mechan Holding. 
Mechan Holding is een Nederlands-Belgische 
onderneming, die sinds 1970 vanuit Achterveld 
(NL) en Zaventem en Gembloux (B) activiteiten 
ontplooit. Steenbergen Mechanisatie wordt 
het derde dealerschap van de holding, naast 
Niestijl Mechanisatie in Siddeburen en Vohamij 
in Heythuysen. Als dealer van onder meer Fendt, 
Agrifac, Lemken, AVR, Husqvarna, Pronar en Thaler 
is Steenbergen Mechanisatie een bekend mecha-
nisatiebedrijf. Vorig jaar vierde het bedrijf zijn 
75-jarig bestaan.
Martijn van Arendonk van Mechan Groep: ‘Door de 

overname van Steenbergen Mechanisatie verbete-
ren we de grip op de lokale markt en kunnen we 
het marktpotentieel nog beter benutten door het 
bundelen van de krachten, ook in de toekomst.’ De 
overname past in de groeistrategie van Mechan 
Holding.

Jubileumeditie 
Boominfodag
Op woensdag 6 en donderdag 7 juni 2018 
organiseert Jan Willem de Groot de tiende 
editie van de Nederlandse Boominfodag. 
Het thema van de jubileumeditie van het 
tweedaagse congres is ‘Bomen en groene 
Infrastructuur’. Jan Willem de Groot: ‘We staan 
voor een enorme uitdaging om onze steden 
duurzaam en leefbaar te houden. Voor leef-
bare steden zijn we als samenleving voor een 
belangrijk deel afhankelijk van de voordelen 
die de natuur ons biedt. Deze zogenoemde 
ecosysteemdiensten worden echter zelden op 
hun echte waarde geschat. Door middel van 
dit congres willen we kennis overdragen en 
bewustwording creëren van het belang van de 
groene infrastructuur. Daarnaast hebben we 
als doel om verschillende disciplines bij elkaar 
brengen. De uitdagingen zijn groot; alleen 
samen kunnen we iets bereiken!’
‘In het verleden stond op de Nederlandse 
Boominfodag de boom volledig centraal; tij-
dens dit congres zal de scope echter breder 
zijn. Het zal gaan over de ecologische, econo-
mische en sociale voordelen van natuurlijke 
oplossingen. Bomen spelen daarbij een belang-
rijke en niet te onderschatten rol. Het congres 
moet ons helpen om nog beter te begrijpen 
wat de waarde is van de voordelen die de 
natuur ons biedt, en om investeringen en inno-
vaties te mobiliseren om die voordelen in stand 
te houden en waar nodig te verbeteren.’
De afgelopen negen edities van het congres 
vonden plaats op verschillende locaties in 
Nederland. Voor de jubileumeditie heeft 
De Groot gekozen voor congrescentrum de 
Basiliek in zijn woonplaats Veenendaal. ‘De 
Basiliek is een vrij nieuw congrescentrum met 
uitstekende faciliteiten. Daarnaast is het een 
centraal in Nederland gelegen locatie, die 
zowel met het openbaar vervoer als met de 
auto goed te bereiken is.’
Net als bij de voorgaande edities zal er naast 
een gevarieerd programma met presentaties 
en lezingen een beursvloer zijn, waar bedrijven 
en organisaties zich kunnen presenteren. 
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Nieuw ecologisch 
adviesbureau
Op 15 februari ging 'Maasarend, Praktisch in ecolo-
gie!' van start; een nieuw ecologisch adviesbureau 
van Dennis Maas en Iris van der Arend. Maas en 
Van der Arend leerden elkaar kennen op de oplei-
ding Bos & Natuurbeheer, Toegepaste Ecologie aan 
de Hogeschool Van Hall Larenstein. Het duo stu-
deerde samen af op een onderzoek naar insecten 
op keverbanken en in bloemenblokken, ter bevor-
dering van de biodiversiteit in agrarisch gebied, als 
onderdeel van het Partridge Project.

Die samenwerking beviel zo goed, dat zij besloten 
samen verder te gaan met hun passie voor eco-
logie en die vorm te geven in het nieuwe bureau, 
gevestigd in Raamsdonksveer. ) 

Yanmar terug bij 
Lozeman
Nadat Yanmar drie jaar lang afwezig was bij 
Lozeman Tuin- en Parkmachines, heeft het bedrijf 
het dealerschap van het merk weer op zich geno-
men. Lozeman importeerde de Yanmar-machines 
tot 2014, waarna Louis Nagel het importeur-
schap overnam. In 2016 stopte Nagel echter met 
alle bedrijfsactiviteiten. Het merk is nu terug bij 
Lozeman, maar dan in de vorm van een dealer-
schap. Beide partijen zijn blij om opnieuw de 
samenwerking aan te gaan.
Lozeman over de samenwerking: ‘Yanmar is een 
merk waarmee we de toekomst in kunnen. Vanaf 
januari 2019 worden de emissie-eisen opnieuw 
aangescherpt. Yanmar is een van de merken die 
bereid zijn om de hoge investeringen te doen die 

nodig zijn om hun compacttrekker “Europa-proof” 
te maken. Bij Lozeman Tuinmachines kijken we 
met veel vertrouwen naar de toekomst van Yanmar 
in Nederland.’ Yanmar is dus enige tijd uit het pak-
ket van Lozeman geweest. Het bedrijf is in de tus-
sentijd wel gewoon service en onderhoud blijven 
verlenen voor Yanmar-tractoren. ‘Hiermee hebben 
wij onze technische kennis van Yanmar al die tijd 
up-to-date gehouden’, aldus Lozeman.

Versterking voor 
Greenengineers
Per 1 februari heeft Greenengineers versterking 
in de vorm van Bjorn Nijhuis. Nijhuis gaat bij 
Greenengineers aan de slag als senior adviseur. 

In zijn functie zal Nijhuis zich bezighouden met 
alle voorkomende werkzaamheden, zowel op het 
gebied van sport als van groen, met daarin de 
focus op beleids- en beheeradvisering. Hierbij zal 
zijn achtergrond bij de gemeente zeker van pas 
komen. Hiervoor was Nijhuis drie jaar werkzaam 
bij Twente Milieu. Nijhuis: ‘Bij Twente Milieu zat ik 
goed op mijn plek, maar ik ben voortdurend op 
zoek naar nieuwe uitdagingen en vind voortdu-
rende ontwikkeling belangrijk. Deze nieuwe uitda-
ging bij Greenengineers heb ik dan ook met beide 
handen aangegrepen.’

O N K R U I D K O K E N

WWW.ONKRUIDKOKEN.NL

Heet water onkruid
bestrijding sinds 1999

WWW.ONKRUIDKOKEN.NL

De oplossing tegen 
 onkruid voor iedere 
groenprofessional

WWW.ONKRUIDKOKEN.NL

Eenvoudig te 
onder houden én  
te bedienen.
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BUITENRUIMTE  IN  KAART

de beste PKV/EMVI-specialist voor
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coaching
• opstellen Plan van Aanpak.

het ideale online kaartplatform voor
• coördinatie van werkzaam heden in 
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• optimalisatie van communicatie bij 
 de uitvoering
• informatie- en inzichtverstrekking 
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info@denkwijzer-toekomst.nu
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tenminste als je gebruik
maakt van de beste tools voor het MKB.

TENDER&PROJECTMANAGEMENT
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www.denkwijzer-toekomst.nu

GERICHT OP DE TOEKOMST

Geïnteresseerd?
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GERICHT OP DE TOEKOMST

Bij inschrijving
en uitvoering
word je nummer  …

ORCA

www.hemos.nl
info@hemos.nl
06 466 02500

Over Rijd Chassis Aanbouw

De Hemos ORCA kan met giek, frame en pomp-
unit zeer snel aan-of af gekoppeld worden van een trekker. 

Hierdoor blijft de trekker ook te gebruiken voor geheel andere werkzaamheden.
De lange giek kan tijdens transport compact binnen de wettelijke toegestane afmetingen worden opgevouwen. 

De transportstand van de giek is naar achteren, waardoor het zicht naar voren niet gehinderd wordt door giek en/of werktuig.  
Omdat het werktuig tijdens transport achter de trekker hangt, in plaats van ervoor, levert dit in het verkeer geen  gevaarlijke situaties op, 

doordat een werktuig ter ver vooruit steekt.
De hydraulische slangen lopen vanaf de pomp-unit door het frame en de draaikrans naar de giek.

Het zicht vanuit de cabine op het werk blijft daardoor optimaal. 
De giek kan wel 225º zwenken, vanaf de transportsteun achterop, helemaal tot over de 

motorkap van de tractor, zodat ook
 aan de linkerkant van de tractor kan

 worden gewerkt.
Hemos het levert de ORCA in een

 uitvoering  met vaste afmetingen,
 passend onder elk type trekker.

Aan het uiteinde van de giek
 kunnen diverse werktuigen

 worden uitgewisseld.
zoals; maaikorf,

slootreinger,
baggerpomp,
klepelmaaier,
stobbenfrees,

bosfrees,
enz.

Machinebouw bv

nieuw!

T 0318 479 166   @ info@treeologic.nl   I www.treeologic.nl

Eenvoudig en zonder 
moeite de volledige regie 
over uw boomdata.
Treedash®: beter beheren, analyseren, 
rapporteren en presenteren.

Treedash® vist selecties van gegevens uit uw systeem 
en geeft deze weer op een dashboard met een digitale 
kaart en overzichtelijke diagrammen. Het eindeloos (en 
vaak ingewikkeld) selecteren in uw beheersysteem is 
hiermee verleden tijd!

Welke bomen zijn in een bepaalde wijk aan een snoeibeurt 
toe? Hoeveel bomen vormen een risico voor de omgeving? 
U weet het met één muisklik. Een directieraming maken 
voor het snoeien van alle bomen in de gemeente kleiner 
dan 6 meter? Eén muisklik. Werkt u met een gebiedsinde-
ling? Eén klik op het gebied en u heeft het totaaloverzicht, 
of het nu gaat om de aantallen of de kosten. Handig bij 
het aanvragen van offertes of maken van uw snoeibestek! 
Treedash® geeft verantwoordelijken voor boombeheer de 
regie over de gegevens (weer terug) in handen!

> treedash.nl

Nu ook Greendash®: één dash-
board voor al uw groene data!

Afgelopen september introduceerde Tree-O-Logic 
Tree-o-Logic Greendash®: in één oogopslag inzicht 
in uw actuele groene data. Waar wordt op welke am-
bitieniveaus beheerd en wat kost dat? U weet het met 
één muisklik. Wat bespaar ik als ik van beeldkwaliteit 
B naar C ga, en wat voor consequenties heeft dit voor 
het beheer? Allemaal vragen die u met één seconde 
beantwoord ziet, zonder het maken van ingewikkelde 
selecties of berekeningen.
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Peter Koop nieuw 
bestuurslid Groenkeur
Per 1 maart 2018 is Peter Koop (36) bestuurslid van 
Stichting Groenkeur namens de dak- en gevelbe-
groeners. Koop heeft na zijn hoveniersopleiding 
gestudeerd aan de Has Hogeschool in Den Bosch 
in de richting tuin- en landschapsmanagement. 

Op dit moment werkt hij als regiomanager bij De 
Enk Groen & Golf, waar de nadruk ligt op kortgras-
beheer en hoogwaardige terreinaanleg. Hiervoor 
deed hij ervaring op bij Zinco Benelux, een spe-
cialistleverancier voor daktuinen. Bij Groenkeur 
is Koop al langer actief als lid van de technische 
commissie dak- en gevelbegroening, waar hij hielp 
om de kwaliteit van dit vakgebied een impuls te 
geven. ‘Hij zal een nieuw en fris geluid laten horen 
binnen het bestuur’, zo meldt de stichting.

Eliet herintroduceert 
groenafval-
versnipperaar
Op de Groene Sector Vakbeurs heeft Stierman de 
Leeuw de nieuwe zelfrijdende groenafvalversnip-
peraar van Eliet getoond. Als de naam Eliet Mega 
Prof een belletje doet rinkelen, klopt dat: het 
model bestond al eerder. De voorloper ervan ver-
dween in 2011 van de markt, maar is nu opnieuw 
geïntroduceerd in een vernieuwde versie. 
De Eliet Mega Prof is een allesversnipperaar voor 
takken, stammen onder de brandhoutgrens (tot 15 
centimeter) en ander groenafval en is gemaakt om 
grote volumes te verwerken. De machine combi-
neert het versnipperprincipe van Eliet met een 33 
pk turbodieselmotor. De fabrikant koos ervoor de 
Mega Prof te lanceren in een uitvoering op aan-
hangwagen. Het onderstel bestaat uit een integraal 
gelast en gegalvaniseerd frame, dat steunt op een 

geveerde as met een wielbasis van 180 centimeter. 
Het heeft een laag zwaartepunt. Verder is de aan-
hangwagen voorzien van een in hoogte verstel-
baar steunwiel en twee uitschuifbare steunvoeten, 
waardoor de machine in afgekoppelde staat stabiel 
op te stellen is. Parkeerwiggen worden standaard 
meegeleverd; de benzine-uitvoering is standaard 
voorzien van een oplooprem. De aanhangwagen 
weegt minder dan 750 kilo, waardoor deze met 
een B-rijbewijs vervoerd mag worden.

Loohorst aan de slag 
met herinrichting 
hoogheemraadschap
Loohorst Landscaping heeft een aanbesteding 
gewonnen van Hoogheemraadschap de Stichtse 
Rijnlanden uit Houten. Daarmee mag het bedrijf de 
herinrichting van een buitenterrein van het hoog-
heemraadschap aan de Poldermolen te Houten 
op zich nemen. ‘Het doel van het project is onder 
andere het buitenterrein een meer ecologische en 
natuurlijke inrichting te geven. Dat omhelst onder 
meer het afkoppelen van het hemelwater van het 
dak, dat via een wadi in een vijver opgevangen zal 
worden’, vertelt projectadviseur Evert van Tol.

In het traject heeft het bedrijf naar eigen zeg-
gen op alle drie de onderdelen van de emvi-
aanbesteding een ‘zeer hoge score’ behaald. In de 
motivering werden onder meer het uitgekiende 

Van Kessel lanceert 
grondwater-app
Van Kessel Bronbemaling tilt zijn BMU-systeem 
(wat staat voor ‘bemalingmonitorings-unit’) 
naar een hoger niveau met de lancering van 
de grondwater-app. Volgens het bedrijf is de 
app een mooie aanvulling op het bestaande 
BMU-systeem, waarmee grondwaterstan-
den en bemalingsinstallaties gemonitord en 
beheerst kunnen worden. Van Kessel Sport en 
Cultuurtechniek laat weten dat met de nieuwe 
grondwater-app op een betrouwbare, snelle 
en adequate manier een debiet- en grond-
waterstandhistorie wordt opgebouwd. Hans 
Hoogerbrugge, bedrijfsleider van Van Kessel 
Bronbemaling, legt uit: ‘Met de nieuwe app 
behoren handgeschreven debiet- en grondwa-
terstanden en de papieren verwerking daarvan 
tot het verleden. Wij bieden de opdrachtgever 
en het bevoegd gezag hiermee niet alleen 
realtime inzicht, maar ook een correcte admi-
nistratie. De opdrachtgever wordt daarmee 
verder ontzorgd.’ De grondwater-app is volgens 
de aannemer de ideale oplossing voor het 
verwerken van handmatig gemeten debiet - en 
grondwaterstanden. ‘De gebruiker van de app 
kan de gemeten debiet- en grondwaterstanden 
direct secuur, eenvoudig en overzichtelijk ver-
werken. Dit resulteert in een grotere betrouw-
baarheid van de metingen. Bovendien levert 
het een enorme tijdsbesparing op. De data uit 
de app zijn na de verwerking direct zichtbaar 
voor de opdrachtgever en het bevoegd gezag 
in rapport- en grafiekvorm’, aldus het bedrijf.
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ontwerp, gemaakt samen met een externe tuin- 
en landschapsarchitect, en het hergebruik van 
bestaande materialen als zeer positief benoemd. 
Voor de meervoudig onderhandse aanvraag was 
het terrein onderverdeeld in twee percelen. Perceel 
1 was conform het bestek, met parkeerterreinen, 
terreinverlichting, groenstroken rondom het kan-
toor en hagen, vleermuisverlichting, vleermuiskas-
ten, gierzwaluwkasten, huismuskasten, bijenhotel, 
vijver en fietsenstalling. 

Perceel 2 (het binnenterrein, zie bovenstaande 
afbeelding) werd deels uitgewerkt op tekening, 
maar niet in het bestek. ‘Hiervoor hebben wij een 
passend en verrassend ontwerp gemaakt, inclusief 
aanbieding’, aldus Van Tol. ‘Voor dit perceel werd 
gevraagd de huidige loopbrug geheel te ontman-
telen, en een oplossing aan te dragen voor de 
problemen die zich daarmee voordoen in de herfst 
en in de winter vanwege gladheid. De huidige 
planken worden glad en bij strooien wordt het 
zout naar binnen gelopen.’

‘Wij hebben ervoor gekozen om de basisconstruc-
tie van de brug te behouden, omdat deze in goede 
staat is en voor onze oplossing prima is te gebrui-
ken. De essentie van het ontwerp van Loohorst is 
dat we het loopvlak maken van metalen roosters 
die goed begaanbaar zijn, met in het midden een 
strook tegels met wegdekverwarming, die voor alle 
schoeisel begaanbaar zijn. Het slimme van deze 
oplossing is vooral het hergebruik van de bestaan-
de constructie, terwijl tegelijk de nadelen van het 
loopvlak worden opgeheven. Dit laat budgettaire 
ruimte voor het overige deel van de binnentuin.’
Het getoonde ontwerp (zie afbeelding) met zijn 
vormgeving is ontstaan vanuit het lijnenspel van 
de bebouwing. ‘De binnentuin met zijn bijzondere 
vormgeving wordt een verblijfsruimte met een 

hoge diversiteit aan beplanting en natuurwaarden. 
Deze ondersteunt diverse soorten vogels en insec-
ten, waaronder verschillende soorten bijen. Met 
het gebruik van Pinus en Betula als boomsoorten 
kijken we ook naar de relatie met het landschap. 
Het geheel weerspiegelt duidelijk het werkgebied 
waarin het Hoogheemraadschap zich begeeft.’

Renki Op ’t Root 
levert nu Envo-Dan
Sinds 1 januari 2018 brengt Renki Op 't Root 
Groentechniek uit Ospel de van oorsprong Deense 
onkruidbrander Envo-Dan op de markt.  Het merk 
Envo-Dan voert hetelucht-onkruidverdelgers die 
met een luchttemperatuur van ongeveer 600 
graden het onkruid te lijf gaan. Hierdoor is een 
werkgang van vier tot vijf km/uur realiseerbaar. Het 
mooie van de Envo-Dan is volgens Rens op 't Root 
van Renki dat de machine ook gemakkelijk ingezet 
kan worden als "open vlam"-machine. Hierdoor 
kan ook onkruid op halfverhardingen worden 
bestreden.

De Envo-Dan is verkrijgbaar in werkbreedten van 
50 tot 150 cm. Renki heeft zelf een aantal toepas-
singen ontwikkeld voor op de nieuwe aanwinst. 
Met als innovatief systeem de zogenaamde 
Haagbescherming, vertelt Op 't Root. ‘Deze toepas-
sing zorgt ervoor dat het gebied naast de brander 
dat wordt aangetast door de stralingswarmte 
bedekt wordt onder een laagje water. Hierdoor 
ontstaat minder schade aan dit gebied, waardoor 
het straatbeeld optimaal blijft en schadeclaims van 
omwonenden uitblijven.’

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nl

DAG in  DAG uit
ZORGEN WIJ 
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De Aar: ‘Wij waren en zijn 
financieel hartstikke gezond’ 
Edo Post Uiterweer: ‘Als je deze ontwerpers werk gunt, komen ze ook 
met werk terug’
De Aar is een groenvoorziener annex hovenier in Woerden, in het groene hart van de Randstad. Gewoon een bedrijf zoals er veel bestaan: niet al te 

groot, maar ook niet echt klein. Maar vergis u niet: De Aar is wereldberoemd in Woerden en heeft waarschijnlijk de meest succesvolle groeistrategie 

geadopteerd die denkbaar is voor een groen bedrijf: bescheidenheid, degelijkheid en gewoon goed werk verrichten.  

Auteur: Hein van Iersel



19www.stad-en-groen.nl

INTERVIEW

De interviews met ceo’s van groenvoorzieners 
lopen inmiddels al zolang als dit blad bestaat, dus 
ik heb als interviewer al het nodige meegemaakt. 
Maar om plotsklaps met maar liefst vier ceo’s aan 
één tafel te belanden, dat was nieuw voor mij. Daar 
hoort natuurlijk een verhaal bij. De Aar Hoveniers 
is in 1977 opgericht door Theo Post Uiterweer. 
Gewoon een eenpitsbedrijf, zoals er dagelijks 
wel één start. Hoewel de oudste ceo van het ceo-
kwartet er graag expliciet bij gezegd wil hebben 
dat hij als 24-jarige gespaard had en meteen kon 
investeren in goed materieel. 
Post Uiterweer sr. was op dat moment nog alleen-
staand. Na de kennismaking met Monique kwam 
zij al snel in de zaak, eerst als medewerker en even 
later als volwaardig vennoot. Dat maakt twee van 
de vier ceo’s. Nummer drie en vier van het direc-
teurenkwartet kwamen pas veel later in het bedrijf, 
om precies te zijn in 2014. Edo was inmiddels de 
hoofdman op kantoor. Hij bestiert alle interne pro-
cessen en heeft daarvoor een passende opleiding 
aan Larenstein gevolgd. De opleiding van Sjoerd 
was minder toepasselijk: allereerst elektrotechniek 
op vmbo-niveau, en pas later, toen hij al bij De Aar 
werkte, een hoveniersopleiding in deeltijd. Hij is 
voorman en geeft sturing aan de teams buiten. Er 
is nu anderhalf team voor de aanleg van tuinen, 
maar de groeiambitie is erop gericht dat dit twee 
teams worden. 

Geschiedenis
Theo Post Uiterweer: ‘Nadat ik in 1977 begonnen 
was, kregen wij al snel werk van de gemeente 
Woerden. Dat was voor ons een belangrijke klant 
gedurende bijna dertig jaar. In 2007 raakten we 
Woerden kwijt. Wij waren gewend aan meervoudig 
onderhands inschrijven, maar dat kon niet meer 
vanaf die tijd en wij verloren het werk aan aan-
nemers die van buiten Woerden kwamen en scher-
pere prijzen schreven.’ Post Uiterweer beschrijft 
het proces dat daarna kwam bijna als een militaire 
operatie. ‘Het was zaak om het bedrijf duchtig in 
te krimpen; anders zouden we snel interen op het 
eigen vermogen.’ Het bedrijf ging in korte tijd terug 
van 27 naar ongeveer 12 mensen. Uiteindelijk wer-
den ‘slechts’ twee mensen echt ontslagen. De rest 
kon afvloeien door het beëindigen van kortduren-
de contracten en het afstoten van de flexibele schil. 
Redelijk kort daarna werd opnieuw ingezet op 
groei, vooral toen de beide zonen Edo en Sjoerd 
in het bedrijf kwamen. Theo Post Uiterweer, met 
een ondertoon van lichte zelfspot: ‘Toen Sjoerd en 
Edo in 2014 in het bedrijf kwamen, was dat na der-
tig een beetje sleets. Het was hoog tijd voor een 
grootscheepse opknapbeurt. Monique: ‘Wij wilden 
dat vooral bij Edo en Sjoerd laten. Het was niet 

verstandig geweest als wij dat zouden organiseren. 
Wij hebben onze langste tijd bij het bedrijf gehad.’
De opknapbeurt bestond er in ieder geval uit dat 
de specialismes van het bedrijf verder werden 
uitgebreid. Theo Post Uiterweer omschrijft zich-
zelf als een echte onderhoudsman, die minder 
gevoel heeft bij nieuwaanleg. Als gevolg daarvan 
was de omzet uit nieuwe tuinen praktisch nihil 
op het moment dat de beide zonen in het bedrijf 
kwamen. Edo Post Uiterweer: ‘Ik heb op Larenstein 
de richting techniek gekozen met de focus op 
tekenen. Dat hebben we als bedrijf dus opgepakt.’ 
Edo maakt daarbij een kanttekening. ‘Het is heel 
makkelijk om op iedere aanvraag meteen een 
uitgebreide tekening te maken, zelfs zonder dat 
we het budget van de klant kennen. Maar het is 
niet verstandig; daar loop je op leeg. Wat we nu 
toen is een grove schets maken en een offerte. Je 
ziet dat de klant dan beter nadenkt over wat hij 
of zij wil. Anders maak je een tekening zonder dat 
de klant heeft nagedacht over zijn of haar wensen 
en budget.’ Verder heeft het hoveniersbedrijf aan-
sluiting gezocht bij een aantal lokale ontwerpers. 
‘Dat werkt goed. Als je deze ontwerpers werk gunt, 
komen ze ook met werk terug.’ Edo verder: ‘Ik ben 
een goede ontwerper, maar een ontwerper die de 
hele dag niets anders doet heeft toch een meer-
waarde voor de klant.’

Opknapbeurt
Als je bij De Aar het kantoor binnenwandelt, zie 
je een moderne frisse ruimte. Toch zit het bedrijf 
al vele tientallen jaren op dezelfde plaats. Post 
Uiterweer sr: ‘Wij hebben lang geleden de loods 
hierachter gebouwd, die we nu nog steeds gebrui-
ken. Onder de oude loods stonden een aantal 
bouwketen geschoven; die hebben we vervangen 

door één nieuw kantoor.’ En dan weer met dezelfde 
ironie: ‘Veel te duur natuurlijk, maar nu zijn we er 
wel voor tientallen jaren klaar mee.’ De oud-direc-
teur vertelt hoe hij met de bank in onderhandeling 
was om financiering voor de verbouwing van het 
bedrijfspand te krijgen. ‘Tijdens het eerste gesprek 
merkte ik op dat Edo en Sjoerd bij ons in het bedrijf 
zouden komen. Nou, dat kon allemaal niet, volgens 
de meneer van de bank. Daar wisten ze niks vanaf, 
en meer van dat soort praat.’ Theo slikt de opmer-
king die hij eigenlijk wilde maken over het optre-
den van de bank door, maar kan ik kan me niet aan 
de indruk onttrekken dat hij half verstopt onder 
de tafel het finger-up-teken maakt. De oplossing 
van het financieringsvraagstuk was ten slotte even 
simpel als dichtbij: de verbouwing werd uit eigen 
middelen betaald. Theo Post Uiterweer: ‘We waren 
en we zijn financieel hartstikke gezond.’ Die opmer-
king zal tijdens het interview nog een paar keer 
terugkomen. Degelijkheid en financieel de zaakjes 
op orde hebben staan hoog op de prioriteiten-
lijst. Een belangrijke succesfactor daarachter lijkt 
Monique Post Uiterweer: ‘In 2002 heb ik de papier-
stroom in het bederijf aangepakt. Het lijkt bureau-
cratisch om dingen op te schijven en te registreren, 
en veel groenbedrijven werken niet zo, maar het is 
wel een voorwaarde om geld te verdienen.’ 
Edo Post Uiterweer: ‘We hebben in die tijd zwaar 

Zelfs de gemeente Woerden 

is terug als klant
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geïnvesteerd. Naast het pand hebben we veel 
nieuwe machines aangeschaft, recent bijvoorbeeld 
nog een veeg-, borstel- en opruimcombinatie van 
het Duitse Adler. Die machine werd aangeschaft bij 
Gebr. Bonenkamp.’ De Aar gelooft in een integrale 
aanpak van onkruid op verhardingen. Niet alleen 
borstelen of branden, maar zoveel mogelijk in 
combinatie met vegen. Deze Adler-machine maakt 
dat mede mogelijk. Niet altijd wordt met grootgeld 
geïnvesteerd in nieuwe apparatuur. Het meeste 
onkruid wordt bestreden met een eigen fabrieksel, 
bestaand uit een heteluchtbrander die gebruikt 
wordt door dakdekkers, gecombineerd met een 
gasfles en een eenvoudig steekkarretje op lucht-
bandjes. Totale kosten: minder dan 90 euro, maar 
volgens de vier directeuren zeer goed werkend.

Vier kapiteins
Vier kapiteins op een schip, werkt dat? 

Klaarblijkelijk wel. De vier zitten in ieder geval in 
pais en vree aan tafel en geven elkaar tijdens het 
interview heel beleefd het woord, als ze het idee 
hebben dat de ander te weinig aan het woord 
komt. Theo Post Uiterweer heeft inmiddels groten-
deels afscheid genomen als meewerkend vennoot. 
Hij is nog aanwezig bij de wekelijkse vergadering, 
die niet langer dan een uur mag duren. En hij 
wordt her en der ingeschakeld als er een onder-
houdsklus bekeken of iets getransporteerd moet 
worden. Monique Post Uiterweer is nog wel full 
swing in het bedrijf aanwezig en houdt zich met 
de boekhouding bezig, maar daarnaast ook met 
het opzetten van de onderhoudsplanning. En last 
but not least: ze is voorzitter van de wekelijkse 
directievergadering. Monique: ‘Ik vind werken nog 
veel te leuk.’ 
De planning is een belangrijke succesfactor voor 
het bedrijf: ‘Als de planning goed is, kun je geld 
verdienen. De planning is nog steeds op papier, 
maar loopt naar ieders tevredenheid. Het idee is 
dat je precies inplant waar een onderhoudsteam 
gedurende de dag naartoe moet. Sommige klan-
ten moeten twee keer per maand bezocht worden, 
andere maar drie keer per seizoen. En dat verspreid 
over een groot gebied, dat loopt van Alkmaar tot 
Breda en van Amersfoort tot Rotterdam.’ Er zijn 
plannen om de planning digitaal te organiseren, 
maar dit is nog toekomstmuziek. Het verdere pro-
ces is wel digitaal. De Aar gebruikt de urenregistra-
tie van Infogroen. 

Woerden
Het nieuwe elan van De Aar werkt. Zelfs de 
gemeente Woerden is terug als klant. Voorlopig 
nog met een eenmalige klus, maar De Aar heeft 
al gemerkt dat het niet bij één order blijft. Edo 
Post Uiterweer: ‘Ik had iets in de krant gelezen. 
Vervolgens kwam ik bij een feestje iemand van 
de gemeente tegen die mijn vader nog kende. 
Daarna hoorde ik heel lang niks, maar uiteindelijk 
kregen we de order toch. We mogen dit seizoen 
225 bomen planten voor de gemeente, inclusief 
de inkoop van de bomen bij Boomkwekerij M. van 
den Oever.’ Edo: ‘Zij hadden de beste prijs en uitein-
delijk ook een goed product. Van alle bomen is er 
maar één afgekeurd; daar hebben we gewoon een 
nieuwe voor gekregen.’ 

Edo Post Uiterweer

Sjoerd Post Uiterweer

Monique Post Uiterweer

Theo Post Uiterweer

Be social 
Scan of ga naar:   

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7364



1 - 201822

Geen stress om de 
klimaatstresstest 
Klimaatstresstest brengt kwetsbaarheden in kaart en dialoog op gang

Nederland moet klimaatbestendig worden, waardoor de gevolgen van overvloedige neerslag, overstromingen, hitte en droogte in de toekomst 

beperkt blijven. Speciale klimaatstresstesten moeten gemeenten helpen een eerste beeld te krijgen. Op basis van de kennis die is verworven dankzij 

zo’n stresstest kan vervolgens verder worden gebouwd aan de klimaatbestendige stad.    

