
Jaargang 5  2 - 2017

HOe krijgen we de burger betrOkken?
Helm Verhees, wethouder Deurne: 
‘Zonder ondernemers kan het eigenlijk niet’

Onderhoudsprestaties
in de buitenruimte

kleur, kleur en
nog eens kleur
Biodiversiteit

Snel maaien
is allesbepalend voor 
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Carrière maken met groenbeleving?
www.werkenbijdonkergroen.nl
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Ontwerp  : Michael van Gessel
Opdrachtgever : Artis Amsterdam
Oplevering  : 2014

E-mail  : www.rots-maatwerk.nl
Tel   : 0575 - 566565 

De watertafel heeft een lengte van 62 meter en bestaat uit een maatwerk natuurstenen basis waarop gezeten 
kan worden. Hierin zijn  waterspiegels, watertrappen, fonteinen, watervallen en nevel voorzien. Een feest voor 
jong  en oud. Onderin het natuursteen is een LEDstrip weggewerkt welke ’s avonds de waterstrip los doet 
komen van de vloer. 

W A T E R T A F E L  A R T I S

Foto: Ben ter Mull
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16 Van doeners naar 
d’enkers

Groenvoorzieners hebben niet de naam dat ze vooroplopen als het gaat om innova-

ties. Bij machinetechniek en aantallen pk’s motorvermogen misschien nog wel, maar 

als de letters ICT om de hoek komen kijken, wordt dat anders. Voor de twee ceo’s 

Gerard van der Werf en Frans Reulink, die we in deze Stad + Groen interviewen, ligt dat 

duidelijk anders. In de drie jaar dat zij als kapiteins aan het roer staan wisten ze De Enk 

Groen & Golf nog meer gefocust te krijgen op innovaties en technologie.  
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‘Waar de markt goed in is, daar 
kan de overheid een stap terug 
doen’

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft een 

prestatiecontract afgesloten met Eijkelboom 

voor het beheer en onderhoud van de bui-

tenruimte op rijksterreinen, waaronder een 

groot deel van de terreinen van Defensie. 

Het is voor de eerste keer dat het RVB op 

deze manier te werk gaat. Carlo Verheul, 

contractmanager bij het RVB, en Herman 

Arentsen, projectmanager bij Eijkelboom, 

vertellen over de eerste ervaringen.

Opnieuw uitbreiding in het 
assortiment bij de weg-, berm- en 
slootspecialist van Nederland

Wim van Breda BV uit Geldermalsen is dealer en 

importeur van een enorm assortiment merken, 

gericht op het onderhouden van wegen, 

bermen en sloten. Zo werd dit mechanisatiebedrijf 

in januari officieel importeur en dealer van Ausa-

veegmachines en een maand later ook officieel 

Ferris-dealer. De Ferris Zero Turn-cirkelmaaiers voor 

de professional zijn als enige in de markt voorzien 

van gepatenteerde onafhankelijke vering.

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

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

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

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

ISSN: 2352-4634

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

70 62
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Fermenteren van organisch materiaal

Het moet 2015 zijn geweest toen ik hoorde over de toe-

nemende populariteit van fermenteren onder consumen-

ten. Bier, kaas, zuurkool en sapjes; het zijn allemaal pro-

ducten die een fermentatieproces (kunnen) doormaken. 

Fermenteren is hot, maar niet alleen in de keuken. Ook 

verschillende gemeenten experimenteren met dit proces. 

Op groenafval, wel te verstaan.    

Hoe krijgen we de burger betrokken? 

Een interessant en vooral generiek probleem: hoe houd en krijg je als gemeente 

de burger betrokken, met de kennis dat je fors hebt moeten bezuinigen op beheer 

en onderhoud van de openbare ruimte en het groen? Een interview met Helm 

Verhees, wethouder van de gemeente Deurne. 

16



Importeur van o.a. Gianni Ferrari in Nederland en Duitsland. 
Kijk voor meer informatie of voor de dealer bij u in de buurt op 
www.ferrari-frontmaaiers.com/verkooppunten of bel 
0481-371423

De Gianni Ferrari machines met grascollectie zijn 
uitermate geschikt om uw terrein schoon te 
houden. De Gianni Ferrari machines behoren tot 
de absolute top als het gaat om maaien met 
grascollectie. Zo houdt u met het grootste gemak 
uw terrein schoon. 

Openbare ruimte    |    Bedrijven & instellingen    |    Particulieren    
    Bedenken & Maken    |    Bomen & Boomverzorging       |    Dak- & Gevelgroen    

LooHorst Ermelo
Buitenbrinkweg 51 
3853 LV Ermelo
T 0341 49 47 69
F 0341 49 47 98
ermelo@loohorst.com

www.LooHorst.com
LooHorst Ede
Bruinehorst 36
6744 PB Ederveen (Ede)
T 0318 57 5577
F 0318 63 8728
ede@loohorst.com

B e d e n k e n & M a k e n

Professionele
cirkelmaaiers

Zonna B.V., Markt 12, 9411 KP Beilen
Tel: 0593 582 444

E: info@zonna.nl   www.zonna.nlBel vandaag nog voor een demonstratie!

De nieuwe Major 
Swift Rollermower 
is een professionele 
maaimachine voor park 
en sport.  Leverbaar in 
diverse uitvoeringen. 

Werkbreedtes van 
1,90m tot 5,50m.

De maaimachines die 
lage kosten combineren 
met hoge capaciteit!
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NIEUWS

GROENKEUR

MILIEUKEUR

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

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

Molenstraat 41b
4061 AB Ophemert

Groenkeur is een mooie stap 
richting de toekomst van 

onze kinderen

Boogaart Almere BV

De Paal 41 Almere-Haven

PB: 50236, 1305 AE Almere

T: 036-5311454

info@boogaartalmere.nl

www.boogaartalmere.nl

Ontwerp | Aanleg
Onderhoud | Beheer

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

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

Info@maarse.nl - www.maarse.nl 
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Seinen op groen voor 
Spoorpark Tilburg
Een meerderheid van de gemeenteraad van 
Tilburg ging 10 april akkoord met plannen voor 
het nieuwe Spoorpark. Daarmee zijn de financiën 
beschikbaar gesteld en kan het park gerealiseerd 
worden. De raad ging akkoord met de benodigde 
5,4 miljoen euro, plus de kosten voor het bouwrijp 
maken van het terrein ter grootte van 2,6 miljoen 
en een jaarlijks onderhoudsbudget van twee ton.
Het park op het voormalige Van Gend en Loos-
terrein kwam tot stand als burgerinitiatief. Vorig 
jaar kregen inwoners de kans hun ideeën in 
te zenden. Maar liefst 82 inwoners gaven hier 
gehoor aan. Volgens de regiegroep, inmiddels 
overgegaan in Stichting Spoorpark, gaat het 'voor 
zover bekend' om het grootste burgerinitiatief 
van Nederland. Naast groen krijgt het park van 
10 hectare waterelementen die tevens dienen als 
wateropvang voor regenwater, sportvoorzienin-
gen, horeca en zelfs een kleine camping.
Medio augustus wordt bekend wie het park aan-
legt. De werkzaamheden starten in september. Als 
alles volgens plan verloopt, is het park in de zomer 
van 2018 toegankelijk voor publiek. 

Donkergroen neemt 
groenvoorziening 
GGZ Drenthe over
Donkergroen heeft per 1 april 2017 de afdeling 
groenvoorziening van het Facilitair Bedrijf van 
GGZ Drenthe overgenomen. Het betreft tien 
medewerkers die werkzaam zijn op GGZ Drenthe-
locaties en een aantal andere locaties van zorgor-
ganisatie Espria.
Tegelijkertijd heeft Donkergroen de zorg voor het 
onderhoud van de terreinen voor de komende zes 
jaar overgenomen. Binnen dit contract richt het 
bedrijf zich op ontzorging en beheersing van de 
kosten door slimme inrichting en duurzame ont-
wikkeling van de terreinen. Ook participatie van 

cliënten maakt er onderdeel van uit. 
Aan de overgang van de medewerkers is een 
uitgebreide voorbereiding vooraf gegaan. 
Terreinen zijn geïnventariseerd en de onderhouds-
niveaus zijn bepaald. Er is sprake van 'overgang 
onderneming'; de medewerkers gaan over naar 
Donkergroen onder bescherming van arbeids-
voorwaarden volgens de wettelijke bepalingen. In 
de laatste fase zijn ook de vakbonden betrokken 
en is er naar ieders tevredenheid een overgangs-
protocol vastgesteld tussen komende en gaande 
werkgevers en bonden. 3 april zijn de medewer-
kers gestart onder de nieuwe leiding. 
Donkergroen laat weten tevreden te zijn met deze 
ontwikkeling. Het past in de groeistrategie en de 
aandacht voor de klantgroep Zorg. Bovendien 
maakt het de weg vrij voor het bedrijf om zich 
definitief te vestigen in Assen en vanuit daar 
dienstverlening in de omgeving aan te bieden.

De Ridder verzorgt 
onderhoud Kasteel 
Heemstede
Per 1 april 2017 verzorgt J. de Ridder BV bij 
Kasteel Heemstede het totale onderhoud van 
de buitenruimte. Kasteel Heemstede bestaat 
al sinds 1680 en ligt naast de Nieuwegeinse 
Golfclub, waar De Ridder ook het onderhoud 
verzorgt. Op dit moment huisvest Kasteel 
Heemstede een restaurant en hotel. De Ridder 
zal onder meer gaan zorgen voor het snoeien 
van de hagen, het maaien van het gazon en 
het verzorgen van de beplanting en bestra-
ting. De Ridder kondigde de samenwerking 
vorige week al aan in een tweet. Vandaag 
volgde de bevestiging op de website van het 
in Soesterberg gevestigde bedrijf.



BioMant Aqua

Mantis ULV b.v.   
www.mantis-ulv.nl    
Tel: 0578 - 575 380
mantis-nl@mantis-ulv.com

Nieuw bij Mantis ULV

Van de WS-Mini voor kleine oppervlakken tot de WS I/II voor het grote werk. 

Ook van Mantis ULV:
• BioMant Herbi spuitsysteem voor bio-herbicide en laag-risicomiddelen
•                ULV-sproeisystemen voor minimaal herbicide verbruik

Effectieve en kostenbesparende 
onkruidbestrijding met Heet Water
• Grote werksnelheid door hoog water debiet
• Constante temperatuur controle
• Met milieuvriendelijke lpg-brander en accu verkrijgbaar (WS I/II)
• Hoge druk reinigungsfunctie op elk model

Voor elke situatie de juiste machine!

WWW.WERKENBIJVERHEIJ.NL

Interesse in één van deze functies? Kijk en solliciteer dan op:

Verheij Integrale groenzorg
Kweldamweg 49
Postbus 60
3360 AB Sliedrecht
T 0184 - 430 777
E info@verheijbv.nl

Word jij onze 
nieuwe collega?

Verheij Integrale groenzorg groeit hard. Zo hard, dat wij talenten 
zoals jij hard nodig hebben. We werken elke dag met veel plezier 
aan innovatieve en uitdagende groenprojecten, voor nieuwe en 
bestaande opdrachtgevers.

Vacatures binnendienst
• Contractmanager
• Calculator/Werkvoorbereider
• Uitvoerder groenonderhoud

Vacatures buitendienst
• Voorman groenvoorziening
• Voorman aanleg
• Leerling hoveniers BBL en BOL
• Groenvoorzieners/hoveniers
• Vakantiewerkers

VACATURES
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Kuijpers Machine 
Techniek komt met 
eerste elektrische 
onkruidborstel
Onkruidbeheer is de laatste jaren heel veel duurza-
mer geworden. Toch lopen de meeste onkruidma-
chines nog steeds op diesel. Daar is niets mis mee, 
natuurlijk, maar het is wel verfrissend dat er ook 
voorzichtig geëxperimenteerd wordt met accuma-
chines. Een treffend voorbeeld daarvan is de Green 
Weed Buster. Volgens de redactie is dit de eerste 
onkruidborstel die volledig elektrisch wordt aan-
gedreven. Hoofdredacteur Hein van Iersel maakte 
zelfs de reis naar Someren-Eind in het zuidoosten 
van Brabant om deze opmerkelijke en bijzondere 
machine te bewonderen en kennis te maken met 
de geestelijk vader van de Green Weed Buster: 
Harm Kuijpers. Uw redactie kende het bedrijf van 
de jonge uitvinder Harm Kuijpers niet. Onterecht, 
want Kuijpers maakt al enkele jaren borstels die 
in de driepuntshef of op de giek van een kraan 
kunnen worden gezet. Ongetwijfeld fantastische 
machines, maar toch compleet anders dan de 
Green Weed Buster, die echt iets nieuws brengt.
Volgens Kuijpers kan met de borstelmachine 
ongeveer vijf en een half uur gewerkt wordt, als er 
gebruik wordt gemaakt van een goedkope lood-
accu. Uitgerust met een duurdere lithium-ionaccu 
kan de machine de hele dag werken. De machine 
is zeer compleet. Zo kan de borstel heel eenvoudig 
knikken, zodat makkelijk onkruid of zand uit een 
goot kan worden geborsteld of langs een muur 
kan worden gewerkt. Verder kan de rotatiesnelheid 
van de borstel snel worden aangepast, en het-
zelfde geldt voor de draairichting. Een prijs is nog 
niet bekend. De Green Weed Buster van Kuijpers is 
een van de machines die zal worden geshowd op 
de GTH Demo-Doedagen op 9 mei op de parkeer-
plaats van GC Almere in Almere.

Xylella aangetroffen 
op Ibiza
Het lijkt erop dat de bacterie Xylella fastidiosa zich 
steeds verder door Europa aan het verspreiden is. 
Volgens de Spaanse krant Diario de Ibiza is de bac-
terie onlangs voor het eerst op Ibiza aangetroffen. 
Om verdere verspreiding van de bacterie te voor-
komen, zijn er direct maatregelen getroffen; het 
is verboden om nog langer plantaardig materiaal 
mee te nemen van het eiland. De maatregel geldt 
een heel jaar en moet de verdere verspreiding van 
de bacterie voorkomen, zo zou het Spaanse minis-

terie van Milieu (MARM) besloten hebben. Pauca, 
de ondersoort van Xylella, werd op Ibiza aangetrof-
fen in lavendel. De bacterie werd vorig jaar ook al 
eens gevonden op Mallorca.

NIEUWS

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nl

ADVIES

GROEN 
RECREATIE 
SPORT

PLANVORMING 
ONTWERP
CONTRACTDOCUMENTEN
AANBESTEDING
DIRECTIEVOERING
TOEZICHT
FLORA & FAUNA

ADVIES- EN 
INGENIEURSBUREAU 
OPENBARE RUIMTE 

T 074 20 20 258  grasadvies.nl DAGNL.
de adviesgroep
nederland

Jub werkt samen 
met landschaps-
ontwerper
Half april start bloembollenbedrijf Jub uit 
Noordwijkerhout een samenwerking met tuin- 
en landschapsontwerpster Carien van Boxtel. 
Doel is om met vernieuwende mengsels en 
ontwerpen de opdrachtgevers een nog betere 
visie, advies en ideeën te bieden voor de 
toepassing van bloembollen in parktuinen en 
openbaar groen.
Robbert Uittenbogaard: 'Na het winnen van 
de Nationale Tuinbouwondernemersprijs 2017 
gaan wij door met het verder professionalise-
ren van onze dienstverlening. De intensieve 
samenwerking met Carien is daar een mooi 
voorbeeld van. Samen hebben we al een aantal 
projecten succesvol afgerond, zoals fraaie tul-
penmengsels in de tuin voor het Rijksmuseum.' 
Jub heeft een groot aantal opdrachtgevers 
voor beplantingsprojecten in zowel binnen- als 
buitenland.
Carien van Boxtel kreeg de liefde voor bloemen 
en planten met de paplepel ingegoten: groen 
en de tuin vormden een belangrijk onderdeel 
van haar opvoeding. Al tijdens haar carrière in 
de advocatuur was Van Boxtel actief als ont-
werper van onder meer kantoortuinen. Nadat 
ze haar advocatentoga in de wilgen hing, is ze 
fulltime actief als tuin- en landschapsontwerper 
met een bijzondere passie voor bloembollen. In 
eigen tuin experimenteert Van Boxtel al meer 
dan 25 jaar met bollen. De basiskennis hier-
voor deed ze onder meer op aan Hogeschool 
Larenstein en in de Bollenstreek. In al haar 
ontwerpen, waaronder die voor de Chelsea 
Flower Show 2015, spelen bloembollen een 
prominente rol.
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Groenvoorzieners hebben niet de naam dat ze vooroplopen als het gaat om innovaties. Bij machinetechniek en aantallen pk’s motorvermogen mis-

schien nog wel, maar als de letters ICT om de hoek komen kijken, wordt dat anders. Voor de twee ceo’s Gerard van der Werf en Frans Reulink, die we in 

deze Stad + Groen interviewen, ligt dat duidelijk anders. In de drie jaar dat zij als kapiteins aan het roer staan wisten ze De Enk Groen & Golf nog meer 

gefocust te krijgen op innovaties en technologie.  

Auteur: Hein van Iersel 

De Enk is een bedrijf dat exact even oud is als 
de auteur van dit stukje: uit 1958. In De Steeg bij 
Arnhem startte toen een hoveniersbedrijf zoals er 
zo veel zijn. Het bedrijf, dat geleid werd door en in 
het bezit was van de familie Lolkema, kende een 
stormachtige groei. Een groei die ertoe leidde dat 

het bedrijf in 1996 werd overgenomen door het in 
omzet enkele honderd malen grotere wegenbouw-
bedrijf Heijmans. De focus van het bedrijf was op 
dat moment grotendeels hetzelfde als nu, dus een 
sterke nadruk op aanleg en onderhoud van golf-
banen en openbaar groen. Vooral op het gebied 

van golf onderscheidde het bedrijf zich. In die tijd 
was het bedrijf een van de eerste groenvoorzieners 
die toekomst en markt zagen in deze nieuwe tak 
van sport. 

Onder de hoede van Heijmans ging de ontwikke-

Van doeners naar d’enkers
Twee kapiteins op één schip: ceo’s Gerard van der Werf en Frans Reulink van 
De Enk Groen & Golf
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ling van De Enk, dat al snel werd omgedoopt tot 
Heijmans Sport & Groen, gestaag verder. Ook de 
specialismes bleven grotendeels hetzelfde: open-
baar groen, terreinaanleg, sport, golfbanen, maar 
ook nichemarkten zoals bijvoorbeeld daktuinen. 
De overname van Heijmans paste perfect in de 
trend van die tijd. Alle grote wegenbouwers 
voelden de behoefte om te diversifiëren en koch-
ten een bestaande groenvoorziener. De historie 
laat zien dat dit toch niet zo’n slimme gedachte 
is geweest, want bijna alle groenbedrijven die 
onderdeel waren van een groot bouw- of wegen-
bouwbedrijf zijn inmiddels weer zelfstandig. Met 
de kennis van nu terugkijken op het ‘mislukken’ van 
die samenwerking is wel heel makkelijk en vooral 

niet erg vruchtbaar. Ceo Frans Reulink wil er vooral 
niet te veel woorden aan vuilmaken en laat het bij 
de opmerking: ‘Met één asfaltploeg kun je meer 
omzet maken dan met twee bataljons hoveniers.’

Snel
Beide heren vertellen hoe onvoorstelbaar snel en 
soepel het losmaken van De Enk uit het Heijmans-
concern heeft plaatsgevonden. Gerard van der 
Werf: ‘Wij merkten dat de sport-, groen en golfac-
tiviteiten binnen het bedrijf niet de aandacht kre-
gen die ze verdienden. De investeringen werden 
teruggeschroefd. In december 2013 hebben Frans 
en ik elkaar aangekeken en in een paar weken een 
bedrijfsplan opgesteld. Dat hebben we in janu-
ari bij de Heijmans-directie neergelegd en even 
later bij de bank.’ Minder dan drie maanden later 
was alles in kannen en kruiken en verhuisde het 
geprivatiseerde bedrijf naar een nieuw onderko-
men in Renkum. In een interview uit 2014 wisten 
Reulink en Van der Werf al te melden waarom de 
managementbuy-out zo makkelijk te organiseren 
was: eerst en vooral – aldus het weetal – omdat 
Heijmans Sport & Groen een zeer gezond bedrijf 
was en is en daardoor makkelijk te financieren. Een 
tweede opvallende statement uit dat interview is 
dat wegenbouwer Heijmans zich meer wil positi-
oneren als kennisgedreven organisatie. terwijl het 
bij De Enk daarnaast ook gaat om uitvoeringscapa-
citeit. De Enk had en heeft een uitgebreid bestand 
eigen medewerkers. Van der Werf schetst dat het 
bedrijf op dit moment ongeveer 160 mensen zelf 
in dienst heeft met daarnaast nog een forse flexi-
bele schil, waardoor het totaal van medewerkers in 

het seizoen richting de 250 medewerkers stijgt. 

Van der Werf en Reulink zijn inmiddels niet meer 
honderd procent gelukkig met de uitleg van 2014, 
waarbij Heijmans primair als kennisbedrijf wordt 
gepositioneerd en De Enk als uitvoerder en doe-
ner. Natuurlijk, De Enk verricht het gros van zijn 
werk met eigen mensen, maar wil dat juist doen 
op een hoogtechnologisch niveau. De Enk is het 
eerste bedrijf dat met gps-gestuurde kooimaaiers 
in golf werkt en is op dat gebied inmiddels abso-
luut wereldmarktleider. Van der Werf: ‘Wij zijn van 
mening dat onze hoogopgeleide greenkeepers te 
duur en te goed zijn voor repeterende werkzaam-
heden, waarin een robot eenvoudigweg beter en 
preciezer is dan de beste greenkeeper.’ Demo’s van 
de robotmaaiers van De Enk lijken dat laatste ook 
te bewijzen: zelfs de beste greenkeeper maait niet 
voor honderd procent rechte banen, maar voor een 
robot is dat een fluitje van een cent. Technologie 
wordt op de golfbaan veel breder ingezet dan 
alleen op de maaier. Ook op het gebied van agro-
nomie lijkt De Enk voor te lopen op de rest van 
de concurrentie, onder andere door de inzet van 
sensoren die communiceren met een door De Enk 
zelf ontwikkelde golfbaanviewer. In de overige 
sectoren van het groene werkveld is dit soort 
geavanceerde ICT-technologie lastiger toepasbaar, 
al is Reulink er stellig van overtuigd dat ook in 
openbaar groen repeterende werkzaamheden, 
waar weinig vakmanschap voor nodig is, op den 
duur zullen worden uitgevoerd door een robot. 
Blijft natuurlijk het feit dat robottechnologie op het 
afgesloten terrein van een golfbaan of sportveld 

INTERVIEW4 min. leestijd
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veel makkelijker is toe te passen dan in de open-
bare ruimte. Maar dat het gaat gebeuren, leidt voor 
beide directeuren geen twijfel: ‘Als Google met zelf-
rijdende auto’s komt, zullen ook bij het beheer van 
openbaar groen robots worden ingezet.’
Dat innovatie hoog scoort op de prioriteitenlijst 
van beide directeuren, blijkt ook uit de aanstelling 
van Vincent Achten als research- en development-
directeur bij De Enk. Achten werkte eerder bij 

Precision Makers, waar hij voor een belangrijk deel 
verantwoordelijk was voor de robottechnologie die 
De Enk gebruikt op zijn Toro-kooimaaiers. Bij de 
Enk Groen & Golf gaat Achten sturing geven aan 
het totale innovatietraject van de aannemer. 
Een aardig succesnummer op dit gebied is ook de 
overeenkomst die De Enk recent heeft afgesloten 
met de  Amsterdam Arena. De Amsterdam Arena 
heeft de strategische beslissing genomen om het 

duurzaamste en modernste stadion van de wereld 
te worden en heeft De Enk aangezocht om deze 
ambities waar te maken op het gebied van veldon-
derhoud.

Banen
Robots gaan eenvoudige repeterende taken over-
nemen. Dat gaat onherroepelijk banen kosten, 
maar volgens Reulink gaat dit ook wel iets ople-
veren: ‘Vakmanschap moet er weer toe doen.’ Dit 
is duidelijk een thema waarover de directeur een 
uitgesproken mening heeft. In zijn visie is groen 
met afstand het meest verbindende element van 
de maatschappij en kan iedereen profiteren van 
een mooie en goed verzorgde openbare ruimte. 
Toch vinden wij het normaal, aldus Reulink, om 
constant op groen te bezuinigen en laten we het 
onderhoud uitvoeren door mensen zonder enige 
vakkennis. Volgens Reulink is dat een gemiste kans: 
‘Wij horen dagelijks wat het effect is als wij een 
park of wijk onder handen nemen. Burgers komen 
ons complimenteren vanwege ons werk en wij zien 
met eigen ogen wat dat doet. Ook op het gebied 
van integratie van migranten. In een verloederde 
openbare ruimte gaat iedereen zo snel mogelijk 
naar zijn eigen huis of appartement; in een ver-
zorgde groene omgeving gaan mensen samen op 
een parkbankje zitten en met elkaar praten.’ 

INTERVIEW

Gerard van der Werf

Frans Reuling

Als Google met zelfrijdende 

auto’s komt, zullen ook bij 

het beheer van openbaar 

groen robots worden 

ingezet
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Begin 2016 verzamelt een groep toekomstige bewoners van nieuwbouw-seniorenwoningen in het Eindhovense Woensel zich om tafels met daarop 

spelborden. De opdracht? Gezamenlijk tot een nieuwe, maar vooral biodiverse binnentuin komen.  

Auteur: Kelly Kuenen

In 2016 werd aan de Gerretsonlaan in Eindhoven 
een nieuwbouwproject opgeleverd dat op een 
wat onconventionele manier tot stand kwam. 
Hier kreeg Stam + De Koning van het Eindhovens 
Woonbedrijf opdracht 36 nieuwe huurwoningen 
te realiseren. 
Tot zover nog niks bijzonders. De realisatie van 
het project moest echter plaatsvinden binnen The 
Natural Step, een aanpak met een duurzaam oog-
merk. Voor Woonbedrijf hield dit kort gezegd in 
dat er op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier 
gebouwd zou worden. ‘Bij het nieuwbouwproject 
Gerretsonhof in de wijk Woensel-Noord hebben wij 
materialen en grondstoffen hergebruikt en duur-

zame materialen gebruikt voor de nieuwbouw’, 
vertelt Wendy Hesse, senior klantbeheerder bij 
Woonbedrijf. ‘Het Gerretsonhof bestaat uit drie 
hofjes met elk twaalf woningen en een gedeelde 
tuin per hofje. Voor het ontwerp van de wonin-
gen werkte Woonbedrijf samen met een klank-
bordgroep van 55-plussers uit de buurt. Op hun 
advies is bijvoorbeeld de keuken naar de voorkant 
geplaatst en zijn er gezamenlijke tuinen gekomen 
waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten.’ 
Stam + De Koning gaf op zijn beurt aannemer 
Ploegmakers uit Veghel opdracht het groen op de 
locatie aan te pakken volgens het Natural Step-
concept. ‘Wij kregen het verzoek om bomen en 

planten zo veel mogelijk te hergebruiken in het 
nieuwe plan’, vertelt projectleider John van de 
Wiel. ‘In eerste instantie werden we ingeschakeld 
om bomen en ander groen te planten. Vervolgens 
kwam ook de inrichting van de gezamenlijke bin-
nentuintjes ter sprake. Het idee was deze zo veel 
mogelijk in te richten samen met de bewoners. 
Daarbij lagen er, op enkele randvoorwaarden na, 
geen harde eisen.’ 

Tevredenheid door participatie
Om nader invulling te geven aan de vraag hoe 
groen bij nieuwbouw biodiverser kan, vroeg 
Woonbedrijf medewerking van Studio 1:1 (spreek 

Spelenderwijs vergroenen
Toekomstige bewoners richten met spel gezamenlijke hofje in 
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uit: één op één), een onderzoeks- en ontwerpbu-
reau uit Rotterdam dat zich onder meer bezig-
houdt met ecologische vraagstukken en al vaker 
bij projecten van Woonbedrijf betrokken was. 
Lucas Zoutendijk van Studio 1:1 vertelt: ‘Men wil al 
snel een netjes, strak en goed onderhouden stukje 
groen. Maar groen dat goed is voor de biodiversi-
teit is vaak wat wilder en diverser. Je kunt de hove-
nier of aannemer zo’n stukje groen laten aanleggen 
op basis van een tekening, maar dan bestaat de 
kans dat mensen al snel vinden “dat de grasmaaier 
wel wat vaker mag komen”.’  
Met het idee dat bewustzijn en gebruikerstevre-
denheid stijgen wanneer bewoners actief betrok-
ken worden bij het proces, ontwikkelde Studio 1:1 
in samenspraak met de partijen het zogenaamde 
Groener Gras-spel, een spel waarmee de bewoners 
gezamenlijk tot de inrichting van de binnentuinen 
moesten komen. Van de Wiel: ‘De hofjes moesten, 
zoals gezegd, aan enkele randvoorwaarden vol-
doen. Zo moesten ze omheind worden door een 
haag en moest er sprake zijn van uniformiteit. De 
rest leende zich voor een wat ruimere invulling. Zo 
wilden we rekening houden met de biodiversiteit 
en de waterinfiltratie moest zo veel mogelijk op 
het terrein plaatsvinden.’