Auteur: Guy Oldenkotte

De Twitter-strijd tussen meteoroloog Gerrit 
Hiemstra en politicus Thierry Baudet over de 
vraag of de aarde nu wel of niet opwarmt, maakte 
onlangs nogmaals duidelijk hoe gevoelig deze 
discussie ligt. De meningen daarover zijn verdeeld. 
Wel staat vast dat Nederland steeds vaker met 
klimaatextremen te maken heeft. Een aantal van 
die ontwikkelingen is jaren geleden al voorspeld, 
maar het tempo waarmee het de laatste jaren gaat, 
geeft reden tot bezorgdheid. Hevige regenbuien 
waarvan pas sprake zou moeten zijn in 2050, zijn 
inmiddels al een bekend fenomeen in ons land en 
ook lange periodes van intense droogte en hoge 
temperaturen vormen eerder dan verwacht een 
onderdeel van ons klimaatpatroon. Niets lijkt meer 
zoals het hoort te zijn, en dus is het tijd om actief 
aan de slag te gaan met het verwerven van basis-
kennis. Op de laatste Prinsjesdag werd duidelijk dat 
de overheid wil dat alle gemeenten in Nederland 
de komende twee jaar klimaatstresstesten in hun 
gemeente uitvoeren. De stresstest moet duidelijk 
maken of de gemeente in staat is overvloedige 
neerslag, overstromingen, lange periodes van 
droogte of juist hittestress te weerstaan. De stres-
stesten dienen vervolgens elke zes jaar herhaald 
te worden.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
Het idee voor de klimaatstresstest wordt bespro-
ken in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Volgens 
Deltacommissaris Wim Kuijken zijn er voorbeelden 
te over waaruit blijkt dat Nederland nog niet is 

voorbereid op de gevolgen van extreem weer. Zo 
zouden er ziekenhuizen zijn die hun generatoren 
in de kelders geplaatst hebben, energiecentrales 
die op plekken staan die eigenlijk onder NAP lig-
gen en snelwegen nog altijd verdiept worden aan-
gelegd. Om gemeenten te helpen deze informatie 
inzichtelijk te krijgen én om de gegevens op de 
juiste manier te interpreteren, wordt momenteel 
gewerkt aan een standaard-klimaatstresstest. 
‘Deze gestandaardiseerde klimaatstresstest light 
helpt bij het interpreteren van gegevens over 
overstromingen als gevolg van een dijkdoorbraak, 
wateroverlast naar aanleiding van hevige neerslag, 
hitte of droogte’, stelt Jeroen Grutters, die namens 
alle Nederlandse provincies is gedetacheerd bij het 
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. ‘Het is een 
hulpmiddel waarmee iedereen zelf aan de slag kan, 
en het biedt de mogelijkheid een eerste inzicht 
te krijgen in de vraag hoe klimaatbestendig hun 
eigen gemeente is, zonder dat ze daarbij meteen 
de hulp van een externe partij nodig hebben.’ 
Volgens Grutters moeten de gemeenten de 
standaard-klimaatstresstest vooral zien als een 
handreiking. ‘In de test wordt uitgelegd welke 
stappen ondernomen moeten worden om de 
kwetsbaarheid in beeld te brengen. Voor een aan-
tal gemeenten is dat misschien gesneden koek; 
voor veel andere is het echter nieuw.’ Door alle 
gemeenten nu aan een eerste klimaatstresstest 
te onderwerpen, kan invulling worden gegeven 
aan afspraken die in 2014 al zijn gemaakt. ‘Toen is 
afgesproken dat vanaf 2020 klimaatonderwerpen 

voortaan worden meegenomen in het beleid en de 
uitvoering ervan’, aldus Grutters. 

De standaard-klimaatstresstest moet dus ken-
nis verschaffen die als startpunt kan dienen. De 
stresstest heeft een aantal kenmerken. Zo is deze 
gebiedsdekkend, zowel in stedelijk als landelijk 
gebied, en is hij gericht op de kwetsbaarheid voor 
wateroverlast (zowel door hoosbuien als langduri-
ge regen), hittestress, droogte en overstromingen. 
Verder heeft de test specifieke aandacht voor vitale 
en kwetsbare functies en voor andere ontwikkelin-
gen die de kwetsbaarheid vergroten (zoals bodem-
daling en een veranderende grondwaterstand).

Een soort handleiding
Volgens Nanco Dolman van ingenieursbureau 
Royal Haskoning DHV dienen de stresstesten als 
een soort handleiding voor twee fundamentele 
discussies. ‘Enerzijds moet men de stresstest 
beschouwen als een proces dat wordt meege-
nomen bij het ontwerpen, inrichten en beheren 
van steden, opdat klimaatbestendig handelen en 
gedrag vanzelfsprekend worden. Anderzijds is het 
een product dat samenhangt met de dialoog over 
risico’s en de ambities van de lokale overheid en 
haar stakeholders.’ Dolman merkt op dat de stres-
stest zich richt op adaptie en niet op mitigatie 
van de problematiek omtrent het veranderende 
klimaat. ‘In het Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs 
is ondertekend, wordt veel gesproken over miti-
gatie. Maar adaptie komt daar maar nauwelijks in 
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terug’, merkt hij op. ‘Dat geeft aan hoe complex de 
problematiek is.’  Het lijkt erop dat veel gemeenten 
als eerste aan de slag willen met stresstesten van te 
natte situaties, die overstromingen en waterover-
last in kaart moeten brengen. Dat ligt enigszins 
voor de hand, omdat volgens het Planbureau voor 
de Leefomgeving 55% van Nederland gevoelig is 
voor overstromingen. Maar Dolman waarschuwt 
dat gemeenten het daar niet bij moeten laten. ‘De 
netto contante waarde van overlast door te droge 
of te warme perioden is anderhalf keer zo hoog als 
de schade die door wateroverlast wordt veroor-
zaakt!’ Zo heeft hitte veel invloed op de levensduur 
van de infrastructuur. Droogte kan er juist weer 
toe leiden dat veenhoudende grond gaat inklin-
ken, met alle gevolgen voor de infrastructuur van 
dien. Eenmaal ingeklonken komt de grond nooit 
meer omhoog. Ook kan er schade aan gewassen, 
bomen of struiken ontstaan en kunnen veendijken 
uitdrogen en verschuiven. ‘De dijkdoorbraak in 
Wilnis in 2003 is daar een voorbeeld van’, zo merkt 
hij op. De lange periode van droogte van dat jaar 
had tot gevolg dat de veendijk was uitgedroogd. 
Daardoor was deze vervormd en ging de dijk 
scheuren, totdat hij doorbrak. Hoewel het de taak 
van waterschappen is om de kwaliteit van waterli-
chamen in Nederland te handhaven, oordeelde het 
gerechtshof in 2014 dat het hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht de schade als gevolg van de 
doorbraak niet hoefde te vergoeden. Die uitspraak 

kan als jurisprudentie worden opgevoerd bij toe-
komstige rechtszaken. 

Rol van groen belangrijk
Dolman wijst erop dat men door het goed in kaart 
brengen van kwetsbaarheden met behulp van 
de klimaatstresstest beter kan beslissen welke rol 
het openbaar groen kan spelen bij het verkleinen 
van de impact van hitte en droogte. ‘Groen is heel 
belangrijk om deze problemen te tackelen. Een 
weldoordacht ecosysteem kan de impact van hitte 
sterk verminderen. Groen kan dat vaak beter dan 
water. Wanneer het niet stroomt, heeft water juist 
een verwarmend effect. Bomen, daarentegen, 
bieden schaduw, reguleren de ondergrond, halen 
fijnstof uit de lucht, werken verkoelend en verbete-
ren de kwaliteit van de buitenruimte. Dat moet dus 
niet onderschat worden.’ 
Op het kennisportaal www.ruimtelijkeadaptatie.nl 
wordt alle kennis omtrent de klimaatproblematiek, 
de oplossingen en de bestrijding van de gevolgen 
samengebracht. De kennis die wordt opgedaan 
met de klimaatstresstest wordt ‘Weten’ genoemd; 
het kennisstartpunt op basis waarvan de ambities 
van de gemeente kunnen worden geformuleerd 
is ‘Willen’, waarna het beleid kan worden gemaakt 
en tot uitvoering gebracht (‘Werken’). ‘Weten’, ‘wil-
len’ en ‘werken’ zullen de komende jaren de kern-
punten worden op dit kennisportaal. Als het aan 
Dolman ligt, wordt daar nog een vierde aspect aan 
toegevoegd: ‘Door te ‘monitoren’ en ‘sturen’ maken 
we de activiteiten en klimaatadaptatie meetbaar.’ 

Koppelen van krachten
Martijn Steenstra, adviseur water en ruimte bij 
ingenieursadviesbureau Sweco, wijst erop dat 
gemeenten bij het uitvoeren van stresstesten moe-
ten proberen de handen ineen te slaan met meer-
dere partijen. ‘Volgens mij is de belangrijkste vraag 
hoe je alle partijen die geraakt worden bij elkaar 
kunt halen.’ De partijen die voor de hand liggen, 
zijn gemeenten, provincies en waterschappen. Die 
zouden samen stresstesten kunnen uitvoeren en 
de vergaarde kennis kunnen delen met partijen om 
hen heen. ‘Maar ook een woningbouwvereniging 
kan een heel nuttige partner zijn om mee samen 
te werken in een binnenstedelijk gebied. Het is een 
zoekproces. Mijn advies is om te beginnen met de 
partijen die dicht bij je staan.’ 
Steenstra meent dat samenwerken onontkoom-
baar is. ‘De problemen en kansen rond klimaat-
verandering zijn geen lokale problemen die je 
sectoraal kunt oplossen. Daarvoor zul je moeten 
samenwerken met meerdere partijen, ook buiten 
de gemeente.’ Net als Dolman benadrukt Steenstra 
de gevolgen die hitte kan hebben voor de volksge-
zondheid en arbeidsproductiviteit. ‘Wanneer men-
sen zich niet comfortabel voelen door de tempera-
tuur, bijvoorbeeld tijdens te warme nachten, dan 
slapen ze slecht. Dat heeft een negatieve invloed 
op hun productiviteit. Ook zijn er dan meer sterf-
gevallen en ziekenhuisopnames. Je zult dus meer 
inzicht moeten hebben in alles wat met hitte te 
maken heeft, weten wat het is, hoe het werkt, wat 
de keteneffecten zijn enzovoort. Het is belangrijk 
te weten wat je bijvoorbeeld met openbaar groen 
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kunt doen en welke keuzes je zult moeten maken.’ 
Als voorbeeld wijst hij naar het aanbrengen van 
groen in de buurt van schoolpleinen, ziekenhuizen 
en verzorgingstehuizen. ‘Als er voldoende schaduw 
is, zullen ouderen eerder geneigd zijn een blokje 
om te gaan en zullen kinderen meer buiten gaan 
spelen. Dat is goed voor de gezondheid. Je moet 
je dan echter wel afvragen hoe je de bomen in 
de straat plant, wat voor bodem er is en hoeveel 
ruimte je ze geeft. Met die kennis kan de boom 
straks optimaal renderen.’ 

Langzaam optuigen
De handreiking in de vorm van de klimaatstresstest 
die binnenkort door de overheid ter beschikking 
wordt gesteld, is een eerste aanzet. ‘Daarna kan 
per gemeente besloten worden hoe men deze 
gaat optuigen. Mijn advies is om dat stapsgewijs te 
doen’, stelt Steenstra. ‘Begin met een soort stress-
test light, de simpele versie. Vervolgens kun je waar 
nodig gaan verdiepen.’ 

Ook Nanco Dolman meent dat het verstandig is 
om het stapsgewijs op te bouwen. ‘De uitdaging 
is dat er weinig normeringen zijn omtrent droogte 
en hitte. Het is daarom belangrijk om zaken in een 
bepaalde samenhang te zien.’ Een overvloed aan 
informatie zou averechts kunnen werken. 

Meer informatie kan gevonden worden op de website: 
https://deltaprogramma2018.deltacommissaris.nl

DELtApLAN RuimtELijKE ADAptAtiE
Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie beschrijft hoe gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk 
het proces van ruimtelijke adaptatie willen versnellen en intensiveren om Nederland waterrobuust en 
klimaatbestendig in te richten. In het plan zijn zeven ambities gedefinieerd:

➊ Kwetsbaarheid in beeld brengen
Hoe raken extreme neerslag, hitte, droogte en eventuele overstromingen onze steden en  
dorpen en het landelijk gebied?
➋ Risicodialoog voeren en strategie opstellen
Zodra de resultaten van de stresstest beschikbaar zijn (uiterlijk in 2019), starten gemeenten, water-
schappen, provincies en Rijkswaterstaat per (deel)regio een dialoog met alle relevante gebiedspart-
ners (denk daarbij aan woningcorporaties, netwerkbeheerders, agrariërs, natuurbeheerders). Waar nu 
al een stresstest is uitgevoerd, gaat de dialoog eerder van start. Het doel is tweeledig: het bewustzijn 
over de kwetsbaarheid voor klimaatextremen vergroten en vervolgens bespreken hoe deze kwets-
baarheid met concrete maatregelen te verkleinen is.
➌ uitvoeringsagenda opstellen
Binnen drie jaar (uiterlijk in 2020) hebben de overheden op basis van de adaptatiestrategie een uit-
voerings- en investeringsagenda opgesteld voor hun regio. Hierin staan afspraken over wie wat gaat 
doen, op basis van de dialogen.
➍ meekoppelkansen benutten
Het Deltaplan beoogt ook een rol te spelen bij andere grote ruimtelijke ontwikkelingen en de kansen 
voor een klimaatbestendige inrichting te benutten. Dat wordt gedaan door de uitvoerings- en inves-
teringsagenda’s voor verschillende opgaven in het ruimtelijk domein naast elkaar te leggen en zo veel 
mogelijk te koppelen.
➎ Stimuleren en faciliteren
Ruimtelijke adaptatie moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de fysieke activiteiten in stad 
en land. Om tot een versnelling te komen, is het van belang om de beschikbare kennis, instrumenten 
en ervaringen zo veel mogelijk te delen, zodat niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden, en om par-
tijen te stimuleren een bijdrage te leveren.
➏ Reguleren en borgen
De partijen zullen hun bijdrage borgen in beleid en regelgeving. Overheden en private partijen moe-
ten ook aanspreekbaar zijn op hun bijdrage. De afspraken in dit Deltaplan vormen daarvoor de basis.
➐ Handelen bij calamiteiten 
Met een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting kunnen schade en overlast door extreme 
weersituaties aanzienlijk worden beperkt, maar nooit helemaal voorkomen. Als er toch schade 
optreedt, kan de informatie een helpende hand bieden en helpen om keteneffecten te beperken.

Nanco Dolman Martijn Steenstra Jeroen Grutters 
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Aan de ambitie zal het niet liggen: de Coolsingel 
moet een ruime, groene en fraai vormgegeven 
stadsboulevard worden met monumentale allure. 
Prachtige gebouwen, een bredere bestrating en 
nieuwe ornamenten moeten daaraan bijdragen. 
Volgens de website www.decoolsingel.nl wordt de 
Rotterdamse hoofdstraat na de opknapbeurt en 
herinrichting een levendige plek, waar bezoekers 
kunnen flaneren, feestvieren, winkelen, herdenken 
en evenementen bezoeken. De nieuwe Coolsingel 
verbindt het Hofplein met de Leuvehaven en kop-
pelt de Meent aan de Witte de Withstraat. ‘Een 
boulevard waar je je altijd welkom voelt, of je nu 
te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer of 
per auto komt. Het wordt weer de boulevard die 
Rotterdam verdient’, aldus de website.

Pocket parks
Onderdeel van de onlangs gestarte gedaantever-
wisseling is het ‘groenplan’. Eind januari begon 
de Nationale Bomenbank met het verplanten en 
rooien van de 39 platanen aan de Coolsingel. De 
bomen moeten wijken om de aanleg van een 
nieuwe rijbaan en een breder trottoir mogelijk te 
maken. Na een scan van de gemeente Rotterdam 
op kwaliteit, vitaliteit, conditie en kroonopbouw 
werden elf van de 39 bomen goed genoeg 
bevonden om te worden verplant, vertelt Dirk 
Doornenbal van de Nationale Bomenbank. ‘Deze 
elf platanen gaan naar het bomendepot van de 
Rotterdamse stadskwekerij. Daar sterken ze aan, 
totdat er elders in de stad plaats is om ze te her-
planten. De rest wordt gerooid. Als de gemeente 
Rotterdam bomen kan behouden, doet ze dat ook.’
Twee autobanen moeten plaatsmaken voor fiets- 
en voetpaden. Uiteindelijk worden in de nieuwe 
situatie 77 nieuwe bomen teruggeplant. Dit duurt 

nog even; pas aan het eind van de werkzaamheden 
in het najaar van 2020 kan de straat deze nieuwe 
bomen verwelkomen. Samen met de bestaande 
bomen moeten deze nieuwe exemplaren het 
groene karakter van de boulevard waarborgen. 
Wat het groenplan betreft, is dat nog niet alles: 
op herkenbare plekken aan de boulevard wor-
den pocket parks aangelegd met waar mogelijk 
zitgelegenheid. Deze pocket parks, kleine parkjes 
met verrassende nieuwe mogelijkheden, verrijzen 
onder meer voor het Postkantoor en bij ABN Amro/
Forum.

puzzel
Lastig bij de huidige werkzaamheden aan de 
Coolsingel is dat er 24 uur per dag topdrukte 
heerst op straat, vertelt Doornenbal. ‘Dat geldt 
ook voor de nachtelijke uren. De bewoners en het 
verkeer mogen niet te veel hinder ondervinden. 
Een probleem voor ons is dat er veel kabels en lei-
dingen liggen, waardoor het lastig is om de wortels 
van de bomen goed uit de grond te krijgen. Dat is 
soms een hele puzzel.’

Groot platanenproject 
onderdeel van metamorfose 
in hart van Rotterdam
De Coolsingel moet een stadsboulevard met monumentale allure worden

Het is – na de haven – misschien wel dé trots van Rotterdam: de Coolsingel. Omdat de boulevard wat uitstraling en allure betreft wel een likje verf kan 

gebruiken, krijgt het plein de komende tijd een grondige metamorfose. Onlangs moesten 39 platanen aan weerszijden van de weg daarvoor wijken. Er 

komen echter 77 nieuwe exemplaren voor terug. 

Auteur: Guus van Rijswijck

Herinrichting Coolsingel

'Als de gemeente Rotterdam  

bomen kan behouden, 

doet ze dat ook'
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Als de emoties in Baarn hoog oplopen, gaat het 
niet zelden om bomen. ‘Bomen zijn emotie’, weet 
De Koning inmiddels uit ervaring. Dat de gemeen-
te net als de burgers bomen belangrijk vindt, 
spreekt uit het bomenbeleid. ‘Dat is uiterst behou-
dend waar het gaat om kappen. En waar toch 
wordt gekapt, wordt een nieuwe boom geplaatst. 
Als dat niet op dezelfde groeiplaats mogelijk is, 
volgt een storting in het bomenfonds, zodat elders 
in de gemeente een vervangende boom kan wor-
den geplaatst.’

trottoirs
De eerste stop op onze route is in de Oosterstraat. 
Hier wordt duidelijk voor welke lastige keuzes 
De Koning zich gesteld ziet als het gaat om het 
behoud van bomen. De majestueuze historische 
bomen drukken stoeptegels en trottoirbanden 
op. Weg- en trottoirgebruikers vechten hier met 
de bomen om de beschikbare vierkante meters 
leefruimte.

In de Oosterstraat heeft de gemeente ervoor 
gekozen om enkele groeiplaatsen te bedekken met 
Terragryn, een ademende en vochtdoorlatende 
korrelpasta. ‘Een dure oplossing’, zegt De Koning 
erbij. ‘Per groeiplaats kost deze oplossing circa 500 
euro. Het voordeel is wel dat de hele groeiplaats nu 
verhard is en de boom dus feitelijk minder ruimte 
inneemt.’

Begroting
Baarn telt al decennialang tussen de 24.000 en 
25.000 inwoners. Die wonen in een zeer groene 
gemeente met bijna 1.440 hectare bos en 80 hec-
tare overig groen. Het onderhoud aan al dat groen 
komt voor een belangrijk deel voor rekening van 
twee boomverzorgers en drie begraafplaatsbe-
heerders, die in dienst zijn van de gemeente. Het 
dagelijks onderhoud van de plantsoenen wordt 
uitgevoerd door medewerkers van het werkvoor-
zieningschap Eemfors. Zij schoffelen, snoeien, 
maaien en ruimen zwerfvuil op. Op een begroting 
van 3,9 miljoen euro per jaar geeft De Koning 
ongeveer 1,3 miljoen uit aan het onderhoud van 
openbaar groen. Dat is evenveel als ze beschikbaar 
heeft voor de wegen in haar gemeente. 

De emoties rondom dat openbaar groen kennen 
twee gezichten. Enerzijds tonen de inwoners van 
Baarn tonen zich betrokken: ‘Ze bewijzen het groen 
in hun gemeente niet enkel lippendienst. Er zijn tal 

‘Burgerparticipatie 
mag geen doel op 
zich zijn’
Baarnse wethouder zoekt de balans tussen  
verbinden en besturen

‘Bomen zijn emotie’

Ze is van oorsprong Baarnse. toch laat de 35-jarige CDA-wethouder mariska de Koning-van 

Ginkel zich naar eigen zeggen nauwelijks leiden door nostalgische mijmeringen over haar jeugd 

in de Veluwse gemeente. ‘Soms meen ik nog de anijslucht te ruiken van oude De Gruijter-fabriek, 

waar vroeger de muisjes werden gemaakt.’ maar emotie en nostalgie vindt ze geen goede  

leidraad voor goed bestuur. ‘Daar zijn vooral vakkennis en een helikopterview voor nodig.’ 

Auteur: Paul van der Sneppen
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van voorbeelden van burgerparticipatie in het red-
den en behouden van het groene cultuurgoed van 
onze gemeente’, vertelt de wethouder.

toorn
Maar die emotie kent ook een ander gezicht. Wie 
aan Baarnse bomen komt, roept al snel de toorn 
van Baarnaren over zich af. ‘Daar krijg ik vanmid-
dag mee te maken. Na onze fietstocht heb ik een 
afspraak met omwonenden van het Hoge Bomen 

Bos. Daar is veel ophef ontstaan over onderhouds-
werk dat we in het bos willen uitvoeren.’ De Koning 
moet nu met boze en verontruste omwonenden 
aan tafel, om, zoals ze het zelf uitlegt, ‘broodjeaap-
verhalen’ uit de wereld te helpen. Bij een aantal 
bewoners is het idee ontstaan dat er waarde-
volle bomen gekapt worden in het gekoesterde 
stadspark. Ook doen er geruchten de ronde dat 
er bouwplannen bestaan voor de locatie. ‘En dat 
allemaal naar aanleiding van op stapel staande 

onderhoudswerkzaamheden, bedoeld om de 
bomen meer lucht en licht te geven. Daarbij wordt 
een aantal zieke bomen verwijderd. Verder zijn het 
vooral snoei- en opruimwerkzaamheden.’

De wethouder trekt lering uit de kwestie. ‘We heb-
ben in de communicatie gaten laten vallen en daar 
betalen we nu een prijs voor.’ De tweede stop op 
de rondtocht door Baarn is in het Rode Dorp. Daar 
wil De Koning laten zien dat het de gemeente 
Baarn lukt om juist wél goed te communiceren 
over het groenbeleid. 

tuindorp
Het Rode Dorp is een typische tuindorpwijk uit het 
begin van de twintigste eeuw. In 2010 verwierf het 
de status van beschermd dorpsgezicht vanwege 
bijzondere cultuurhistorische, stedenbouwkundige 
en architectuurhistorische waarden. De woningen, 
van oorsprong arbeiderswoningen, zijn opgetrok-
ken in de stijl van de Amsterdamse School.
Een belangrijk onderdeel van het beschermd 
dorpsgezicht zijn de grote kastanjebomen in de 
wijk. Maar liefst 20 van de in totaal 21 bomen zijn 
ten prooi gevallen aan de kastanjebloedingsziekte. 
‘Twee hebben we weten te redden met een warm-
tebehandeling; de rest moet gekapt. Dit natuurlijk 
tot groot verdriet van de wijkbewoners. De kwestie 
maakte veel emoties los.’

Samenspraak
Dat heeft geleid tot intensieve samenspraak met 
bewoners over het vervangingsplan voor de 
bomen. ‘Een vertegenwoordigingsgroep van een 
handjevol buurtbewoners heeft samen met een 
landschapsarchitect nieuwe bomen gekozen. Om 
de landschapswaarde van de te vellen bomen 
recht te doen, is gekozen voor bomen van fors 
formaat, 30 tot 35 centimeter in omtrek. We willen 
in een beschermd dorpsgezicht niet met twijgen 
aankomen.’

Dat de samenspraak met omwonenden vruchtbaar 
is geweest, blijkt onder meer uit de wijze waarop 

‘Hoogteverschillen maken 

Baarn extra gevoelig voor 

overstromingen’

OP DE FIETS
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de bomen worden gefinancierd. ‘De bewoners 
hebben voor een kostbare oplossing gekozen. Ze 
toonden er begrip voor dat dit niet helemaal uit 
het reguliere budget van de gemeente bekostigd 
kan worden en hebben daarom aangeboden een 
deel zelf te financieren via crowdfunding.’

Woningcorporatie
Aldus geschiedde. Bewoners van het Rode Dorp 
zetten tal van acties op om geld op te halen voor 
de vervangende bomen. Dat ontsnapte niet aan 
de aandacht van woningbouwcorporatie Eemland, 
die nog steeds een aantal woningen in ‘het dorp’ 
in bezit heeft. ‘De woningbouwcorporatie heeft uit 
eigen beweging aangeboden om ook een flinke 
duit in het zakje te doen.’

De Koning typeert zichzelf graag als iemand die 
mensen wil verbinden. Ze kijkt daarom met vol-
doening terug op het traject dat ze met de bewo-
ners van het Rode Dorp heeft afgelegd. ‘Hier heb-
ben we burgerparticipatie heel mooi in het traject 
meegenomen. Dat was ook nodig, onontkoombaar 
eigenlijk, met zoveel emoties die er loskwamen. We 
hebben dat samen goed opgelost. Als gemeente 
hebben we het traject aan de voorkant goed 
geregeld en dat heeft uiteindelijk zijn vruchten 
afgeworpen.’

Burgerparticipatie
Toch zet de wethouder ook kritische noten bij 
burgerparticipatie. ‘Het mag geen doel an sich 
zijn. Burgerparticipatie is een mooi instrument om 
mensen te verbinden en om te proeven wat er 
leeft in de gemeente.’ Maar als het aan De Koning 
ligt, moeten bestuurders de verantwoordelijkheid 
voor het dagelijks bestuur van hun gemeente toch 
écht een beetje aan de borst houden, zeker als 
het gaat om emotioneel beladen onderwerpen als 
bomen en openbaar groen. ‘Bewoners reageren 

vaak vanuit emotie, omdat ze zelf op een bepaalde 
plek wonen of herinneringen koesteren aan een 
locatie. De specialisten die we inhuren, kijken 
echter met verstand van zaken naar problemen 
en mogelijke oplossingen. Ze hebben ook meer 
afstand en overzicht. Daar heb ik als bestuurder 
meer houvast aan.’

De volgende stop op de fietsroute door Baarn 
is bij het kruispunt waar de Zandvoortweg de 
Thorbeckelaan kruist. Daar staren we in een diep 
gapend gat in de weg. Hier wordt gewerkt aan het 
nieuwe rioleringsplan van de gemeente Baarn. 
‘Overal waar de weg opengebroken wordt, wordt 
meteen een gescheiden rioleringssysteem aan-
gelegd’, vertelt de wethouder, terwijl ze met de 
voeten in stevige laarzen gestoken haar fiets door 
de modder op de werklocatie ploegt. 

Klimaatadaptatie
Het scheiden van de waterstromen is een belang-
rijk onderdeel van het klimaatadaptatieplan van 
de gemeente. Hemelwater wordt zoveel mogelijk 
op natuurlijke wijze gebufferd. Het afvalwater van 
woningen wordt via het rioleringsstelsel afgevoerd. 
Om de capaciteit van de natuurlijke waterbuffering 
te optimaliseren, doet de gemeente ook mee aan 
de landelijke Operatie Steenbreek. Waar mogelijk 
wordt verharding vervangen door openbaar groen 
of door meer poreuze materialen met meer buf-
fercapaciteit. Ook daarbij is het belangrijk om de 
inwoners van Baarn te betrekken, vindt De Koning. 
‘Vooral in de arbeiderswijken zien we nog veel 
betegeling, die we graag door groen zouden willen 
vervangen. Dat vergt samenspraak.’

Overstromingen
Klimaatadaptatie is speerpuntbeleid in Baarn. De 
gemeente mag dan wel hoog gelegen zijn op de 
Utrechtse Heuvelrug, ze is zeker niet vrij van over-

stromingen. Juist door de vele hoogteverschillen 
in het terrein is het beheersen van het hemelwater 
een grote uitdaging. ‘Bij een flinke hoosbui zie je 
het water hier en daar letterlijk door de straten 
stromen’, vertelt De Koning.

Twee van die straten zijn de Sophialaan en de 
Gerrit van der Veenlaan. Beide komen uit op het 
Stationsplein, een van de laagstgelegen plaatsen 
van Baarn. De overstroming van het plein haalde 
in 2014 het landelijke nieuws, toen ook de net 
gerestaureerde koninklijke wachtkamer op het 
NS-station onderliep. De gloednieuwe houten 
vloeren van deze monumentale wachtkamer 
waren meteen rijp voor de sloop.

Zandzakken
De overstromingsproblematiek op het 
Stationsplein bleek hardnekkig. ‘We hebben 
veel gedaan om de natuurlijke waterbuffering 
in de omgeving te stimuleren en de waterafvoer 
te verbeteren. In Hoog Baarn is alle riolering al 
afgekoppeld. Omliggende straten met een groot 
hoogteverschil zijn voorzien van waterremmende 
drempels en extra afvoergoten, om water naar 
het aanliggend groen te dwingen.’ Maar het heeft 
jaren geduurd om grip te krijgen op de situatie. 
Bij noodweer worden nog steeds de zandzakken 
tevoorschijn gehaald. Als de wethouder, op het 
Stationsplein aangekomen, van de fiets stapt, blij-
ken de zandzakken bij de koninklijke wachtkamer 
net weggehaald. 

OP DE FIETS
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Burgerparticipatie is géén 
bezuinigingsoplossing
Gemeente Leusden positief over betrokkenheid vanuit burgers, maar is zeker 
nog niet tevreden

in 2014 besloot de gemeente Leusden om de 

rolverdeling voor het onderhoud van het open-

baar groen anders in te richten. De verantwoor-

delijkheid voor de uitvoering werd overgedra-

gen aan Sight Landscaping. De participatie van 

burgers was daarbij een belangrijk punt. Nu de 

nieuwe werkwijze ruim drie jaar draait, sprak 

Stad+Groen met wethouder jan Overweg om de 

ervaringen te peilen.  

Auteur: Guy Oldenkotte

Met het besluit in 2014 koos de gemeente Leusden 
zeker niet voor half werk. Hoewel de gemeente een 
achtjarig contract afsloot met Sight Landscaping, 
werd overeengekomen dat er jaarlijks een eva-
luatiemoment zou komen. Of de samenwerking 
nog een jaar wordt voortgezet, hangt af van de 
tevredenheid over de communicatie met bewoners 
over het onderhoud, de mate waarin participatie 
mogelijk is, en de manier waarop burgers daarbij 
door de aannemer worden gefaciliteerd. Het uit-
gangspunt was dat het gemiddelde van de metin-
gen in de eerste twee jaren bepalend zou zijn voor 
de ondergrens. Een lagere beoordeling zou niet 
worden geaccepteerd. 