Budgetbeheer
Toen het spel ontwikkeld werd, was het budget 
al vastgesteld. Om te garanderen dat elke spel-
uitkomst ook financieel realiseerbaar was, werd 
het budget door Studio 1:1 omgerekend naar een 
puntensysteem, vertelt Zoutendijk. Concreet ver-
taalde zich dit naar fiches die in enkele spelronden 
werden ingezet op het bord. Van de Wiel legt uit: 
‘Er is een begroting gemaakt van de gemiddelde 
kosten van een tuintje en dit is vervolgens vertaald 
naar een puntensysteem. Elke groep kon 100 pun-
ten aan spelelementen op het spelbord neerzetten. 
Om te voorkomen dat de inrichting te duur werd 
of voorzien werd van veel “dood” materiaal (niet-
groene inrichting, red.), kreeg elk element een 
andere weging.’ 
Spelelementen waren bijvoorbeeld bodembedek-
king (gras en bestrating), bankjes, beplanting 
(heesters en vaste planten) en losse elementen 
(bankjes, schommels of een fitnesstoestel). Werd er 
een relatief duur element gekozen, zoals een bank-
je of fitnessapparaat, dan moest op andere dingen 
worden ingeleverd om aan het budget te voldoen. 
‘Zo werd bij ieder element een afweging gemaakt 
en ontstond een soort “democratisch” ontwerp’, 
vertelt Zoutendijk. ‘Het spel vormde zo een middel 

om te komen tot de inrichting van de openbare 
ruimte, maar was ook sociaal waardevol; mensen 
leerden elkaar er ook door kennen.’

Bewustzijn
Om daadwerkelijk te komen tot een biodivers 
geheel, werd gewerkt aan een stukje bewustzijn. In 
een eerste algemene sessie kregen de deelnemers 
van Studio 1:1 een introductie over biodiversiteit 
en het belang hiervan. ‘Dit wordt al snel complex, 
dus hebben we het zo aansprekend mogelijk 
gebracht, door te vertellen over het algemene 
belang van biodiversiteit en vervolgens in te zoo-
men op Noord-Brabant en Eindhoven. Daarnaast 
werd erop gewezen dat een klein hofje niet het 
verschil maakt, maar meerdere kleine verande-
ringen wel bijdragen aan het grote geheel. Het 
resultaat was drie ontwerpen, waarbij de bewoners 
met de meeste “biodiversiteitspunten” wonnen.’ 
De ontwerpen werden na de spelrondes nogmaals 
technisch uitgewerkt, doorberekend en eind 2016 
gerealiseerd; volgens Zoutendijk tot tevredenheid 
van de bewoners. Het hergebruik van groen pakte 
bij de bomen goed uit, vertelt Van de Wiel, maar 
bleek bij de vaste planten een grotere uitdaging, 
omdat dit kostentechnisch relatief hoog uitviel. 
Naast de gezamenlijke hofjes is elke seniorenwo-
ning voorzien van een eigen tuintje. En hoewel 
het spel hier niet direct betrekking op had, werkt 
de mentaliteit wel door, merkt Zoutendijk op. 
‘Bewoners kozen opvallend vaak voor een haag in 
plaats van een schutting. Wat waarschijnlijk ook 
hielp, was dat de woningbouwvereniging aanbood 
het snoeien hiervan te verrekenen met de service-
kosten.’ 
Het spel werd later ook toegepast op zes gevels 
van woningen, die werden voorzien van een frame 
met klimplanten. Over het verloop vertelt Van de 
Wiel: ‘In dit geval was het een uniforme doelgroep, 
waardoor de bewoners vrij snel op één lijn zaten. 
De nieuwe bewoners wilden vooral genieten en 
niet al te veel tijd besteden aan onderhoud. Zo’n 
gelijkgestemde groep maakt het natuurlijk gemak-
kelijker om tot een gezamenlijke inrichting te 
komen.’ 
Hesse laat weten erg tevreden te zijn met het eind-
resultaat van het spel en het ‘groene kunstwerk’ op 
de gevels. ‘Wellicht gaan we vaker gebruikmaken 
van het biodiversiteitsspel bij toekomstige 
projecten.’  

ACTUEEL4 min. leestijd

John van de Wiel Lucas Zoutendijk 
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Serie B: compacte krachtpatser 
met unieke combinatie onkruid- 
en vuilbestrijding
Het is een doorn in het oog van menige willekeurige passant: een stoep vol kauwgom of een tuin begroeid met onkruid. Om openbare ruimten te 

reinigen van organische vervuiling en ongewenste vegetatie, bracht Meclean onlangs een nieuwe hogedrukreiniger op de markt: een unieke 

combinatie van hoge druk en de WeedPLUS-optie op heetwaterbasis. Deze multifunctionele machine pakt overtollig vuil aan en maakt ook met onkruid 

korte metten.

Of het nu gaat om het reinigen van terrassen, vlon-
ders of gevels, de nieuwe serie B rekent moeiteloos 
af met vuil en onkruid, zegt Arjan Dekker van 
Meclean. De nieuwe reinigingsmachine kwam in 
maart op de markt en is warmwaterhogedrukreini-
ger en heetwateronkruidbestrijder tegelijk. ‘Het is 
het succesverhaal van de combinatie hogedrukrei-
nigen met warm water én onkruid bestrijden met 
heet water.’

Hanteerbaar
De serie B is een compacte machine die met 
98 kilogram relatief licht is, vertelt Dekker. ‘Dat 
maakt hem hanteerbaar. Door de duwbeugel en 
het zwenkwiel kan de machine op alle moeilijk 
bereikbare plaatsen worden ingezet.’ Ondanks 
het compacte formaat werkt de hogedrukreiniger 
met een capaciteit van maar liefst acht liter water 
per minuut. ‘Een fantastische prestatie voor deze 

kleine krachtpatser’, vertelt hij. ‘De machine reinigt 
met zowel koud als warm water. Het reinigend 
vermogen van warm water ligt vele malen hoger 
dan dat van koud water. Wanneer het gebruik van 
warm water niet mogelijk is, kan de machine ook 
gewoon in de koudwaterstand gebruikt worden.’ 

WeedPLUS 
De serie B is leverbaar met de optie WeedPLUS: 
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een optionele onkruidbestrijdingstechniek die 
werkt op basis van heet water. Dit kan met een 
broeskop of een spuitbalk op wielen van 50 cen-
timeter breed. Het instellen van de thermostaat 
op WeedPLUS-stand en het aankoppelen van de 
juiste lans op het pistool is voldoende om over te 
schakelen op deze onkruidbestrijdingstechniek. In 
de WeedPLUS-stand geeft de machine een stabiele 
watertemperatuur van 99,5 C°. Daarnaast is het 
mogelijk om het apparaat op een watertank aan te 
sluiten, zodat ook op locaties zonder wateraanslui-
ting onkruid kan worden bestreden of gereinigd 
kan worden.

Onkruidbestrijding
Het hete water van 99,5 C° wordt aangebracht 
op het onkruid. Hierdoor stollen de eiwitten van 

het onkruid; het groeiproces van de plant wordt 
gestopt. Door de stolling van de eiwitten gaat het 
plantje dood, vertelt Dekker. ‘Je kookt als het ware 
het onkruid zonder verder schade aan te brengen 
aan de omgeving. Hoe meer liters een machine 
geeft, hoe sneller er gewerkt kan worden. Ondanks 
de compacte vorm kan er dus toch stevig worden 
doorgewerkt. In combinatie met de spuitbalk op 
wielen kan er per uur tot wel 1500 vierkante meter 
aan oppervlakte worden behandeld.’

Multifunctioneel
Dekker vertelt hoe de serie B op verschillende 
manieren kan worden ingezet. ‘Door zijn formaat 
kan de serie B makkelijk worden ingezet in tuinen 
of op andere moeilijk bereikbare plaatsen. Als je de 
serie B met een watertank en aggregaat bij elkaar 
zet op een aanhanger, heb je de ideale combinatie 
waarmee je onderweg reinigingswerkzaamheden 
kunt uitvoeren of onkruid kunt bestrijden. Op die 
manier ben je mobiel en kun je heel makkelijk de 
openbare ruimte reinigen.’

Voordelige prijs
Meclean levert de serie B standaard met tien meter 
slang met pistool en hogedruklans. Levering van 
de optie WeedPLUS is standaard inclusief lans 
met broeskop en spuitbalk op wielen. Alle lansen 
en het pistool zijn voorzien van een snelwissel-
systeem. Naast de vele voordelen van de serie B 
is ook de prijs uiterst gunstig: hij is te verkrijgen 
voor slechts € 2949. Voor € 449 extra is de machine 
voorzien van de optie WeedPLUS. 

ADVERTORIAL

Aanvragen van een demonstratie kan via de 
verkoopafdeling van Meclean (0115-432530) of 
via een Meclean-dealer bij u in de buurt.

www.meclean.eu
info@meclean.nl
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‘Kraamkamer’ voor  
wilde narcis
Organisaties in de bres voor voortbestaan karakteristieke plant 

In de gemeente Staphorst is een heuse bollenbank opgericht voor de Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus, oftewel de wilde narcis. 

Dit broertje van de alom bekende trompetnarcis kwam vroeger volop voor in tuinen in Staphorst en Rouveen, maar verliest terrein.

Auteur: Kelly Kuenen 

Foto: Michiel Poolman
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De reden: de zo karakteristieke boerderijerven 
met eigen boomgaard, waar het groen vrij spel 
heeft, maken steeds meer plaats voor moderne, 
goed onderhouden tuinen met kortgemaaid 
gras. Een doorn in het oog van Michiel Poolman, 
ecoloog bij Landschap Overijssel en zelf ook woon-
achtig in de streek. Samen met de plaatselijke 
Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst 
e.o. en de gemeente Staphorst richtte hij een  
speciale bollenbank op.

Vermeerdering 
Deze ‘kraamkamer’ bevindt zich op particulier  
terrein van Arend Muller en zijn vrouw Vrouk. 
Muller is betrokken bij deze natuurbeschermings-
vereniging. Hier worden bloembollen binnen-
gebracht waarvoor in particuliere tuinen geen 
plaats (meer) is. ‘Als tuinen op de schop gaan, halen 
we de narcissen eruit en brengen we deze naar de 
bollenbank’, vertelt Poolman, die hulp krijgt van de 
leden van de natuurbeschermingsvereniging. De 
plantwerkgroep van deze vereniging houdt zich 
overigens al jaren bezig met de inheemse plant, 
door het in kaart brengen van de groeiplaatsen. 

In de bollenbank wordt gewerkt aan vermeer-
dering. Proefmatig, want Poolman gaat hier een 
vermeerderingstechniek toepassen die hij in de 
literatuur aantrof: scoring. ‘Hierbij snijd je de bol 
in, waardoor deze allemaal kleine bolletjes gaat 
vormen.’ Het vermeerderen is vooral gericht op 
het in stand houden van het karakteristieke beeld 
van boerenerven. De bloembollen krijgen daarom 
vooral particulieren als nieuwe ‘eigenaren’. 
 
De tuinen waar de opgekweekte narcissen naartoe 
gaan, ondergaan eerst een heuse beoordeling.  
‘Het moet vooral om terreinen bij karakteristieke 
boerderijen gaan’, licht Poolman toe, ‘en tuinen 
waar in het onderhoud plaats is voor de wilde 
narcis.’ Ook wordt rond mei/juni narcissenzaad 
verzameld, dat vervolgens gezaaid wordt. ‘Bij bol-
gewassen is dit echter een moeilijkere manier van 
vermeerderen, omdat het wel zeven à acht jaar 
kan duren voordat je volwassen bloeiende planten 
hebt.’

Oorspronkelijke groeiplaats
Van oorsprong groeide de wilde narcis in beek-
dalen en aan de randen van de veengebieden die 
grenzen aan Rouveen en Staphorst, en die destijds 
eigendom waren van de lokale boeren. Vanwege 
hun lichtgele bloemen in het vroege voorjaar  
werden ze uitgestoken om in de tuin te worden 
aangeplant. Door de lintbebouwing van de  
dorpen, waarbij erven vaak aan bermen grenzen, 

zijn her en der ook narcissen in de berm terecht-
gekomen. 

In particuliere tuinen winnen gekweekte narcis-
sen aan populariteit. Maar ook ‘verkeerd maaien’ 
werkt de ontwikkeling van de wilde narcis tegen. 
Poolman: ‘Bloembollen moet je bijvoorbeeld niet 
maaien rond mei, wanneer de bloemen nog niet 
volledig uitgebloeid zijn (de wilde narcis bloeit van 
maart tot begin april, red.). Het bovenste gedeelte 
moet rustig kunnen afsterven, waarna de voeding 
terugstroomt naar de bol. Als de plant hier niet de 
gelegenheid voor krijgt, dan maai je als het ware 
alle voeding weg en verschraal je de bol.’ 

Later maaien
Inmiddels spant ook de gemeente Staphorst zich 
in om deze exemplaren in stand te houden, door 
het maaibeleid erop af te stemmen. ‘Achter het 
gemeentelijk maaibeleid zit een bijzonderheden-
kaart. Daar staan wettelijk beschermde bloem-
soorten op, maar ook soorten die wij als gemeente 
waardevol vinden’, vertelt Suzan Brand, beleids-
medewerker bij de gemeente Staphorst. 
Op die bijzonderhedenkaart prijkt ook de wilde 
narcis. ‘Dat houdt in dat we wachten tot de bloem 
is afgestorven en het zaad goed is afgezet. Het 
reguliere maaien begint in mei. Als we stukken 
groen aantreffen waar de bloem zich bevindt, kun-
nen we besluiten deze delen later te maaien.’  
De beheeraspecten in het openbaar groen zijn 
vergelijkbaar met die op privaat terrein, vertelt 
Poolman.

Het maaibeleid was al eerder afgestemd op de 
bloem, maar Staphorst wil nu kijken hoe ze de 
soort nog verder kan laten uitbreiden. ‘We zijn 
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intern in overleg over eventuele andere maat-
regelen die we kunnen treffen. Zo zouden we in 
bestekken en aanbestedingen kunnen opnemen 
dat indien er gegraven wordt in bermen waar 
narcissen staan, de bollen veilig worden gesteld. 
Ook kunnen we kijken of de zaden kunnen worden 
uitgezaaid.’ 

Herkenning
De wilde narcis onderscheidt zich van de trompet-
narcis door zijn kleur en bouw. De bloem van 
de wilde narcis staat meer naar de zijkant of de 
grond gericht. De bladeren zijn grijsgroen en 
ze hebben een tweekleurige bloem, waarvan 
alleen de trompet donkerder geel is. In de Floron 
Verspreidingsatlas staat de bloem te boek als  
zeldzame soort; hij komt met name voor in 
de regio Staphorst, het zuidelijkste puntje van 
Limburg en de kuststrook van Noord- en Zuid-
Holland. In het tweede geval gaat het volgens 
Poolman waarschijnlijk om een andere onder-
soort, die met name in berggebieden groeit.  
In de kuststrook zou de wilde narcis van oorsprong 
niet groeien: ‘Het gaat om planten die tijdens de 
“tulpenmanie” zijn aangeplant op buitenplaatsen/
havezaten van rijke kooplieden, net als vele andere 
bolgewassen.’
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De onaangekondigde controle is één van de 
instrumenten waarmee Groenkeur de kwaliteit van 
het geleverde product of de geleverde dienst in 
kaart brengt. Een onafhankelijke vakdeskundige 
maakt inzichtelijk of de ondernemer daadwerkelijk 
volgens de Groenkeur-richtlijnen werkt. Ook wordt 
gecontroleerd op de eisen die de opdrachtgever 
stelt. Naast beschrijving en uitvoering vallen het 
plantmateriaal en de herkomst van de geleverde 

producten onder de inspectie. Bijzondere aandacht 
krijgen de vaktechnische bekwaamheid en de inzet 
van personeel. Zowel opdrachtgevers als onderne-
mers zijn positief over het onverwachte toetsmo-
ment. In 2017 worden weer 50 bedrijven op deze 
wijze gecontroleerd, inclusief bedrijven met het 
bedrijfscertificaat ‘Dak- en Gevelbegroening’. 

Direct actie
Afwijkingen van de bestekbeschrijving waren aan-
leiding voor de beoordeling ‘matig’.  De onvoldoen-
de werd gegeven voor het onjuist uitvoeren van 
verkeersmaatregelen. De bedrijven hebben direct 
actie ondernomen. Bij een onvoldoende beoor-
deling ontvangt de certificerende instelling de 
rapportage en wordt deze als een officiële klacht 
beschouwd, waarna een reguliere audit volgt. 

Onafhankelijkheid telt
Groenkeur is het enige onafhankelijke keurmerk 
voor de groene sector. Stichting Groenkeur stelt 
zich tot doel de kwaliteit van het vakmanschap 
van de groenprofessionals te bevorderen. Een 
Groenkeur-certificaat verzekert dat de kwaliteit 
periodiek wordt gecontroleerd door een onafhan-
kelijke certificatie-instelling. Bedrijven die in het 
bezit zijn van een Groenkeur-certificaat tonen hier-
mee aan dat zij kwaliteit serieus nemen en dat zij 

voldoen aan de eisen die opdrachtgevers, profes-
sionals en stakeholders aan hen stellen. Voor meer 
info zie: www.groenkeur.nl.

Resultaten onaangekondigde controle 
stemmen positief

Stichting Groenkeur is tevreden over de eerste 

resultaten van de onaangekondigde controles. 

In totaal zijn 155 aspecten bij 50 bedrijven 

gecontroleerd. Dit leverde een score op van 85% 

goed tot zeer goed. In juni 2016 startte Groen-

keur met het laten controleren van projecten en 

producten door onafhankelijke, vakdeskundige 

beoordeellaars. Doel van deze steekproef is de 

Groenkeur-ondernemers ook naast de standaard 

jaarlijkse audit scherp te houden. Groenkeur 

zelf gebruikt de resultaten als input voor haar 

beoordelingsrichtlijnen.

ADVERTORIAL

Resultaten onaangekondigde controles 2016.

   onvoldoende matig  voldoende goed  zeer goed  totaal
Groenvoorzieningen  0  4  15  61  36  116
Boomverzorging  1  0  5  14  19  39
Totaal   1  4  20  75  55  155
   (1%)  (3%)  (13%)  (48%)  (35%)  (100%)
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Wisselbeplanting wordt nog te weinig gebruikt. Er wordt te veel vastgehouden aan het standaard perkgoed, terwijl er juist een zeer uitgebreid 

assortiment is om plantvakken en bakken een natuurlijker uitstraling te geven.

Auteur: Joyce Oomen

Perkplanten worden vaak geassocieerd met het 
tuinpad van oma. Keurige vlakjes kleur, keurig in 
lijn geplant en vooral heel erg saai. Als je dezelfde 
eenjarigen toepast in een wisselbeplanting, kun-
nen deze voor veel meer beleving zorgen. 
Wisselbeplanting is een groep veelkleurig een- en 
tweejarig perkgoed en kortlevende vaste planten. 
Deze groep planten kan eigenlijk overal worden 
toegepast. Wisselbeplanting zorgt direct na de 
aanplant voor kleur, wat een plantvak of bak met-

een visueel aantrekkelijk maakt. Parktuinen, land-
goederen, boomspiegels, rotondes, maar vooral 
ook de combinatie met andere plantgroepen 
maken de mogelijkheden van werken met wissel-
planten eindeloos.

Toepasbaarheid
Met deze plantgroep werken is dus veel eenvoudi-
ger en minder onderhoudsintensief dan gedacht. 
Door een juiste combinatie van planten kan een 

visueel aantrekkelijk beeld gecreëerd worden, 
dat redelijk onafhankelijk is van weersinvloeden. 
Dit maakt de aanplant veel minder kwetsbaar en 
onderhoudsvriendelijker. Het is wel essentieel 
om uit te gaan van een goed plan. Zorg voor een 
samenhangend en natuurlijk ogend geheel, waar-
bij planten elkaar versterken en zo mogelijk de 
seizoenen verlengen.

Wisselbeplanting kan eigenlijk 
overal toegepast worden
Wisselbeplanting: een lust of een last? 
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Voorjaar/zomer:
Zo kan een combinatie van voorjaarsbloeiers 
die in maart worden aangeplant zeker tot in juli 
prachtig ogen. Bellis, Myosotis, Viola, Anemone en 
Cheiranthus (Erysimum), bijvoorbeeld, kunnen in 
combinatie voor een vele maanden durende bloei 
zorgen. Dat zo’n aanplant ook geur en beweging 
teweegbrengt, maakt het alleen maar aantrekkelij-
ker. Begin wel tijdig met de voorbereidingen, om 
zeker te zijn van het juiste plantgoed. In september 
zicht hebben op je voorjaarsplannen geeft rust en 
zekerheid.

Zomer/najaar:
Hét seizoen als je aan de vele toepassingen van 
wisselplanten denkt! Aanplanten in mei met bloei, 
groei, kleur, geur en beweging, tot ver in de nazo-
mer. Bovendien kun je de seizoenen verlengen 
door van een plantcombinatie uit te gaan die ook 
een attractief najaarsbeeld geeft. Denk eens aan 
de toepassing van bijvoorbeeld een Toscaanse 
palmkool, of maak gebruik van Leonurus sibiricus 
met zijn prachtige wintersilhouet. De opbouw in 
lagen zorgt voor een betere vochtbalans (minder 
uitdroging van blootliggende grond) en werkt 
onkruidgroeidrukkend.
Het is raadzaam om het zomerplan in november 
inzichtelijk te hebben.

Najaar/winter:
Een lastiger periode als je praat over kleur in de 
border of bak. Maar ook hier is echt veel meer 
mogelijk dan gedacht. Zo zijn er de laatste jaren 
prachtige Calluna-variëteiten in de meest uiteen-
lopende kleuren op de markt gekomen. Deze 
planten kleuren een winter lang, omdat niet 
de bloem, maar het loof de kleur bepaalt. Mooi 
samen met bijvoorbeeld een brons getinte Carex 
en rode Brassica. Maar ook Calocephalus ‘Silver 
Frost’ is niet te missen, samen met (een bonte) 
tijm. Kleinbloemige violen geven extra kleur in het 
najaar en zorgen in het vroege voorjaar opnieuw 
voor een kleur-boost. Een kleine toevoeging van 
voorjaarsbloeiers als Bellis (madelief ) of Myosotis 
(vergeet-mij-niet) is vaak voldoende om de 
najaars-/winteraanplant tot aan de zomer aantrek-
kelijk te houden. Juni en juli zijn van belang om te 
plannen voor het najaar en de winterperiode.

Werkwijze
Voor een seizoen vol kleur, geur en vooral bewe-
ging in de aanplant is het raadzaam om te werken 
vanuit verschillende beplantingslagen. Zelf hante-
ren wij een methode van drie lagen. Deze vullen 
elkaar aan, versterken elkaar en zorgen voor een 
samenhangend, natuurlijk ogend geheel, waarbij 

de invloed van het weer beperkt blijft, omdat de 
planten hier verschillend op reageren. 
Bij de beplantingsontwerpen wordt steeds van de 
volgende drie niveaus uitgegaan. Deze lagen heb-
ben elk een eigen functie in het beplantingsplan. 
Planten dienen elkaar in bloei op te volgen, zodat 
de borders vrijwel het hele seizoen mooi zijn. De 
planten worden gemengd aangeplant, alsof ze van 
nature zo groeien. 

• De onder-/basislaag bestaat uit soorten, die na 
  aanplant de grond snel bedekken en zo onkruid-
  groei onderdrukken. Ze geven meteen na 
  aanplant een mooi beeld aan het beplantingsvak.
  Voorbeelden van basislaagplanten zijn: 
  Helichrysum petiolare, Dichondra ’Silver Falls’   
  (hangplanten, die dus ook op de bodem prima 
  dichtgroeien), Oxalis vulcanicola, Ipomoea batatas, 
  Solenostemon.

• De midden-/tussenlaag bestaat eveneens uit 
  planten die zekerheid geven. Ze groeien boven de 
  basislaag uit en geven body aan het plantvlak 
  door hun vaak opvallende bladeren. Het zijn 
  soorten die de border tot het eind toe dragen en 
  aanzicht geven. 
  Voorbeelden van tussenlaagplanten:
  Salvia farinacea, Salvia coccinea, Echium 
  plantagineum, Ocimum hybr., Agastache.

ACHTERGROND5 min. leestijd
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• De laatste laag, de zogenaamde toplaag, weeft 
  zich als het ware door de overige beplanting 
  heen, waardoor hij zorgt voor een mooie 
  overgang en samenhang. In de laatste laag zitten 
  vaak planten die verrassen en bovendien zorgen 
  voor hoogte in het plantvlak.
  Voorbeelden van bovenlaagplanten:
  Cleome spinosa, Nicotiana sylvestris, Leonitus   
  leonurus, Verbena bonariensis.

Een border kan niet zonder beweging. Daarom 
worden vaak siergrassen toegevoegd; zij zorgen 
samen met de hogere planten voor een natuurlijk 
bewegen in de wind.
Hierbij duurt de bloeiperiode van een plantvlak 
langer dan bij één soort beplanting, omdat de ver-
schillende soorten opeenvolgende bloeiperioden 

hebben. Gedurende het seizoen verandert de bor-
der dus, zonder dat er opnieuw aangeplant hoeft 
te worden. Het aantrekken van de vele vlinders en 
bijen bevordert de biodiversiteit en benadrukt het 
natuurlijke van de beplanting. 

Kostenbesparende manier van werken
Door te werken in bovengenoemde lagen, wordt 
onkruidgroei onderdrukt. Een nog efficiëntere 
aanpak, waarbij niet meer geschoffeld hoeft te 
worden, is werken met een speciaal ontwikkelde 
afdekkingslaag, ook wel medium genaamd.  
Zorg bovenal voor aanvang altijd voor een schone 
grondlaag. Het gebruik van medium of mulch 
zorgt voor de juiste vochtbalans en beperkt de 
onkruidgroei. In een opgebrachte minimale 
afstrooilaag van 10 cm worden de planten aange-

De planten vormen snel 

een gesloten laag, 

die opkomend onkruid 

onderdrukt
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plant; dieper liggende onkruidzaden worden zo 
niet aangewakkerd. Door toepassing van deze laag 
is minder watergift nodig.
In de basislaag worden plantsoorten gebruikt 
waarvan bekend is dat ze het ongeacht de weers-
omstandigheden altijd zullen doen. De planten 
vormen snel een gesloten laag, die opkomend 
onkruid onderdrukt. Door deze speciale beplan-
tingsmethode hoeft er niet geschoffeld te worden. 
Door planten rechtstreeks uit de tray, zo veel 
mogelijk zonder pot te gebruiken, wordt minder 
afval geproduceerd. Een snellere verwerking bij 
aanplant zorgt voor een arbeids- en milieubespa-
rende werkwijze. 

Groene specialisten
Eenjarigen vinden op dit moment dus nog maar 
beperkt hun weg in het openbaar groen en 

(particuliere) tuinen. De onbekendheid met de 
plantsoorten, het beperkt verkrijgbare assortiment, 
maar zeker ook de angst voor onderhoud leiden 
ertoe dat het gebruik van een- en tweejarigen te 
beperkt is. Juist  voor groene specialisten vormt 
deze plantgroep een mooie, waardevolle en onder-
scheidende aanvulling bij de aanleg van tuinen 
en plantsoenen. Vaste planten hebben tijd nodig 
om te groeien. Om deze tijd te overbruggen, is 
het goed mogelijk wisselplanten tussen de vaste 
beplanting op te nemen. Zo heeft men direct resul-
taat en kunnen de vaste planten zonder belemme-
ring de eerste jaren tot wasdom komen. Maar ook 
in bestaande borders met vaste aanplant kunnen 
een- en tweejarigen een welkome afwisseling zijn 
en de border net wat meer uitstraling en body 
geven. Ze kunnen een mooie combinatie met vaste 
planten vormen en een overloop in de seizoenen 

mogelijk maken, zodat er het gehele jaar een mooi 
samenspel in de border te zien is. 

Toepassing eetbare beplanting, functioneel en 
visueel aantrekkelijk
Eetbare beplanting past steeds meer bij het 
huidige tijdsbeeld. Zo is het mogelijk om kolen 
en kruiden te combineren met andere (eetbare) 
planten, wat visueel zeer aantrekkelijk is. Naast 
de visuele aantrekkelijkheid is eetbare beplanting 
natuurlijk ook functioneel. Van veel planten zijn de 
wortels, de knol, het blad of zelfs de bloemen eet-
baar. Het is op grote en op kleine schaal mogelijk 
om in tuin, border of bak met eetbare planten te 
combineren. Ook is het mogelijk om een volledig 
eetbare beplanting toe te passen. Let dan wel op 
dat de gebruikte planten ook voor dit doeleinde 
opgekweekt zijn. Dit is namelijk lang niet altijd het 
geval.  