Aan Sight Landscaping dus de taak om, samen 
met de burgers, te zorgen dat die beoordeling 
alleen maar beter wordt. Wethouder Jan Overweg 
(ChristenUnie – SGP) werd gevraagd hoe de kwa-
liteit van het beheer van het openbaar groen in 
Leusden sindsdien is beoordeeld. Hij stelt: ‘De 
kwaliteit is in die periode wat minder geweest. Dat 
was het gevolg van het besluit om van B-kwaliteit 
naar C-kwaliteit te gaan vanwege bezuinigingen. 
Vanwege protesten van bewoners is in 2016 
besloten om meer geld vrij te maken. Sindsdien 

neemt de kwaliteit toe, maar we zijn nog altijd 
niet waar we willen zijn.’ Die bezuinigingen waren 
het gevolg van een tekort op de begroting in de 
periode voordat het beheer werd overgedragen. 
Voor de wethouder maakt dat één ding duidelijk: 
‘Participatie van burgers levert geen besparingen 
op. Bij zo’n aanpak is altijd extra geld nodig, omdat 
burgers doorgaans betrokken zijn bij kleine stukjes, 
waardoor je geen volumevoordeel kunt bereiken. 
Alleen in de wijk Rozendaal is het wel gelukt om 
de kwaliteit naar A-niveau te tillen. Daar staan wij 
het budget af aan de wijk. De bewoners dragen 
zelf zorg voor het onderhoud en hebben daar zelf 
afspraken over gemaakt.’ 
De wijk stamt uit de jaren 70 en was een van de 
eerste uitbreidingswijken in Leusden. De huizen 
staan daar in een vierkant, dat als park is vormge-
geven. Een uitvoerige planning vooraf was destijds 
een belangrijk uitgangspunt bij de bouw van de 
wijk. Deze moest, zo stelt de Wiki-pagina over de 
wijk, zodanig worden opgezet dat 'de woningen, 
de groenvoorziening, de wegen en de waterpartij-
en glansrijk de kritiek van de nieuwe Nederlanders 
in het jaar 2000 moesten kunnen doorstaan.' Het 
lijkt erop dat de planners van de jaren 70 gelijk 
hebben gekregen. 

Respijt
Als gevolg van die dip in de kwaliteit werd beslo-
ten om Sight Landscaping wat respijt te geven wat 
betreft de gestelde termijn om het kwaliteitsniveau 
te realiseren. In grote lijnen gaat men in Leusden 
nog altijd op volle kracht vooruit, maar de wijze 
waarop dat gebeurt, is duidelijk anders dan voor-
heen. ‘Je krijgt een grote verschuiving. In de oude 
situatie voelde je je veel meer verantwoordelijk 
voor wat je deed; nu ben je meer regisseur en zie 
je erop toe dat de afgesproken kwaliteit wordt 
bereikt. De tijd die we kwijt zijn aan toezicht hou-
den is ook aanmerkelijk afgenomen’, zo vervolgt de 
wethouder. 

‘Bovendien hebben we de communicatie met de 
bewoners opnieuw ingericht. Zij kunnen ter plekke 
de aannemer aanspreken, maar ze kunnen ook een 
melding doen bij de gemeente. Die wordt zonder 
tussenkomst van een ambtenaar rechtstreeks naar 
de aannemer doorgezonden, zodat deze het kan 
afhandelen. Ook zorgt de aannemer nu voor terug-
koppeling naar de burger. Voorheen ontvingen wij 
die klacht en stuurden die vervolgens door naar de 
aannemer, waarna wij achteraf controleerden of de 
klacht was opgevolgd en afgehandeld. Nu gaat de 
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ACTUEEL

klacht rechtstreeks naar de aannemer. Wanneer ze 
die hebben verwerkt, vinken zij zelf de klacht af.’ 

Niet dat het klachten regende bij de gemeente. 
Dat zou ook vreemd zijn, omdat de burgers zelf 
meewerken. ‘Onderdeel van de overeenkomst met 
Sight Landscaping is dat zij een aantal medewer-
kers van de sociale werkvoorziening faciliteren 
en aansturen. Die medewerkers zijn door de 
gemeente ingehuurd.’ Die sociale werkvoorziening 
was jarenlang een van de vaste contractpartijen 
in Leusden. ‘In het begin hebben we wat klachten 
gehad over de wijze waarop zij hun werk deden. 
Dat is opgenomen met de aannemer en inmiddels 

helemaal opgelost.’ Bovendien heeft ook de aanne-
mer extra geïnvesteerd in de communicatie met de 
inwoners van Leusden. 

Volledig de vrije hand
Elders in deze editie waarschuwt dr. Rosalie van 
Dam van Wageningen Environmental Research, 
een onderzoeksinstituut dat onderdeel is van 
Wageningen Universiteit, dat burgers (en de aan-
nemer) de vrijheid moeten krijgen om zelf te bepa-
len hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Zelfs wanneer dit conflicteert met de wetten en 
normen waaraan men geacht wordt te voldoen. 
Dat laatste gaat wethouder Overweg te ver. ‘Maar 
de aannemer mag zeker zelf bepalen hoe hij de 
werkzaamheden uitvoert. Als onderdeel van onze 
toezichthoudende rol hebben wij regelmatig over-
leg over de beeldkwaliteit en de wijze waarop de 
inwoners meewerken. Wij krijgen weleens vragen 
van de ondernemersvereniging van een van onze 
winkelcentra. We brengen ze dan in contact met de 
aannemer en soms denken we mee over het vin-
den van een oplossing. Daar blijft het dan bij.’ 
Op dit moment lopen er zo’n 120 initiatieven in 
Leusden waarbij de inwoners betrokken zijn. ‘De 
betrokkenheid neemt niet af. Ook worden wij nog 
steeds aangesproken door de bewoners; alleen de 
afwerking gaat anders.’ Ondanks het grote aantal 
initiatieven waarbij de bewoners van Leusden 
een rol spelen, blijft er altijd een groep die niet te 
porren is om deel te nemen aan dergelijke activi-

teiten. Zelfs niet wanneer dat in hun eigen belang 
of voordeel kan zijn. ‘Het is niet verplicht en het 
systeem voorziet daarin.’  De wethouder erkent dat 
er wat aanloopproblemen zijn geweest, maar hij 
heeft er alle vertrouwen in dat Sight Landscaping 
de gehele loopperiode van de overeenkomst (acht 
jaar) kan uitdienen. ‘Wij hebben veel energie gesto-
ken in het opstellen van de overeenkomst; dat is 
destijds gedaan door een gespecialiseerd bedrijf.’ 
Een laatste slag met een specialist is dus raadzaam, 
voordat het beheer van het openbaar groen vol-
ledig aan de burger wordt overgelaten.  Het besluit 
in Leusden maakt duidelijk dat er moet worden 
geïnvesteerd in communicatie, als men afstand 
doet van de verantwoordelijkheid voor het open-
baar groen. Dat begint bij een duidelijk plan over 
de voorwaarden waaraan moet worden voldoen, 
gevolgd door een heldere verslaglegging van de 
uitvoering van de activiteiten. Dat is niet alleen 
goed voor de aannemer en de betrokken overheid, 
maar zeker ook voor de burgers en de omgeving. 
Zolang zij niet tevreden zijn, blijven ze de overheid 
beschouwen als de verantwoordelijke partij.

6 min. leestijd

Jan Overweg (rechts)
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De maatschappij; 
dat ben jij! Toch?
Samenwerken met participerende burgers kent zijn uitdagingen

Sinds een paar jaar wordt groots ingezet op de ‘participatiesamenleving’, waarbij burgers een actieve rol spelen bij activiteiten die lange tijd gezien 

werden als de exclusieve taak van de overheid. Het beheren van het openbaar groen is daar een voorbeeld van. Als het werkt, is het een win-winsituatie, 

maar het loopt niet altijd even soepel. 

Auteur: Guy Oldenkotte

De participatiesamenleving is sinds een aantal jaar 
een waar modewoord, dat enerzijds gestimuleerd 
wordt door de overheid en anderzijds door de 
maatschappij. De troonrede van 2013 wordt alge-
meen gezien als het startpunt, waarna de klassieke 
verzorgingsstaat langzaam maar zeker is gaan ver-
anderen in een participatiesamenleving. ‘Wanneer 
mensen zelf vormgeven aan hun toekomst, voegen 
zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, 
maar ook aan de samenleving als geheel’, zo was 
de uitleg van de overheid destijds. 

Maar de overheid ervaart ook in toenemende mate 
dat assertieve burgers proactief willen deelnemen 
op een groot aantal terreinen binnen het politieke 

domein. Het beheren van openbaar groen is een 
van de taken die op veel plaatsen gedeeltelijk is 
overgenomen door groepen burgers. Een publica-
tie van het ministerie van Economische Zaken uit 
2013 rept van ‘de natuur terugbrengen waar het 
hoort, midden in de gemeenschap, waarbij het 
eigendom door of de verantwoordelijkheid van 
burgers een belangrijk element is’. Vaak verloopt 
dit naar alle tevredenheid, maar er zijn voorbeel-
den genoeg die aantonen die het zeker niet altijd 
even soepel loopt. 

Verschil in gemeenten
‘De acceptatie en samenwerking verschillen per 
gemeente en ook van persoon tot persoon. Het 

maakt echt uit wie je treft, wanneer een burger 
aankomt met een initiatief voor groenbeheer’, 
zegt dr. Rosalie van Dam van Wageningen 
Environmental Research, een onderzoeksinstituut 
dat onderdeel is van Wageningen Universiteit. 
‘Voor de burger is het vaak zoeken naar de juiste 
persoon.’ De bestuurskundig onderzoeker focust 
zich vooral op burgerinitiatieven, sociale innovatie 
en community governance. Ze merkt regelmatig 
dat overheid en burgers een andere taal spreken. 
‘Er zijn nog altijd gemeenten die het zien als een 
beleidsinstrument. Ze zijn blij als het past binnen 
hun doel, maar dat werkt niet altijd.’ 

Volgens Van Dam vinden sommige gemeenten het 
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moeilijk dat proactieve burgers hun ideeën en ide-
alen op hun eigen manier invullen en organiseren, 
die niet per se overeenkomt met hun beleid. ‘Het 
is een keuze welke rol je inneemt als overheid. Elk 
burgerinitiatief is anders; je zult heel goed moeten 
kijken wat de rol van de gemeente daarbij kan zijn.’ 
Ze wijst erop dat de betrokken burgers vaak heel 
goed in de materie zitten. ‘Soms zelfs beter dan 

de ambtenaren. De contacten en connecties die 
de betreffende burgers kunnen hebben, moet je 
ook niet onderschatten. Die zijn soms beter dan 
de contacten en de netwerken die de gemeente 
op dat moment tot haar beschikking heeft.’ In 
verschillende documenten van de landelijke over-
heid wordt de toegevoegde waarde van burgers 
eveneens benadrukt. De Raad voor het Openbaar 

Bestuur beschouwt burgers als ‘betrouwbare, 
inventieve, bereidwillige en ondernemende deel-
nemers van de maatschappij’.

Bonding by doing
In haar proefschrift Bonding by doing verwijst Van 
Dam naar de vier coördinatiemechanismes die de 
Noorse onderzoekers Svein Ole Borgen en Agnar 
Hegrenes in 2005 introduceerden, als methodes 
die overwogen kunnen worden om de samenwer-
king gestalte te geven. De Noorse onderzoekers 
spraken over ‘handdruk’, ‘handboek’, ‘onzichtbare 
hand’ en ‘zichtbare hand’. ‘Belangrijk is dat je je 
bewust bent van je eigen rol. Als je weet wat die is, 
weet je ook wat daaraan vast zit.’ 

Rinske van Noortwijk valt haar bij. ‘Zeker wanneer 
de burger het initiatief heeft genomen om de 
gemeente te benaderen met een idee, bestaat de 
kans dat de ambtenaar daar wat van vindt. Dat 
haalt de energie eruit en ontmoedigt de burger’, 
stelt de oprichtster van Greenwish, een organisatie 
die ernaar streeft om duurzame en maatschappe-
lijke ideeën te realiseren. Greenwish zet haar ken-
nis en expertise daarbij in om de samenwerking 
tussen de partijen gewoner te maken. ‘De overheid 
moet proberen zich er niet inhoudelijk mee te 
bemoeien. Dat maakt dingen onnodig ingewikkeld. 
Ze moeten juist de piketpaaltjes slaan, waarna het 
aan de burgers is om de inhoud te bepalen.’ 

Zowel Van Dam als Van Noortwijk erkent dat dit 
spanning geeft voor de taak en de verantwoor-
delijkheid van de overheid. ‘Een gemeente moet 
zich aan heel veel regels houden; in sommige 
situaties zijn dat er meer dan wanneer de burger 
verantwoordelijk zou zijn’, zegt Van Noortwijk. ‘Vaak 
verschuilen gemeenten zich daarachter, omdat die 
hen een gevoel van veiligheid en controle geven. 
Men moet zich echter realiseren dat dat niet altijd 

De Participatiesamenleving 

is sinds een aantal jaar een 

waar mode-woord

7 min. leestijd

Ad van Tilborg Rosalie van Dam

VERSCHiL VAN iNZiCHt
Ad van Tilborg is sinds zijn pensionering nauw betrokken bij het verbeteren van de leefbaarheid van 
Bergharen. De voormalige leraar wiskunde gaf enthousiast gehoor aan de oproep van de gemeente 
Wijchen (waaronder Bergharen valt), om het schouwen van de openbare ruimte voor zijn rekening 
te nemen. ‘Die zogenaamde babyboomgeneratie die nu net met pensioen is, bestaat voor een groot 
deel uit hoogopgeleide mensen, die zeker van toegevoegde waarde kunnen zijn. Maar het is wel 
belangrijk dat een ambtenaar weet hoe hij of zij dat moet managen. Ik begrijp best dat dat heel 
lastig kan zijn, omdat men vaak met veel mensen te maken heeft. Het vergt dus veel mensenken-
nis, zeker wanneer iemand geacht wordt verantwoordelijkheid te nemen. Toch kan men daar veel 
baat bij hebben. Het is wel belangrijk dat de betreffende ambtenaar enerzijds de vrijheid heeft om 
invulling te geven aan die samenwerking met burgers, maar zich anderzijds ook gesteund voelt bij 
de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden.’ Van Tilborg weet uit persoonlijke ervaring hoe nauw 
dit kan luisteren. In een artikel dat vorig jaar in vakblad Stad+Groen verscheen, beklaagde hij zich 
erover dat gemeenten een andere taal spreken dan de burger wanneer het gaat om schouwen. Dat 
de gemeente niet blij was met die visie, was echter snel duidelijk. ‘Daar heb ik met de wethouder 
over gesproken, want het had niets te maken met de ambtenaren als persoon. Maar ambtenaren 
kijken met heel andere ogen naar de lijst met actiepunten die voortkomt uit de burgerschouw. Zo 
is het voor de bewoners aan de rand van het dorp, waar de bebouwde kom van Bergharen overgaat 
in natuurgebied, geen enkel probleem dat het gras twee centimeter langer is dan voorgeschreven’, 
zo geeft hij als voorbeeld. ‘Maar het is voor mijn vrijwilligers wel lastig wanneer ze de staat van een 
haag of grasveld moeten benoemen als hoog, basis of laag. Zij denken dan dat het om de hoogte 
van de haag of het grasveld gaat.’ Het gesprek heeft de kou uit de lucht gehaald. ‘Het bleek dat de 
app die wij gebruiken voor de burgerschouw landelijk wordt gebruikt. Het wijzigen van termen was 
niet mogelijk.’ Om toch een betere invulling aan de samenwerking te geven, is besloten de schouw 
te halveren. ‘Ook gaan we met een andere app werken.’ Daarmee lijken de aanloopproblemen nu 
geheel te zijn opgelost. 
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bevorderlijk is en dat het beter is om dat te ver-
mijden.’ 

Duidelijke afspraken
Als voorbeeld noemt ze het beheer over een speel-
tuin. ‘De overheid is verplicht om rubberen tegels 
onder de speeltoestellen te leggen. Maar als die 
speeltuin eigendom is van en beheerd wordt door 
burgers, dan vervalt die verplichting. Natuurlijk zijn 
er grenzen, maar je kunt ook als coach aan de zijlijn 
staan en advies geven. Mijn advies aan gemeenten 
is daarom om de grenzen op te zoeken.’ Zowel Van 

Noortwijk als Van Dam wijst erop dat het belangrijk 
is duidelijke afspraken te maken. ‘Leg goed vast 
wat je van elkaar verwacht, en de wijze waarop. 
Maar realiseer je dat er niet altijd een oplossing 
is voor zaken zoals aansprakelijkheid, beoogd 
kwaliteitsniveau of bijvoorbeeld financiële trans-
parantie. Als gemeente zul je moeten inschatten 
waar je belangen liggen en of je met een initiatief 
in zee wilt gaan’, merkt Rosalie van Dam op. Voor 
haar is vooral de interactie belangrijk. ‘Neem bur-
gers serieus en ga het gesprek met ze aan. Daarbij 
moeten zaken als aansprakelijkheid en financiële 
transparantie worden besproken, maar er kan ook 
bekeken worden welke zaken echt vastgelegd 
moeten worden. Probeer daarbij terughoudend te 
zijn als het erom gaat hoe dichtgetimmerd en uit-
gebreid de contracten moeten zijn en hoeveel er 
moet worden vastgelegd. Door het gesprek met ze 
aan te gaan, ontstaat er een vertrouwensband.’

meer dan één doel
Volgens Rinske van Noortwijk beschouwen 
gemeenten een burgerinitiatief nog al te vaak als 
iets dat op zichzelf staat. ‘Maar zo’n initiatief kan 
verschillende positieve randverschijnselen heb-
ben en kan als mooie ingang dienen voor allerlei 
bijvangsten.’ Als voorbeeld noemt ze een betere 
sociale band tussen bewoners of een verhoogde 
veiligheid in de wijk. ‘Het proces waarin burgers op 
zoek gaan naar medestanders, is op zichzelf al een 
goed voorbeeld van winst. Zo leren ze elkaar beter 
kennen.’ Volgens Van Noortwijk kan de gemeente 
dat verder versterken door andere partijen erbij te 
betrekken. 
Rosalie van Dam waarschuwt dat het daarbij 
belangrijk is dat de gemeente flexibel blijft. ‘Het 
ene burgerinitiatief is niet de andere. Het is steeds 
opnieuw maatwerk.’ 

Begin deze eeuw introduceerde de Stichting Ideële 
Reclame (Sire) de campagne: ‘De maatschappij, 
dat ben jij!’ Die campagne had als doel het publiek 
duidelijk te maken dat ze dagelijks zelf actief kun-
nen bijdragen aan het wat aangenamer maken van 
de maatschappij. Wie burgerparticipatie tot een 
succes wil maken binnen de gemeente, doet er 
misschien verstandig aan om die slogan weer eens 
af te stoffen en enigszins aan te passen: ‘De maat-
schappij, dat zijn wij!’

SCHAKEL ExtERNEN iN
Lars Wierts, beleidsmedewerker samenleving bij de gemeente Oisterwijk, besloot in 2014 een exter-
ne partij in te schakelen om een speelpark in een nieuwbouwwijk van de grond te krijgen. ‘Het leek 
ons de beste manier om bewoners vanuit het niets in beweging te krijgen en bij een project betrok-
ken te raken, om het daarna, nadat het eenmaal was gerealiseerd, van ons over te nemen’, zo blikt 
Wierts terug. ‘Het is voor bewoners prettig dat er een derde partij bij zit die neutraal naar de situatie 
kijkt.’ Maar het resultaat van die aanpak wekte wel wat beroering. ‘In eerste instantie dacht ik: waar 
zijn we aan begonnen? Je hebt plannen gemaakt en als daar heel andere ideeën doorheen komen, 
is dat even slikken, zo werd destijds door een van de gemeentelijke projectleiders opgemerkt.’ Toch 
maakt de gemeente Oisterwijk nog altijd gebruik van externe partijen om burgers actief bij projec-
ten te betrekken. ‘Het gaat dan vooral om grotere projecten. Het wordt per project bekeken en de 
kosten worden geraamd. Als gemeente beschouwen wij het als onze taak om de randvoorwaarden 
mee te geven waaraan men straks moet voldoen. Het gaat daarbij om zaken als regelgeving en 
veiligheid.’ Als voorbeeld noemt Wierts de wens om aan de randen van een park bloemperken in 
te richten. ‘Dat leek de bewoners een leuk idee en ze waren graag bereid om daar het onderhoud 
van te doen. Er lag echter een weg aan beide kanten van het park. Daarop hebben wij gezegd dat 
het idee op deze manier niet haalbaar was, omdat men dan op de openbare weg zou moeten staan 
om de bloemperken te onderhouden. Daardoor zou de veiligheid van de burgers in het geding zijn 
gekomen.’ 
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Natuurlijke middelen tegen 
mos en algen
AlgaVelan ontwikkelt plantaardige middelen voor toepassing op begraafplaatsen

Algen, mossen en korstmossen zijn een bekend verschijnsel op veel Nederlandse begraafplaatsen. Beheerders hebben er hun handen vol aan om 

grafstenen en -beelden schoon te houden. AlgaVelan heeft sinds een aantal jaar twee middelen op de markt om algen en mos op een natuurlijke manier 

te bestrijden: AV-coating en EnzyLan. ‘met deze middelen kun je mos en algen succesvol bestrijden, terwijl de natuur vervolgens de resten opruimt’, 

aldus Ewoud van de Wetering van AlgaVelan.

Auteur: Nino Stuivenberg

AlgaVelan introduceert natuurlijke oplossingen ter 
vervanging van onder andere chemie. AlgaVelan 
staat al jaren bekend om zijn toonaangevende 
producten in algenbestrijding, bijvoorbeeld op 
kunstgrasvelden in de sportveldensector. Het 
bedrijf heeft echter ook middelen tegen algen 
en mos voor de openbare ruimte. De middelen 
werden ongeveer vijf jaar geleden op de markt 
gebracht. AlgaVelan beschikt over twee producten: 

AV-coating en EnzyLan. De producten kunnen toe-
gepast worden op begraafplaatsen, maar zijn ook 
al lang succesvol in jachthavens, pret- en dieren-
parken en bij dak- en gevelreiniging. Voorbeelden 
hiervan zijn Burgers Dierenpark, de Apenheul, het 
Openluchtmuseum en Waterschap Friesland.

Geen biocide
AV-coating is een coating die bestaat uit eiwit, 

zetmeel en gluten. ‘Het lijkt een beetje op pan-
nenkoekenmix’, vertelt Van de Wetering. ‘Door het 
middel op algen en mos toe te passen, stikken de 
organismen. Je schakelt ze dus eigenlijk op een 
fysieke manier uit, net zoals je met een muizenval 
zou doen. Het is de fysieke handeling die het orga-
nisme uitschakelt, in tegenstelling tot een biocide, 
waarbij het gif als werkzame stof de doorslag 
geeft.’ Dat is tevens de reden dat de AV-coating in 
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Wageningen niet geregistreerd hoefde te worden 
als biocide: het is een volledig natuurlijk middel, 
dat op basis van een fysieke werking algen en mos 
aanpakt.

Algen en mos zorgen op veel begraafplaatsen voor 
overlast. ‘Mos kan ervoor zorgen dat inscripties 
op een grafsteen niet meer te lezen zijn. Ook tast 
het vaak oude beelden aan. Als je bijvoorbeeld 
een beeld van marmer hebt, dan zie je alles wat 
erop groeit. Dat heeft een storend effect.’ Van de 
Wetering is overigens niet van mening dat alle mos 
verwijderd moet worden. ‘Sommige korstmossen 
kunnen een grafmonument juist goed bescher-
men. Bovendien zie je soms muren waar al twee-
honderd jaar mos op staat. Die moet je vooral zo 
laten staan: niet alles hoeft spic en span te zijn.’

Zodra de algen gedood zijn, blijft er een bruin 
laagje achter. De natuur is vervolgens in staat om 
deze resten af te breken. Beheerders hebben er 
na toepassing van de producten van AlgaVelan 
dus geen werk meer aan. Doordat AV-coating niet 
chemisch is, kan het op tal van plekken toegepast 
worden. Van de Wetering: ‘AV-coating is geschikt 
voor gebieden die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld 
op ecologisch vlak. We mogen het toepassen in 
de buurt van oppervlaktewater of bij dieren. We 
weten namelijk dat het middel geen invloed heeft 
op de gezondheid van zowel mensen als dieren.’ 
De middelen van AlgaVelan zijn geschikt voor 
de bestrijding van algen en mos, maar niet voor 
onkruid. ‘Dat komt doordat algen en mos lagere 
soorten zijn dan onkruid en op een andere wijze 
voeding tot zich nemen’, licht Van de Wetering toe.

Niet storen
Een voordeel van de AV-coating is dat het middel 
planten ongemoeid laat. ‘Algen en mos worden 
hiermee gedood, maar het middel heeft geen 
effect op planten. Bij begraafplaatsen heb je vaak 
te maken met rozen of andere planten rond een 
graf. Deze blijven onaangetast.’ Volgens Van de 
Wetering zijn er meerdere redenen te bedenken 
om voor één van de twee middelen te kiezen. 
‘Vooral het feit dat de middelen plantaardig zijn is 
belangrijk: niemand zit nog te wachten op bioci-
den. Bij biociden zie je bovendien dat ze een basis 
vormen voor schimmels, wat de omgeving verder 
aantast.’

AV-coating is vooral geschikt voor reiniging op 
begraafplaatsen, stelt Van de Wetering. ‘Er zijn wel 
alternatieve bestrijdingsmethoden, maar die zijn 
veel arbeidsintensiever. Denk maar eens aan hoge-
drukreiniging. Als je op die manier wilt reinigen, 
moet je heel voorzichtig zijn. Bovendien is de com-
binatie van zacht steen en hoge druk geen goede: 
de hoge druk maakt alles kapot en de troep vliegt 
alle kanten op. Daarnaast zorgt hogedrukreiniging 
voor geluidsoverlast. Dat punt ligt op begraafplaat-
sen vaak gevoelig. Als je een eind gereisd hebt om 
een dierbare te bezoeken, wil je niet door dat soort 
zaken gestoord worden.’

Naast de AV-coating is er dus EnzyLan: een pro-
duct dat, zoals de naam al doet vermoeden, werkt 
op basis van enzymen. EnzyLan is geschikt voor 
gladde oppervlaktes met een dunne laag algen 
of mos. ‘Door het gebruik van enzymen hoef je de 
grafsteen verder niet aan te raken. Bij sportvelden 
zou dit middel niet werken, omdat de algenlaag op 
bijvoorbeeld hockeyvelden veel te dik is; dan heb 
je veel te veel enzymen nodig. Daar werken we lie-
ver met micro-organismen. In de openbare ruimte 
kom je dat soort situaties echter nauwelijks tegen 
en is de algenlaag vaak veel dunner. Enzymen zijn 
dan het perfecte bestrijdingsmiddel en komen uit-
stekend uit de verf.’

Zichtbare resultaten
AlgaVelan heeft inmiddels op diverse begraaf-
plaatsen succesvolle proeven uitgevoerd met de 
bestrijdingsmiddelen. Een daarvan is begraafplaats 
en crematorium Moscowa in Arnhem. In het monu-
mentale begraafpark werd in september 2015 
gestart met reiniging door natuurlijke middelen 
van AlgaVelan. De proef slaagde en de begraaf-
plaats heeft daarna besloten om het gebruik van 
EnzyLan en AV-coating voort te zetten. De mid-
delen leverden namelijk ‘zichtbaar resultaat’ op, zo 
blijkt uit de eindrapportage. 

Begraafplaatsen hebben er dus alle reden toe 
om de natuurlijke middelen te gaan gebruiken. 
Beheerders die niet weten hoe ze de producten 
precies moeten gebruiken, kunnen bij AlgaVelan 
aankloppen. Van de Wetering: ‘AlgaVelan biedt 
complete ondersteuning. Als het nodig is, kun-
nen wij ter plekke begeleiden. Het is niet zo dat 
wij alleen een product afleveren; bij de aanschaf 
zijn advies, begeleiding op locatie en service inbe-
grepen.’ Kortom: betere resultaten tegen lagere 
kosten.

Bij aanschaf zijn advies, 

begeleiding op locatie en 

service inbegrepen

AlgaVelan Nederland
Tynnegieterstraat 41, 6821 EW Arnhem
info@algavelan.nl, 06 55 13 06 21
www.algavelan.nl 
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Groeilaag verwijderen
Op het eerste gezicht zou je denken dat alleen 
heel heet tot kokend water de onkruidplant kapot 
krijgt. ‘Je doodt daarmee slechts een deel van de 
onkruidplant. Maar met wortel en al uitroeien lukt 
niet. Straatsteen vormt een isolatielaag, waar heet 

water niet goed doorheen komt’, vertelt Henk 
Markus, die een botanische achtergrond heeft en 
na zijn opleiding in Wageningen in de tuinderij 
heeft gewerkt. ‘Bovendien creëer je met dode 
onkruidplanten, of dat nu door branden, heet 
water of stoom gebeurt, een compostachtige sub-

stantie, die in de voegen van de straatstenen een 
perfecte groeilaag vormt voor nieuw graszaad dat 
van buitenaf komen aanwaaien om te kiemen.’

machineontwikkeling
Bij de ontwikkeling van de Ecoweedremover vorm-

Ecoweedremover zet 
onkruidplanten onder de 
koude douche 
AT Cleaning Systems bespaart op verwarming bij alternatieve 
onkruidbestrijdingsmethode

iedereen kent de gangbare alternatieve onkruidmethoden: heet water, branden, stoom, borstelen. Reinigingsspecialist At Cleaning Systems betrad de 

markt voor onkruidbestrijding later; het bedrijf wilde rustig de tijd nemen om een methode te ontwikkelen waarin men echt gelooft. Dat werd 

uiteindelijk de Ecoweedremover, een onkruidverwijderaar op basis van koud water. techneut Arnold markus van At Cleaning Systems: ‘Koud water 

bespaart een boel kosten.’

Auteur: Santi Raats
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de Henk Markus een sterke combinatie met zijn 
broer Arnold. Arnold Markus: ‘We hadden een paar 
jaar geleden al een concept ontwikkeld voor een 
koudwater-onkruidbestrijdingsmachine. Daarbij 
lieten we ons inspireren door de 1,20 meter brede 
atletiekbaanreiniger die we in 1998 hebben ont-
wikkeld, oorspronkelijk voor Antea Group.’
Met deze atletiekbaanreiniger, die ook inzetbaar is 
als straatreiniger, kunnen kunststof oppervlaktes 
worden ontdaan van algen en kunnen dichtge-
slibde poriën weer worden geopend. Dat gebeurt 
door hoge druk, door afzuiging in combinatie met 
heet water en door afzuiging met een rotodeck. 
Het verontreinigde water spat niet op, want het 
wordt direct en constant afgezogen en via een 
doorvoerpomp naar het riool afgevoerd. Arnold 
Markus: ‘De basis is hetzelfde gebleven; we spui-
ten met hoge druk het onkruid eruit en zuigen 
het daarna direct op. Dit gebeurt allemaal onder 
een kap; omstanders zien niet wat er gebeurt. We 
hebben deze machine aangepast wat betreft het 
toerental, de sproeihoek, de snelheid, het opzuig-
mechanisme en de sproeidruk. Bovenal werkt de 
Ecoweedremover enkel en alleen met koud water. 
Dat bespaart een hoop kosten. Alles draait op 30 
tot 40 liter Euro 6-diesel per dag. Met de machine 
kan 2000 tot 4000 m2 per dag worden behandeld 
met een snelheid van 800 m tot 1,5 km per uur, 
afhankelijk van de ondergrond. Voor de kanten 
gebruiken we onze accu-aangedreven hogedruk-
reiniger.’

In december 2016 heeft een HTS-student uit 
Eindhoven tests met de onkruidverwijderingsma-
chine uitgevoerd op het parkeerterrein van het 
Gelredome. Op basis daarvan werd de machine 
nog verder aangepast. Vanaf februari 2017 volgden 
proeven bij Irado BV in de gemeente Schiedam en 

daarna ook bij de gemeente Overbetuwe. ‘Beide 
gemeenten toonden zich enthousiast’, vertelt 
Arnold Markus. ‘Het is hen duidelijk geworden dat 
de onkruiddruk onomkeerbaar wordt verlaagd, en 
dit alles voor een betaalbare prijs.’

De methode
De Ecoweedremover spuit de voegen tussen de 
straatstenen met hoge druk leeg, zodat er geen 
voedingsbodem achterblijft voor onkruidzaad om 
te kiemen. Zeventig procent van de bestaande 
onkruidplantjes – degene die niet extreem diep 
wortelen – worden verwijderd met wortel en al. 
Onkruid dat tot uitzonderlijke diepten onder de 
straatstenen reikt, blijft zitten, maar wordt in het 
groeiseizoen opnieuw verwijderd. Henk Markus: 
‘Het onkruid wordt zodanig verwijderd ofwel 
opgezogen, dat er na elke reinigingsbeurt een 
zaadje in de voeg terecht zou moeten komen om 
weer nieuw onkruid te krijgen. Bij branden, borste-
len en stomen wordt het onkruid wel aangetast, 
maar niet goed genoeg. Bij branden en stomen 
wordt het plantje geel, maar de wortel en de plant 
blijven intact. Ze krijgen de kans om zich te her-
stellen en daaruit groeit een nieuwe pluk onkruid. 
Zeker als er haastig over het plantje heen gereden 
wordt, krijgt het plantje slechts een kriebel; daarna 
kan het gewoon weer verder groeien.’