Inspiratie en kennis
Wie openstaat voor een ondergewaardeerde 
plantengroep en zich inleest, zal zien dat wissel-
beplanting de zintuigen prikkelt. Laat je verrassen 
door de mogelijkheden en de vele extra’s die deze 
plantgroep kent. Ben je nieuwsgierig geworden 
en is je interesse gewekt, maar wil je jezelf eerst 
nog wat beter oriënteren? Dan is het wellicht een 
idee om eens een kijkje te komen nemen bij de 
speciaal ingerichte inspiratieborders van Blooming 
Business. Hier is een grote hoeveelheid soorten in 
verschillende combinaties te zien. 
Durf vooral te proberen! 

ACHTERGROND

Joyce Oomen
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‘Bollenasiel’ geeft afgedankte 
bloeiers tweede leven
Cliënten en begeleiders van het ‘bollenasiel’ van Hoeve Cronesteijn in Leiden voeren een nieuwe lading uitgebloeide bloembollen aan. Het loopt storm. 

Grote aantallen verdorde blauwe druifjes, narcissen en hyacinten worden door de inwoners van Leiden en omgeving afgeleverd en krijgen een tweede 

leven. Bij de dagbesteding van de Gemiva-SVG Groep werken mensen met een beperking. De cliënten nemen de zorg voor de tweedehands bollen op 

zich, verwijderen de verdorde bloemen en bewaren ze tijdelijk in bakken. Komend najaar worden de bollen opnieuw geplant in de eigen tuin en op 

andere plekken in de regio. Initiatiefnemer Margreeth van Dam: ‘Veel mensen gooien hun uitgebloeide bollen weg, maar dat is jammer. Bollen zijn duur-

zame planten en bloeien ieder voorjaar opnieuw! Elke bol is welkom, maar wel met blad. Daar halen bloembollen namelijk hun energie uit om opnieuw 

tot bloei te komen. Bollen zouden eigenlijk op veel meer plaatsen hergebruikt moeten worden, bijvoorbeeld in de eigen tuin. Maar ook buurttuinen of 

schooltuinen kunnen een asiel beginnen.’

Foto: KAVB
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Bamboe: supergras!
Bamboe heeft een wat wisselend imago. Enerzijds wordt er direct gedacht aan allerlei woekerende soorten die slechts met moeite te verwijderen zijn. 

Anderzijds heeft bamboe iets mystieks en roept het oosterse sferen op. In de praktijk ligt de waarheid in het midden. Indien aangeplant in een Vinexwijk 

of in een wijk met gerenoveerde sociale woningbouw, zijn de oosterse sferen vaak ver te zoeken. Verder woekert niet alle bamboe, en van de soorten die 

dat wel doen, woekert slechts een klein aantal zeer sterk. 

Auteur: Ronald Houtman
Foto’s: Plants and Pictures

Fargesia rufa
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Binnen de grote en veelzijdige familie van de 
grassen (Poaceae) is bamboe een van de onderfa-
milies (Bambusoideae). De planten wijken af van 
alle andere grassen doordat de stengels (deels) 
verhouten. Daardoor kan bamboe veel hoger 
groeien dan andere grassoorten. Verschillende in 
de lage landen gekweekte bamboesoorten kun-
nen een hoogte van meer dan vier meter bereiken. 
Recordhouder zijn echter de soorten van het 
geslacht Bambusa, die in de natuur meer dan 30 
meter hoog kunnen worden! Met recht supergras, 
dus.
Vanaf midden jaren 70 van de vorige eeuw steeg 
de populariteit sterk. De planten werden vooral 

in Nederland, België en Duitsland in grote aantal-
len gekweekt. Kennis over bamboe was nog niet 
algemeen verspreid en er werden nog weleens 
woekerende soorten verkocht als ‘polvormig’. Dit 
heeft destijds niet bijgedragen aan de goede naam 
van bamboe. Gelukkig waren er toen al verschil-
lende bedrijven die goede informatie en adviezen 
verspreidden. Deze pioniers zijn ook nu nog de 
specialisten op dit gebied, aangevuld met jongere 
bamboespecialisten. 

Bloei
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: 
het schrikbeeld van iedere gebruiker van bamboe 
is bloei. Versterkt door behoorlijk wat media-
aandacht is er verwarrende informatie over de 
bloei van bamboe verspreid. Feit is dat wanneer 
een bamboeplant bloeit, dit zeer veel kracht vergt 
van de plant, waardoor deze alle reserves zal moe-
ten aanspreken om te overleven. Iedere bamboe 
zal dus sterk achteruitgaan als hij gaat bloeien. 
Polvormig groeiende bamboes maken geen of 
slechts zeer korte wortelstokken, waardoor ze nau-
welijks reserves in de wortels kunnen opbouwen. 
Ze zullen dus vrijwel altijd sterven na de bloei. 
Bamboes die met wortelstokken groeien, hebben 
wel reserves en zullen de bloei overleven, maar 
ook deze planten kunnen een behoorlijke tik krij-
gen als ze gaan bloeien. 
Het bloeien van bamboe komt trouwens niet 
vaak voor. Over het algemeen bloeit bamboe 
slechts eens in de 80 tot 120 jaar. Wel stammen de 
verschillende soorten oorspronkelijk af van één 
plant, die ooit uit Azië werd ingevoerd. Hierdoor 
bloeien alle in Nederland aanwezige planten, die 
dus uiteindelijk afstammelingen zijn van deze ene 
introductie, binnen een relatief korte tijd. Ze zijn 
genetisch namelijk allemaal ongeveer even oud. 
Dit maakt de impact van bloeiende bamboe bedui-
dend groter. 
De eerste soort die in de aandacht kwam doordat 
ze ging bloeien, was Pseudosasa japonica, begin 
jaren 80 van de vorige eeuw. De kwekers- en hove-
nierswereld maakte op grote schaal kennis met de 
bloei van bamboe en de schrik was groot. Doordat 
deze soort met wortelstokken groeit, hebben veel 
planten het uiteindelijk wel overleefd. Vervolgens 
was het de beurt aan de veel populairdere Fargesia 
nitida (bloei voornamelijk tussen circa 1990 en 
2000) en Fargesia murieliae (bloei voornamelijk in 
1997 en 1998). Planten van deze soorten overleef-
den de bloei niet en de schade was aanzienlijk. 
Toch heeft het bloeien van deze soorten ook 
voordelen gehad. Kwekers konden namelijk zaden 
oogsten en voor een geheel nieuwe generatie 
bamboe zorgen. Daarbij werd meteen geselec-

teerd, waardoor er nu diverse cultivars met aan-
trekkelijke eigenschappen op de markt zijn.

Groeiwijze
Tijdens en vooral ook na de bloei van de bamboe is 
het dus belangrijk te weten of de plant polvormig 
of met wortelstokken groeit, maar nog belangrijker 
is het om dat te weten voor de toepassing van 
bamboe. De soorten en cultivars die met wortel-
stokken groeien, zullen immers op de plantplaats 
in toom gehouden moeten worden – tenzij het 
de bedoeling is dat ze gaan woekeren, natuurlijk. 
Hiervoor zijn allerlei bamboebarrières te koop. 
Deze zijn veelal gemaakt van HDPE, high density 
polyethylene, een zeer sterke kunststof. In het ver-
leden werd wel aanbevolen om de planten in een 
grote (specie)kuip te planten. Dit moet echter wor-
den afgeraden. Het plastic is te zacht en de wortel-
stok van de bamboe zal de wand van de kuip doen 
scheuren. Uiteraard kan een barrière ook bestaan 
uit beton of water. Toch heeft het toepassen van 
wortelstokvormende bamboe ook voordelen. Zo 
zijn de planten zeer geschikt om grotere vakken te 
vullen en ook op A-locaties, bijvoorbeeld in grote 
plantenbakken en dergelijke, kunnen ze zeer fraai 
zijn. 
De polvormig groeiende bamboe heeft, soms ten 
onrechte, een betere naam. Natuurlijk, de planten 
woekeren niet en blijven dus veel beter staan op 
de plaats waar ze zijn geplant. Dit maakt ze wel 
minder geschikt voor vakbeplanting en ze zullen 
dus vaker in groepen of als solitair worden toege-
past. Hoewel ze polvormig worden genoemd, vor-
men ook deze planten (zeer) korte wortelstokken, 
die daarmee de ‘pol’ vormen. Deze groep is bedui-
dend kleiner dan de groep met wortelstokken 
groeiende bamboe, maar een van de bekendste 
geslachten behoort hier wel toe: Fargesia.
 
Polvormig groeiende bamboe
Van deze groep wordt Fargesia veruit het meest 
gekweekt en toegepast. Fargesia kan goed worden 
toegepast als haag. De bekendste soorten zijn 
F. murieliae en F. nitida. Maar ook cultivars van F. 
robusta en hybriden tussen verschillende soorten 
zijn aan te bevelen. Met name dankzij de bloei van 
Fargesia is er een behoorlijke hoeveelheid goede 
cultivars ontstaan. De cultivars van F. murieliae zijn 
minder aan te bevelen; deze zijn minder groei-
krachtig en wat (ziekte)gevoeliger dan andere 
Fargesia. Maar cultivars van F. nitida, bijvoorbeeld 
‘Pillar’ en ‘Volcano’, zijn wel aan te bevelen. ‘Pillar’ 
groeit op jonge leeftijd vrij strak omhoog, maar 
zal later breder worden, met sierlijk overhangende 
halmen. Zowel ‘Pillar’ als ‘Volcano’ kan meer dan 
3 meter hoog worden en ongeveer even breed. 

SORTIMENT7 min. leestijd
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‘Volcano’ heeft frisgroen blad, wat leuk contrasteert 
met de dunne, donkerdere halmen. Ook een oude-
re cultivar als ‘Nymphenburg’ is aan te bevelen. 
Bij F. robusta is de cultivar ‘Campbell’ onbetwist de 
te kiezen plant. De plant groeit compact, is sterk 
en prima winterhard en kan moeiteloos een dichte 
haag vormen. Een zeer winterharde en eveneens 
niet al te hoog groeiende soort is F. rufa. Deze 
plant heeft behoorlijk overhangende halmen met 
glanzend groene bladeren. Hij is vooral geschikt 
voor brede hagen of in kleine groepen. 
Fargesia heeft ook een aantal hybriden, waarvan de 
ouders al dan niet bekend zijn. De relatief nieuwe 
‘Jiuzhaigou 1’ is een sterke, opgaand groeiende 
bamboe die een dichte struik vormt tot circa 3 
meter hoogte. De halmen hebben een roodachtige 
tint, wat vooral in de zon mooi opvalt. De ouders 

van deze uit China afkomstige hybride zijn niet 
bekend. Wel bekend is dat F. ‘Viking’ en F. ‘Winter 
Joy’ ontstonden uit kruisingen tussen F. murieliae 
en F. nitida. Qua sier- en gebruikswaarde zijn deze 
te vergelijken met o.a. ‘Volcano’. Naast Fargesia is 
Chusquea coleou de enige andere enigszins beken-
de polvormig groeiende bamboe. In tegenstelling 
tot alle andere bamboe in cultuur komt Chusquea 
niet uit Azië, maar uit het zuiden van Chili en het 
zuidwesten van Argentinië. Het is een forse, polvor-
mig groeiende bamboe die circa 4 meter hoog kan 
worden. De halmen zijn op de knopen steeds sterk 
vertakt, waardoor er allemaal kleine ‘bosjes’ kortere 
halmen lijken te groeien. Het blad is donkergroen 
en de winterhardheid is redelijk tot goed. 
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Phyllostachys aureosulcata 'Spectabilis'Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis'
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Hoge bamboe met wortelstokken
Er wordt hier bewust gekozen voor de omschrij-
ving ‘bamboe met wortelstokken’ en niet ‘woe-
kerende bamboe’. Er is namelijk een behoorlijk 
verschil in de mate van woekeren tussen de diverse 
soorten. Zo woekeren een aantal soorten van 
Phyllostachys niet erg sterk en groeien ze bijna 
polvormig. De meest in het oog springende soort 
is P. aureosulcata. Het is een hoog opgroeiende 

bamboe met stevige, dikke groene halmen, waar-
van het afgeplatte deel (de sulcus) geel is. Hij kan 
meer dan 6 meter hoog worden. Twee cultivars van 
deze soort, ‘Aureocaulis’ en ‘Spectabilis’, zijn rond-
uit spectaculaire planten. Bij ‘Aureocaulis’ zijn de 
halmen geheel donkergeel en bij ‘Spectabilis’ is de 
afgeplatte zijde van de halmen groen. De combi-
natie van de donkergele halmen met de frisgroene 
bladeren is erg fraai en gewild. De planten worden 

als solitair of als hoge haag toegepast. 
Een soort met een dichte groeiwijze is P. bissetii. 
Deze bamboe kan meer dan 5 meter hoog worden 
en heeft donkergroene bladeren, die later in het 
seizoen wat lichter kleuren. F. bissetii behoort tot 
de meest winterharde bamboes. 

Phyllostachys vivax is waarschijnlijk de soort die 
in Nederland het grootst kan worden. De halmen 
kunnen meer dan 10 meter hoog worden en een 
doorsnede van meer dan 6 cm hebben. Bij deze 
soort zijn de halmen lichtgroen. Bij de cultivar 
‘Aureocaulis’ zijn de halmen geel en soms groen 
gestreept. P. vivax is redelijk tot goed winterhard. 
De mooie P. nigra wordt vaak verkocht als winter-
harde bamboe in combinatie met P. aureosulcata 
‘Aureocaulis’ of ‘Spectabilis’. Helaas is P. nigra, met 
de bijna zwarte halmen, beduidend minder win-
terhard. De plant kan dan ook het beste beperkt 
worden toegepast, op meer beschutte locaties. De 
cultivar ‘Boryana’ heeft groene halmen die bruin 
gevlekt zijn. Het is wel aan te bevelen een wor-
telbegrenzer te gebruiken als Phyllostachys wordt 
toegepast.

Lagere bamboe met wortelstokken
Beduidend lager groeiend, maar ook aanzien-
lijk sterker woekerend zijn de lager groeiende 
Hibanobambusa, Pleioblastus, Sasa en Shibataea. 
De bekendste hiervan, Pleioblastus, vormt over het 
algemeen vrij lage planten, gewoonlijk tussen 1 en 
2 meter hoogte en beduidend breder. Met dunne 
halmen worden dichte, bossige planten gevormd. 
Naast de groenbladige P. chino zijn er verschillende 
fraaie bontbladige vormen. ‘Elegantissimus’ heeft 
groene bladeren die wit gestreept zijn. Bij ‘Tsuboi’ 
zijn de bladeren eveneens wit gestreept, maar hier 
is de verhouding groen/wit ongeveer fiftyfifty. Dit 
geeft ‘Tsuboi’ een veel lichtere en frissere uitstra-
ling. P. auricomus heeft sterk geel gestreept blad. 
Deze plant is ideaal om te gebruiken op plaatsen 
die wat meer uitgelicht moeten worden en waar 
woekeren geen probleem is.
Sasa heeft de naam sterk te woekeren. En dat 
doen ze dus ook. Toch hebben deze grootbladige 
bamboes hun charme. Ook deze worden niet veel 
hoger dan een meter of 2 en kunnen een tropische 
uitstraling aan een opplant geven. S. kurilensis is 
de aan te bevelen soort. Het donkergroene blad 
glanst mooi en de plant is zeer winterhard. 
Hibanobambusa tranquillans groeit eveneens uit 
tot ruim 2 meter hoogte. De vrij lange, smalle 
bladeren maken deze bamboe erg sierlijk. De 
donkergroene bladeren van de cultivar ‘Shiroshima’ 
zijn roomkleurig gestreept.  Met een uiteindelijke 
hoogte van circa 1,5 meter is Shibataea kumasasa 
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Bloei van Fargesia nitida.

Fargesia 'Winter Joy'
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een van de laagste van allemaal. Het opvallendste 
kenmerk van deze soort is het relatief korte en 
brede blad. Hierdoor is de plant goed te combine-
ren met meer fijnbladige planten. Bij toepassing 
van deze lager blijvende bamboe met wortelstok-

ken is het noodzakelijk een wortelbegrenzer te 
plaatsen. Dit voorkomt later veel problemen, want 
het aanplanten van een bamboe is veel gemakke-
lijker dan het weghalen van woekerende bamboe. 

Toepassing
Bamboe is veelzijdig. Met name de polvormig 
groeiende soorten en cultivars zijn geschikt om als 
(brede) haag toe te passen. Dit kan een welkome 
afwisseling zijn, om eens iets anders dan haagco-
niferen of (haag)beuken te gebruiken. Het groen-
blijvende karakter van bamboe is daarbij een voor-
deel. Dezelfde polvormig groeiende bamboe kan 
ook prima in (kleine) groepen of als solitair worden 
gebruikt. In dergelijke toepassingen komen de sier-
lijk overhangende halmen van diverse soorten en 
cultivars fraai tot hun recht. 
De wortelstokvormende soorten en cultivars zijn 
iets minder geschikt om als haag toe te passen, 
hoewel de planten door het gebruik van wortelbe-
grenzers prima in toom gehouden kunnen worden. 
De hoger groeiende soorten en cultivars kunnen 
zeer fraai als solitair of in groepen worden toege-
past. Ze passen goed in tuinontwerpen die onder 
moderne architectuur ontworpen gebouwen moe-
ten ondersteunen. De verschillende cultivars bie-
den voldoende keuze in kleuren van de halmen en 
loof. De lagere soorten en cultivars zijn bij uitstek 
vakbeplanters. Ook hier geldt dat de planten met 
wortelbegrenzers goed in toom te houden zijn en 
zelfs als haag toe te passen zijn. 
Bamboe houdt over het algemeen van voedzame, 
goed doorlatende grond. De meeste soorten en 
cultivars groeien prima in de zon en halfschaduw; 
diverse gedijen ook goed in de schaduw. Dit zijn 
o.a. Chusquea coleou, Fargesia robusta, Sasa kurilen-
sis en Shibataea kumasasa. 
Bamboe is dus veelzijdig, niet al te moeilijk in 
gebruik en heeft een hoge sier- en vooral bele-
vingswaarde. De ‘nadelen’ berusten vaak op angst 
voor het woekeren en zijn relatief eenvoudig met 
wortelbegrenzers te voorkomen. Bamboe is dus 
met recht supergras!

Phyllostachys nigra 'Boryana'

Shibataea kumasasa Ronald Houtman

Pleioblastus chino 'Tsuboi’
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De Spikkel inspireert tot speel-
plekken die ertoe doen
Einde van de saaie speelplek

De kinderen zijn er snel uit: ‘Nee joh, dit is echt een plek voor ukkies.’ Met een groepje basisschoolkinderen wandel ik door hun woonwijk. Ze laten mij 

zien waar ze spelen, hutten bouwen, welke speelplekken ze de leukste vinden en welke de minst leuke. Ze laten mij een redelijk nieuwe speelplek zien, 

waarschijnlijk met bewonersinspraak aangelegd. Deze heeft naar schatting 30.000 euro aan speeltoestellen, ondergronden en hekwerken gekost, maar 

het is wel de saaiste speelplek.

Auteur: Johan Oost (OBB Ingenieurs)

OBB speelruimtespecialisten wil met De Spikkel 
inspireren om uitdagende(r) speelplekken te 
realiseren. De Spikkel is niet zozeer bedoeld om 
plekken af te keuren, maar wil ontwerpers en 
beoordelaars van ontwerpen (zowel ouders als 
professionals) helpen om te bereiken waar het 
eigenlijk om te doen is: speelplekken maken die 
echte speelwaarde hebben en die kinderen prik-
kelen om steeds weer terug te komen. 

Een goed bedoeld weiland met speeltoestellen
Toch zijn saaie speelplekken niet alleen van de 
afgelopen jaren. Al meer dan 20 jaar wandelt OBB 

met kinderen van 8 tot 12 jaar door woonwijken 
van dorpen en steden en in al die jaren is saaiheid 
de meest gehoorde opmerking. Speelplekken wor-
den nog steeds door volwassenen, voor volwas-
senen aangelegd. ‘Er moet dan voor alle leeftijden 
van 3 tot 11 jaar iets zijn, maar daardoor is het juist 
net niets; een huisje, een klimtoestel met glijbaan en 
duikelrek, het liefst met een hek en een haagje erom-
heen. Eigenlijk een weiland met speeltoestellen.’

Maar als je aan volwassenen vraagt waar zij speel-
den toen ze tien jaar waren, volgen er verhalen 
over hutten bouwen, kikkervisjes vangen en op 

een zelfgebouwde skelter van een heuvel af racen. 
We zouden onze kinderen toch ook zulke herinne-
ringen gunnen en speelplekken moeten maken die 
daarvoor zorgen!

Dan hebben we het nog niet eens over de keuze 
voor onderhoudsarme toestellen, die bij voorkeur 
zo laag zijn dat er geen valondergrond nodig is. 
Hoe kun je met een speeltoestel van 1,50 meter 
hoog kriebels in de buik bij avontuurlijk ingestelde 
meiden en jongens verwachten?
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Terug naar de kriebels in de buik
Als ontwerper of beheerder wil je op woensdag-
middag een speelplek vol spelende kinderen 
zien. Thuis is vaak al zo veel speelgoed, dat een 
speelplek wel echt iets leuks moet bieden om kin-
deren letterlijk over de drempel te trekken. Vooral 
kinderen ouder dan acht jaar willen kriebels in hun 
buik voelen als ze hoog klimmen of hard glijden. 
Ze hebben ruimte nodig voor intensief balspel of 
om een spannende hut te bouwen in de bosjes. Dit 
zijn moeilijke criteria om aan een ontwerper voor 

te leggen of een aanbesteding op te gunnen. OBB 
heeft jarenlange ervaring met het ontwerpen van 
speellandschappen en wil die kennis graag delen. 
Daarom is De Spikkel ontwikkeld. De Spikkel toetst 
een speelplek zodat vóór de aanleg al duidelijk is 
of er wel genoeg verschillende speelmogelijkhe-
den zijn. De Spikkel geeft criteria voor variatie in 
omgeving, inrichting, spelmogelijkheden en uitda-
ging; dit alles omschreven vanuit de ogen van de 
doelgroep, het kind.

Met bijvoorbeeld de vraag ‘Is er ruimte voor ver-
schillende speeltypes?’ wordt ruimte geclaimd voor 
de doelgroepen schouwer, rauwer, bouwer en dou-
wer. Is er voor elk wat wils in het nieuwe ontwerp? 
In De Spikkel worden in diverse domeinen vragen 
gesteld om snel tot een evenwichtig overzicht te 
komen. Met de uitkomsten kan een beheerder of 
ontwerper beter voorbereid tot een plan van aan-
pak komen. 

Een wordcloud inspireert de gebruikers om te 
kijken of alle speel- en verblijfmogelijkheden 
zijn meegenomen in de analyse. Met De Spikkel 
wordt voorkomen dat er eenzijdig speeltoestel-
len worden geplaatst, zonder dat rekening wordt 
gehouden met de wensen van de gebruikers en de 
omgeving.

Vier versies om tot een speellandschap te komen
Er is een Spikkel voor een centrale speelplek, voor 
een steunplek, voor een informele speelplek en 

voor een bovenwijkse speelplek. De vragen zijn 
hetzelfde, maar voor elk doel kan er een andere 
score uit komen.  

Door een gevarieerd bestaand landschap als uit-
gangspunt te nemen, groeit het aantal speelmo-
gelijkheden explosief: een kaal gazon zonder spe-
cifieke inrichting kan een plek zijn om te vliegeren, 
een sneeuwpop te bouwen, madeliefjes te pluk-
ken, een buurtbarbecue te houden of toch (met 
twee jassen als goal) te voetballen. Door de toe-
voeging van nog een hoogteverschil kun je er ook 
nog sleeën, je verstoppen en in plassen stampen. 
Leg het tegelplateau nu eens expres aan met een 
‘verzakking’, zodat het regenwater er blijft staan, of 

Speelplekken worden nog 

steeds door volwassenen, 

voor volwassenen 

aangelegd

Door een gevarieerd 

bestaand landschap als 

uitgangspunt te nemen, 

groeit het aantal speel-

mogelijkheden explosief
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ACHTERGROND

leg het aan met verschillende kleuren tegels – al 
dan niet met een patroon of ontwerp.

Walk the talk
De Spikkel, inclusief instructievideo met uitleg, is 
voor ontwerpers, gemeenten, opdrachtgevers en 
leveranciers gratis te downloaden via www.obb-
ingenieurs.nl/spikkel. Daarnaast biedt OBB aan om 
gratis en vrijblijvend (concept)speelruimteontwer-
pen te toetsen, die ingezonden kunnen worden 
via spikkel@obb-ingenieurs.nl. U ontvangt dan niet 

alleen een beoordeling van de speelplek, maar 
we geven ook tips waarmee u de speelplek leuker 
kunt maken. 
De Spikkel wordt ook op netwerkbijeenkomsten 
van gemeenten gepresenteerd. Wilt u zelf ook een 
netwerkbijeenkomst organiseren, neem dan con-
tact op via spikkel@obb-ingenieurs.nl. Want ieder 
kind heeft recht op een uitdagende speelplek!

DE inZET bij gEMEEnTElijkE nETwErkbijEEnkoMsTEn
De Spikkel komt niet zomaar uit de lucht vallen. Naast natuurlijke onderbouwing vanuit de literatuur 
en de kennis en ervaring van OBB speelruimtespecialisten is De Spikkel getest door deskundigen 
tijdens netwerkbijeenkomsten in Zoetermeer en Ermelo, door hoveniers tijdens de Groendag Hoorn, 
maar ook – en dat is misschien wel het leukste – door bewoners tijdens het uitvoeringstraject in 
Barneveld.

Quotes van enkele gebruikers in de evaluatie van de netwerkbijeenkomst:
‘Ik kan denk ik al niet meer zonder’
‘De scoretabel ga ik gebruiken’
‘Beter inzicht m.b.t. de speelbehoefte kinderen’
‘Anders kijken naar speelplekken, nog meer vanuit het kind’
‘Het ontwerpen en beoordelen van een speelplek is niet gemakkelijk en gebeurde waarschijnlijk ook 
niet goed. De Spikkel geeft hier handvatten voor die in eerste instantie goed toepasbaar lijken. De 
eisen moeten bij het ontwerp natuurlijk wel bij de ontwerper bekend zijn.’ 

Johan Oost

4 min. leestijd

be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6636
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Hoe krijgen we de burger 
betrokken? 
Helm Verhees, wethouder Deurne: ‘Zonder ondernemers kan het eigenlijk niet’

Een interessant en vooral generiek probleem: hoe houd en krijg je als gemeente de burger betrokken, met de kennis dat je fors hebt moeten bezuinigen 

op beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het groen? Een interview met Helm Verhees, wethouder van de gemeente Deurne. 

Auteur: Hein van Iersel 

Het is veel geld, maar Deurne is zeker niet excep-
tioneel. Op een begroting van 5 miljoen voor 
onderhoud van de openbare ruimte heeft de 
gemeente Deurne de laatste jaren ongeveer 1 mil-
joen ingeleverd. Dat is onder andere gebeurd door 
de onderhoudsniveaus terug te brengen. Een deel 
van die bezuinigingen waren overigens ook leer-
geld. Zo wordt inmiddels weer extra geïnvesteerd 
in het beheer van onkruid op verhardingen en 
fiets- en voetpaden om een en ander beheersbaar 
te houden. 

Helm Verhees mag, net als alle wethouders in deze 
rubriek Op de Fiets, zelf zijn route uitstippelen en 
zelf bepalen welke objecten we gaan bekijken. 
Daar heeft de wethouder een duidelijke visie bij. 
Natuurlijk kiest hij de objecten waarmee hij heeft 
kunnen scoren. Dat is logisch; ook wethouders zijn 
mensen. Het belangrijkste fietsdoel is de ontwik-
keling van een nieuwbouwproject, direct bij het 
station. Nieuwbouw trekt inmiddels overal weer 
aan, zeker projecten bij treinstations. Dergelijke 
projecten zijn overal goed verkoopbaar en dat 
geldt dus ook voor Deurne. Deurne mag dan niet 
in het drukste deel van Nederland liggen, ook hier 
ontstaat steeds meer overlast door files. Mensen 
die aan het begin van hun carrière staan, antici-
peren daarop door een huis te kiezen dat dicht bij 
een station ligt. Zuidelijk van de spoorzone bij het 
station worden nu door AM Wonen ruim 50 huizen 
gebouwd, maar Verhees fietst direct door naar 
de andere kant van het spoor, waar de volgende 
uitbreiding alweer gepland staat. De wethouder is 
bijzonder trots op de noordzijde van het station, 
waar een oud parkeerterrein is omgebouwd tot 
een parkje met wat parkeermogelijkheden. Dit 
parkje moet het centrum worden van een nieuw 
bouwproject. Rondom dit nieuwe parkje ligt een 

aantal wat vervallen complexen, onder andere 
een oud hotel. De gemeente heeft deze projecten 
verkocht. Niet gewoon aan de hoogste bieder, 
maar aan een ontwikkelaar, die daar een goed plan 
bij moest presenteren. Deze ontwikkelvisie sluit 
goed aan bij wat Verhees later in het interview zal 
zeggen: ‘Ondernemers heb je eigenlijk altijd nodig.’ 
Impliciet zegt Verhees daarmee dat de gemeente 
het niet allemaal zelf kan, maar wel duidelijk moet 
sturen. 

spelen
Twee andere projecten waar Verhees mij naar 
toebrengt, zijn een paar kleine speeltuintjes. Ook 
dat is niet toevallig en laat iets zien over de nieuwe 
manier waarop gemeentes samenwerken met de 
burger. De gemeente heeft zich bij de ontwik-
keling van het eerste speeltuintje vooral afzijdig 
gehouden. Verhees: ‘Buurtbewoners bij het Sint 
Willibrordusplantsoen kwamen op mij af en meld-
den dat ze iets wilden doen op deze plek. Wij 
hebben toen wat geld beschikbaar gesteld, maar 
de bewoners hebben vervolgens alles zelf gedaan. 
Onze dienst heeft over de schouder van de bewo-
ners meegekeken of alles binnen de normen en 
regelgeving lag.’ De gemeente Deurne is overigens 
wel verantwoordelijk voor het onderhoud en het 
keuren van de toestellen, maar het opvragen van 
offertes en de aanleg zijn door bewoners gedaan. 
Verder is een deel van het geld opgebracht via 
sponsoring. Verhees, bijna verbaasd maar ook trots: 
‘Ze hebben mij dan wel weer gevraagd om het 
speeltuintje officieel te openen.’