Arnold Markus: ‘De behandeling met onze machine 
bestaat uit een reinigingsbeurt in het voorjaar, een 
in het groeiseizoen en een in het najaar. Na het 
leeghalen van de voegen tussen de straatstenen 
kunnen we de urgentste plekken, de ‘brandplaat-
sen’, opvullen met licht waterdoorlatende voeg-
mortel. Maar we adviseren ook een uitgebreider 
beheerplan op te stellen, om de onkruiddruk op de 
lange termijn minimaal te houden.’

Geen fossiele brandstoffen
Volgens de broers is de Ecoweedremover vooral 
beter dan andere methodes door zijn milieuvrien-
delijkheid: ‘Wij gebruiken geen fossiele brand-
stoffen om het water warm te maken, want wij 
gebruiken koud water. Alle andere methoden zijn 
wel op basis van warmte: borstelen, hete lucht, 
stomen, warm water. Bij al die manieren heb je 
brandstof nodig voor de branderketel die het 
water verwarmt. Onze methode is zo effectief dat 
het onkruidzaadje weer vanaf nul moet beginnen. 
Daardoor hebben wij maar twee reinigingsbeurten 
per jaar nodig. Bij alle andere manieren zijn dat vier 
reinigingsbeurten per jaar.’

Kwaliteit en gebruikersgemak
Volgens Henk Markus levert de Ecoweedremover 

kwaliteitsniveau A: ‘Dit is vastgesteld door een 
externe partij, die een pilot van ons heeft geobser-
veerd. Ons resultaat is direct zichtbaar.’

De Ecoweedremover kan op elke werktuigdrager 
of kniklader worden gebouwd. Ook waterdoorla-
tende bestrating, waarbij de poriën na verloop van 
tijd dichtslibben met mos en algen, kan met deze 
machine gereinigd worden. ‘Gelijktijdig met het 
verwijderen van onkruid maakt de machine het 
wegdek schoon. Ons rotordek (het dek waarmee 
we schoonmaken) is te monteren op elke wagen of 
kar met genoeg vermogen. Als iemand een eigen 
wagen in beheer heeft en daarop een rotordek wil, 
is dat geen enkel probleem.’ 
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Een puur groene werk- en leefomgeving
Gezondheid - productiviteit - besparing

Er is een direct verband tussen een groene 

werk- en leefomgeving en de gezondheid van 

uw medewerkers. Zo zijn medewerkers in een 

groene werkomgeving  gelukkiger, melden zich 

minder vaak ziek en zijn productiever. 

En: dankzij groen op bijvoorbeeld het dak en 

aan de gevel kunt u flink besparen op uw 

energiekosten.

Wij helpen u graag met de inrichting van groen 

om en binnen uw bedrijf. En natuurlijk staan 

we u graag bij met advies en onderhoud, zodat 

uw ruimte niet alleen nu, maar ook in de 

toekomst groeit en bloeit!

Meer weten over een puur groene 

werk- en leefomgeving?

0566 62 15 41
info@snoekgroep.nl 
www.snoekgroep.nl 
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Ivo Stevens (Smitsrinsma): 
‘Met 3D huppelen groen- 
architecten niet meer achter 
bouwarchitecten aan’
3D-terreinontwerp als opmaat naar bouwcommunicatiestandaard BIM

in de bouw communiceren partijen steeds vaker met het communicatiemodel Bim: building information modelling. Dit is een gezamenlijk afgesproken, 

digitale manier voor het vastleggen van en communiceren over bouwgegevens. ingenieursbureau Smitsrinsma uit Zutphen verwacht dat het groenvak 

zich moet voorbereiden op het participeren in Bim-contracten.  

Auteur: Santi Raats

Het aan de IJsselkade gelegen ingenieursbureau 
Smitsrinsma is specialist in plan- en contractvor-
ming in de civiele techniek, beplantingsadviezen 
en ondersteuning op het gebied van dak- en 
gevelgroen en boomexpertise. Omdat het bureau 
gelooft dat ook de groensector binnen afzienbare 
tijd verplicht zal worden om bij grote bouwpro-
jecten deel te nemen aan het BIM-model, is het 

als eerste aanzet begonnen zich te bekwamen in 
3D-tekenen. Directeur Ivo Stevens: ‘3D-tekeningen 
zijn een passend onderdeel van een BIM-model. Bij 
ons is 3D is sowieso bezig 2D in te halen.’

meedenken binnen bouwteams
Een gedeeld BIM-informatiebestand dient als 
betrouwbare basis voor het nemen van besluiten 

tijdens de ontwerpfase van de bouw en de rest van 
de levenscyclus van het gebouw. Een per project 
aangewezen coördinator bepaalt hoe het bouw-
model wordt ingericht en toetst dit gedurende 
het project. Zo bepaalt de coördinator op welke 
manier er door alle partijen gegevens moeten 
worden aangeleverd. Deze zorgvuldige manier 
van afstemmen zorgt er onder andere voor dat de 



ONKRUID VERGAAT.
Biodegradeerbaar en composteerbaar
RootBarrier® BioCovers® is het eerste 100% 
biodegradeerbare en composteerbare onkruiddoek. 
Hiermee gee� u onkruid geen kans en laat u planten tot 
volle bloei komen in tuinen, parken of bermen. Voor een 
duurzaam, onkruidvrij landschap.

Onkruidvrij voor minimaal 4 tot 6 jaar
Chemische bestrijdingsmiddelen of synthetische 
gronddoeken zijn verleden tijd. Dankzij RootBarrier® 
BioCovers® wordt het onderhoud tot een minimum 
beperkt. Na 4 tot 6 jaar zullen de planten het doek 
overgroeid hebben waardoor onkruid geen kans meer 
krijgt. 

Eigenschappen RootBarrier® BioCovers®
 ◆ Ecologische onkruidbestrijding
 ◆ 100% samengesteld uit plantaardig materiaal
 ◆ Geen onderhoud, geen herbiciden
 ◆ UV-stabiel, afdekken is niet noodzakelijk
 ◆ Goede water- en luchtdoorlatendheid
 ◆ Natuurlijke aardekleur, rafelt niet
 ◆ Composteerbaar

Meer weten? Bel of mail ons op  0320 215 805 of 
sales@rootbarrier.nl. Voor ons complete assortiment 
zie www.rootbarrier.nl.

Kijk voor meer informatie op: www.terraviva.nl

Substraten voor een berijdbaar gazon
nu ook gedistribueerd in Nederland

TerraViva grastegelmengsels
     Hoge draagkracht 
     Intensief gebruik 
     Duurzame groei van het gras

RevivA grindgazon
     Groen aanzicht
     Eenvoudig aan te leggen
     Voor multifunctioneel gebruik van 
     een terrein
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talloze geplande onderdelen van een ontwerp niet 
conflicteren en voorkomt dat men tijdens de uit-
voering voor verrassingen komt te staan.
Een van de drie directeuren van Smitsrinsma, 
Danny Lubbers, trapt af: ‘Op de aanbestedings-
kalender zie je steeds vaker de eis dat er met 
BIM wordt gewerkt bij grote bouwprojecten.’ Ivo 
Stevens, mededirecteur, vult aan: ‘Wij denken 
dat het in de bouw opkomende BIM ook voor de 
groene sector van belang wordt. Terreinmakers 
worden immers steeds vaker betrokken bij grote 
projecten, waarbij gebouw en terrein als geheel 
worden gezien. Dat zie je aan het feit dat het aantal 
RAW-bestekken afneemt. Er komen meer alterna-
tieve aanbestedingen op de markt, zoals bouw-
team, UAV-gc en hybride contracten. We hebben 
de afgelopen jaren in verschillende consortiums en 
bouwteams als partner deelgenomen. Zo zaten we 
in een consortium Nationaal Ensemble Soestdijk 
voor het opknappen van Paleis Soestdijk. Soms 
schuiven we met bijna tien partners aan tafel. Dan 
moét je meedenken over alle aspecten die ter tafel 
komen in het bouwproces. Maar tot nu toe zie je 
dat groenarchitecten achter de bouwarchitecten 
aan huppelen.’ 

3D-modellen als toegangsticket tot Bim
Het is de opdrachtgever die bepaalt of er met BIM 
wordt gewerkt. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij het 
totaalcontract voor de realisatie van het nieuwe 
gebouw van Eurojust in Den Haag, waaraan 
Smitsrinsma deelnam. ‘Toen waren wij gelukkig al 
een eind op weg met onze bekwaamheid in het 

3D-tekenen; anders hadden we nooit mee kun-
nen doen’, zegt Stevens. ‘Met onze 3D-tekeningen 
konden wij een optimale bijdrage leveren aan 
de bouwdiscussie. Een BIM-coördinator kan 
3D-terreintekeningen van verschillende disciplines, 
zoals het terrein, de bouw en de kabels en leidin-
gen, bij elkaar voegen en de knelpunten inzichte-
lijk maken.’ 

Stevens en Lubbers schetsen een situatie: ‘Stel, je 
hebt een daktuininrichting met een opbouwpakket 
van 50 centimeter. Je hebt te maken met afwate-
ring, kabels voor de verlichting, elektra voor een 
ondergrondse put, vuilwaterafwatering, bakken 
van sleufgoten: alles moet passen! In de praktijk zie 
je bij bouwprocessen vaak losse tekeningen circu-
leren, vaak nadat er tussentijdse efficiëntieslagen 
hebben plaatsgevonden. Al deze veranderingen 
hebben hun weerslag op de rest van het bouwmo-
del: als een plafond wordt verlaagd, dan kan die 
geplande schacht met luchtpijp dus niet doorgaan. 
Om deze conflicten op tijd te signaleren, is BIM een 
uitkomst. Maar de veranderingen zijn vaak ook van 
invloed op het buitenterrein! Met 3D-tekeningen 
inclusief geactualiseerde bouwgegevens sluiten de 
terreingegevens beter aan op de bouwgegevens 
en kunnen mismatches en dus faalkosten worden 
voorkomen.’

Nog geen pasklare Bim-oplossing voor de 
groene sector
Volledig meedoen met de onderling afgesproken 
informatie-uitwisseling BIM is misschien nog wat 

ver weg, mede doordat er nog geen ‘terreincatalo-
gus’ is ontwikkeld waarmee afwatering, doorgan-
gen, grondbalans en dergelijke worden geïnte-
greerd. ‘Daar zouden producenten en leveranciers 
in moeten investeren’, merkt Lubbers op. ‘Maar met 
3D-tekeningen kunnen we al veel modelconflicten 
tackelen. Al blijft het voor succes van belang dat 
een 3D-terreintekenaar op tijd geactualiseerde 
bouwtekeningen ontvangt en daar proactief om 
vraagt.’

Lubbers en Stevens geven aan dat Smitsrinsma óók 
af en toe kiest om te investeren in het 3D- tekenen 
wanneer de opdrachtgever er nog niet voor wil 
betalen. Stevens: ‘We zien dat het om te beginnen 
al voordelen oplevert voor de aannemerij, waarbin-
nen bijvoorbeeld graafmachines gebruikmaken 
van 3D-tekeningen, of voor de beheerder, die door 
de 3D-tekeningen precies weet waar alle kabels, 
leidingen et cetera liggen. Het totale project heeft 
dus baat bij 3D-tekeningen. Wij worden op onze 
beurt blij van een zo goed mogelijk eindresultaat.’

3D spoort fouten op
Stevens’ collega Sanne Heuver heeft zich de afge-
lopen jaren toegelegd op het 3D-tekenen in teken-
programma Autocad Civil 3D. Ze legt uit: ‘Voor 
bouwkundige ontwerpen, techniek en constructie 
wordt vaak gewerkt met Revit-software. Wij kun-
nen echter gegevens uit Revit importeren in onze 
3D-terreinmodellen. Hierdoor kunnen we in een 
vroeg stadium signaleren waar de knelpunten lig-
gen tussen de bebouwing en de terreininrichting.’

‘In een 2D-tekening 

waren deze obstakels 

minder makkelijk gezien’

5 min. leestijd

Ivo Stevens



Hofstede - timmerman

G.a. van der waal

Tuin en Park specialist

Onze techniek
wint terrein

Weth.Krollstraat 6, Staphorst
T: 0522-468320, E: info@hofstedetimmerman.nl

Lagendijk 178, Ridderkerk
T: 0180 - 421399, E: info@gavanderwaal.nl

De duurzame onkruidbestrijder

Blijf onkruid de baas
Kies voor de Oeliatec-methode
Want Oeliatec machines werken niet met heet
maar met kokend water. En dat doen ze
zonder benzine- of dieselmotor. Daardoor zijn
ze �uisterstil, extreem schoon en werken ze
CO2-neutraal. En dankzij de gepatenteerde
waterbesparende sproeikoppen verbruikt u
tot 50% minder water en energie. Niet voor
niets is Oeliatec winnaar van het
‘Gouden Klavertje Vier’ op de GTH.

Interesse?
Bel of mail ons. Wij leggen u graag alles tot
in detail uit.

Uw specialist voor duurzame techniek

Merumerbroekweg 5, Herten   +31 (0) 475 202 133

info@ramm.nl   ramm.nl
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Ze laat een voorbeeld zien van een project in 
Sittard, Ligne Sittard: een multifunctioneel bouw-
blok met onder meer winkels, een hogeschool en 
woningen. ‘Hier hebben we inzichtelijk gemaakt 
hoeveel groeiruimte er nog over was voor de 
gewenste bomen.’ Over Smitsrinsma’s deelname 
aan de realisatie van de nieuwe huisvesting van 
Eurojust in Den Haag zegt Heuver: ‘Nadat ik de 
verharding had ingetekend, zag ik in het model 
dat de glazen wand te diep in de verharding lag. 
Op basis van deze constatering is het terreinmodel 
aangepast.’

Bij Burgers Zoo werd de parkeerplaats uitgebreid, 
maar moesten de dennenbomen behouden blij-
ven. ‘Met ons 3D-model konden we zien dat er 
twee bestaande dennen in de weg stonden als we 
het terrein ophoogden. Uit een 2D-tekening was 
deze informatie minder snel naar voren gekomen. 
Omdat dit probleem tijdig zichtbaar werd, hoefde 
de opdrachtgever geen ad hoc-maatregelen te 
nemen en kon het hele verhaal met burgers en 

een kapvergunning in de doorlooptijd worden 
meegenomen.’

makkelijke 3D-ontwerpoverdracht naar bouw-
programma
Het tekenen in 3D maakt niet alleen duidelijk waar 
conflicten op de loer liggen, volgens Smitsrinsma; 
de 3D-ontwerpen in Autocad Civil 3D zijn ook 
makkelijk op te pakken in het informatie-uitwis-
selingsmodel BIM, waar partijen in de bouw mee 
werken. Volgens Danny Lubbers zijn dit partijen als 
architecten, ingenieurs, constructeurs en  
installatieadviseurs.

Heuver vertelt verder over het makkelijk overdra-
gen van 3D-terreininformatie naar de bouwende 
partijen: ‘De bouw werkt niet met Autocad Civil 
3D. Dit programma is meer toegespitst op de ter-
reininrichting. Maar modellen die wij maken met 
Autocad Civil 3D zijn wel eenvoudig te exporteren 
naar programma’s waar de bouw mee werkt, zoals 
Navisworks. Voor deze export verzend ik de model-

len in de open standaard IFC (industry foundation 
classes, red.), waarmee partijen in het bouwproces 
informatie uitwisselen over bijvoorbeeld wanden, 
deuren en ramen met al hun eigenschappen.’ 

Eenvoudige communicatie
Naast het makkelijker vinden van modelfouten en 
eenvoudige informatieoverdracht naar de bouw, is 
een ander belangrijk punt volgens Heuver de com-
municatie met de klant. ‘Niet iedereen kan zich bij-
voorbeeld op basis van 2D-tekeningen een goede 
voorstelling maken van hoogteverschillen. Mensen 
snappen een 3D-model vaak veel sneller.’

Bim verkoopbaar?
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft BIM al verplicht 
gesteld bij geïntegreerde contracten. Bij overige 
opdrachtgevers is de vraag naar BIM minder groot, 
maar Lubbers denkt dat het BIM-model in de 
toekomst wel vaker verplicht wordt. Alhoewel leve-
ranciers uit de groenwereld nog nauwelijks bekend 
zijn met BIM, zijn daktuinleveranciers vaak al op 
de hoogte, ziet Lubbers om zich heen. ‘Daktuinen 
hebben een raakvlak met het gebouw’, verklaart 
hij, ‘en gaan vaak mee in de geïntegreerde 
contracten.’

Volgens Lubbers is 3D de laatste jaren sterk in 
ontwikkeling en verkoopbaar aan de markt. Om te 
onderzoeken of ook BIM meerwaarde heeft voor 
de groene sector, is Smitsrinsma in gesprek met 
een groep hbo-studenten die zich het komende 
half jaar gaat verdiepen in het huidige gebruik, de 
behoefte vanuit de markt en de obstakels omtrent 
BIM. 

Danny Lubbers

 Sanne Heuver

‘Er was genoeg tijd om het 

hele verhaal met burgers en 

een kapvergunning in de 

doorlooptijd mee te nemen’
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G_085 wildschade
Categorieën: 
bomen, gras, houtachtige beplanting, 
ruigtes en oevers
Beschrijving:
Wildschade is het nadelige gevolg van 
dierlijke activiteiten, zoals het aanvreten 
van bomen en planten, al dan niet met 
verhoogd risico op gevolgschade voor 
het object en zijn omgeving en/of 
schade aan economische belangen.
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Vertaling naar groen
In Amsterdam en Haarlem heeft Alles over 
Groenbeheer deze methodiek toegepast op 
beplantingsvakken en bomen (bouwdelen). Hierbij 
is duidelijk geworden dat de NEN-methodiek ook 
in de groene ruimte uitstekend werkt. Voor, tijdens 
en na het project is de methodiek verder dooront-
wikkeld en voorzien van duidelijke afbeeldingen 
per gebrek. Tevens zijn normbedragen opgesteld 
voor herstel van gebreken en onderhoud van 
bouwdelen. 

Checklist
Met een checklist gaat de controleur op pad voor 
de conditiemeting. Op een gebruiksvriendelijk 
wijze verzamelt hij of zij de benodigde gegevens 
per gebrek dat bij een bouwdeel aangetroffen 
wordt. 

Hierbij worden onderstaande kenmerken
vastgelegd: 
• gebrek
• ernst (ernstig, serieus, gering)
• intensiteit (beginstadium, gevorderd stadium, 
  eindstadium)
• omvang gebrek (percentage)

Deze kenmerken resulteren volgens een vaste 
rekenmethode in een conditiescore per bouwdeel 
(beplantingsvak of boom):
1. uitstekende conditie
2. goede conditie
3. redelijke conditie
4. matige conditie
5. slechte conditie
6. zeer slechte conditie

Uniformiteit
Inspecteren volgens NEN 2767 is synoniem met 
uniformiteit van opname. Hiermee wordt de alge-
hele conditie van een boom of beplantingsvlak 
inzichtelijk. Op basis van deze objectieve score kan 
een uitspraak gedaan worden over de levensduur 
van een bouwdeel. In combinatie met de normbe-
dragen helpt dit de beheerder om te kiezen tussen 
herstel, renovatie, vervanging en omvorming.
Hiermee beschikt de beheerder over een middel 
om uiteindelijk grip te krijgen op de kosten voor 
het dagelijks onderhoud op korte en langere ter-
mijn.

Inspecteren volgens 
NEN 2767 
Naar een nieuwe meetmethodiek in het groen

Hierbij is duidelijk geworden 

dat de NEN-methodiek 

ook in de groene ruimte 

uitstekend werkt

In NEN 2767-1 is een methode beschreven om de technische staat van bouwdelen te bepalen. Deze conditiemeting is oorspronkelijk ontwikkeld om 

onderhoudsnormen voor gebouwen en installaties te onderbouwen. De methodiek gaat uit van standaard gebrekenlijsten en een vast raamwerk om 

per gebrek objectief de ernst, omvang en intensiteit vast te leggen.

Auteur: Gabriël Wevers, European tree technician bij Alles over Groenbeheer

Meer informatie over opnames volgens NEN 2767 in het groen is te verkrijgen door de link 
http://nengebreken.allesoverbeheer.nl/catalogus te activeren en/of contact op te nemen met 
Alles over Groenbeheer.  
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Een verticale groene oase in 
de betonnen jungle
Ambitieuze architect Stefano Boeri bouwt ook ‘beboste’ torens in Utrecht en 
Eindhoven 

Een flinke scheut gezonde lucht inademen in de stad: het lijkt iets uit vervlogen tijden. De luchtkwaliteit van veel grote steden wordt vandaag de dag 

immers gedomineerd door een giftige mix van smog en fijnstof. De Italiaanse architect Stefano Boeri wil dit soort stinksteden een oase bieden met het 

ontwerp van ‘groene’ woontorens, bedekt met bomen en planten. Nederland blijft niet achter: de Utrechtse Jaarbeursboulevard krijgt twee groene 

torens en dit voorjaar start de Eindhovense woningcorporatie Sint Trudo met de bouw van een nieuw, spectaculair woonproject in de wijk Strijp-S.

Auteur: Guus van Rijswijck
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De eerste keer dat Stefano Boeri wereldwijd de 
wenkbrauwen deed optrekken, was rond 2009, 
toen de Milanese architect het plan gestalte gaf 
om in Milaan een bosco verticale (verticaal bos) 
neer te zetten. Twee ‘groene torens’ moesten in 
het betonnen labyrint van Milaan een groene oase 
laten ontstaan, waar bovendien mensen konden 
wonen. De twee torens zouden weer een leefbare 
stad maken van de Italiaanse modestad, op dat 
moment een van de meest vervuilde steden ter 
wereld. Het vele groen moest bijdragen tot het 
herstel van het microklimaat en de stad filteren 
van stofdeeltjes. In 2014 won de Boeri Studio voor 
het Bosco Verticale in Frankfurt de International 
Highrise Award. Bij de Milanese bostorens blijft het 
niet: momenteel worden in het Chinese Nanjing 
twee torens gebouwd en liggen er plannen voor 
onder andere Parijs, Tirana, Sao Paolo en Mumbai. 
We lichten er enkele uit, waaronder projecten in 
Utrecht en Eindhoven.

Il Bosco Verticale in Milaan
Het doel van het Bosco Verticale was om van de 
betonnen jungle Milaan weer een groene jungle 
te maken. De torenflats, bestaande uit 110 appar-
tementen, werden voorzien van 700 bomen, 5.000 
struiken en 11.000 planten. Samen zijn ze goed 
voor zo’n 1 hectare aan beplanting, die de flatge-
bouwen onderdompelt in het groen. ‘De beboste 
wolkenkrabbers zijn een levendig voorbeeld van 
symbiose tussen architectuur en natuur. Het pro-
ject is een radicaal en moedig idee voor de steden 
van morgen. Het is een voorbeeld voor de ontwik-
keling van gebieden met een hoge bevolkings-
dichtheid in andere Europese landen’, aldus de jury 
van de International Highrise Award.

Het Bosco Verticale is gebouwd op de balkons 
van de torenflats. Onder andere beuken, olijfbo-
men, appelbomen en eiken zijn uitgekozen om 
de appartementen een groen aanzicht te geven. 
Volgens de architecten zorgt de beplanting voor 
filtering van het licht en beschermt het groen 
tegen zonnestralen. Zonnepanelen zorgen ervoor 
dat het gebouw zelf in zijn energie kan voorzien.
De bomen en overvloedige beplanting hebben 
als doel het CO2- en stofgehalte in de lucht onder 
controle te houden, zodat in de appartementen 
geen verwarmings- of verkoelingssysteem nodig 
is. Het bos draagt bij aan een zogeheten micro-
klimaat, wat wil zeggen dat de temperatuur in 
de torenflats dankzij de beplanting gematigd is 
vergeleken met het mediterrane klimaat in Milaan. 
Niet verkeerd tijdens de warme zomermaanden. 
Bewoners hoeven overigens niet bang te zijn dat 

ze het bos zelf moeten snoeien en bewateren. 
Een automatisch irrigatiesysteem zorgt voor het 
nodige water en tuinmannen snoeien het groen. 
‘Bosco Verticale moet een antwoord zijn op de 
hedendaagse ontwikkeling waarbij natuur en bos-
sen steeds meer onder druk komen te staan van de 
moderne maatschappij. Bosco Verticale is daarom 
een oplossing om de natuur te laten overleven in 
de hedendaagse steden’, zo lichtte Boeri zijn voor-
uitstrevende idee toe.

Het verticale Boeri-bos in Parijs: Forêt Blanche
Ook Parijs krijgt een verticaal bos. De gevels van 
het Forêt Blanche (witte bos) worden bedekt door 
tweeduizend bomen, struiken en planten. Dit 
groene oppervlak komt overeen met een hectare 
bos. Het Forêt Blanche wordt een 54 meter hoge 
woontoren, die geheel uit houten structuren zal 
bestaan. De 'verticale bostoren' wordt gebouwd in 
het oostelijk deel van de Franse hoofdstad, Villiers 
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Bosco Verticale in Milaan (foto: Davide Piras – Stefano Boeri Architetti).

Bosco Verticale in Milaan (foto: Davide Piras – 

Stefano Boeri Architetti).

‘Bosco Verticale is een 

radicaal en moedig 

idee voor de steden 

van morgen’
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Het Forêt Blanche in Parijs – Stefano Boeri Architetti.

‘NIEUwE rElaTIE MET NaTUUr oPBoUwEN’
Boeri zegt te streven naar een nieuwe lichting architectonische structuren, 
waarbij vegetatie een essentieel element vormt. Dit gaat volgens hem verder 
dan het concept van 'groen' als eenvoudige decoratie. Daarbij noemt hij 
bestrijding van de klimaatverandering en verhoging van de biodiversiteit 
in de stedelijke context als belangrijkste drijfveren. De Milanese bomen-
torens vertegenwoordigen volgens hem een architectonische tendens, die 
onvermijdelijk van invloed zal zijn op de gebouwen in het derde millennium. 
Zijn idee van het Bosco Verticale ontstond tijdens een trip met studenten in 
Dubai in 2007. ‘Ik was in Dubai en zag de explosieve groei van deze stad met 
meer dan 200 glazen torens, die het effect van de hitte vermenigvuldigden. 
Toen ontstond het idee om twee ecovriendelijke torens te maken. Torens niet 
bedekt met glas, maar met blaadjes van planten en struiken en vooral ook 
van bomen.’ Boeri waarschuwt: ‘Architectuur moet verschillende talen 
hebben. Een dergelijk project is om verschillende redenen nuttig. Het nieuwe 
credo in steden is: stoppen met uitbreiden in de breedte en groeien in de 
hoogte. We zullen een nieuwe relatie moeten vinden met de natuur en met 
stedelijk groen.’

PROJECTEN
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sur Marne. De totale oppervlakte aan begroeiing is 
gelijk aan tien maal het terrein waarop het gebouw 
zich bevindt. 

De bedoeling is dat de hogere verdiepingen van 
het Forêt Blanche zullen bestaan uit residentiële 
appartementen. In het onderste deel komen kan-
toren en zijn commerciële diensten actief. Aan de 
vier kanten van de toren bevindt zich een mix van 
terrassen en balkons. De oost- en westkant kun-

nen de hele dag zonlicht doorlaten en voorzien 
de appartementen van natuurlijke verlichting en 
ventilatie. Ook biedt het gebouw bezoekers en 
bewoners een uitzonderlijk uitzicht op het centrum 
van Parijs, aldus de architecten van Boeri.
Het Forêt Blanche is een van de twaalf bouw-
kundige plannen die door vastgoedontwikkelaar 
Compagnie de Phalsbourg werden gepresenteerd 
in het kader van een competitie voor de stedelijke 
ontwikkeling van Villiers sur Marne. Behalve met 

Forêt Blanche kwam Boeri ook met het project La 
Cour Verte (de groene binnenplaats) als inzending 
voor de wedstrijd op de proppen. Dit ging om een 
gebouw op een binnenplaats met een hangende 
tuin met 600 vierkante meter gras.

Impressie van het Wonderwoods-project in Utrecht – Stefano Boeri Architetti.

LIFe on Mars?
‘Is there life on Mars?’ vroeg David Bowie zich ooit 
af. Stefano Boeri sluit het, in ieder geval in de 
toekomst, niet uit. Als het aan de architect ligt, 
zal de planeet Mars op een dag ook een verticaal 
bos krijgen. Hij ontvouwde zijn plannen voor 
de ‘Verticale boszaden op Mars’ medio oktober 
2017 tijdens de grote Susas-tentoonstelling in 
Shanghai. De Susas-tentoonstelling van 2017 
(Susas staat voor Shanghai Urban Space Art Season) 
is het belangrijkste internationale evenement op 
het gebied van stedelijk design, architectuur en 
openbare kunst ter wereld. Er werd een keur aan 
trends voor toekomstige stedelijke ontwikkeling 
gepresenteerd. De visie die aan de drieduizend 
bezoekers werd getoond, bestond uit een hypo-
these voor de stad Shanghai in het jaar 2117, wan-
neer de Chinese stad een kolonie zou bezitten op 
Mars. Het visionaire idee is uit noodzaak geboren: 
Shanghai, een van de drie grootste metropolen ter 
wereld, overstroomt als de mens niet in staat blijkt de opwarming van de aarde te keren. Boeri presenteerde het plan ‘Verticale Boszaden op Mars’ tijdens 
de tentoonstelling onder de titel ‘This connection’. Zijn visie komt erop neer dat in de toekomst een ‘nieuw Shanghai’ ontstaat dankzij ‘ecosystematische 
zaden’, die door een interplanetair ruimtestation reizen. Daarbinnen zou een gunstige atmosfeer voor planten en menselijk leven heersen. Stefano Boeri 
Architecten presenteerde het zogenaamde ‘Marsbewoner-experiment’ op de expositie via een installatie met een versterkte hightech realiteit. Zo werd de 
bezoekers een realtime beleving geboden van het groene stadsgezicht in de interstellaire toekomst over honderd jaar.
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Zo moet de toren van wooncorporatie Sint Trudo in Eindhoven er uit gaan zien – Foto: Stefano Boeri Architetti.



Prestigieuze bosprojecten op Nederlandse 
bodem
Ook ons land mag zich binnenkort verheu-
gen op dit soort prestigieuze beboste torens. 
Afgelopen zomer werd bekend dat de Utrechtse 
Jaarbeursboulevard de Nederlandse primeur krijgt. 
Naar verwachting zullen hier in 2022 onder de 
naam ‘Wonderwoods’ twee torens verrijzen van 90 
en 70 meter hoog met veel groen. Naast Utrecht 
bleek onlangs ook Eindhoven op de lijst te staan 
van steden die zullen worden gesierd door een 
verticaal bos. 

Het groene torenproject in de Domstad komt vlak 
naast het Centraal Station te staan bij winkel- en 
woongebied Hoog Catharijne. De 90 meter hoge 
Hawthorn Tower is ontworpen door de architec-
ten van Boeri in samenwerking met advies- en 
ingenieursbedrijf Arcadis. De andere bostoren 
is ontworpen door studio MVSA uit Amsterdam. 
Het is de bedoeling dat de torens bijdragen aan 
een gezond stedelijk leven. De torens vormen 
een onderdeel van het Healthy Urban Quarter 
aan de Jaarbeursboulevard in het Utrechts stati-
onsgebied. De gemeente Utrecht heeft bekend-
gemaakt dat het project wordt ontwikkeld door 
een trust onder leiding van G&S Vastgoed en 
KondorWesselsProjecten.