Bij het tweede speeltuintje waar we waarschijnlijk 
niet toevallig langs fietsen, kwam het initiatief 
ook uit de kringen van de bewoners. Tijdens een 
bezoek aan een nieuwbouwwijk, de Rijtse Vennen, 

werd Verhees aangesproken door een menneke 
– zoals Verhees dat uitdrukt – die meneer de wet-
houder vroeg waarom er in zijn wijk niets voor 
kinderen was. Verhees: ‘Ik heb toen aan mijn dienst 
gevraagd of er op de gemeentewerf wellicht nog 
wat oude toestellen lagen en zo is het balletje gaan 
rollen.’  Het speeltuintje is overigens gerealiseerd 
zonder oude toestellen van de gemeentewerf. 
Verhees: ‘Wat we hier ook gedaan hebben, is onze 
eigen dienst inzetten om de grond met de machi-
nes een keer goed om te zetten.’ Verhees geeft het 
voorbeeld om duidelijk te maken dat dingen in 
Deurne niet altijd ingewikkeld hoeven te zijn. 

De Peel 
Bij Deurne begint de grens. Ooit begon achter 
Deurne het bijna ontoegankelijke moerasgebied 
de Peel. De Peel is allang geen donker en gevaar-
lijk moerasgebied meer, maar een gebied waar 
intensieve veeteelt in aanraking en soms ook in 
conflict komt met toerisme en natuur. Wethouder 
Helm Verhees probeert dat proces onder controle 
te houden, maar probeert vooral praktisch te 

INTERVIEW4 min. leestijd

Ik wil een band houden, 

maar evengoed mijn doel 

bereiken
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INTERVIEW

blijven. De natuur op slot zetten hoeft voor hem 
sowieso niet. En als hij het op mild ironische toon 
over ‘onze natuurvrienden’ heeft, doelt hij duidelijk 
op de natuurbeherende organisaties, die op hun 
terreinen wat meer plaats zouden kunnen maken 
voor de burgers van Deurne en natuurlijk ook voor 
toeristen. Verhees: ‘Het gaat niet om crossen met 
een allterrainjeep door Nationaal Park De Peel, 
maar om kleinschalige vormen van recreatie, die 
voor weinig overlast zorgen voor het park.’ Verhees 
is het er overigens mee eens dat een aantal gebie-
den in het park verboden moeten blijven voor 

bezoekers, maar over het algemeen zou er meer 
kunnen in het park. Bijvoorbeeld fluisterbootjes, 
waarmee je door het natuurterrein kunt varen, of 
betere fietsroutes. Zo is er een plan om een oud 
spoorlijntje, dat vroeger gebruikt werd om veen uit 
het gebied te transporteren, in te zetten als fiets-
route, maar echt hard gaan deze ontwikkelingen 
niet. Verhees over zijn relatie met deze natuuror-
ganisaties: ‘Ik wil een band houden, maar tegelijk 
mijn doel bereiken.’

beleving 
De Peel is op dit moment een van de toeristische 
parels in de kroon van Deurne, maar tegelijk ook te 
weinig ontwikkeld. Verhees is de eerste om dat toe 
te geven. ‘In een halve dag heb je het wel gezien, 
terwijl er met de opzet van extra fietspaden en 
mogelijkheden om te varen zo veel meer mogelijk 
zou zijn.’ 

Belangrijk in dat proces zijn de lokale onderne-
mers. Mensen die een bed & breakfast of restau-
rant beginnen in het gebied, zorgen als vanzelf 
dat er druk ontstaat op de politiek en het bestuur 
om dingen te ontwikkelen. Verhees legt het uit 
op zijn eigen manier, die verraadt dat hijzelf uit 
het gebied komt en een agrarische achtergrond 

heeft: ‘Ze trekken hard aan de ketting.’ Een goed 
voorbeeld daarvan zijn de ondernemers achter 
het Toon Kortooms-museum. Kortooms is een 
lokale beroemdheid en auteur van een aantal 
streekromans, zoals ‘Beekman en Beekman’ en 
‘Help! De dokter verzuipt’, die vroeger veel gelezen 
werden. De ondernemers hebben het huis waar 
Kortooms ooit heeft gewoond omgebouwd tot 
een toeristische trekpleister. Kortooms is overigens 
niet de enige schrijver die Deurne kan inzetten om 
toeristen te trekken. Ook Antoon Coolen wordt in 
Deurne nog tentoongesteld in een lokaal museum.

Ze hebben mij dan wel 

weer gevraagd 

om het speeltuintje 

officieel te openen
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Overtreden, nalaten, prioriteiten, 
gedogen, handhaven

Monumentale bomen illegaal en zonder om-

gevingsvergunning geveld. … Tja, altijd weer 

een zure toestand, illegaal handelen in strijd 

met wet- en regelgeving. op mijn bomenbureau 

komt dan de vraag binnen: kunnen wij daar als 

gemeente iets mee? Dat is wel een begrijpelijke 

vraag. of toch niet? want de eerste vraag hoort 

niet te zijn: kunnen wij de overtreder aanpak-

ken (handhaving inzetten), maar: kunnen wij de 

illegale toestand legaliseren? Handhaving kan 

zijn: het opleggen van een herstelsanctie.

Auteur: mr. A.V.K. Goudzwaard

Handhaving
Handhaving is niet populair. Het bevoegd gezag 
heeft weliswaar de keuze om wel of niet tot hand-
having over te gaan, maar in de rechtspraak is 
een beginselplicht tot handhaving geformuleerd. 
Handhaving is dus het uitgangspunt; daar kan een 
bestuursorgaan slechts in bijzondere gevallen van 
afzien. Een vastgestelde regel moet namelijk nage-
leefd worden. Er zijn twee uitzonderingen voor het 
afzien van handhaving: er is concreet zicht op lega-
lisatie, of het handhavend optreden is onevenredig 
in verhouding tot de daarmee te dienen belangen. 
Dat concrete zicht op legalisatie is er niet, als het 
bevoegd gezag niet bereid is een omgevingsver-

gunning te verlenen. Dat er een aanvraag voor 
een omgevingsvergunning moet zijn ingediend, is 
geen voorwaarde om te kunnen oordelen over dat 
zicht op legalisatie. Ook voordat er een aanvraag 
ligt, kan het bevoegd gezag al oordelen dat er con-
creet zicht op legalisatie is.  

Onevenredigheid van maatregelen kan zelfs aan 
de orde zijn als sprake is van een niet geringe 
overtreding. Ter illustratie: moet een groot deel van 
een woning worden afgebroken omdat er sprake 
is van overtreding van een bestemmingsplan, dan 
is dat mogelijk een onevenredige maatregel en 
kan van handhaving worden afgezien. Zo zal een 

herstelsanctie van illegaal gevelde bomen in even-
redigheid moeten zijn met de te dienen belangen. 
Dat betekent dat de opgelegde sanctie gemo-
tiveerd moet worden met – onder andere – het 
belang dat de bomen dienden. 

beleid
In mijn praktijk gaat het bij handhaving natuurlijk 
het meeste om illegale velling van beschermde 
bomen. Vanaf de gemeentelijke werkvloer komt 
dan de verzuchting: ‘Ja, maar de afdeling handha-
ving wil er niets mee doen.’ Het is bijzonder zuur 
als dan monumentale bomen verdwijnen zonder 
dat daar een sanctie op volgt. Het is natuurlijk 
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JURIDISCH7 min. leestijd

niet aan een afdeling van een gemeente om te 
bepalen of er gehandhaafd wordt; het vaststel-
len van de handhavingsbeleidsregel is toch echt 
een taak van het bevoegde bestuursorgaan. Dat 
is het orgaan dat ook bevoegd is om te beslissen 
over een aanvraag voor een omgevingsvergun-
ning. Bij velling is dat in de meeste gevallen het 
college van B & W. Het is dus zaak dat het college 
ook voor de handhaving beleidsregels ontwikkelt. 
Hoe moeten die er dan uitzien? Want luisteren wij 
naar ‘de werkvloer’, dan zou het zijn: niets doen. In 
dat geval hoort echter de pendant in werking te 
treden, namelijk legalisatie door afgifte van een 
omgevingsvergunning, met daaraan gekoppeld 
een herplantplicht en de mogelijkheid tot bezwaar 
voor belanghebbenden.  

Het bevoegd gezag mag trouwens prioriteiten stel-
len in zijn handhavingsbeleidsregels. Die mogen er 
echter niet zo uitzien dat in het geheel van hand-
having van overtredingen wordt afgezien. Wel mag 
het toezicht op bepaalde overtredingen een lage 
prioriteit krijgen. De reden hiertoe kan zijn, dat er 
maar een beperkte handhavingscapaciteit is. Het 
bevoegd gezag mag dus wel kaders in zijn beleid 
stellen, bijvoorbeeld dat er bij lichte overtredin-
gen slechts een beoordeling van de noodzaak tot 
handhaving wordt gedaan naar aanleiding van een 
klacht of een verzoek van een belang-
hebbende. Ligt er een dergelijk verzoek, dan kan 
het bevoegd gezag het verzoek niet zomaar afwij-
zen onder verwijzing naar dit prioriteitenbeleid. De 
ontbrekende prioriteit is namelijk niet een ‘bijzon-
dere omstandigheid’ zoals de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State (ABRvS) dat 
bedoelt. In zijn beleid mag het bevoegd gezag wel 
stellen dat eerst tot waarschuwing wordt overge-
gaan alvorens een herstelsanctie wordt opgelegd. 
Een stappenplan in het kader van handhaving is 
geoorloofd. In afwijking van zijn prioriteringsbeleid 
mag het bevoegd gezag trouwens toch nog over-
gaan tot handhaving. Dit is dan niet strijdig met 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
Bij een handhavingsverzoek horen ook de belan-
gen van de aanvrager van het verzoek te worden 
betrokken. Die belangen moet het bestuursorgaan 
meenemen in zijn beoordeling. Ook het individu-
ele belang van de overtreder hoort echter bij de 
beoordeling. 

gedogen
Handhaving kan omzeild worden door te gedo-
gen. Ik bespreek dit ‘gedogen’ niet zozeer met 
betrekking tot bomen, maar in zijn algemeenheid. 
Gedogen dat een boom zonder omgevingsvergun-
ning is geveld, is namelijk niet een aannemelijke 

situatie. Gedogen kan door middel van een schrif-
telijk gedoogbesluit. De afgifte van een gedoog-
besluit geeft voor belanghebbenden recht op 
bezwaar en beroep bij de rechter. Tegen weigering 
tot gedogen is geen bezwaar en beroep mogelijk. 
Is de verkrijger het met de voorwaarden of reik-
wijdte van een afgegeven gedoogbesluit niet eens, 
dan heeft hij geen recht op bezwaar en beroep. De 
bestuursrechter ziet de voorwaarden of reikwijdte 
namelijk als een (beperkte) vorm van weigering 
tot afgifte van een gedoogbesluit, en daar is geen 
beroep tegen mogelijk. Ondanks de afgifte van een 
gedoogbesluit mag het bevoegd gezag overigens 
optreden tegen de illegale situatie. Een gedoog-
besluit is dus zeker niet iets om op te vertrouwen. 
Tegen intrekking staat geen bezwaar en beroep 
open, behalve in bijzondere omstandigheden. Die 
kunnen er zijn indien de belanghebbende slechts 
bij de rechter terecht kan indien hij een overtre-
ding begaat. Tegen het op de overtreding volgen-
de handhavingsbesluit heeft hij namelijk wel recht 
op bezwaar en beroep. Overtreding uitlokken kan 
echter een te bezwarende route zijn. 