De bedoeling van het project is om in het 
Utrechtse stadscentrum een innovatieve ervaring 
te creëren, die zich uitstrekt van samenleven in de 
stad enerzijds tot vertoeven in de natuur ander-
zijds. De Hawthorn Tower zal op de voorgevels 
ongeveer 10.000 planten van verschillende soorten 
huisvesten (360 bomen, 9.640 struiken en bloe-
men), wat overeenkomt met 1 hectare bos.
Eenmaal gerealiseerd, zal de Hawthorn Tower 
bijdragen aan de absorptie van meer dan 5,4 ton 
CO2. Op de begane grond, die direct verbonden 
is met de daktuin op de zesde verdieping, bevindt 

zich straks de Vertical Forest Hub. Dit wordt een 
onderzoekscentrum voor wereldwijde stedelijke 
bebossing. ‘Een open ruimte, waar je de gekozen 
technische en botanische oplossingen voor de 
toren kunt leren kennen en de voortgang van 
andere verticale bossen in aanbouw in de wereld 
kunt volgen’, aldus Boeri. In de gebouwen komen 
koop- en huurwoningen voor verschillende doel-
groepen, kantoren, ‘gezonde horeca’ en fitness- en 
yogafaciliteiten. Ook komen er kleinschalige 
winkels, onderwijsvoorzieningen en bevatten de 
torens auto- en fietsenstallingen. Verder komt er 
een Playlab, een publieksfunctie die technologie 
als virtual reality en 3D combineert met beeldende 
kunst. De bouw start in 2019.

Trudo Toren in Eindhovens dynamische 
culturele hart
Hoewel Eindhoven niet de eerste stad is met een 
verticaal bos, heeft de lichtstad toch een primeur: 
ze krijgt de eerste bostoren die bestemd is voor 
sociale woningbouw. In stadsdeel Strijp-S verrijst 
volgend jaar een 75 meter hoge beboste woonto-
ren. Corporatie Sint Trudo geeft de toren zijn naam: 
de Trudo Toren. Strijp-S is het voormalige indu-
strieterrein van Philips, dat is omgetoverd tot het 
moderne, dynamische, bruisende en creatieve hart 
van de stad. Ziehier een overeenkomst met het 
Bosco Verticale: dit staat in de Milanese wijk Porta 
Nuova Isola, ook een voormalig industriegebied. 
Ooit was dit Milanese stadsdeel nogal smerig en 
deprimerend, maar tegenwoordig is het 'glamou-
reus', vol met restaurants en nachtclubs.
Ook de Eindhovense toren zal straks afgeladen zijn 
met groen: 125 bomen en 5200 struiken, planten 
en bloemen gaat het gebouw tellen. Elke woning 
krijgt op het balkon twee grote bloembakken voor 
de begroeiing. De toren gaat plaats bieden aan 125 
sociale huurwoningen voor starters, die zich kun-
nen laven aan het vele groen.
‘De Eindhovense toren maakt duidelijk dat het 

mogelijk is om de grote uitdagingen van klimaat-
verandering te combineren met de problematiek 
rond woningnood. Stedelijke bosbouw is niet 
alleen noodzakelijk om de omgeving van de ste-
den in de wereld een impuls te geven, maar ook 
een kans om de levensomstandigheden van min-
der gelukkige stedelingen te verbeteren’, verklaart 
Stefano Boeri. ‘De woningen zullen een aantrek-
kelijke woonomgeving bieden voor mensen met 
een bescheiden inkomen en een unieke bijdrage 
leveren aan het oplossen van de grote klimaatuit-
dagingen in onze samenleving.’ 

Voor het beplantingsontwerp werken de land-
schapsarchitecten van Laura Gatti (die ook betrok-
ken was bij de bostoren in Milaan en andere 
projecten van Boeri) nauw samen met DuPré 
Groenprojecten uit Helmond en kwekerij Van den 
Berk uit Sint Oedenrode. Sint Trudo blijft na opleve-
ring van de woontoren verantwoordelijk voor het 
onderhoud, inclusief het groen. Het is de bedoe-
ling dat de woontoren al in de zomer van 2019 in 
gebruik kan worden genomen. Bij het streven naar 
luchtverfrissing doet de toren qua ambitie niet 
onder voor de overige torens: op jaarbasis zal er 
zo’n 50.000 kg CO2 geabsorbeerd worden en zal de 
beplanting 13.750 kg zuurstof genereren. The sky is 
the limit? Voor Stefano Boeri niet.

In Stad en Groen 2 verschijnt een exclusief interview 
met Stefano Boeri
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Omgevingspsycholoog 
Van Dijk: ‘Beleving’ hoeft 
geen bioscoopbezoek of 
achtbaanrit te zijn!
‘Kluer-concept’ steekt de lont aan voor een socialere manier van 
omgevingsontwikkeling

Innovatie is groenondernemer Douwe Snoek niet vreemd. De meest recente denktank waarbij hij zich aansloot, is het ‘Kluer-concept’. In deze denktank 

trekken partijen samen op: een omgevingspsycholoog, een groenaannemer en een bouwer. Zij willen bouwontwerpen beter afstemmen op de 

eindgebruiker. Snoek: ‘we denken nog te traditioneel in de groenwereld. we moeten naar buiten treden en proactief de dialoog zoeken in ons werk.’ 

Auteur: Santi Raats
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INTERVIEW

Snoek geeft toe dat het initiatief vooral door bouw-
bedrijf Lont wordt gedragen, in de persoon van 
directeur Gerard van der Duim. Normaal gespro-
ken wordt civiel in projecten als belangrijkste 
component gezien en is er projectontwikkelaars, 
ontwerpers en ingenieurs weinig aan gelegen om 
groene partijen direct te laten aanschuiven. Naast 
Snoek Hoveniers en Bouwbedrijf Lont nemen ook 
Architectenbureau Twa en omgevingspsycholoog 
Joren van Dijk deel aan het Kluer-concept.
Snoek: ‘We werken veel samen met Lont en de klik 
is er. We denken over veel zaken hetzelfde. Onder 
andere dat we het hele spel rond stadsinrichting 
weleens zouden willen veranderen, omdat de 
klant, dus de eindgebruiker, te weinig centraal 
staat. Nu staat bij stadsinrichting het gebouw cen-
traal, maar we willen mensen centraal maken. Een 
huis is een huis, een gebouw is een gebouw en dat 
blijven ze voorlopig. Maar bewoners willen wonen 
in een omgeving die voor hen als ‘thuis’ voelt. 
Mensen zijn door de jaren heen enerzijds veel indi-
vidualistischer geworden, maar anderzijds hebben 
ze daardoor soms behoefte aan vertrouwd gezel-
schap. Hierdoor zijn in steden de zogenaamde 
shared spaces in opkomst: alle verkeersgebruikers 
zijn gelijkwaardig. Auto’s hebben dus niet meer 

automatisch voorrang. Mensen hebben hun eigen 
appartement, maar ook een gezamenlijke, park-
achtige omgeving daaromheen, waar men elkaar 
tegenkomt en kan ontmoeten. Wanneer je een der-
gelijke omgeving inricht, kun je er niet omheen om 
als betrokken partijen goed met elkaar te overleg-
gen. In het Kluer-concept hebben we deze intentie 
neergelegd. We willen op die manier meer kleur 
geven aan de stad.’

Denktank
Het concept lijkt in eerste instantie op een bouw-
team of ketensamenwerking, maar dat is het vol-
gens Snoek niet. ‘We zijn meer een soort denktank 
waarin we vrijblijvend, vanuit onze expertise met 
elkaar willen meedenken. Al voordat er een plek 
is vrijgekomen in de stad, gaan we met elkaar 
nadenken over een goede visie op de bestemming 
en deze ideeën aandragen bij potentiele opdracht-
gevers. Als Kluer-partijen zoomen we uit naar het 
totaalverhaal van een bepaalde stad. We vragen 

ons allereerst zaken af zoals: wat is de visie van 
de opdrachtgever? Is er leegstand? Wat voor type 
mensen wonen hier: is het hip and happening, zijn 
er veel studenten? Waarvoor moeten we ruimte 
maken in de binnenstad en voor wie moeten we 
woonwijken maken aan de rand van de stad?’

Sociaal bouwen
Ook bij Bouwbedrijf Lont waait een frisse wind: 
drie jaar geleden heeft de 36-jarige eigenaar Jetze 
Lont het stokje overgenomen. Hij heeft direc-
teur Van der Duim aangesteld en hem gevraagd 
substantieel tijd en energie in met name sociale 
innovatie te steken. In het bedrijf is een open com-
municatie- en leercultuur gecreëerd, onder andere 
met vitaliteits- en verbeterdagen; maar ook met de 
buitenwereld wil het bedrijf open communiceren. 
‘We doen meer dan gebouwen neerzetten’, trapt 
Van der Duim af. ‘We observeren en analyseren de 
markt. We kunnen concluderen dat we zoeken naar 
nieuwe leefvormen. Vroeger leefden we in hechte 

9 min. leestijd

PrUITT-IGoE: VoorBEElD VaN HoE HET NIéT MoET
Groenaannemer Douwe Snoek, Snoek Hoveniers: ‘Groen ontstrest, maar kan ook de veiligheid 
beïnvloeden. Ideaal is wanneer een opdrachtgever in de tekenfase, of liever nog eerder, met de 
plannenmakers en een omgevingspsycholoog nadenkt over de hoofdstructuur, sociale elementen, 
duurzaamheidselementen, faciliteiten zoals parkeergelegenheid en noem maar op.’ Snoek haalt het 
mislukte woonproject Pruitt-Igoe in de Amerikaanse stad Saint Louis aan: ‘Dit appartementencom-
plex werd tussen 1954 en 1956 gebouwd en werd breed uitgemeten in de internationale pers. Maar 
de woonsituatie verslechterde er in rap tempo. Amper tien jaar later heerste er veel armoede, onvei-
ligheid en rassenonrust. In 1972 werd het gehele complex weer gesloopt. Hoe kon dit allemaal zo 
mislopen? Als je als bouwer samen met een omgevingspsycholoog naar deze situatie kijkt, snap je 
waarom: dit plan bevatte geen sociale kenmerken.’
Omgevingspsycholoog Joren Van Dijk verklaart: ‘Voorbeelden van zaken die verkeerd waren gegaan 
bij Pruitt-Igoe: ten eerste waren er vooral harde, hufterproof materialen gebruikt. Gebruikers kun-
nen dit interpreteren als: het is kennelijk normaal dat dingen hier worden stukgemaakt, anders zou 
dit materiaal niet gebruikt worden. Verder was er weinig aandacht voor detaillering. Er was weinig 
ruimte gecreëerd die sociale interactie faciliteert. Toezicht op kinderen was lastig; daardoor kon-
den ouders niet zien wat hun kinderen deden en tijdig ingrijpen. De omgeving en de criminaliteit 
zorgden ervoor dat mensen steeds meer op zichzelf leefden. Hierdoor ontstond anonimiteit. Oude 
sociale netwerken werden verbroken, doordat complete woonblokken moesten verhuizen naar deze 
nieuwe wijk. En er was weinig geld voor onderhoud.’

Dit straatontwerp is tot stand gekomen dankzij de betrokkenheid van omgevingspsycholoog Joren van Dijk.
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stammen en samenlevingen; tegenwoordig leven 
we individualistisch. We leven op onszelf, of we 
daar nu voor kiezen of niet. Er zijn meer eenouder-
gezinnen dan vroeger, we zitten door digitalisering 
meer binnen en kinderen wonen verder van hun 
ouders af, waardoor ouderen afhankelijk zijn van 
de inkoop van zorg of van hulp van hun directe 
omgeving. Feitelijk is de mate van individualisme 
waarin we nu leven tegennatuurlijk. Het resultaat 

is dat mensen hierdoor dreigen te vereenzamen. 
Voor ons als bouwbedrijf betekent dit bijvoorbeeld 
dat we woningen efficiënter moeten indelen. De 
tuinen zijn dan vaak klein of zelfs afwezig, maar 
bewoners maken samen gebruik van de ruimte 
voor de deur. Het gaat niet om het aantal vierkante 
meters dat bewoners tot hun beschikking heb-
ben in hun woonomgeving, maar of de wijk en 
de woning goed aanvoelen. Alleen dan blijven ze 
er lang wonen. Projectontwikkelaars verkopen nu 
woningen, maar eigenlijk zouden we moeten uit-
gaan van de vragen: wat levert een wijk op voor de 
bewoners? Wat is het “sociale bankje” in de buurt 
waar mensen elkaar nog op natuurlijke wijze kun-
nen ontmoeten?’

Privacy betekent ook: anderen kunnen ontmoeten
Omgevingspsycholoog Joren van Dijk: ‘Je bouwt 
niet alleen voor unieke personen, maar ook voor 
een wijk. Dit betekent dat je moet nadenken over 
de behoeftes van unieke personen als gezamen-
lijke behoeftes. De meeste mensen denken bij 
privacy aan ‘afgesloten zijn’. Voor de psychologie 
betekent privacy dat je je niet alleen kunt afzonde-
ren, maar ook de vrijheid hebt om andere mensen 
op te zoeken! De ruimte kan het ontmoeten van 
mensen faciliteren. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld 
in gedeelde sociale ruimtes, waar men elkaar kan 
ontmoeten, de hond kan uitlaten, waar kinderen 
kunnen spelen, waar men kan sporten en fietsen, 
allemaal door elkaar heen. Ook ouderen hoeven 
niet meer per se te wonen in isolatie, zoals in een 

verzorgingstehuis. Vooral ouderen die minder 
zorgbehoevend zijn, kunnen een plek krijgen in 
een wijk met een mengeling aan verschillende 
gebouwtypes, zoals voor starters, jonge gezinnen, 
ouders met pubers of alleenstaanden. De groene 
plekjes in de wijk moeten voor ouderen bereikbaar 
zijn en de rondjes het liefst kort, zodat de wijk ook 
aantrekkelijk is voor (oudere) mensen die slecht ter 
been zijn.’

Groen tegen stress en gevoel van onveiligheid
Van Dijk vertelt dat groen aantoonbaar ontspant. 
‘In de psychologie ziet men het hoofd als een men-
tale spier. De aandachtsspanne is eindig en daarna 
moet het hoofd opnieuw opladen. Als een mens 
naar natuur kijkt, laadt hij of zij sneller op en kan 
deze persoon uitdagingen beter aan. Het loont dus 
om een omgeving mooi groen aan te kleden.’
Van Dijk gaat verder: ‘Elke omgeving is anders en 
vertelt iets over hoe bewoners de ruimte gebrui-
ken. De mate waarin het groen wordt onderhou-
den en het afval opgeruimd, zegt bijvoorbeeld iets 
over het gedrag van de mensen die daar wonen: 
welke informele regels of normen gelden er? Hoe 
strikter de normen en hoe lager de tolerantiegrens, 
hoe sneller mensen zich onveilig of onprettig 
voelen als de buurt en de beplanting niet netjes 
worden bijgehouden. Doorkijkjes zijn belangrijk 
voor het gevoel van veiligheid, maar naast zicht 
zijn ook andere zintuigen belangrijk, zoals gehoor, 
geur en beleving. Beleving kan op allerlei manieren 
worden opgeroepen, vooral door afwisseling in 

Joren van Dijk, omgevingspsycholoog. Gerard van der Duim, directeur van bouwbedrijf Lont.

Het Kluer-concept heeft 

al een prijsvraag 

gewonnen voor een 

project in Heerenveen
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INTERVIEW

de omgeving, waarbij verschillende dingen te zien 
zijn. Dat kan bijvoorbeeld door een pad een stukje 
langs een vaart te laten lopen, daarna langs een 
plantsoentje, en vervolgens langs een straat met 
fietsers. “Beleving” hoeft geen bioscoopbezoek 
of achtbaanrit te zijn! Bij de aanleg van speelse 
trappetjes in een buitenontwerp moet je rekening 
houden met de doelgroep. Als je te maken hebt 
met een immobiele doelgroep, zoals ouderen die 
hun evenwicht moeilijk kunnen bewaren of afhan-
kelijk zijn van rolstoel of scootmobiel, dan moet je 
iets creatiefs bedenken om hoogteverschillen te 
overbruggen.’

Van Dijk heeft talloze adviezen en ideeën voor 
het inpassen van groen in woonwijken: ‘Bekijk per 
woning hoe het uitzicht vanuit de voorkamer op 
het groen is. Onderzoek laat zien dat vooral dit 
uitzicht bepaalt of mensen tevreden zijn met het 
groen. Zorg dat het groen divers is wat betreft 
hoogte, dichtheid en soort. Dit maakt het aan-
trekkelijker om naar te kijken. Overweeg ook het 
gebruik van planten die hun blad behouden in de 
winter. Als overburen bij elkaar naar binnen kun-
nen kijken, kan groen in het midden van de straat 
meer privacy bieden. Tegelijkertijd kan dit ook een 
blokkade vormen bij het houden van overzicht. 
Vermijd dus te dichte bosschages in het midden 
van een omgeving. Zorg dat er speelgroen aanwe-
zig is voor de kinderen, zoals mogelijkheden om 
zich te verstoppen, te klimmen, te rennen of te 
voetballen. Maak van de straat rondom het groen 
een gedeelde sociale ruimte; de auto is er te gast. 
Om te benadrukken dat het gedeelte rond het 
groen voetgangersgebied is, kun je klein groen 
plaatsen, wat aangeeft dat er mensen wonen. 
Plaats op de kop van het groenperkje een element 
waardoor automobilisten worden gewaarschuwd 
dat hier kinderen spelen en voetgangers lopen. 
Bijvoorbeeld een standbeeld van kinderen, een 
speeltoestel, een muurschildering of een laag 
hegje, zoals in een hofje.’

Kluer-concepttoer
Het team rond het Kluer-concept is nog niet 
begonnen aan een concreet project, maar wel aan 
een toer langs gemeenten, woningcorporaties 
en zorgpartijen om hen het Kluer-concept voor 
te leggen. Het Kluer-team is al zeven keer op pad 
geweest. Van der Duim: ‘De meeste stedenbouw-
kundige plannen liggen natuurlijk al klaar. Maar 
we hopen te kunnen aanschuiven zodra er nieuwe 
bouwplannen gemaakt moeten worden!’ 

Prijsvraag 
De Kluer-denktank heeft inmiddels een prijsvraag 

gewonnen die was uitgeschreven voor de realisa-
tie van een inbreidingsplan in Heerenveen voor 
woningbouwcorporatie Accolade. Het ging hier 
om de bouw van zestien woningen. Van der Duim: 
‘De prijs is vooral gewonnen vanwege het Kluer-
concept, de betaalbaarheid van de woningen en 
het alternatieve groenplan dat gepresenteerd is. 
Ons plan gaat uit van meer groen, ruimte om te 
ontmoeten en te spelen, sociale cohesie, minder 
auto’s en goede ontsluiting voor voetgangers 
en fietsers. De uitvoering begint eind 2018. 
Vooralsnog zit Snoek niet in het bouwteam, maar 
het streven is wel dat Snoek zich aansluit.’ 
Concrete voorstellen vanaf de tekentafel
Bouwbedrijf Lont heeft samen met omgevings-
psycholoog Van Dijk een plan gemaakt. Op basis 
hiervan heeft de architect op hoofdlijnen de con-
touren uitgezet en is het groenplan voor de verant-
woordelijke gemeenteambtenaar uitgewerkt. Van 
der Duim: ‘Het plan zal grotendeels volgens het 
voorstel uitgevoerd worden.’ 

‘Omgevingspsycholoog Van Dijk gaf nuttige input 
over de benadering van de binnenruimte en 
groenvoorzieningen’, aldus Van der Duim. Zo stelde 
Van Dijk onder meer voor om door een andere 
ontsluitingsroute ruimte te creëren voor een bin-
nentuin en om een bestaand hofje te behouden 
door er een cul-de-sac van te maken. Van Dijk legt 
daarover uit: ‘Een doodlopende weg verhoogt de 
onderlinge verbondenheid tussen de bewoners en 
het gevoel van veiligheid, omdat mensen elkaar 
kennen en buitenstaanders snel herkennen.’ Van 
Dijk gaf ook aan dat de door de opdrachtgever 
aangemerkte locatie voor groen onlogisch is, 
omdat daar geen bezoekersstromen langs komen. 
‘Daardoor wordt de plek op zijn best gebruikt door 
weinig mensen en op zijn slechtst door mensen 
die niet gezien willen worden. Plaats het groen op 
een centrale plek, liefst rondom paden waar men-
sen bewegen. Op die manier versterken groen en 
verblijfsgebied elkaar. Als het groen meer centraal 
tussen de woningen geplaatst wordt, kun je over-
wegen om hier speeltoestellen, een voetbalveldje 
of een bankje te plaatsen’, aldus Van Dijk. Ook stipt 
de omgevingspsycholoog aan dat de functies 
‘verblijven’ en ‘verkeer’ (inclusief auto’s die naar hun 
parkeerplaats rijden) in het kader van de veiligheid 
goed moeten worden gescheiden in de ruimte.

Communicatie
Over de bouwvoorbereidingen adviseerde Van 
Dijk: ‘Op het bouwveld staat nu een voetbalveldje. 
Voor kinderen is het vervelend als dit tijdens en 
na de bouw verdwenen is. Kijk of je tijdens de 
bouw hiervoor een alternatieve (mobiele) locatie 

kunt creëren. Hierover kun je met de buurt com-
municeren. Wordt het huidige kavel gebruikt om 
honden uit te laten? Als er gebouwd gaat worden, 
verdwijnt deze plek. Dan is het handig om ook 
hiervoor een alternatief te bieden. Er staan veel 
woningen om het bouwgebied heen. Informeer 
de bewoners tijdig en duidelijk over wat er tijdens 
de bouw gaat gebeuren en welke alternatieven ze 
hebben om hun normale activiteiten te kunnen 
uitvoeren.’

animo
Volgens Van der Duim bestaat er meer animo 
voor het Kluer-concept. ‘Vooral woningcorporaties 
hebben er oren naar. Zij zien in de praktijk dat er 
behoefte is aan zorg voor elkaar. Ze zijn blij om 
oplossingen van ons te horen, zoals een simpel 
bankje voor het raam, een moestuin of een depot 
voor gereedschap dat bewoners met elkaar delen. 
Ook zorginstellingen en gemeenten zijn volop op 
een sociale manier aan het denken. Ze lopen alleen 
nog vast bij de vraag hoe ze hun ambities precies 
moeten vormgeven.’

Van Dijk: ‘Sommige invalshoeken van de omge-
vingspsychologie klinken voor de hand liggend, 
maar er wordt helaas nog te vaak top-down 
gewerkt in bouwprocessen: eerst wordt de grote 
structuur neergezet, alvorens men fijnmaziger te 
werk gaat. Maar het probleem is dat beleving van 
bewoners vaak op microniveau plaatsvindt. Hier is 
in traditionele bouwprocessen weinig ruimte voor. 
Door hier vanaf het begin van het proces aandacht 
aan te besteden, wordt het mogelijk om woningen, 
straten of wijken te ontwerpen die beter inspelen 
op de ruimtelijke behoeftes van bewoners. Soms 
valt er aan de sociale beleving niet veel te doen, 
omdat men gewoon geld wil verdienen. Als de 
focus ligt op geld verdienen met een slim bouw-
concept, is er weinig ruimte voor structuren en 
details die leiden tot een prettige beleving voor 
bewoners. Ik denk persoonlijk dat er juist geld te 
verdienen is aan het creëren van straten die afge-
stemd zijn op de behoeften van eindgebruikers!’

Be social 
Scan of ga naar:   

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7375
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Opvallende winterbloeiers
Alternatieven voor meer kleur in de wintermaanden

De winter is het minst kleurrijke seizoen. Toch zijn er voldoende winterbloeiende heesters om tuinen, parken en de openbare ruimte kleur te geven. 

Hamamelis is natuurlijk de bekendste winterbloeiende heester, maar er is meer. In verschillende geslachten komen winterbloeiende soorten voor. Er 

blijken voldoende alternatieven te zijn voor meer kleur in de wintermaanden.  

Auteur: Ronald Houtman
Foto’s: Plants & Pictures

Viburnum bodnantense 'Charles Lamont'
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SORTIMENT

Toegegeven, Hamamelis is de koningin van de 
winterbloeiers. Al vanaf eind november begin-
nen de eerste cultivars te bloeien, en pas begin 
maart bloeien de laatst bloeiende cultivars. In 
Stad+Groen 1-2017 is al uitgebreid geschreven 
over Hamamelis, reden om er in dit artikel geen 
verdere aandacht aan te besteden. Omdat ook 
aan winterbloeiende Mahonia al aandacht werd 
besteed (Stad+Groen 7-2017), zal ook deze hier 
niet nogmaals worden behandeld. Er blijft echter 
genoeg over om de winter kleur te geven. 
Niet alle hier genoemde gewassen zijn geschikt 
voor grootschalige toepassing; het gebruik 

blijft beperkt tot particuliere tuinen en mogelijk 
A-locaties en binnentuinen. Houd hier rekening 
mee bij de keuze van het sortiment.  

abeliophyllum distichum
Dit bescheiden, bladverliezende struikje wordt 
ook wel ‘roze Forsythia’ genoemd. Maar let op: 
deze naam is eigenlijk misleidend. Abeliophyllum 
en Forsythia zijn weliswaar familie, maar lijken niet 
erg op elkaar. Zo groeit Abeliophyllum veel ieler en 
is hij ook breekbaarder dan Forsythia. En hoewel 
Abeliophyllum best rijk kan bloeien, duurt het vaak 
jaren voordat dit gebeurt, en dan nog is het veel 

minder overweldigend dan bij Forsythia. Ten slotte 
is de kleuraanduiding ‘roze’ ook nogal optimistisch. 
Toegegeven, het is roze, maar wel zeer lichtroze tot 
witroze. Tot zover de kritische noten. 
A. distichum is een prima winterhard struikje dat 
1,5-2 m hoog kan worden. De sierlijk overhangen-
de twijgen zijn vierkantig en vrij dun. De eenjarige 
twijgen zijn donker bruinpurper, wat een mooie 
combinatie vormt met de lichtgekleurde bloemen 
die in maart opengaan, voordat het blad is uitgelo-
pen. De knikkende bloemen zijn klokvormig, circa 
1-1,5 cm groot en zeer lichtroze tot witroze. Ze 
geuren aangenaam. Ook de cultivar ‘Roseum’ heeft 
geen overtuigend roze bloemen. Ze zijn slechts 
een fractie donkerder dan bij de soort A. distichum.
Plant Abeliophyllum op een goed doorlatende, bij 
voorkeur neutrale tot licht zure bodem. Het is een 
warmteminner, dus een plek in de volle zon is aan 
te bevelen.

Camellia
Met circa 120 wilde soorten lijkt Camellia niet zo’n 
groot geslacht, maar er zijn duizenden hybriden en 
cultivars. Grote troeven van Camellia zijn het win-
tergroene blad en de rijke bloei. Veel bloeien in het 
(vroege) voorjaar, maar een behoorlijk aantal bloeit 
vanaf de late herfst tot de late winter. Van oudsher 
zijn C. japonica en cultivars hiervan het bekendst, 
maar er zijn ook hybriden die in de winter bloeien. 
Eén groep hybriden, in de praktijk ‘Ackerman-
hybriden’ genoemd, valt op door de bloei in de 
wintermaanden. Deze groep hybriden, genoemd 
naar de Amerikaanse veredelaar William Ackerman, 
ontstond uit kruisingen tussen verschillende 
herfst- en voorjaarsbloeiende planten. Het zijn met 
name planten uit deze groep, waarvan het kruisen 
al in 1948 begon, die winterbloeiend en ook goed 
winterhard zijn. Het zijn allemaal dichte struiken 
met een opgaande, soms piramidale groeiwijze. 
De beste cultivars uit de groep Ackerman-hybriden 
zijn: ‘Ashtons’s Ballet’ (halfgevuld, tweekleurig 
roze; begin november tot half december), ‘Winter’s 
Cupid’ (halfgevuld, wit met iets roze; november tot 
januari), ‘Winter’s Joy’ (halfgevuld, roze; eind okto-
ber tot half december) en ‘Winter’s Peony’ (halfge-
vuld, bloemen lichtroze; november tot december). 

Er zijn duizenden  

hybriden en cultivars
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Abeliophyllum distichum Camellia 'Winter's Joy'

Maar ook bij de andere Camellia is een aantal win-
terbloeiende cultivars die zeker de moeite waard 
zijn: ‘Berenice Boddy’ (halfgevuld, lichtroze; januari 
tot maart), ‘Freedom Bell’ (enkel tot halfgevuld, 
rood; februari tot eind april), ‘General George 
Patton’ (gevuld, diep rozerood; februari tot april), 
‘Professor Sargent’ (anemoonvormig gevuld, don-
kerrood; februari tot april), ‘Tom Knudsen’ (gevuld, 
donkerrood; februari tot april) en ‘Wildfire’ (halfge-
vuld, oranjerood; februari tot april. Uitgezonderd 
de hybriden ‘Freedom Bell’ en ‘Tom Knudsen’ zijn 
dit allemaal cultivars van C. japonica.
Het zijn vrij gemakkelijke planten, die van een 
neutrale tot licht zure bodem houden. Zorg voor 
voldoende voedingsstoffen en laat de planten niet 
uitdrogen. De planten houden van een plaats in de 
volle zon of halfschaduw.

Chimonanthus praecox
Deze wat minder bekende winterbloeier vormt 
een middelgrote struik tot uiteindelijk zo’n 3 meter 
hoog. De langwerpig ovale bladeren voelen opval-
lend ruw aan. Op jonge leeftijd bloeit C. praecox 
nauwelijks, maar naarmate de plant ouder wordt, 
neemt ook de bloeirijkheid toe. Vanaf half decem-
ber tot begin februari openen de circa 1,5 cm 
grote, klokvormige bloemen. Ze zijn zachtgeel met 
een paarsrood hart en verspreiden een heerlijke, 
friszure geur. Naast de soort zijn er op (zeer) kleine 
schaal enkele cultivars in omloop. ’Grandiflorus’ lijkt 

sterk op de soort, maar heeft iets grotere bloemen. 
Bij ’Luteus’ ontbreekt het paarsrode hartje. Dat is 
ook het geval bij ‘Concolor’, waarvan de bloemen 
iets groter zijn dan bij C. praecox en het hart licht-
geel.
C. praecox houdt van een licht zure tot licht basi-
sche, niet te natte en goed gedraineerde bodem. 

Cornus
Twee soorten kunnen als winterbloeiend wor-
den beschouwd: Cornus mas en C. officinalis. De 
bekendste van deze twee is natuurlijk C. mas. Deze 
forse heester groeit na vele jaren uit tot een klein 
boompje met een dicht vertakte ronde kroon. Laat 
in de winter, omstreeks half maart, openen de 
bloemen; de nog kale takken zijn dan dichtbezet 
met bundeltjes kleine zachtgele bloemetjes. Op 
zich stellen deze bloemen niet zo veel voor, maar 
door de massaliteit toont het geheel imposant. 
Soms worden de bloemen in de nazomer gevolgd 
door eetbare, glanzend rode bessen. Er zijn diverse 
cultivars op de markt. Deze zijn in veel gevallen 
ontwikkeld als vruchtras, maar enkele, waaronder 
ook bontbladige, worden ook als sierstruik toege-
past: ‘Aurea’ (bladeren geel), ‘Aurea Elegantissima’ 
(bladeren geelbont), ‘Jolico’ (iets grotere bloemen 
en grote, eetbare vruchten), ‘Golden Glory’ (iets for-
ser groeiend en rijkbloeiend met iets grotere bloe-
men) en ‘Variegata’ (witbont, draagt meer vruchten 
dan de soort). 

Cornus officinalis kan het beste worden beschouwd 
als de Aziatische tegenhanger van de in Midden- 
en Zuid-Europa en Klein-Azië voorkomende 
C. mas. Deze Japanse soort lijkt sterk op C. mas, 
maar groeit meer boomvormig. De stam is aantrek-
kelijk lichtbruin afbladderend. De bloemen zijn iets 
meer groengeel dan bij C. mas, maar openen even-
eens vanaf omstreeks half maart tot begin april.
Zowel C. mas als C. officinalis is een gemakkelijke 
plant die het op elke doorlatende bodem goed zal 
doen. Snoei wordt prima verdragen. Ze zijn goed 
toepasbaar in brede groenstroken.

Daphne staat bekend als  

een veeleisende plant die 

zeker niet op elke plek 

goed groeit
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Daphne bholua
Het geslacht Daphne kennen we het beste van 
de in het voorjaar bloeiende D. mezereum en cul-
tivars, maar er zijn ook diverse winterbloeiende 
Daphne-soorten. Hoewel nog steeds verre van 
algemeen, is D. bholua het bekendst. Deze soort 
komt van nature voor in de Himalaya (Nepal) en 
is bladverliezend tot halfwintergroen. Een van de 
eerste cultivars die in de jaren zestig en zeventig 
van de vorige eeuw naar ons land kwamen, was 
‘Gurkha’. Deze bladverliezende cultivar wordt 
beschouwd als een van de meest winterharde en 
heeft lilaroze bloemen die openen vanaf januari tot 
maart. Uit een groep zaailingen van ‘Gurkha’ werd 
in de jaren tachtig bij Hillier Nurseries ‘Jacqueline 
Postill’ geselecteerd. Binnen korte tijd werd dit de 
bekendste en meest gekweekte plant. De plant is 
net zo winterhard als ‘Gurkha’, half-wintergroen en 
groeit wat regelmatiger. De bloemen zijn donker 
lilaroze aan de buitenkant en bleekmauve aan de 
binnenkant en verspreiden een fantastische geur. 
Er zijn verschillende klonen met min of meer witte 
bloemen in omloop die allemaal als ‘Alba’ worden 
verkocht. De bloemen van deze planten variëren 
van zuiverwit tot rozewit of lilawit. Een laatste culti-
var die de moeite waard is, is ‘Peter Smithers’. Deze 
is eveneens goed winterhard en bloeit met licht 
lilapaarse bloemen. 
Daphne staat bekend als een veeleisende plant, 
die zeker niet op elke plek goed groeit. Voldoende 

vochtige, maar niet natte humusrijke grond zal 
in de regel voldoen. Ook moet de plant op een 
beschutte plek staan omdat hij windgevoelig is. 
Jonge planten groeien eerst de hoogte in en wor-
den later breder. Uiteindelijk kan D. bholua ruim 2 
meter hoog worden. Niet schrikken als de plant na 
de bloei veel blad verliest! De bloei kost de plant 
veel kracht en het verliezen van het blad duidt 
erop dat de plant een ‘rustperiode’ neemt.

edgeworthia chrysantha
Een plant die de laatste jaren behoorlijk aan 
populariteit wint, is Edgeworthia. Deze heester, die 
van origine in China en Japan voorkomt, is een 
opvallende plant. Als je hem een keer hebt gezien, 
vergeet je Edgeworthia niet meer. Het is een open 
struik met zeer buigzame twijgen en grote lang-
werpige bladeren, die steeds aan de toppen van 
de twijgen staan. De twijgen zijn zo buigzaam, 
dat je er een knoop in kunt leggen zonder dat ze 
breken. Al voor de winter zijn kleine bolvormige 
bloemknoppen zichtbaar. Deze groeien uit tot circa 
3 cm grote bundels. In knop zijn de bloemen grijs 
behaard, maar als de buisvormige bloemen vanaf 
omstreeks februari tot april openen, is de gele bin-
nenkant te zien. Het geheel is best spectaculair. 
De bekendste cultivar is ‘Grandiflora’. Deze heeft 
grotere bloemen die dieper geel zijn. Daarnaast 
zijn er ook roodbloeiende cultivars. De bekendste 
hiervan is ‘Red Dragon’, die bloeit met diep oranje-

rode bloemen. 
Edgeworthia is familie van Daphne en groeit het 
beste onder min of meer dezelfde omstandighe-
den als D. bholua. Een beschutte standplaats en 
goed doorlatende, voldoende vochtige, humusrijke 
grond zal het beste voldoen.

Garrya elliptica
Garrya elliptica is een langzaam groeiende groen-
blijvende struik, die uiteindelijk, na vele jaren, een 
kleine boom van ongeveer 4 meter kan worden. 
Het stevige leerachtige blad heeft een opvallend 
gegolfde bladrand en is donkergroen aan de 
bovenkant. De onderkant is aanvankelijk dicht 
wollig behaard, later lichtgroen. Vanaf januari tot 
maart bloeit de plant met hangende katjes, waarin 

Daphne bholua 'Jacqueline Postill' Garrya elliptica

 Cornus mas
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Groen is al sinds 1958 onze passie!
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vele kleine bruingroene bloemen staan. Mannelijke 
katjes zijn circa 15 cm lang, de vrouwelijke circa 10 
cm. Naast de soort G. elliptica zijn er enkele culti-
vars op kleine schaal in cultuur. De twee belangrijk-
ste zijn ‘Glasnevin Wine’ met rodere katjes en ‘James 
Roof’, een mannelijke cultivar met uitzonderlijk 
lange katjes.
Garrya is niet erg gemakkelijk te vermeerderen, 
waardoor het een relatief dure plant is. Hoewel 
Garrya snoei goed verdraagt, zullen leverbare 
planten nooit dicht vertakt zijn. Vaststaande strui-
ken vormen daarentegen een dichte, compacte 
habitus. Garrya heeft geen voorkeur voor een 
specifieke grondsoort en zal op vrijwel elke bodem 
groeien. Wel houden de planten van een goed 
doorlatende en relatief voedselrijke bodem.
Vanwege de dikke leerachtige bladeren kan Garrya 
erg goed op windrijke plaatsen worden gebruikt. 
Zeewind wordt daarentegen niet getolereerd. In 
strenge winters kunnen de planten schade oplo-
pen. De bladeren verdrogen dan en takuiteinden 
sterven in, maar in de regel lopen de planten wel 
weer uit. 

Jasminum nudiflorum
De winterjasmijn heeft een beetje een ‘jarenzeven-
tiguitstraling’. Toch blijft de plant onverminderd 
redelijk populair. Het is een heester die met slappe, 
groene takken groeit. De takken zijn zo slap, dat 
ze zich gemakkelijk laten leiden langs muren e.d. 

Daardoor is niet alleen toepassing als struik moge-
lijk, maar kan de plant ook goed worden gebruikt 
op randen en keermuurtjes, waarbij de takken 
overhangen. 
Als de kleine bladeren ’s winters zijn afgevallen, 
bloeit J. nudiflorum vanaf december tot maart met 
heldergele bloemen. Vooral jonge planten kunnen 
rijk bloeien en hebben een gezonde uitstraling. 
Als de planten ouder zijn, kan er wat dood hout in 
komen, wat de planten wat rommelig kan maken. 
Ook kan de bloei wat minder rijk zijn. Regelmatige 
bemesting om de grond voldoendevoedselrijk te 
houden kan dit voorkomen. 

Lonicera fragrantissima
Binnen de struikvormige kamperfoelie zijn verschil-
lende planttypen aan te wijzen. Allereerst is er de 
scheiding tussen wintergroene en bladverliezende 
soorten. Vervolgens zijn de bladverliezende strui-
ken weer onder te verdelen in voorjaars-/zomer-
bloeiende soorten en winterbloeiende soorten. 
Lonicera fragrantissima is de vaandeldrager van 
de winterbloeiers. Het is een bolronde struik tot 
circa 2,5 meter hoogte en doorsnede, met sierlijk 
gebogen twijgen en op latere leeftijd een dichte 
vertakking. ’s Zomers is het een tamelijk onopval-
lende heester met dofgroen blad. Het is juist deze 
onopvallendheid die de plant geschikt maakt voor 
gebruik in groenschermen en borders. ’s Zomers 
is hij dus onopvallend, ’s winters bloeiend. De 

bloemen verschijnen in kleine bundels op de kale 
twijgen. Ze hebben de typische kamperfoelievorm 
en zijn crèmewit. De bloemen openen vanaf begin 
december tot begin maart, afhankelijk van vorst-
periodes. De bloemen verspreiden een heerlijke 
friszure geur. Een andere winterbloeiende soort, 
L. standishii, lijkt sterk op L. fragrantissima en wijkt 
voornamelijk af doordat de jonge twijgen, bladon-
derzijden en buitenkant van de bloemen behaard 
zijn, terwijl bij L. fragrantissima alleen de hoofdnerf 
aan de bladonderzijde behaard is. Qua bloei zijn 
deze soorten vrijwel identiek. 
Nog meer verwarring: er is ook een hybride 
van deze soorten: Lonicera ×purpusii, in de han-
del gewoonlijk als L. ×purpusii ‘Winter Beauty’ 
gekweekt. Qua kenmerken ligt deze hybride 
precies tussen de twee soorten. De verschillen 
tussen deze drie winterbloeiers zijn zo klein, dat 
het in praktijk weinig uitmaakt voor welke wordt 
gekozen. 
De winterbloeiende kamperfoelies groeien het 
beste op een plaats in de zon of halfschaduw. Elke 
grondsoort zal voldoen, zolang deze voldoende 
gedraineerd is en iets vochtig. Als de wortels iets 
koeler blijven, zullen de planten het beste groeien. 

stachyurus
Wederom een winterbloeiende heester die ten 
onrechte vrij onbekend is. Van de acht soorten zijn 
er twee op grotere schaal in cultuur: Stachyurus 

Edgeworthia chrysantha Stachyurus chinensis
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chinensis en S. praecox. Van beide soorten zijn 
verschillende cultivars op kleine schaal in cultuur. 
Ze zijn prima winterhard en bloeien uitbundig met 
kleine klokvormige bloemetjes, die als gele parel-
tjes in hangende aartjes aan de takken hangen. De 
enige uitzondering qua bloemkleur is S. praecox 
‘Rubriflorus’. Deze heeft enigszins purper aangelo-
pen bloemen. 

Zoals de naam al doet vermoeden, komt S. chinen-
sis voor in China. S. praecox is inheems in Japan. 
Beide soorten lijken sterk op elkaar. S. chinensis 
is een middelgrote struik, met een afgeplat bol-
vormige groeiwijze met overhangende takken 
tot circa 2,5 tot 3 meter. De eenjarige takken zijn 
opvallend donkerpurper. Vanaf eind februari tot 
begin april openen de licht groengele bloemen in 
sierlijk hangende trossen. De aren zijn gemiddeld 
zo’n 10 cm lang, maar aan jonge planten kun-

nen ze beduidend langer zijn. Een aan te bevelen 
cultivar is ‘Joy Forever’. De bladeren hebben een 
brede, helder groengele rand, die in de tweede 
helft van de zomer meer crèmekleurig wordt. Een 
tweede goede cultivar is ‘Celina’, die afwijkt van de 
soort door de uitzonderlijk lange bloemtrossen. 
Aan jonge planten kunnen deze meer dan 20 cm 
lang zijn.

S. praecox heeft een iets meer opgaande groeiwijze 
dan S. chinensis. De eenjarige takken zijn roodach-
tig of groen. Soms kan S. praecox een schitterende 
oranjerode tot dieprode herfstkleur krijgen. De 
bloemen openen van begin maart tot in april en 
staan in kortere aartjes dan bij S. chinensis. Omdat 
S. praecox vaak van zaad wordt gekweekt, kan de 
bloemkleur variëren. De kleur varieert tussen vaal 
crèmegeel en lichtgeel. Ook van S. praecox zijn ver-
schillende cultivars in cultuur. De bekendste hier-
van is ‘Rubriflorus’. In tegenstelling tot wat de naam 
doet vermoeden, zijn de bloemen niet rood. De 
bloemknoppen zijn dof paarsrood, de geopende 
bloemen crèmeroze. Desondanks is ‘Rubriflorus’ 
een mooie cultivar. 

Het feit dat een aantal van deze winterbloeiers geel 
of bont blad heeft, maakt ze breder toepasbaar. 
Gebruik ze in tuinen en parken, solitair of in kleine 
groepen tussen wintergroene bodembedekkers.
Alle Stachyurus houden van vochtige (niet natte) 
tot vrij droge, goed doorlatende, voedzame grond, 
die licht zuur tot licht basisch is. Tijdelijke droogte 
wordt in de regel goed doorstaan. Iedere doorla-
tende grond zal voldoen. Sommige hebben bont 
blad, dus ook sierwaarde in de zomer. Stachyurus 
groeit zowel in de zon als halfschaduw. 

Viburnum
Ten slotte nog aandacht voor een groep zeer 
bekende winterbloeiers. Vanaf eind oktober tot in 
april kunnen we genieten van de rijke bloei van 
winterbloeiende Viburnum. Ook hier is weer onder-
scheid tussen bladverliezende en wintergroene 

planten. In de groep bladverliezende winterbloei-
ers voert V. ×bodnantense de boventoon. ‘Dawn’ is 
de bekendste; ‘Charles Lamont’ is het onbekendere 
betere ‘broertje’. In tegenstelling tot ‘Dawn’ bloeit 
‘Charles Lamont’ al op jonge leeftijd zeer rijk. De 
heerlijk geurende bloemen, die voornamelijk tus-
sen januari en april openen, zijn iets groter en een 
fractie donkerder roze. 
‘Deben’ is de witbloeiende tegenhanger van 
‘Charles Lamont’ en ‘Dawn’. De zuiverwitte bloemen 
openen iets later in het seizoen, gewoonlijk tussen 
eind februari en eind april. 
Alle cultivars van V. ×bodnantense zijn vrij slanke, 
opgaand groeiende heesters, die weinig stand-
plaatseisen stellen. Hoewel (zware) snoei wordt 
verdragen, is het advies toch om zo min mogelijk 
te snoeien.
Eén van de ouders van de hybride V. ×bodnantense 
is V. farreri. In alle delen is deze soort iets kleiner, 
maar de bloemen hebben dezelfde goede roze 
kleur. V. farreri bloeit ook eerder in het seizoen. 
Gewoonlijk openen de eerste bloemen al rond 
eind november en bloeit de plant, afhankelijk van 
vorstperiodes, door tot begin maart.

Werd Viburnum tinus een jaar of twintig geleden 
nog beschouwd als vorstgevoelig, inmiddels heeft 
deze soort een vaste plaats in het sortiment ver-
worven. Het feit dat de plant wintergroen is, de 
rijke bloei, gevolgd door blauwzwarte vruchten, 
en de mediterrane uitstraling geven V. tinus meer-
waarde. De witte bloemen staan in tuilen en ope-
nen vanaf november tot begin april. In sommige 
gevallen zijn vruchten en bloemen tegelijk in de 
struik zichtbaar. Het gezonde donkergroene blad 
vormt een goede achtergrond voor de bloemen. 
De planten groeien niet snel, maar kunnen uitein-
delijk toch een hoogte van meer dan 2,5 meter 
bereiken. Een cultivar waarbij de bloemknoppen 
roze zijn, is ‘Eve Price’. De geopende bloemen ver-
bleken spoedig naar wit, maar de knoppen geven 
een mooi contrast. ‘Gwenllian’ is een compactere 
cultivar die bijzonder rijk bloeit en veel vruchten 
geeft. Er zijn nog talloze andere cultivars in cultuur, 
maar voor grootschalige toepassing zijn de hier 
genoemde planten het geschiktst. De planten kun-
nen worden toegepast in hagen, in plantgroepen 
of als solitair. Iedere licht zure tot licht basische 
grond voldoet. De bodem moet goed doorlatend 
zijn en voldoende vochtig.

Binnen de struikvormige 

kamperfoelie zijn  

verschillende plantypen  

aan te wijzen

Viburnum tinus

Jasminum nudiflorum
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Het nagestreefde Groenkeur-
niveau is bereikt; bedrijven 
willen verder
‘De vraag is: doen we het voor onszelf of voor de opdrachtgevers?’

Kan het Groenkeur-certificaat weg omdat het doel is bereikt of moet het juist verder worden ontwikkeld? De stemming in de sector varieert van kritisch 

tot enthousiast.

Auteur: Bart Mullink

Groenkeur is een initiatief van de sector om de 
kwaliteit van de bedrijfstak te verbeteren. ‘In de 
vijftien jaar dat het bestaat, is dat heel succesvol 
gebeurd’, zegt Groenkeur-directeur Dick Oosthoek. 
‘De kwaliteit in de markt kreeg er een enorme 
impuls door. Nu alle bedrijven op het vereiste hoge 
niveau zitten, kun je zeggen: ons doel is bereikt, 
we kunnen ermee stoppen. Maar je zult zien: als 
bedrijven er niets meer mee doen en het ook niet 
meer wordt gecontroleerd, zal het niveau op veel 
plaatsen geleidelijk weer onder druk komen te 
staan.’
De groene sector staat voor flinke nieuwe uit-
dagingen en kwaliteit is niet vanzelfsprekend 
geborgd. Reden om het keurmerk juist verder 
uit te breiden, denkt de afgelopen najaar nieuw 
aangetreden directeur. Dat verneemt hij ook vaak 
tijdens bedrijfsbezoeken, een belangrijk deel van 

zijn werk. ‘We kijken voortdurend wat we kunnen 
verbeteren, zodat de bedrijven stapjes vooruit kun-
nen blijven zetten.’
Een voorbeeld: het ISO 9001-certificaat, dat betrek-
king heeft op bedrijfsprocessen, is standaard in 
Groenkeur opgenomen. Eerder bestonden de 
beide certificaten naast elkaar, met onduidelijke 
verschillen. ‘Inmiddels is ook duurzaamheid een 
belangrijk thema; bedrijven moeten daar iets mee. 
Naast ISO 9001 kunnen we wellicht ook duurzaam-
heidcertificaten toevoegen aan Groenkeur’, over-
weegt Oosthoek. Hij denkt dan aan normen als 
ISO 14.001 (milieu), de CO2-prestatieladder en PSO 
(sociale duurzaamheid). ‘De discussie gaat over de 
vraag: blijf je een kwaliteitslabel of staat het ook 
voor duurzaamheid?’ Het primaire doel blijft wat 
hem betreft: ‘Zorgen dat de kwaliteit van het gele-
verde werk goed is.’

onderscheiden
Iemand als Henri Schuurman wordt er niet enthou-
siast van. De directeur van Sight Landscaping stelt: 
‘De vraag is: voor wie doen we het allemaal nog? Ik 
denk dat er weinig opdrachtgevers zijn die weten 
wat Groenkeur precies inhoudt en in hoeverre het 
een garantie biedt voor goed werk. We doen het 
dus vooral voor de branche zelf, en natuurlijk voor 
je eigen bedrijf, om je te onderscheiden. Maar 
de bedrijven die actief zijn op dezelfde markten 
als wij, hebben het keurmerk allemaal. Je kunt je 
afvragen wat het dan nog toevoegt. Je zult op een 
andere manier meerwaarde moeten bieden.’
Kritische geluiden over Groenkeur klonken ook 
tijdens een recente rondvraag onder leden van 
brancheorganisatie Cumela. Ongeveer de helft 
van de geënquêteerde loonbedrijven zag er geen 
meerwaarde in voor het binnenhalen van werk. 
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Naast hun gebruikelijke loonwerk doen Cumela-
leden veel in de gww en ook in de groenvoorzie-
ning wordt vaak een graantje meegepikt. Soms is 
groenvoorziening ook onderdeel van bouwprojec-
ten of civiele opdrachten, zij het – tot verdriet van 
de groenvoorzieners – te vaak als ondergeschoven 
kindje. 
Oosthoek stelt vast dat Cumela op basis van de 
reacties geenszins concludeert dat het keurmerk 
dus overbodig is. ‘Als ik het Cumela-artikel lees, 
zie ik dat mensen best positief zijn, maar ook ver-
schillende kanten zien.’ Geënquêteerden melden 
bijvoorbeeld dat de meeste opdrachtgevers het 
Groenkeur-certificaat niet eisen. Dan helpt het 
dus ook niet om opdrachten te krijgen, was de 
gedachte. En als dat de enige reden is om het keur-
merk aan te vragen, is het nut inderdaad beperkt. 
Ad Karelse, adviseur managementsystemen bij 
Cumela, schetst in het artikel de optie om het 
keurmerk beter onder de aandacht te brengen 
bij opdrachtgevers, opdat die er vaker naar gaan 
vragen.

Verbeteren
Oosthoek onderstreept dat het certificaat aan-
vankelijk helemaal niet is ontwikkeld om als aan-
bestedingseis te dienen. Het is een initiatief van 
de sector met als doel de kwaliteit te verbeteren. 
Geleidelijk aan gingen opdrachtgevers van open-
bare werken het gebruiken als aanbestedingseis. 
Voor bedrijven in de groenvoorziening die zich 
richten op deze openbare aanbestedingen, werd 
het hierdoor vrijwel onmisbaar. Zonder Groenkeur 
is het vaak niet mogelijk om in te schrijven. ‘Toch 
vraag ik me af’, relativeert Schuurman, ‘of de 
opdrachtgevers het zullen missen als we ermee 
stoppen.’ Referenties, emvi-bestekken en goede 
ervaringen bij eerdere projecten bieden volgens 
hem betere garanties voor goed werk.

Wichard de Vries van SG Groen Groep bestrijdt het 
nut van nieuwe aanbestedingsvormen niet, maar 
vindt Groenkeur ook dan blijvend waardevol. Niet 
dat hij verwacht dat potentiële klanten hem zullen 
benaderen omdat hij zo’n certificaat heeft. ‘Maar 
we zien wel dat certificering een verplichting is in 
de professionele markt die wij bedienen.’ 
Het blijft, weet hij, een hulpmiddel om het kaf van 
het koren te scheiden. Tegelijk helpt het bedrijven 
om hun kwaliteit op niveau te houden en even-
tueel verder te verbeteren. Wel zou hij graag zien 
dat opdrachtgevers hun steentje bijdragen aan de 
mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering, door 
minder vaak alleen voor de laagste prijs te kiezen. 
‘Als je echt de maximale kwaliteit wilt, moet je de 
aanbesteding op een andere manier invullen, bij-
voorbeeld door ook het plan van aanpak te laten 
meetellen.’ Op dit gebied blijken de bedrijven die 
Stad+Groen sprak voor dit verhaal in elk geval 
geheel eensluidend.
De Vries ziet dezer dagen alvast volop kansen voor 
extra toegevoegde waarde bij aanbestedingen op 
het gebied van onkruidbestrijding, nu de metho-
den daarvoor een belangrijke maatschappelijke 
kwestie zijn geworden. Ook sociale duurzaam-
heid valt in meerwaarde uit te drukken, weet hij. 
Bijvoorbeeld als een bedrijf ook mensen met een 
achterstand op de arbeidsmarkt kansen geeft.

Verslikken
Wat de openbare aanbestedingen betreft, blijkt 
het hoogtepunt voor Groenkeur trouwens in het 
verleden te liggen. Zagen groenvoorzienings-
bedrijven een aantal jaren geleden nog in circa 
driekwart van de bestekken Groenkeur als harde 
eis, inmiddels is dat teruggelopen tot ruim de helft. 
Groenondernemer Goof Rijndorp, van Bras Fijnaart, 
heeft hiervoor een verklaring: ‘Vaak wordt het als 
eis weggelaten om lokale ondernemers die geen 

Groenkeur hebben iets te kunnen gunnen. Ik ken 
een voorbeeld van waartoe dit kan leiden. Dat 
was in mijn eigen gemeente. Een hoveniersbedrijf 
schreef in op een maaibestek, waarbij ik dacht: 
die heeft zoiets nog nooit gedaan, die gaat zich 
hierin verslikken. Dat gebeurde. Het bedrijf is er 
bijna door ter ziele gegaan. Ik denk: had dan toch 
een Groenkeur-certificaat geëist. Niet alleen in het 
belang van de opdrachtgever, maar ook van de 
betrokken ondernemer. Dan zou dit hem bespaard 
zijn gebleven.’
Bedrijven die mikken op openbare aanbestedin-
gen, noemen steevast de bestekeis als reden om 
Groenkeur hoe dan ook in huis te willen hebben. 
Voor Douwe Snoek van Snoek Hoveniers gaat het 
om af en toe een opdracht, want private opdracht-
gevers zijn voor Snoek de primaire doelgroep. 
Die kijken volgens hem meer naar referenties en 
eerdere ervaringen met bedrijven. Het gaat om 
partijen als recreatieparken en andere grote bedrij-
ven en instellingen. In deze markt zou Groenkeur 
vrijwel nooit een specifieke eis zijn. Wel telt natuur-
lijk de soort kwaliteit die met de certificering wordt 
beoogd. ‘De motivatie om die te realiseren, zal 
op de eerste plaats vanuit jezelf moeten komen.’ 
Groenkeur moet daarbij wat hem betreft geen doel 
zijn, maar een middel.
Wichard de Vries denkt over motivatie net zo 
en draait er tegelijk niet omheen dat Groenkeur 
voor hem wel degelijk een handig hulpmiddel is. 
‘Zeker, je kunt alles doen vanuit je eigen gevoel en 
interpretatie. Maar het is handig als je een leidraad 
hebt. Wij hebben er veel van geleerd; het helpt om 
je bedrijf te verbeteren.’

‘Serieuze plus’
Reinald van Ommeren van Loohorst Landscaping 
blijft ook enthousiast. ‘We zijn al heel wat jaren 
gecertificeerd. Ik ben zelf in een vroeg stadium 

7 min. leestijd

Wichard de Vries   Reinald van Ommeren
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ooit nog betrokken geweest bij de totstandkoming 
van de norm. Dat was voor het onderdeel boom-
verzorging. Het is voor mij dus aardig gesneden 
koek. Ik zie er vooral een bevestiging in van hoe je 
vaktechnisch goed aan het werk bent. We gebrui-
ken Groenkeur als leidraad voor onze projecten. 
Het biedt een serieuze plus op meer algemene 
kwaliteitsnormen.’ Dat er weleens overlap is met 
andere kwaliteitsnormen, noemt hij onvermijdelijk. 
Voor de bedrijfsprocessen gold dat in het verleden 

met ISO 9001. Inmiddels is dit certificaat integraal 
opgenomen in Groenkeur; wat hem betreft ook 
een denkbaar perspectief voor andere certificaten.
Het is ook zijn ervaring dat Groenkeur op de parti-
culiere markt een veel beperktere rol speelt. ‘Over 
het algemeen geldt: hoe verder de opdrachtgever 
af staat van de terreininrichting, hoe minder deze 
vraagt om het keurmerk. Waarschijnlijk heeft dat 
te maken met onbekendheid.’ Terwijl juist wie zelf 
niet boven op het werk zit, er volgens hem bij uit-
stek mee gebaat kan zijn. ‘We moeten proberen de 
bekendheid verder te vergroten.’ Dan is het lastig, 
ziet hij, dat de groene sector relatief klein is ten 
opzichte van andere spelers, zoals de bouw. ‘We 
zijn er al een tijdje mee op gang en er zijn mooie 
slagen gemaakt, maar er mag nog best een tandje 
bij.’
Dat Groenkeur nog veel kan betekenen voor de 
kwaliteit, is voor Van Ommeren evident. Hij schetst 
hoe circa 60 procent van de boomplantplaatsen 
in meerdere of mindere mate niet op orde is, 
waardoor de ontwikkeling van bomen niet aan de 
verwachtingen beantwoordt. Ook bij de sterk in 
opkomst zijnde dak- en geveltuinen vindt hij het 
keurmerk van groot belang. ‘Als je zorgt dat je con-
form Groenkeur je mensen goed hebt opgeleid, de 
juiste materialen gebruikt en de juiste werkwijze 
hanteert, kun je uitstekende daktuinen maken. 
Maar dat luistert wel heel nauw.’ Volgens hem gaat 
het vooral mis bij de spelers die ‘een beetje op het 
randje zitten’ en bij opdrachtgevers die het groene 
deel van een project niet serieus nemen. ‘We ken-
nen allemaal wel de projecten waarbij riolering, 
grondwerk en verharding heel belangrijk worden 
geacht. Vervolgens moet er ook nog wat groen 
in. Juist daarom is het zo belangrijk dat we ons als 
sector professioneel neerzetten. Dit is waarvoor 
we het Groenkeur-certificaat zelf tot stand hebben 
gebracht.’
In de paar maanden sinds hij aan zijn nieuwe 
klus is begonnen, heeft Oosthoek vastgesteld dat 
Groenkeur daadwerkelijk een kwaliteitsgarantie 
inhoudt. ‘De afgelopen twee jaar zijn bijna 100 
projectlocaties onaangekondigd bezocht en de 
onderzoekers troffen geen gekke dingen aan. Zo 
zie je: als het bij een bedrijf intern op orde is, klopt 
het buiten ook.’

ACTUEEL

ooSTHoEK: IN GESPrEK oVEr DE 
ToEKoMST
Oosthoek is nu een paar maanden 
Groenkeur-directeur. Jarenlang was hij het 
gezicht van de Rabobank voor de groene 
sector. Voor deze bank was hij daarnaast een 
tijdje bezig om een lokale vestiging op de 
rails te helpen die na een fusie kampte met 
kwaliteitsproblemen. ‘Groen en kwaliteit, daar 
draait het ook om in mijn huidige functie. 
Mijn ervaring komt dus goed van pas.’ Een 
van de dingen die hij hoopt te bereiken, is 
dat de certificering behalve beter ook een-
voudiger wordt. ‘Er zijn nogal wat keurmer-
ken voor de branche. Ik wil graag verkennen 
hoe we die kunnen combineren. Dat maakt 
het simpeler en overzichtelijker voor ieder-
een.’ Mogelijk is zo ook tegemoet te komen 
aan de roep van bedrijven om meer uniformi-
teit in de certificeringseisen bij groenaanbe-
stedingen. ‘Belangrijk is dat we het gesprek 
aangaan over dit soort veranderingen en de 
consequenties die ze kunnen hebben voor 
bedrijven.’

Henri Schuurman 

Goof Rijndorp

Douwe Snoek
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Speelruimte in krimpregio’s
Betrokken gemeenten niet voorbereid op de toekomst

Gemeenten in krimpregio’s anticiperen niet actief op eventuele toekomstige problematiek rondom speelruimte. Dit komt door onvoldoende financiële 

middelen en het ontbreken van politieke steun om over te gaan tot een ander speelruimtebeleid.  

Auteurs: Johan Oost (OBB Speelruimtespecialisten) en Lucas Niessing (masterstudent Spatial Planning, Radboud Universiteit te Nijmegen)

Dit blijkt uit het thesisonderzoek van Lucas 
Niessing, student Spatial Planning aan de Radboud 
Universiteit te Nijmegen. Niessing doet aanbevelin-
gen voor betrokken gemeenten in krimpgebieden 
in Zuid-Limburg: evalueer de aantrekkelijkheid 
van een speelruimte volgens een vast opgesteld 
format, voer onderzoek uit naar centrale buurt-
plekken in combinatie met gezondheid, én voer 
onderzoek uit naar de behoeften van oudere jeugd 
in combinatie met centrale buurtplekken. 

Naar aanleiding van het artikel Help het kind in de 
stad aan speelruimte in vakblad Stad+Groen vroeg 
Niessing half april 2017 aan OBB speelruimtespe-
cialisten (Johan Oost) of zij wilden meehelpen aan 
zijn onderzoek over het onderwerp: speelruimte 
in krimpregio’s; het ervaren belang van centrale 
buurtplekken in krimpregio’s. OBB werkte hier 
uiteraard graag aan mee en laat verder Lucas aan 
het woord. 

Het ervaren belang van centrale buurtplekken 
in krimpregio’s
Nederland kent op dit moment een aantal krim-
pregio’s, waaronder Zuid-Limburg. Dit zijn regio’s 
waarbinnen, naast een daling van het bevolkings-
aantal, ook een verandering plaatsvindt in de 
bevolkingsopbouw, veroorzaakt door het wegtrek-
ken van jonge mensen en gezinnen, afname van 
het aantal geboorten en een verhoging van het 
sterftecijfer. Door deze verandering in de bevol-
kingsopbouw wordt het moeilijker openbare voor-
zieningen in stand te houden of te handhaven op 
het huidige niveau. 

Speelruimten vallen ook onder deze openbare 
voorzieningen. Door de afname van de kinder-
dichtheid in deze regio’s wordt het voor kinderen 
bovendien moeilijker elkaar te ontmoeten binnen 
deze ruimten. Deze veranderingen leiden ertoe dat 
de vraag naar uitdagende, aantrekkelijke en gro-
tere speelplekken toeneemt. Momenteel bevinden 

zich in Nederland, en dus ook in de krimpregio’s, 
relatief veel kleine, onaantrekkelijke en verspreide 
speelplekken. De aanwezigheid van voldoende 
centrale, aantrekkelijke speelruimte is echter van 
wezenlijk belang, omdat speelruimte een positieve 
invloed heeft op de gezondheid van kinderen en 
de sociale cohesie en de veiligheid verhoogt. 

Het doel van het kwalitatief onderzoek was inzicht 
verkrijgen in de manier waarop gemeenten in 
krimpregio’s omgaan met het belang van speel-
ruimte binnen hun beleidsraam. De hoofdvraag die 
hieraan ten grondslag ligt, is: 

op welke wijze gaan gemeenten binnen hun 
beleid om met het belang van speelruimte? 
De hoofdvraag is beantwoord aan de hand van 
data, verkregen met semigestructureerde inter-
views en literatuuronderzoek, met behulp van de 
volgende deelvragen: 
• Hoe beschrijven gemeenten in krimpregio’s in 
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ACHTERGROND

  hun beleid het belang van centrale buurtplekken? 
• Hoe evalueren gemeenten in krimpregio’s de 
   aantrekkelijkheid van speelruimte? 
• Hoe moeten de beleidsplannen rondom speel-
   ruimte binnen krimpregio’s worden aangepast 
   aan een dalend aantal kinderen? 
• Welke kansen of bedreigingen ondervinden 
   gemeenten bij het aanpassen van beleids-
   plannen aan het gebied van speelruimte? 

Beleid centrale buurtplekken
Er zijn drie wethouders geïnterviewd, ieder afkom-
stig uit een van de drie krimpgebieden die de regio 
Zuid-Limburg telt. Uit deze interviews bleek dat 
alle gemeenten het belang van centrale buurtplek-
ken onderkennen en de visie van de onafhankelijke 
expert (Johan Oost, zie kader) delen. De indeling 
van de betreffende gemeenten laat het hanteren 
van één centrale buurtplek echter niet toe, omdat 
dan niet voorzien wordt in de behoeften van de 
verschillende kernen binnen de gemeente. De 
betreffende gemeenten geven alle aan dat de 
behoeften van hun burgers zeer hoog in het vaan-
del staan. Deze gemeentelijke kernen moeten dan 
ook blijven beschikken over voldoende speelruim-
te, waardoor het saneren van kleine speelplekken 
niet plaatsvindt. Dit betekent niet dat er geen cen-
trale buurtplekken worden gecreëerd. Het creëren 
van centrale speelplekken zal plaatsvinden zonder 
dat daarvoor in de plaats andere speelruimte 
wordt gesaneerd. 

Evaluatie speelruimte
Uit de interviews bleek verder dat geen van de 
betrokken gemeenten de aantrekkelijkheid van 
haar speelruimten evalueert, wat afwijkt van het 
advies van de onafhankelijke expert. Alle geven 
aan van buiten naar binnen te werken en in cocre-
atie met hun burgers eventuele aanpassingen en/
of vernieuwingen aan speelruimten te verwezen-
lijken, waarbij de wensen en behoeften van de 
burger een grote rol spelen. 

aanpassen beleidsplannen
De betrokken gemeenten blijken geen specifiek 
speelruimtebeleid te hebben en (nog) geen 
aangepast beleid voor speelruimten te maken in 
verband met het dalend aantal kinderen. Reden 
hiervan is dat de urgentie hiervan nog niet wordt 
ondervonden. Dit wijkt af van het advies van de 
onafhankelijke expert. Alle betrokken gemeenten 
geven tevens aan het belangrijk te vinden om hun 
voorzieningenniveau hoog te houden en aandacht 
te besteden aan het probleem van de beweeg-
armoede die heerst onder de Limburgse jeugd. 
Meerdere redenen dus die hebben doen besluiten 

de bestaande aanpak met betrekking tot speel-
ruimten niet te wijzigen. 

Ervaren kansen en bedreigingen
De betrokken gemeenten geven aan kansen te 
zien in voorzieningen in speelruimten. Het betreft 
dan zowel formele als informele speelruimte. Dit 
strookt met de inzichten van de onafhankelijke 
expert. Daarnaast zien ze het behoud van het voor-
zieningenniveau in hun gemeenten en bewegings-
mogelijkheden als preventief middel eveneens als 
kansen. Als bedreigingen beschouwen zij weer-
stand vanuit de gemeenschap en onvoldoende 
politieke wil tot het aanpassen van beleid, evenals 
de vrees om ongewenste doelgroepen aan te trek-
ken op centrale buurtplekken. Deze bevindingen 
zijn in lijn met de uitspraken van de onafhankelijke 
expert. 

Conclusie
De eindconclusie luidt dat de betrokken gemeen-
ten niet actief anticiperen op eventuele toekomsti-
ge problematiek rondom speelruimte in relatie tot 
de voorspelde krimp. Er blijken onvoldoende finan-
ciële middelen en politieke steun om over te gaan 
tot een ander speelruimtebeleid, onder andere 
doordat de betrokken gemeenten zich momenteel 
niet identificeren met de voorspelde krimp. Wél 
anticiperen zij op twee andere actuele problemen: 
het voorzieningenniveau van de gemeenten en 
de gezondheid van kinderen in de gemeenten. 
De aanwezigheid van speelruimte speelt hierin 
een significante rol. De gemeenten willen, onder 
andere door kwalitatief behoud en aanleg van 
nieuwe speelruimtevoorzieningen, hun voorzienin-
genniveau verhogen en het woonklimaat verbete-
ren, om zo nieuwe inwoners aan te trekken en de 
voorspelde krimp te beperken. 

aanbevelingen
Naar aanleiding van bovengenoemde conclusie lui-
den de aanbevelingen voor betrokken gemeenten 
in de krimpgebieden in Zuid-Limburg: 
• Evalueer de aantrekkelijkheid van een speel-
   ruimte volgens een vast opgesteld format. Dit 
   zorgt ervoor dat duidelijke communicatie plaats-
   vindt tussen de beoogde doelgroepen (burgers, 
   verenigingen etc.) en de gemeente met 
   betrekking tot het aanpassen of saneren van 
   speelplekken. 
• Voer onderzoek uit naar centrale buurtplekken in 
   combinatie met gezondheid. Omdat gemeenten 
   veel waarde hechten aan de gezondheid van 
   hun kinderen (en ouderen), kan hierop actief 
   ingespeeld worden door speel- en/of beweeg-
   ruimte te behouden, aan te passen of te 

   creëren. Veel gemeenten streven daarbij naar 
   een clustering van voorzieningen. De combinatie 
   van een centrale buurtplek met voorzieningen 
   die de gezondheid positief beïnvloeden kan een 
   win-winsituatie opleveren. 
• Voer onderzoek uit naar de behoeften van oudere 
   jeugd in combinatie met centrale buurtplekken. 
   Een bedreiging die vaak gesignaleerd wordt, is 
   de vrees voor overlast veroorzaakt door hangjon-
   geren. Zoeken naar een bundeling van voorzie-
   ningen, waarbij aangesloten wordt op de 
   behoefte van oudere jeugd, kan toegevoegde 
   waarde creëren voor een centrale buurtplek.

5 min. leestijd

oNDErZoEKSMETHoDE IN HET KorT
Voor dit onderzoek is een onafhankelijk 
expert op het gebied van speelruimte 
geïnterviewd: Johan Oost van OBB 
Speelruimtespecialisten. De data van dit 
interview vormden de basis van de interview-
guide voor de interviews die zijn afgenomen 
bij de casusgemeenten in de krimpregio 
Zuid-Limburg. Er zijn drie wethouders geïn-
terviewd, ieder afkomstig uit een van de drie 
krimpgebieden die de regio Zuid-Limburg 
telt. De onderzochte casusgemeenten zijn 
Vaals, Schinnen en Voerendaal, bewust 
gekozen op basis van vergelijkbare inwoner-
aantallen en oppervlakte. De data afkomstig 
uit deze interviews zijn verwerkt met behulp 
van het computerprogramma Atlast.Ti, dat 
netwerken van onderzoeksonderwerpen 
genereert. Deze netwerken zijn gebruikt om 
antwoord te geven op de onderzoeksvragen, 
in combinatie met literatuur afkomstig uit de 
strategische of omgevingsvisie van de betref-
fende gemeenten.
Kijk voor meer informatie op http://theses.
ubn.ru.nl/handle/123456789/4475

Johan Oost Lucas Niessing
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Mag het wat minder?
Kunststof hoeft niet altijd van topkwaliteit te zijn

Het streven van beheerders van openbaar groen om altijd het beste resultaat te bereiken, is lovenswaardig. Maar hebben we daar dan per se alleen 

materiaal van de beste kwaliteit voor nodig, zeker wanneer het gaat om kunststof? 

Auteur: Guy Oldenkotte

Wie tegenwoordig de natuur een handje wil 
helpen om maximaal te floreren, ontkomt er niet 
aan om in hulpmiddelen te investeren. Zaken als 
wortel- en stambescherming, boomroosters en 
-beugels, bewaterings- en beluchtingselementen 
en speciale middelen om amfibieën te beschermen 
zijn wijdverbreid verkrijgbaar bij legio leveranciers. 
Veel van die producten zijn gemaakt van kunststof, 
en de milieuvriendelijkheid daarvan staat nog 
weleens ter discussie. Omdat kunststof gemaakt 
wordt van olie, omdat er een forse CO2-uitstoot 
plaatsvindt bij de productie van kunststof pro-
ducten en omdat kunststof niet of nauwelijks van 
zichzelf afbreekt, wordt regelmatig geroepen dat 

onze afhankelijkheid van kunststof niet wenselijk 
is en dat kunststof niet past in ons idee over duur-
zaamheid. Bij het beleid van de overheid komt dat 
begrip continu om de hoek kijken. ‘Het antwoord 
op de vraag of iets duurzaam is, kent verschillende 
aspecten’, merkt Roger Loop van de Stuurgroep 
PVC & Ketenbeheer op. Deze stuurgroep heeft 
onder meer als doel om namens de sector informa-
tie te verstrekken over de milieu-, gezondheids- en 
veiligheidsaspecten van het kunststofproduct 
pvc. ‘Ons uitgangspunt is dat je naar de gebruiks-
waarde moet kijken. De pvc buizen die gebruikt 
worden voor de drinkwatervoorziening zijn daar 
een goed voorbeeld van. Sommige mensen vallen 

over het feit dat ze van plastic zijn gemaakt, maar 
drinkwaterbedrijven vinden het de beste oplossing 
voor het zonder verlies veilig transporteren van 
drinkwater.’

Duurzame producten
Volgens Loop is die negatieve kijk op pvc overtrok-
ken. ‘Er is minder dan 10 procent fossiele brandstof 
nodig voor zowel de winning als de productie 
van kunststof. Eenmaal vervaardigd, is het lich-
ter en heeft het een betere isolerende werking. 
Men bespaart dus op transportkosten en fossiele 
brandstoffen om een huis te verwarmen als daarin 
pvc is verwerkt. Op termijn vlakt dat de CO2-piek 

Producten zoals gietranden hoeven niet per se van het beste 

materiaal te zijn om functioneel te kunnen excelleren.
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De milieuvriendelijkheid van 

kunststofproducten staat 

nog weleens ter discussie

BioBased tegenover Bio-degradaBle
Biobased materialen zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen, zoals zetmeel, suiker, cellulose, melk-
zuur, eiwitten, mais, biet, suikerriet, hout of aardappelen. Deze zijn vervolgens door bioraffinage op 
een scheikundige manier tot kunststof verwerkt. Hoewel ze gemaakt zijn van natuurlijke grondstof-
fen, zijn ze niet automatisch afbreekbaar. 

Bio-degradable kunststoffen composteren in een natuurlijke aerobe of anaerobe omgeving. Deze 
kunststoffen zijn gemaakt van biologische kunststoffen, petroleumkunststoffen met een additief dat 
de petroleumkunststof afbreekt bij blootstelling aan uv-straling, óf van natuurlijke 
grondstoffen, zoals zetmeel, cellulose, plantaardige oliën of glucose. 

Jules Vliegen

af die bij de productie is ontstaan’, stelt Loop, die 
benadrukt dat in deze discussie duurzaamheid 
moet volgen op functionaliteit. ‘Een product dat 
duurzaam is geproduceerd maar niet goed functi-
oneert, kan geen duurzaam product zijn.’ Eric van 
Oss van Greenmax is het met die stelling eens. Hij 
geeft echter aan dat alleen plastic producten van 
de hoogste kwaliteit geschikt zijn als hulpmiddel 
om het openbaar groen te laten floreren. ‘Er zijn 
vele toepassingen waarvoor je niet per se nieuwe 
kunststof hoeft te gebruiken’, zegt de leverancier 
van onder meer kunststof boomwortelgeleiding 
en boombunkers. ‘Wij focussen op het toepas-
sen van zoveel mogelijk alternatieve materialen 
of recyclaat: afgedankte kunststof die opnieuw is 
verwerkt tot grondstof om nieuwe kunststof pro-
ducten van te maken.’ Als voorbeeld noemt hij de 
gietranden. ‘Een kunststof gietrand kan vijf tot tien 
keer worden gebruikt; die kan prima van gerecy-
clede kunststof worden gemaakt. Ze zijn er ook in 
een bio-afbreekbare versie. Die is echter maar één 
keer te gebruiken, terwijl er twee keer zo veel ener-

gie nodig is om ze te produceren. Aan het einde 
van de gebruikscyclus is de rand van gerecycled 
materiaal dus tien tot twintig keer zo goedkoop 
wat betreft gebruikte energie als de bio-afbreek-
bare. De gerecyclede randen kunnen we opnieuw 
recyclen en gebruiken. Het recyclingproces kost 
ook nog eens de helft minder energie, zodat de 
verbruikte energie nog lager uitkomt’, zo zegt hij. 

te weinig kennis?
Van Oss vindt de neiging om continu ‘nieuwe’ 
kunststof te gebruiken opmerkelijk. ‘Kunststof die 
is gemaakt van recyclaat oogt soms misschien 
wat minder mooi, maar is altijd even functioneel. 
Bovendien worden deze producten in de grond 
verwerkt, waardoor ze niet zichtbaar zijn.’ Daar 
waar het kan, verkiest hij recyclaat als grondstof 
voor zijn kunststof producten. Hij prefereert die 
aanpak bij verschillende toepassingen boven de 
keuze voor alternatieve plastics. ‘Het idee dat bio-
based of bio-afbreekbare producten (zie kader) 
een milieuvriendelijker alternatief bieden, is niet 
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altijd juist. Vaak vergt de productie van dit soort 
materialen veel meer energie per kilogram dan 
de productie van gewone kunststof.’ Juist daarom 
kijkt Van Oss extra kritisch naar de toepassing van 
dit soort materialen. ‘Wij zijn bijvoorbeeld gestopt 
met bio-afbreekbare gietranden, omdat er zoveel 
energie wordt gebruikt bij de productie. Dat is 
in mijn ogen pure verspilling.’ Eigenlijk heeft hij 
een simpele mantra: denk na bij wat je doet. Het 
knelpunt is volgens hem de balans tussen ‘budget’ 
en ‘pronken’. Juist daar waar biobased of bio-degra-
dable producten een oplossing bieden, staat het 
budget het gebruik ervan vaak niet toe. ‘Biologisch 
afbreekbare beluchtingsbuizen zijn nuttig, omdat 
ze maar twee jaar een functie hebben en daarna 
mogen verdwijnen. Maar je kunt ze niet uit de 
grond halen, dus dan is bio-afbreekbaar juist heel 
gunstig. Die zijn echter moeilijk te verkopen omdat 
ze wat duurder zijn. Hetzelfde geldt voor wortel-
geleidingsproducten. De functie van geleiding is 
zeven tot tien jaar vereist, dus is bio-afbreekbaar 
ook hiervoor uitermate geschikt. Maar men kan 
er niet mee pronken, omdat ze onder in de grond 
zitten. Niemand ziet het en daarom vindt men het 
vaak de extra investering niet waard. Het moet dan 
zo goedkoop mogelijk.’ 

Het is een ervaring waarmee ook Pascalle Lahay 
van Rootbarrier bekend is. ‘Geld speelt een grote 
rol’, zo verzucht ze. ‘Ons product Platinium is een 
waterdoorlatend nonwoven doek van 100 procent 
polypropyleen, zonder enige chemische toevoe-
ging. Het haalt ook alle testen op het gebied van 
milieuveiligheid en duurzaamheid. Eenmaal uit 
de zon, waardoor de schadelijke uv-stralen geen 
invloed meer hebben op het materiaal, kan het wel 
minimaal 25 jaar in de grond blijven.’ Toch is het 
vaak lastig om de eindgebruiker te overtuigen van 

de kwaliteit en toepassing van het product als er 
een relatie met de prijs wordt gelegd.

nederlandse cultuur
Zowel Van Oss als Lahay merkt op dat het de 
typisch Nederlandse insteek is die aan de wortels 
van het probleem ligt. De prijs blijft in ons land 
bepalend. ‘In Duitsland is men wel bereid extra te 
betalen voor kwaliteit. De Duitsers zijn zich veel 
meer bewust van de toegevoegde waarde van 
kwaliteit. In Nederland merken we vaak dat de 
prijs bepalend is, of dat er iets is voorgeschreven 
waarvan men niet wil afwijken. Als de aanvrager 
meer kennis van de markt heeft en meer vrijheid 
krijgt van zijn opdrachtgever, kunnen voor projec-
ten misschien betere producten worden geleverd, 
die in het begin duurder lijken, maar die de klant 
aan het eind geld besparen.’ Elders in deze editie 
bespreekt Rootbarrier-directeur Bart van der Hart 
de problematiek van de duizendknoop, een exoot 
die grote gevolgen kan hebben voor het beheer 
van het groen, als hij niet goed wordt aangepakt. 
‘De meeste bio-based producten, zoals onze 
Biocovers, zijn niet worteldicht genoeg en vallen 
na drie jaar uit elkaar. Dit is geen oplossing om de 
groei van Japanse duizendknoop in te dammen. 
Daarvoor heb je een product nodig dat een groot 
aantal jaren meegaat’, stelt Lahay als voorbeeld. 
Een keuze maken op basis van alleen de prijs zou 
in dit geval desastreus kunnen zijn. 

Cultuuromslag nodig
Ook Jules Vliegen van Wieringen Prins Hoveniers 
merkt op dat de prijs altijd bepalend is. ‘Er wordt 
veel over nagedacht, maar er zijn te weinig goede 
alternatieven voor kunststof’, stelt hij als reactie op 
de vraag welke ervaringen hij heeft met duurzaam-
heid in het openbaar groen. ‘Er wordt veel op duur-

zaamheid gehamerd, maar het is lastig om je te 
onderscheiden. Er is niet zo veel mogelijk om duur-
zaam te worden.’ Volgens Vliegen is er een cultuur-
omslag nodig bij de opdrachtgevers. ‘De bestekken 
moeten duidelijker en beter worden, als je wilt dat 
er meer wordt nagedacht over welke middelen 
men toepast. Het is iets dat gedragen moet wor-

den door de opdrachtgever’, zo erkent hij. ‘De kwa-
liteit van de bestekken verschilt enorm, maar als je 
kritische vragen stelt, wuiven ze die weg.’ 
Om openbaar groen goed te beheren en te laten 
floreren, ontkomt men er niet aan om hulpmid-
delen te gebruiken. Zorg dat vooral de taak van die 
hulpmiddelen bepalend is bij de keuze. En laat u 
niet misleiden door een vals gevoel van veiligheid, 
door aan te nemen dat u alleen resultaten bereikt 
met nieuwe en schone grondstoffen.

'In Duitsland is men wel 

bereid extra te betalen  

voor kwaliteit'
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Jeroen Peters Pascalle Lahay

reCyCling onDer Druk
Afhankelijk van de toepassing, kan kunststof 50 tot 100 jaar mee. Het 
materiaal kan meerdere malen worden gerecycled en opnieuw worden 
toegepast. ‘Door middel van mechanische en infraroodscheiding weten 
wij de kunststof die hier binnenkomt te scheiden van andere materialen, 
waarna wij het verwerken tot nieuw basismateriaal’, vertelt Jeroen Peters 
van JPI Polymers. Veel van de kunststof die bij JPI Polymers wordt aange-
boden voor recycling, wordt aangeleverd door afvalverwerkers zoals Van 
Gansewinkel en Sita. Afval dat vanuit het buitenland wordt aangeboden, 
wordt nauwkeurig gevolgd om te voorkomen dat ongewilde stoffen in 
het recyclaat worden opgenomen. ‘We werken nauw samen met de leve-
rancier. Bovendien moet zowel de ontdoener als de verwerker en de eind-
gebruiker tekenen. Alles wordt dus geregistreerd.’ Het recyclaat van 
JPI Polymers vormt een prima basis voor nieuwe materialen. ‘Het enige wat 
moeilijk te garanderen is, is de kleurvastheid van het recyclaat. Het kan dus 
gebeuren dat de kleur van de verschillende geproduceerde producten wat 
afwijkt. De kwaliteit en functionaliteit blijven echter hetzelfde.’

Hoewel Nederland veel belang heeft bij het recyclen van materialen, wordt 
de recyclingindustrie door de overheid aan haar lot overgelaten. ‘Er is 
weinig steun’, zo merkt Peters op. ‘De beschikbare subsidies en steun zijn 
niet uniek voor de recyclingindustrie. Omdat onze marges klein zijn, is het 
moeilijk om te investeren in nieuwe machines of technieken.’ Dat maakt 
het lastig voor bedrijven als JPI Polymers om minder afhankelijk te worden 
van schoon en nieuw plastic. ‘Alles draait om de olieprijs. Als die wordt 
gemanipuleerd, kan dat gevolgen hebben voor de recyclingindustrie.’  
Eric van Oss van Greenmax zou graag zien dat de overheid meer steun 
biedt aan de recyclingindustrie. ‘In Nederland is de steun voor de 
recycling industrie beperkt, maar het is blijkbaar wel mogelijk EU-steun 
te verlenen aan bijvoorbeeld een gloednieuwe fabriek in Macedonië. 
Daar staat het nieuwste van het nieuwste aan machines, maar heeft men 
niet genoeg werk. Het dwingt me bijna om mijn producten daar te laten 
maken, maar dan vergroot ik de transportafstand. In dat geval ben ik zeker 
niet duurzaam bezig.’

Be social 
Scan of ga naar:   

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7379
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Heeft de  
zelfrijdende  
bermmaaier  
de toekomst? 
Handhaving van wetgeving lijkt de markt te 
openen voor een nieuwe generatie 
zelfrijdende bermmaaiers

Bestuurders die met een trekker de weg op gaan, moeten ongehinderd zicht hebben op de weg, zo staat in de wet. Dat geldt ook voor bermmaaiers met 

een maaiarm in het zichtveld. Per 1 januari van dit jaar zijn overtredingen op die regel opgenomen in de boetecatalogus van de politie. Daarmee lijkt 

een einde te komen aan jarenlang gedoogbeleid. Stad+groen wil weten of daarmee een nieuwe generatie zelfrijdende bermmaaiers op de markt komt.  

Auteur: Paul van der Sneppen

De opgewektste reactie op deze ontwikkeling 
komt uit onverwachte hoek. Jeroen van de Ven, 
directeur van machinehandel Ramm BV, is blij dat 
ongeoorloofde tractorcombinaties in het verkeer 
aangepakt worden. Dat is geen voor de hand lig-
gende reactie van een machinehandelaar die toch 
vooral zijn brood verdient als dealer van maaiar-
men. 

gewicht
‘In Nederland zijn trekkers met maaiarmen en 
maaikorven razend populair. Maar het gaat vrijwel 
altijd om grote en zware constructies, want ze 
moeten veel gewicht dragen. In driekwart van de 

gevallen overstijgt het gewicht de maximaal toe-
gestane belasting van de trekker. Bovendien is een 
groot deel van de combinaties te hoog en te lang 
om aan de geldende regelgeving te voldoen.’ 
Dat is de Limburgse machinehandelaar een 
doorn in het oog. Volgens hem worden er door 
Nederlandse fabrikanten willens en wetens con-
structies op de markt gebracht die niet voldoen 
aan de Europese regelgeving. In Nederland is dat 
nog redelijk makkelijk: tractoren staan hier immers 
nog niet op kenteken. Er is daardoor beperkt toe-
zicht. ‘Maar we zien ook hoe fabrikanten slinkse 
trucs verzinnen om ook in het buitenland derge-
lijke constructies op de weg te krijgen. Fabrikanten 

bieden bijvoorbeeld opbouwconstructies zonder 
klepelmaaier of maaikorf ter keuring aan. Zo blij-
ven ze net binnen de maximaal toegestane belas-
ting van de trekker. Of ze zetten de trekker eerst op 
kenteken, om er vervolgens een opbouw aan toe 
te voegen.’

gedoogd
In Nederland worden dergelijke constructies tot 
1 januari van dit jaar steeds gedoogd. Dat trek-
kers hier niet op kenteken staan, wil echter niet 
zeggen dat ze niet aan eisen hoeven te voldoen. 
De Regeling voertuigen uit de Wegenverkeerswet 
schrijft bijvoorbeeld voor dat verwisselbare uit-

De cabine van de Herder One is geheel onafhankelijk van het giekenstel te draaien.



91www.stad-en-groen.nl

ACHTERGROND

rustingsstukken niet verder dan 3,5 meter voor 
de stuurkolom mogen uitsteken. Ook moet de 
bestuurder vrij zicht hebben op het verkeer.
En vooral daar gaat het verkeerd, vindt Van de Ven. 
Hij ziet legio constructies op de weg die niet aan 
die eisen voldoen. ‘En daar wordt een prijs voor 
betaald. Als het misgaat, gaat het vaak goed mis. 
Vooral in het verkeer gebeuren er ongelukken.’ Hij 
verwijst naar een tragisch ongeval in 2013 met een 
maaiconstructie in het Limburgse Margraten. Twee 

oudere dames kwamen om het leven toen ze wer-
den aangereden. De bestuurder had de slachtoffers 
over het hoofd gezien. 

verantwoordelijk
‘Tragisch is ook dat alleen de bestuurder wordt 
aangesproken, als het gaat om de schuldvraag.’ 
De bestuurder werd veroordeeld tot een taakstraf 
en ontzegging van de rijbevoegdheid. De rechter 
oordeelde dat de chauffeur had moeten zorgen 
voor vrij zicht op de weg. De maaiarm belemmerde 
dat zicht. ‘Maar op de keper beschouwd, zijn ook 
de fabrikanten van dit soort constructies verant-
woordelijk. De verkeersslachtoffers en in zekere 
zin ook de bestuurders betalen daarvoor de prijs.’ 
Het probleem dat aan de wortel van deze ongeval-
len ligt, is volgens Van de Ven tot op heden nooit 
aangepakt. 

regelgeving
Ramm probeert zich nadrukkelijk in de markt te 
zetten als verkoper van materiaal dat wél aan alle 
regelgeving voldoet. De Franse fabrikant Noremat, 
die door Ramm wordt vertegenwoordigd, heeft 
zich altijd verre gehouden van het maken van 
constructies voor montage midden op de trekker. 
‘Die dingen krijgen ze in Frankrijk niet de weg op. 
Zonder slinkse kunstgrepen krijgen ze die daar 
door geen enkele keuring.’

Het probleem daarbij is niet alleen het zicht op de 
weg. Fabrikanten komen bij middenmontage ook 
steeds in de knoop met de emissiefilters op de 
uitlaten. ‘Die worden dan vaak omgebouwd naar 
de andere kant van de trekker, maar dan moet je 
het voertuig eigenlijk opnieuw laten keuren voor 
de toelating. De serietoelating vervalt dan name-
lijk voor dat specifieke voertuig. Het probleem is 
dat zo’n omgebouwde emissiefilter meestal ook 

10 min. leestijd

‘Ondernemers in groen-

branche moeten meer 

specialiseren’

De Noremat uit Frankrijk krijgt veel belangstelling van 
gemeenten vanwege de ruime inzetmogelijkheden.

‘De Berky is vooral ontwikkeld voor 
gebruik door waterschappen’
Peter Janssen van Green Technology Janssen 
in Roermond denkt niet dat het zo’n vaart zal 
lopen met het nieuwe handhavingsregime 
voor maaivoertuigen. Wel ziet hij een andere 
trend in de markt. Volgens hem is er toene-
mende aandacht voor ergonomie. ‘Langs de 
weg zal meer gewerkt worden met kranen. 
Die zijn ergonomisch beter, geven beter zicht 
op het werk en bieden veel meer flexibiliteit 
en bewegingsvrijheid.’

emissienormen
Ook ziet Janssen dat het gebruik van trek-
kers met opbouw minder aantrekkelijk wordt 
vanwege verscherpte emissienormen. ‘Het 
wordt steeds lastiger om de emissiefiltering 
een goede plaats te geven op de trekker. Er 
is nauwelijks nog ruimte voor een opbouw. 
Het ombouwen van trekkers is bovendien zo 
duur, dat het prijstechnisch steeds aantrek-
kelijker wordt om op een zelfrijder over te 
stappen.’

Waterschappen
De Berky van Janssen is zo’n zelfrijdend 
maaivoertuig. De machine is voorzien van 
een zwenkcabine. Ze is in Duitsland ontwik-
keld en vooral bedoeld voor het onderhoud 
van sloten door waterschappen. ‘Voor werk 
langs de weg zijn veel andere goede machi-
nes beschikbaar, die echter ongeschikt zijn 
voor werk langs schouwpaden. Daar zijn de 
Berky’s bij uitstek geschikt voor, ook vanwege 
het voordeel van de grote wielen.’  

De Berky wordt deze zomer op de 
Nederlandse markt gelanceerd. 
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niet meer aan de functionele eisen voldoet. Geen 
enkele fabrikant zal ervoor instaan dat de emissie 
van zo’n voertuig nog aan de normen voldoet.’

Belasting
Noremat heeft er daarom voor gekozen alle maai-
armen op de driepuntsinrichting van de tractor te 
monteren. Volgens Van de Ven gebeurt dat zoda-
nig dat de maximale belasting, zoals aangegeven 
door de fabrikant van de trekker, daarbij nooit 
wordt overschreden.
Maar daarmee gaat de Franse machinebouwer 
voorbij aan de wens van veel klanten om goed 
zicht te hebben op het maaiwerk. Om die reden 

heeft Noremat de VSV ontwikkeld, een zelfrijdende 
bermmaaier. De Noremat VSV heeft de cabine voor 
op het voertuig staan. Daardoor is er veel ruimte 
voor aangekoppeld materieel aan de voorzijde en 
heeft de bestuurder goed zicht op het werk en het 
verkeer. 

Bermonderhoud
De Noremat VSV is primair ontwikkeld voor ber-
monderhoud, de ‘droge infrastructuur’, zoals Van de 
Ven het noemt. ‘Als je ook gaat ontwikkelen voor 
natte infrastructuur, slootonderhoud met name, 
dan heb je al snel veel grotere wielen nodig en een 
andere motor. Daar is deze machine niet voor.’
De vraag naar de Franse zelfrijdende bermmaaier 
blijft in Nederland nog een beetje uit. Ramm heeft 
het voertuig een half jaar geleden in Nederland 
geïntroduceerd. Er is veel belangstelling voor van 
gemeenten die onderhoud in eigen beheer doen. 
‘Die zien er een multifunctioneel voertuig in dat in 
al hun onderhoudsbehoeften voorziet.’ De VSV kan 
aan de zijkant een maaiarm dragen. Voorop kan 
een maaibak worden gemonteerd, of een onkruid-
bostel. Achterop kan de machine een zoutstrooi-
installatie dragen. ‘En gemeenten zijn er bij uitstek 
op gebrand dat hun apparatuur aan alle wettelijke 
normen en eisen voldoet.’

uitbesteden
Dat het nog geen storm loopt met de verkoop van 
de VSV, heeft volgens Van de Ven vooral te maken 
met het feit dat gemeenten hun werk vaak uitbe-
steden. ‘Daarbij zie je dat er vooral op prijs wordt 
aanbesteed. Aannemers kiezen dan vaak toch voor 
een machine die breder inzetbaar is, zowel op 
droge als natte infrastructuur.’
Maar ook daar komt verandering in, verwacht Van 
de Ven. ‘Naarmate regels beter worden gehand-
haafd, ontstaat de noodzaak om betere apparatuur 
aan te schaffen. Dat gaat leiden tot meer speciali-
satie in de groenbranche. In de bouw is dat al heel 
normaal. Op een bouwplaats kom je stukadoors 
tegen, tegelzetters, loodgieters enzovoort. Ieder 
heeft zijn specialisme. In de groenbranche willen 
we nog teveel doen. We zijn klaar om alle werk 
aan te pakken. We hebben voor alle materieel een 
beetje werk, maar dan kun je je niet permitteren 
om fatsoenlijke apparatuur te kopen. Naarmate dat 
laatste meer van ons verlangd wordt, gaan we ook 
meer specialiseren in kerntaken.’ 

Aanbod
Van de Ven verwacht daarom dat er ook een 
nieuwe markt ontstaat voor gespecialiseerde 
zelfrijdende bermmaaiers. Ze rijden nog niet veel, 
maar het aanbod is al groeiende. Zo heeft Hemos 
in Meppel een zelfrijdende bermmaaier in ontwik-
keling. Het overige aanbod is vooral gericht op de 
markt voor hybride machines voor zowel natte als 
droge infrastructuur. 
Dat geldt ook voor Herder in Middelburg. Die heeft 
de Herder One geïntroduceerd, een zelfstandige 
bermmaaier met zwenkende cabine. De Herder 
One kan zowel met maaikorf als met klepelmaaier 
ingezet worden, of met vangrailmaaiers of onkruid-
borstels.

‘Fabrikanten lappen 

de regels aan hun laars’

De Berky Trac 5 is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Duitse waterschappen en komt dit jaar ook  

op de Nederlandse markt.

Ronald Melse
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Zwenkcabine
In dezelfde markt voor natte en droge infrastruc-
tuur is de Berky Trac van Green Technology Janssen 
uit Roermond te vinden. De Berky is ook uitgerust 
met een zwenkcabine en kan met zijn grote ban-
den goed uit de voeten op elke ondergrond. 
‘Die categorie hybride machines voor sloot- en 
bermonderhoud is heel geschikt voor rivierdelta’s’, 
aldus Van de Ven. ‘Maar die markt is vrij beperkt. 
Ze zijn ideaal voor onder meer Nederland, Noord-
Duitsland en West-Vlaanderen, maar in gebieden 

waar je heuvels hebt en dus natuurlijk verval van 
water, zijn maaikorven overbodig. Daar vind je 
namelijk geen sloten.’

Marktaandeel
De Noremat VSV van Ramm moet bij het bevech-
ten van zijn marktaandeel in Nederland de degens 
kruisen met twee machines van mechanisatiebe-
drijf Wim van Breda, en misschien met een enkele 
Duitse Unimog. Die zijn allemaal speciaal gebouwd 
voor bermonderhoud.  

De machines van Van Breda hebben het grote 
voordeel dat ze 80 kilometer per uur mogen rijden. 
Ze kunnen dus over de snelweg naar bestemmin-
gen reizen zonder wegafzetting of begeleiding 

‘vooral buitenlandse wetgeving 
noopt tot het ontwikkelen van de 
Herder one’ 
Ronald Melse, salesmanager bij Herder in 
Middelburg, ziet de urgentie van het ont-
wikkelen van zelfrijdende bermmaaiers 
vooral uit het buitenland komen. ‘Vooral in 
Duitsland wordt streng gehandhaafd. Daar is 
men erg streng op de regel dat voertuigen 
niet verder dan 3,5 meter voor de stuurko-
lom uit gebouwd mogen worden. Dat geeft 
beperkingen aan de machines, waar klanten 
soms niet mee uit de voeten kunnen.’

Zwenkcabine
Het antwoord van Herder is de Herder One, 
een zelfrijdende bermmaaier met zwenk-
cabine. De cabine is onafhankelijk draaibaar 
ten opzichte van het giekenstel. 
Net als Green Technology Janssen lijkt Herder 
in te springen op de trend dat er veel meer 
aandacht aan ergonomie wordt geschonken. 
‘De periode in het jaar waarin gemaaid kan 
worden, is kort. De mannen maken dan 
lange dagen. Goede ergonomie is daarom 
belangrijk.’ 

ergonomie
Volgens Melse is het maaien en schonen van 
sloten met tractoren vanuit ergonomisch 
oogpunt per definitie ongunstig. ‘Een tractor 
is niet gebouwd voor dit werk. De machines 
zijn multifunctioneel en worden aangepast 
voor de uitvoering van een taak. Het comfort 
van de bestuurder staat dan niet voorop.’
De Herder One is ontwikkeld voor de inter-
nationale markt. Multifunctionaliteit staat 
centraal in het ontwerp. ‘De giek is vrij een-
voudig af te bouwen; dan ontstaat er een 
standalone voertuig. Ik kan me voorstellen 
dat de Herder One in Duitsland in de winter-
dienst ingezet kan worden, bijvoorbeeld met 
een sneeuwfrees.’

Jeroen van de Ven Peter Janssen

De Bre-Trac van Wim van Breda is ontwikkeld met Van Ginkel Trucks, Herder 
en Jan Veenhuis uit Raalte voor gebruik langs de weg.

Foppe Mosterman



Cursusaanbod 2018

Cursus Inspecteur basis (1 dag)
• 17 april 2018, Utrecht
• 15 mei 2018, Zwolle
• 21 juni 2018, Den Bosch
• 18 september 2018, Utrecht
• 23 oktober 2018, Zwolle
• 15 november 2018, Delft

opfriscursus inspecteur van speelgelegenheden (1 dag)
• 26 april 2018, Zwolle
• 24 mei 2018, Delft
• 19 juni 2018, Den Bosch
• 25 september 2018, Zwolle
• 25 oktober 2018, Delft
• 20 november 2018, Utrecht

studieochtend veiligheid en toezicht (9.00 – 14.00 uur)
• 11 juni 2018, Zwolle
• 13 september 2018, Utrecht
• 13 december 2018, Eindhoven

ontwerpen en bouwen van speeltoestellen (1 dag)
• 5 april 2018, Zwolle
• 1 mei 2018, Utrecht
• 4 oktober 2018, Den Bosch
• 6 november 2018, Utrecht

Vakopleiding veiligheidsinspecteur van speelgelegenheden 
(5 dagen)
Open inschrijving. De opleiding gaat van start zodra een groep 
van circa 5 deelnemers kan worden geformeerd (bij voorkeur uit 
eenzelfde regio), en wordt gehouden in de gemeenten waaruit de 
deelnemers afkomstig zijn.

Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij u graag naar onze 
website. Desgewenst kunt u zich daar ook direct inschrijven voor 
de cursus: www.keurmerk.nl/opleidingen/speelgelegenheden

Beheer, onderhoud en realisatie van de openbare ruimte

Krinkels b.v. hoofdkantoor | Tel. 0165-201031 | www.krinkels.nl | info@krinkels.nl

Krinkels b.v. is een landelijke organisatie met 10 vestigingen in Nederland. Ruim 225 Krinkels 

medewerkers werken dag in dag uit, door heel Nederland, aan de (water)wegen, het groen, het 

spoor, de sportvelden, het straatbeeld en de riolering. 
Meer informatie? www.krinkels.nl
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door een botsbeveiliging. Noremat, daarentegen, 
heeft gekozen voor een trekkertoelating. Dat bete-
kent dat de machine maar 40 kilometer per uur 
mag rijden en op de snelweg dus wel permanent 
van een botsbeveiliging voorzien moet zijn. Ramm 
richt zich daarom met de Noremat VSV vooral op 
gemeenten en loonwerkers, waar de veelzijdigheid 
van de machine het best tot zijn recht komt.
Er gaan geruchten dat machinehandel Dabekausen 
in het Limburgse Echt ook met een zelfrijdende 
bermmaaier op de markt komt. Dat blijft voorals-
nog een gerucht; Stad+Groen heeft die informatie 

nog niet kunnen bevestigen. Het zou echter waar 
kunnen zijn, want Dabekausen laat desgevraagd 
weten dit voorjaar met ‘iets nieuws’ te komen. 

Wim van Breda zet in op snel 
rijdende bermmaaiers voor het werk 
langs de weg
Salesverantwoordelijke Frans-Jaap Moree van 
Wim van Breda denkt dat de misstanden met 
maaiconstructies op trekkers niet zomaar 
voorbij zullen zijn. ‘De voorgenomen handha-
vingsmaatregelen zijn een goede eerste stap. 
Maar uiteindelijk ontstaat er pas duidelijkheid 
over de regels waaraan trekkers moeten vol-
doen, als ze op kenteken komen te staan. Dat 
zie ik nog niet zo snel gebeuren. Daar zijn ze 
al jaren mee bezig en er zit geen schot in.’

Werk langs de weg
Wim van Breda heeft daar in mindere mate 
mee te maken, althans niet als het gaat om 
de twee zelfrijdende bermmaaiers die het 
bedrijf op de markt brengt. Beide machines 
vallen in de categorie hogesnelheidsvoer-
tuigen. Wim van Breda heeft zich helemaal 
gestort op de markt voor bermmaaiers die 
langs de weg werken. In de ontwerpen 
staat daarom verkeersveiligheid centraal. 
Het bedrijf heeft twee zelfrijdende maaiers 
in de showroom. De eerste is de Bre-Trac, 
ontwikkeld met Van Ginkel Trucks, Herder en 
Jan Veenhuis uit Raalte. Daarnaast heeft de 
machinebouwer het Aebi MT750-voertuig 
met Herder-maaiarmopbouw en een Jan 
Veenhuis-opvangwagen in het assortiment. 
Moree legt uit dat de hogesnelheidsvoer-
tuigen vooral het probleem van filevorming 
door maaiwerkzaamheden oplossen. ‘Een 
trekker moet op de weg invoegen. Het hele 
stuk achter het voertuig moet dan afgezet 
worden. Dat is een enorm probleem. Zelfs ’s 
nachts kunnen daardoor lange files ontstaan.’

Smal
De Aebi is bovendien smal gehouden; zo 
smal, dat in veel gevallen gemaaid kan wor-
den zonder dat tijdens het werk een extra 
rijbaan afgezet hoeft te worden. ‘Ook hier 
hebben we geprobeerd om een belangrijk 
minpunt van maaien met trekkers te elimi-
neren. Een trekker is bij uitstek breed, zeker 
als er ook nog een grote aanhanger achter 
hangt. Bij de ontwikkeling van de Aebi is daar 
nadrukkelijk rekening mee gehouden.’ 

Hemos zet een smalle bermmaaier in de markt voor werk langs de weg
Foppe Mosterman van machinebouwer Hemos in Meppel verbaast zich over de traagheid waarmee 
de markt anticipeert op de ontstane ophef over de veiligheid van maaiconstructies. ‘Ik denk dat er 
eerst flink gehandhaafd moet worden voordat de markt écht in beweging komt.’
Als het om veiligheid gaat, zegt Mosterman genoeg oplossingen voor de klant te hebben, zonder 
die meteen een zelfrijdende bermmaaier aan te praten. Toch heeft Hemos een zelfrijdende berm-
maaier ontwikkeld: de Excentrac. 

vluchtstrook
Net als Wim van Breda zet Hemos in op de markt voor maaiwerk langs de weg. Ook Hemos heeft de 
machine zo smal mogelijk gemaakt met het oog op het werk langs de weg. De zelfrijdende berm-
maaier is 1,70 meter breed. ‘Zo blijven we een meter van de witte streep van de vluchtstrook. We 
kunnen met deze machine werken zonder afzetting. Dat is een groot voordeel, voor de veiligheid, 
maar ook prijstechnisch. Je hebt vooral minder mensen nodig.’

Zwenkcabine
De Excentrac is uitgevoerd met een draaibare bovenwagen. Daarop staat een draaibare cabine. Op 
deze wijze kan de giek, net als bij een graafmachine, in alle posities op de onderwagen gedraaid 
worden. Afzonderlijk daarvan kan de cabine weer op de bovenwagen draaien. Dit maakt de combi-
natie geschikt om functioneel en ergonomisch langs bermen en sloten te werken.
Voor het transport kan de giek naar achteren worden gedraaid en de cabine in de rijrichting. Dat is 
perfect voor de veiligheid, temeer doordat aan de voorzijde een meesturende bumper is geplaatst, 
die te allen tijde de grote wielen in de rijrichting afschermt.  

vangrail
Daarnaast biedt Hemos de Luctor aan. De Hemos Luctor wordt uitgevoerd met twee bovenwagens, 
die afzonderlijk onder de draaibare cabine kunnen draaien. Hiermee kan aan beide zijden van de 
vangrail gewerkt worden. De twee gieken van de Luctor kunnen, net als bij de Excentrac, tijdens 
transport naar achteren worden geplaatst.  De verkeersveiligheid wordt hierbij niet ondermijnd 
door een fronthefinrichting waarin een werktuig wordt gehangen.
Veldhuizen Hovertrack levert de componenten voor het voertuig en regelt het kenteken. Hemos 
bouwt het chassis met de dubbele giekopbouw.

De Exentrac van Hemos heeft twee gieken die beiden onder het 

voertuig ingeklapt kunnen worden voor onbelemmerd zicht in het 

verkeer.

 De smalle Aebi MT750 van Wim van Breda kan zonder bots-

beveiliging over de snelweg verreden worden.

Be social 
Scan of ga naar:   

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7380
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Virtuele rondleiding door 
nieuw OR-ontwerp biedt 
buurtbewoners ondersteuning
Maithe Vos (HB Adviesbureau): ‘Virtual reality gaat een stap verder dan 3D en 
helpt nóg sterker mee om te overtuigen’

HB Adviesbureau heeft een virtuele rondleiding gemaakt voor bewoners door het centrum van Bergen. Dit heeft het advies- en ingenieursbureau 

gedaan ter ondersteuning van het communicatie- en besluitvormingsproces rond project Mooi Bergen, dat als doel een nieuw dorpscentrum heeft met 

hoge verblijfskwaliteit. 

Auteur: Santi Raats 

Het verouderde centrum van Bergen, waarin nog 
veel compacte laagbouw van onder andere archi-
tect Bakema staat, gaat op de schop. Het proces in 
Bergen kenmerkt zich door een hoge participatie: 
bewoners, winkeliers, de politiek, belangenvereni-
gingen, groendeskundigen, verkeerskundigen en 
verschillende techneuten en (landschaps)architec-
ten waren erbij betrokken.

Complexe situatie
De afgelopen jaren was er de nodige roering over 
een nieuwe invulling van het centrum van Bergen. 
Het aanvankelijke plan bevatte nieuwe hoogbouw 
en de plaatsing van een supermarkt bij de entree 
van het kunstenaarsdorp aan zee. Daar volgde 
weerstand op van burgers die bang waren voor 
massaliteit en vreesden dat de straat een koopgoot 
zou worden. Er was bovendien veel discussie over 
de rooilijn en de hoogte van de bebouwing. 

virtuele rondleiding door nieuw ontwerp
Vanaf 31 augustus vorig jaar lag het nieuwe plan 
ter inzage, inclusief de aanpassingen na inspraak-
rondes van inwoners en belanghebbenden en een 
door de raad goedgekeurde visie over de toepas-
sing van kunst in verkeerselementen, verlichting 
en een abri. Maar sinds 21 december 2017 kunnen 
buurtbewoners ook een virtuele wandeling maken 
door het nieuwe ontwerp, in de bibliotheek van 
Bergen.
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Maithe Vos, landschapsarchitect bij HB 
Adviesbureau en al jaren betrokken bij het ont-
werp Centrumplan Bergen: ‘Elke donderdag en 
zaterdag staan we daar met de virtual reality-bril 
om mensen daarmee rond te leiden door het 
ontwerp. Ook staat er een presentatiewand met 
impressies en plattegronden.’

shared space 
De openbare ruimte wordt ingericht als shared 
space, voor automobilisten, fietsers, winkeliers 
en wandelaars, waarbij er meer aandacht is voor 
‘verblijven’ dan voor ‘erdoorheen rijden’. Vos: ‘De 
supermarkt en de nieuwbouw zullen er naar alle 
waarschijnlijkheid komen. Maar behalve aan de 
architectuur is er veel aandacht besteed aan een 
mooie groene inpassing.’ De weg door het dorp 
Bergen is onderdeel van de doorgaande route naar 
zee. Bewoners, met name de ouderen, willen de 
vaart uit het verkeer halen om zich veiliger te voe-
len. Er moet echter wel een verkeersdoorstroom 
blijven. Het plan voor de openbare ruimte is al 
goedgekeurd door de raad, maar de uitvoering 
laat nog even op zich wachten, want de bestem-

mingsplanprocedure voor de bebouwing loopt 
nog. ‘Maar omdat er al groen licht is gegeven voor 
de invulling van de openbare ruimte, heb ik als 
landschapsontwerper de randvoorwaarden voor 
het groen al kunnen meegeven en zit ik in het 
voortraject aan tafel met de bouwarchitecten. Daar 
ben ik erg blij om.’

vr als onderdeel van communicatie
Vos legt uit hoe de virtuele rondleiding helpt bij de 
communicatie: ‘Bewoners van Bergen zijn over het 
algemeen hoogopgeleid. Ze zijn gezond-kritisch, 
ook over het nieuwe ontwerp, waarin zoveel moge-
lijk wensen van de bewoners zijn doorgevoerd. 
Maar in 2D kun je mensen moeilijk meenemen in 
de uitgangspunten van een gemaakt ontwerp. We 
werkten af en toe wel in 3D, maar ook daarmee 
is het nog lastig om bewoners te overtuigen. We 
hadden al wel een 3D-model gemaakt van het 
ontwerp van de openbare ruimte in het centrum 
van Bergen. In dit geval is overtuiging van belang, 

omdat de situatie wezenlijk gaat veranderen. In 
oktober 2016 gingen we een stapje verder en 
hebben we 360 graden-views gemaakt van het 
3D-model. In 2017 gingen we op initiatief van onze 
directeur Ruud Zonneveld intern aan de slag met 
virtual reality, ook voor algemeen gebruik in de 
toekomst. Het resultaat daarvan was Centrumplan 
Bergen in VR. Dit lieten we zien op de open dag 
ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van HB 
Adviesbureau in september 2017. De wethouder 
van het project Mooi Bergen was daar aanwezig, 
probeerde het en was er direct een groot voor-
stander van. Daarom zetten we sinds december op 
haar verzoek virtual reality in bij onze voorlichting 
en communicatie, naast de berichten op sociale 
media, op de website Mooibergen.nl en in de 
lokale krant.’

7 min. leestijd

‘We werkten al in 3D, 

maar ook daarmee is het 

nog lastig om bewoners te  

overtuigen’

 De VR-omgeving
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gebruikte software
De 3D-ontwerpen zijn door 3D-artist Harald 
Schipper gemaakt in 3Ds Max, software om te 
modelleren, animeren en visualiseren. Daarnaast 
wordt Unreal Engine gebruikt, waarmee normaliter 
games worden ontworpen. Vos: ‘Hiermee kun je 
het 3D-model interactief maken, zodat je er real-
time doorheen kunt lopen, objecten verplaatsen of 
toevoegen en auto’s kunt laten stoppen als je over-
steekt.’ De bomen zijn door collega-3D-artist Rogier 
Stam gemodelleerd in het programma Speed Tree 
en toegevoegd aan de virtuele rondleiding. Deze 
software is speciaal bedoeld voor het maken van 
flora, waardoor je snel en gemakkelijk bomen kunt 
creëren en animeren. Het 3D-model wordt voor 
een groot deel gevoed door Autocad-gegevens 
van de civiele afdeling van HB Adviesbureau, die 
ook aan Centrumplan Bergen werkt. ‘Alles kan in 
3Ds Max geïmporteerd worden. Het is bovendien 
handig dat we alle disciplines in huis hebben’, zegt 
Vos. ‘Zo kunnen we constant overleggen en elkaar 
scherp houden. Als ontwerper weet ik hoe een 
ontwerp ervaren wordt door bewoners, hoe groot 
bomen uiteindelijk worden; ik kan een waarheids-
getrouw toekomstbeeld schetsen. Andersom krijg 
ik weleens van een civiel ingenieur te horen: hoe 
zie je dat voor je? Dat kan niet gemaakt worden. 
Naarmate het proces vordert, kun je aanpassingen 
doen in 3Ds Max.’

(letterlijk) houvast
De virtuele rondleiding biedt niet alleen figuurlijk 
ondersteuning aan de – vooral oudere – bewoners 
die het ontwerp komen bekijken. ‘We moeten ze 
altijd goed ondersteunen en aan de arm houden. 
Het duizelt ze soms wanneer ze de bril net op heb-
ben. Dan zijn ze hun oriëntatie kwijt. Maar als ze 
eenmaal gewend zijn, vinden ze het allemaal even 
bijzonder om in de andere wereld rond te lopen. 
Zelfs diegenen die fel gekant zijn tegen het nieuwe 
ontwerp vinden het leuk om het op deze manier 
te bekijken.’

Het groen
Het groene kader zal lijken op de begroeiing 
van het recent heringerichte Van Reenenpark in 

Bergen. ‘Dat is een mix van vaste planten die ieder-
een mooi vindt. Deze willen we in een lint door het 
centrum trekken. Daarnaast ligt er al een visie voor 
het opvangen en bufferen van water onder de ver-
harding en in de plantvakken.’

toekomst 
De virtuele rondleiding is momenteel nog een 
vertaling van technische 2D-tekeningen. Vos: ‘In de 
nabije toekomst wordt standaard in 3D ontworpen 
en wordt het steeds makkelijker om te schakelen 
tussen technische tekeningen en beelden die 
gebruikt worden voor communicatie- en participa-
tiedoeleinden. De technologische ontwikkelingen 
gaan zo snel. HB Adviesbureau wil daarin voorop-
lopen en investeert dan ook fors op het snijvlak 
van techniek en communicatie. Momenteel is HB 
Adviesbureau in gesprek met diverse gemeenten, 
om kleine en grote ingrepen in de openbare ruimte 
op een innovatieve, eigentijdse wijze te presente-
ren.’ Vos, tot besluit: ‘Elk proces start met een schets 
en eindigt met een bestektekening. Deze virtuele 
rondleiding moet je zien als een schetstekening. 
Engineering gebeurt nu nog in basis-Autocad; deze 
technische tekeningen worden later gebruikt voor 
de bouw- en aanlegwerkzaamheden.’

Maithe Vos en collega’s bieden vooral de oudere bezoekers tijdens de VR-rondleiding houvast. Ruud Zonneveld, directeur en eigenaar van HB 

Adviesbureau.

3D-artist Rogier Stam, een klein jaar in dienst en collega van 
3D-artist Harald Schipper, al sinds 2011 bij HB Adviesbureau. 
Beiden hebben gewerkt aan de virtuele rondleiding. Stam laat 
het vakblad de virtuele rondleiding zien via de VR-bril en het 
computerscherm.

Maithe Vos, landschapsarchitect bij HB Adviesbureau.

Stam geeft het vakblad een virtuele rondleiding met de VR-bril. Als wandelaar in de virtuele omge-
ving kun je rondlopen door met een joystick op een ander punt te richten. Met een druk op de knop 
van de joystick spring je daarheen. Overal om je heen zie je boomkronen zachtjes deinen in de wind; 
als je onder een boom gaat staan, hoor je blaadjes en er zijn stemmen en verkeersgeluiden om je 
heen. Het ontwerp toont duidelijk enkele winkels en verkeer in de nieuwe situatie, maar alles is ruim 
aangelegd, de trottoirs zijn breed, de oversteekplaatsen zijn veilig en er is een duidelijke groene 
structuur aanwezig. Een paar ‘grote jongens’, een paardenkastanje en een eik, staan prominent 
op een plein met terrassen. Op het plein is verkeer niet toegestaan. Detail: de vormgeving van de 
boomsoorten stemt niet overeen met de boomkenmerken in werkelijkheid, omdat het softwarepro-
gramma niet in boomsoortonderscheidingen voorziet. De virtuele wereld is een ideale wereld, maar 
geeft wel duidelijk weer hoe bewoners de afmetingen van het nieuwe ontwerp moeten inschatten, 
en de gevolgen daarvan voor de ervaring van ruimtelijkheid.

Be social 
Scan of ga naar:   

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7381
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# heatweed
@heatweed

Innovatieve en milieuvriendelijke onkruidbestrijding met heet water! 
Bij Heatweed® gaat het om een goed gedocumenteerde, beproefde 
en veilige methode. Door het systemische effect van deze methode 
op de wortels van de plant zijn minder behandelingen nodig.

In vergelijking met andere oplossingen zonder chemicaliën zorgt 
de Heatweed®-methode aantoonbaar voor het beste resultaat, de 
laagste hergroei en het meest rendabele gebruik bij onkruid. 

 

De Heatweed® Methode - 100% heet water

+31 (0)318 469799 | mail@heatweed.com | heatweed.com

THE WEED CONTROL COMPANYWeed control intelligence

CAPACITEIT | 3000-4500 m2/dagCAPACITEIT | 2000-2800  m2/dag

Heatweed Actieve Temperatuur Regeling 
Zeer accurate temperatuur

Milieuvriendelijk
Chemievrije onkruidbestrijding

Hoge capaciteit 
Consistent resultaat

Laag brandstofverbruik 
Lage CO2 uitstoot

Laagste kosten p/m2 

Laagste totale kosten

NIEUW: 
PROFESSIONELE ONKRUIDBESTRIJDER 
EN HOGEDRUKREINIGER IN ÉÉN 

Het succes van de Heatweed Multi machines, met de verschillende 
functionaliteiten, ligt bij het verstaan van de plantkunde te combi-
neren met technologie. Op deze manier wordt het systemisch effect 
op de wortel van de plant bereikt, zonder kracht te verliezen voor 
het gebruik van de machine als hogedrukreiniger (tot 250 bar). 

Multi M is zo gebouwd dat het mogelijk is om deze met twee 
gebruikers tegelijk te gebruiken. De Heatweed Multi machines 
zijn veelzijdig en bieden het gewenste resultaat middels 100% 
heet water. Deze milieuvriendelijke mos- en onkruid- 
bestrijdingsmachines zijn uitgevoerd als een handige trailer, 
waarbij de watertank is geïntegreerd. 
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Innovatieve en milieuvriendelijke onkruidbestrijding met heet water! 
Bij Heatweed® gaat het om een goed gedocumenteerde, beproefde 
en veilige methode. Door het systemische effect van deze methode 
op de wortels van de plant zijn minder behandelingen nodig.

In vergelijking met andere oplossingen zonder chemicaliën zorgt 
de Heatweed®-methode aantoonbaar voor het beste resultaat, de 
laagste hergroei en het meest rendabele gebruik bij onkruid. 

 

De Heatweed® Methode - 100% heet water

+31 (0)318 469799 | mail@heatweed.com | heatweed.com

THE WEED CONTROL COMPANYWeed control intelligence

CAPACITEIT | 3000-4500 m2/dagCAPACITEIT | 2000-2800  m2/dag

Heatweed Actieve Temperatuur Regeling 
Zeer accurate temperatuur

Milieuvriendelijk
Chemievrije onkruidbestrijding

Hoge capaciteit 
Consistent resultaat

Laag brandstofverbruik 
Lage CO2 uitstoot

Laagste kosten p/m2 

Laagste totale kosten

NIEUW: 
PROFESSIONELE ONKRUIDBESTRIJDER 
EN HOGEDRUKREINIGER IN ÉÉN 

Het succes van de Heatweed Multi machines, met de verschillende 
functionaliteiten, ligt bij het verstaan van de plantkunde te combi-
neren met technologie. Op deze manier wordt het systemisch effect 
op de wortel van de plant bereikt, zonder kracht te verliezen voor 
het gebruik van de machine als hogedrukreiniger (tot 250 bar). 

Multi M is zo gebouwd dat het mogelijk is om deze met twee 
gebruikers tegelijk te gebruiken. De Heatweed Multi machines 
zijn veelzijdig en bieden het gewenste resultaat middels 100% 
heet water. Deze milieuvriendelijke mos- en onkruid- 
bestrijdingsmachines zijn uitgevoerd als een handige trailer, 
waarbij de watertank is geïntegreerd. 
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Hoe snel kunnen dingen veranderen! Nog maar anderhalf twee jaar geleden 
stond iedere ondernemer in de groene sector met zijn ziel en zijn personeel 
onder de arm. Niemand zei het met zoveel woorden, maar de blik in de ogen 
zei genoeg: ‘Wil je personeel overnemen?’ Inmiddels is de markt 180 graden 
gedraaid. Zelfs de uitgeverij die dit blad uitgeeft heeft een lange lijst vacatu-
res uitstaan, waarin maar weinig vorderingen worden gemaakt. Gisteren een 
leuk experiment gelezen. Automerk Opel zet een vacature uit voor nieuw 
verkooptalent. De score: acht brieven. Vervolgens wordt exact dezelfde tekst in 
dezelfde krant geplaatst, maar nu met als afzender het niet bestaande bedrijf 
JADE: ‘buro voor lifestyle & design’. Het resultaat is bijzonder. 

De naam Opel scoort acht sollicitanten, maar het fictieve JADE scoort maar 
liefst 41 cv’s. Nu ben ik persoonlijk geen Opel-man. Bij Opel moet ik nog steeds 
denken aan een bedeesd ouder echtpaar met een Opel Kadett die iedere 
zaterdagochtend intensief gepoetst wordt. Maar die score is wel veelzeggend. 
Jonge mensen willen liever bij een niet-bestaand hip bedrijf werken dan bij 
een degelijk Duits automerk. Aan welke kant zit de groene sector, aan de Opel-
kant of aan de kant van JADE? Natuurlijk kruipt deze sector een keer of tien 
per jaar bij elkaar om te vertellen hoe geweldig ze met zijn allen zijn. Maar is 
dat niet vooral preken voor eigen parochie? Met andere woorden: hoe sexy is 

deze branche nu werkelijk als het gaat om het aantrekken van nieuw talent? 
Misschien moeten wij onszelf voortaan ook met een leugen om bestwil op 
de shortlist van jonge mensen plaatsen? Hoe dat moet, weet ik even niet. Er 
zijn voldoende aangrijpingspunten: klimaat, stadsontwikkeling, het welzijn 
van mensen. Maar alleen de consensus van mensen in de groene sector dat 
jong talent bij ons moet komen werken, is niet voldoende. Ik vertaal het even 
naar mijn eigen business, de uitgeverij. Wij geloven nog steeds in ouderwetsch 
papier als boegbeeld van de uitgeverij. Voor u geldt dat waarschijnlijk ook, 
anders zou u dit verhaal op deze pagina niet lezen. Tegelijk moeten wij niet de 
illusie hebben dat je met een papieren blaadje jong talent kunt mobiliseren.
Er zijn overigens meer manieren voor succesvolle personeelswerving. Gister 
had ik een inspirerend gesprek met Anja Kanters van Donkergroen. Zij begint 
met een programma waarbij personeel mede-eigenaar kan worden van het 
bedrijf. Kanters slaat daarmee een massa vliegen in één klap: ze gelooft in de 
zelfstandigheid van haar bedrijf, ze bindt goede mensen voor langere tijd aan 
het bedrijf en gunt mensen een winstuitkering als het goed gaat. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

De naam Opel scoort acht sollicitanten, 

maar het fictieve JADe scoort maar 

liefst 41 cv’s

Opel Kadett

We kruipen een keer of tien per jaar bij 

elkaar om te preken voor eigen parochie 

Be social 
Scan of ga naar:   

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7382





Bomen rooien voor Waterschap Aa en Maas Grote populieren rooien in Sprang-CapelleEén van onze unieke telescoopkranen

Ook voor het opruimen van de stormschade was Boomrooierij Weijtmans de aangewezen partij

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans is specialist in het 

rooien, snoeien en onderhouden van bomen. 

Vandaag de dag telt ons bedrijf ruim 35 

vaste medewerkers, goed opgeleide boom-

rooiers, ervaren chauffeurs en machinisten, 

9 gecertifi ceerde tree workers en 3 tree 

technicians. 

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 

meter mast: hiermee kunnen we elk 

karwei veilig uitvoeren zonder 

schade aan te richten.

vooroplopend en vooruitstrevend
Boomrooierij Weijtmans

Wij kopen stamhout en houtsnippers graag 

in en verzorgen een verantwoorde afvoer van 

snoeiafval. Boomrooierij Weijtmans ontzorgt 

opdrachtgevers door overname van compleet 

beheer van gebieden, zie www.tilburgsbos.nl

Met een goede inventarisatie en door inzet 

van goed opgeleide mensen kunnen wij bomen 

ook in het snel naderende broedseizoen rooien 

of snoeien worden. Dit is een wenselijke 

ontwikkeling, zeker door de stormschade 

die veel werk met zich meebracht.