Nog een bijzonderheid over handhaving: niet 
handhaven kan tot schadeplichtigheid van de 
betrokken overheidsinstantie leiden. Achterover 
leunen kan dus not done zijn. In een uitspraak 
van het Hof ’s-Gravenhage van 22 maart 2011 
(ECLI:NL:GHSGR:2011:BP8578, brand bij een milieu-
inrichting) wordt zelfs de instantie (betrokken 
omgevingsdienst) die niet het bevoegd gezag was 
tot het opleggen van een herstelsanctie, aanspra-
kelijk gehouden voor de schade. Kortom, ook de 
toezichthoudende diensten horen hun adviserings-
plichten serieus te nemen.  

wie o wie? 
Soms wordt niet zomaar een overtreding 
gepleegd, maar een voorschrift aan een omge-
vingsvergunning niet nageleefd1. Dan is het ver-
volgens de vraag wie nalatig is. In een uitspraak 
van de ABRvS gaat het om een voorschrift aan een 
omgevingsvergunning tot aanleg van een houtwal. 
Een belanghebbende verzoekt tot handhavend 
optreden nu deze aanleg uitblijft. Kwestie: bij 
besluit van 3 september 2009 heeft het college 
aan de vergunninghouder ontheffing van het 
bestemmingsplan en een lichte bouwvergun-
ning verleend, voor het plaatsen van een hekwerk 
op zijn perceel. Na bezwaar laat het college de 
bouwvergunning in stand, maar geeft daarbij 
het voorschrift dat aan drie zijden om het terrein 
een houtwal moet worden aangelegd en in stand 
moet blijven. Met dat voorschrift zal zijn kwekerij 
grotendeels aan het zicht zijn onttrokken. Op 

nalaten staat een fikse dwangsom van € 30.000. 
Maar wie is degene die nalaat en dus overtreedt? 
In deze kwestie was een natuurlijk persoon (ver-
gunninghouder A) en de eigenaar van het bedrijf 
(B) betrokken. Het bevoegd gezag legt de last 
onder dwangsom tot aanleg op aan beiden. Maar 
is dat terecht? In artikel 5:1 lid 2 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) wordt onder overtreder 
verstaan: degene die de overtreding pleegt of 
medepleegt. Op grond van artikel 2.25 lid 1 van 
de Wet algemene bepalingen (Wabo) geldt een 
omgevingsvergunning voor een ieder die hem 
uitvoert. Volgens de memorie van toelichting is de 
omgevingsvergunning een zaaksgebonden ver-
gunning. De vergunninghouder is dus niet degene 
aan wie de vergunning ooit is verleend, maar 
degene die het project uitvoert waarop de vergun-
ning betrekking heeft. En dat is weer degene die 
voor de uitvoering verantwoordelijk is: de eigenaar 
of opdrachtgever. De vergunninghouder kan uit 
meerdere rechtspersonen bestaan. Het bevoegd 
gezag had hier dus terecht vergunninghouder A én 
eigenaar B aangeschreven. Maar… in deze kwestie 
is noch A noch B vergunninghouder. De natuurlijke 
persoon A was namelijk geen eigenaar ten tijde 
van de aanschrijving van de last onder dwangsom. 
De eigenaar was de rechtspersoon: het bedrijf van 
A. Weliswaar had de natuurlijke persoon A 50% 
van de aandelen van de vennootschap die de 
gronden exploiteerde, maar dat maakte hem niet 
tot eigenaar of opdrachtgever voor de uitvoer van 
het project. Eigenaar B had niets van doen met de 
exploitatie van de kwekerij. Kortom, jammer van 
de dwangsom. Kijk trouwens eens in de gemid-

Zo zal een herstelsanctie van 

illegaal gevelde bomen in 

evenredigheid moeten zijn 

met de te dienen belangen

1 Bron: ABRvS 27 mei 2016 ECLI:NL:RVS:2015:1667
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delde APV. Daar staat in veel gevallen dat de ver-
gunning of ontheffing juist persoonsgebonden is. 
In dat geval rust de uitvoer van de omgevingsver-
gunning dus niet op anderen dan de houder van 
de vergunning. Op zich is er dan weer de vraag of 
dit niet in strijd is met de bepalingen in de Wabo, 
waar in beginsel uit volgt dat een omgevingsver-
gunning niet aan een eigenaar verbonden is, maar 
aan de ‘zaak’. 

Gronden laten gebruiken door een derde kan grote 
gevolgen hebben.2 Is een eigenaar die zijn gron-
den laat gebruiken door een derde aan te merken 
als overtreder, indien de gebruiker zonder de 
benodigde omgevingsvergunning bomen velt?  
Dit is niet helemaal met zekerheid te stellen. Ter 
illustratie bij welke regelgeving dit wel het geval is: 
de ABRvS oordeelt dat bij verontreiniging in  
het kader van de Wet bodembescherming de ver-
vuiling de eigenaar van de gronden is aan te reke-
nen – wat in Noord-Brabant inmiddels een bekend 
en berucht gegeven is.  

Hoe handhaven?
Bij illegale velling kan het zijn dat het bevoegd 
gezag een herplantplicht als herstelsanctie wil 
opleggen. Is daar echter geen ruimte voor, dan 
kan deze niet ter plekke worden uitgevoerd. Het 
loont dus de moeite om een financiële compensa-
tieplicht in een verordening in te bouwen. Zonder 
die plicht kan namelijk niet zomaar een financiële 
verplichting worden opgelegd. Dan is het wel zaak 
om die compensatieplicht goed vorm te geven. 
Hoe wordt deze berekend? In veel verordeningen 

rond velverboden staat een simpele verwijzing 
naar de richtlijn van de Nederlandse Vereniging 
van Taxateurs van Bomen (NVTB). Die richtlijn 
kent echter drie taxatiemethodes. In de praktijk 
vergeet de ambtenaar nog weleens (onterecht) de 
voortoetsing van die drie methodes uit te voeren, 
of, beter gezegd: de taxateur vergeet dit. Die voor-
toets hoort echter wel te worden uitgevoerd. Kijk 
dan ook nog even in het beleid. Staan daarin regels 
omtrent herplant, dan heeft dat ook gevolgen voor 
de opgelegde (compensatie)last. Zo kan de richtlijn 
van de NVTB soms leiden tot een hoog compen-
satiebedrag. Dat hoge bedrag moet dan wel een 
juiste bestemming krijgen. Een herstelsanctie die 
gebruikt wordt voor bestrating in plaats van voor 
aanplant van bomen, lijkt niet door de beugel te 
kunnen. 

invordering last onder dwangsom
Dan nog de invordering van verbeurd verklaarde 
dwangsommen. De ABRvS is daar helder over: 
slechts in bijzondere omstandigheden kan daarvan 
worden afgezien. Iedere belanghebbende mag 
bovendien om invordering verzoeken. Tegen de 
weigering om in te vorderen staat dan voor de 
belanghebbende verzoeker bezwaar en beroep 
open. De rechter toetst echter inhoudelijk alleen 

indien de verzoeker een actueel en reëel recht 
heeft op invordering. Zelfs als aan de opgelegde 
last is voldaan nadat de begunstigingstermijn is 
verlopen, kan de rechter oordelen dat er geen 
actueel en reëel recht meer is op rechterlijke toet-
sing van het verzoek tot invordering. Het recht 
op invordering van de dwangsom kan ook door 
verjaring verloren gaan. Normaliter gaat een vorde-
ringsrecht verloren na vijf jaar. Artikel 5:35 van het 
Burgerlijk Wetboek stelt die termijn echter op één 
jaar na de dag waarop de dwangsom is verbeurd. 
Stuiting van deze verjaring is mogelijk door een 
daad van rechtsvervolging. De ABRvS ziet echter 
lang niet alle mededelingen van het bevoegd 

gezag als een dergelijke daad. Een exploot waarin 
het bevoegd gezag aangeeft nog steeds een recht 
op nakoming van de vordering te hebben, valt 
daar niet onder. Slechts een schuldeiser van het 
bestuursorgaan komt een dergelijke wijze van 
stuiting toe. 

Niet handhaven kan tot 

schadeplichtigheid van de 

betrokken overheids-

instantie leiden

Gronden laten gebruiken 

door een derde 

kan grote gevolgen 

hebben

Mr. A.V.K. Goudzwaard is als boomjurist/
juridisch adviseur groen, natuur en landschap 
werkzaam bij Cobra groenjuristen, onderdeel 
van Cobra adviseurs. Cobra adviseurs adviseert 
over alle aspecten met betrekking tot stedelijke 
natuur.

Tips: pak de juiste wetgeving erbij. Vermeld 
in de last dus altijd de overtreden wettelijke 
bepaling. Zo voorkomt het bevoegd gezag dat 
bij heroverweging van een handhavingsbesluit 
gehandhaafd wordt op een overtreding die 
niet meer een overtreding onder een nieuwe 
wet/regel is. Houd verder in het besluit het ver-
schil tussen last en herstelmaatregel goed uit 
elkaar en stel een vaste begunstigingsdatum 
vast in plaats van een termijn van verloop.  
Dat voorkomt een hoop gepraat achteraf.  

2 Bron: ABRvS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1458.
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Opdrachtnemer neemt alle verantwoordelijkheid voor onderhoudsprestaties 
in de buitenruimte

Het rijksvastgoedbedrijf (rVb) heeft een prestatiecontract afgesloten met Eijkelboom voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte op 

rijksterreinen, waaronder een groot deel van de terreinen van Defensie. Het is voor de eerste keer dat het rVb op deze manier te werk gaat.  

Carlo Verheul, contractmanager bij het rVb, en Herman Arentsen, projectmanager bij Eijkelboom, vertellen over de eerste ervaringen.

Auteur: Santi Raats     Foto’s: Paulien Varkevisser, copyright Eikelboom BV

RVB en Eijkelboom vormen een team in 

het beheer van de buitenruimte

Verheul (Rijksvastgoedbedrijf): 
‘Waar de markt goed in is, 
daar kan de overheid een 
stap terug doen’

Sinds 2015 onderhoudt Eijkelboom de rijks-
terreinen en de terreinen van Defensie. Het gaat 
om drie percelen: een in de regio Den Helder 
(vijftien locaties van Defensie), een perceel in de 
regio Soesterberg (zo’n vijfentwintig locaties van 
Defensie) en Park Huis Doorn, een rijkslocatie.  
Het gaat steeds om werk ‘van gevel tot gevel’  
en ‘van hekwerk tot hekwerk’.

Prestatiecontract: opdrachtnemer maakt  
ontwerp
Het RVB en Eijkelboom werken samen op basis  
van een UAV-GC Prestatiecontract. 
Carlo Verheul, adviseur stedelijke inrichting van 
het RVB en contractmanager, legt uit wat het RVB 
verwacht aan prestaties binnen het contract: ‘We 
verwachten dat de opdrachtnemer het functio-

neren en presteren van de buitenruimte in stand 
houdt en verbetert; daarover maken we afspraken. 
Hoe de opdrachtnemer dit invult, is zijn eigen ver-
antwoordelijkheid. Wel is het van belang dat hij al 
zijn werkzaamheden en keuzes aantoonbaar maakt 
en onderbouwt.’ 
Omdat het een geïntegreerd contract is, is de 
opdrachtnemer ook verantwoordelijk voor het ont-
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werp. Het ontwerp betreft in dit geval het inrichten 
van een beheer- en onderhoudsproces, waarbij 
Eijkelboom moet aantonen hoe het bedrijf zijn 
onderhoud managet. Herman Arentsen licht toe: 
‘Bijvoorbeeld: de eisen uit het contract worden 
vertaald naar een jaarplanning. Dit zorgt voor 
een aantoonbaar en navolgbaar proces, waarbij 
gestuurd wordt op beheersmaatregelen om risico’s 
af te dekken.’

In verschillende branches werkt men al enige tijd 
met prestatiecontracten, waarbij het eindresultaat 
en de kwaliteit leidend zijn. Dat is onder meer 
omdat gemeentelijke organisaties hun kerntaken 
aan het heroverwegen zijn. Met andere woorden, 
welke taken doen zij nog zelf en wat zetten ze in 
de markt? Op het gebied van openbaar groen is 
met UAV-GC nog niet veel ervaring.

omslag maken
Ook het RVB had tot twee jaar geleden nog geen 
ervaring met een dergelijke grote uitvraag voor 

het beheer en onderhoud van de buitenruimte 
op basis van UAV-GC. Wel lag er al sinds 2015 de 
wens om innovatiever en efficiënter te gaan aan-
besteden. Verheul: ‘De meeste contracten liepen af 
en dit viel samen met een geplande reorganisatie 
binnen het RVB. Wij wilden grotere contracten 
aangaan, zodat we minder administratieve lasten 
zouden hebben, maar ook om opdrachtnemers 
de kans te geven om de buitenruimte integraal te 
benaderen. Waar de markt goed in is, daar kan de 
overheid een stap terug doen. We wilden zo veel 
mogelijk samen met de markt oplossingen zoeken 
in plaats van alles tot in detail voor te schrijven. 
We laten nu de opdrachtnemer vanuit zijn eigen 
kwaliteitsmanagementsysteem een oplossing 
aandragen.’ Verheul ziet het RVB als een pionier 
binnen de overheid op het gebied van prestatie-
contracten voor het beheer en onderhoud van 
stedelijke groenvoorzieningen: ‘We hadden als 
opdrachtgever altijd de UAV-rol, waarin we alles 
voorschreven. Daar zijn de meeste aannemers ook 
nog helemaal op afgestemd. Bij het opstellen van 
het contract was het even wennen om een bestek 
en de RAW-systematiek in te wisselen voor een 
‘vraagspecificatie’ met daarin de doelstellingen en 
eisen. We moeten nu het vertrouwen geven aan de 
opdrachtnemer, die zelf bepaalt op welke wijze hij 
de doelstellingen gaat bereiken.’

De aanbesteding
Het RVB heeft het kwalitatieve deel van de in-
schrijving daarna beoordeeld volgens de ‘Gunnen 
op waarde-systematiek’. Dat houdt in dat per  
perceel en per subgunningscriterium fictieve  
kortingen kunnen worden behaald. Verheul vertelt: 
‘Alle inschrijvers konden bieden op een trede van 
de CO2-prestatieladder en een percentage van 
5 tot 10 procent social return. Maar het RVB zag  
bij de aanbesteding vooral onderscheidend  
vermogen bij de inschrijvers op het gebied van  

kwaliteitsmanagement en risicomanagement.  
We konden zien of een bedrijf gewend was om het 
eigen kwaliteitsmanagementsysteem te enten op 
dit specifieke project. Ook zagen we hoe ze de 
gevraagde kwaliteit wilden bereiken met hun 
processen. Een belangrijk onderdeel daarin is het 
functioneren van de zogeheten ‘Plan, do, check, 
act’-verbetercyclus, waarin  wordt aangegeven 
hoe ‘fouten’ of ‘afwijkingen’ in de toekomst worden 
voorkomen.’

Doelstelling
De te leveren prestatie bestaat concreet gezien uit 
het constant in beeld houden van de buitenruimte, 
waaronder al het groen, de verhardingen, sport-
accommodaties en straatkolken en -goten.  
De beeldkwaliteit moet op niveau A+, A of B  
blijven. Ook heeft de opdrachtnemer als taak het 
constant verbeteren van het functioneren en pres-
teren van het areaal. Arentsen: ‘We zijn gestart met 
een analyse van alle objecten in de buitenruimtes: 
wat mist er, wat heeft prioriteit, wat is het budget?’
‘Alles moet gebeuren volgens de officiële Richtlijn 
Buitenruimte RVB’, zegt Verheul. ‘In onze richtlijn 
zijn de locaties opgedeeld in beheergebieden, 
zoals industrieel, parkachtig, landschappelijk 
of stedelijk. Hieraan gekoppeld zijn beheer- en 
inrichtingsambities. Op de locatie van het Militair 
Revalidatiecentrum in Doorn, bijvoorbeeld, ont-
brak een representatieve parkachtige uitstraling, 
vooral rond de entree. Daar komen nu vaste plan-
ten met kleur, die de bezoekers opvrolijken.’ 
Eijkelboom kan zelf ook verbetervoorstellen in-
dienen. ‘Wij zijn immers dagelijks op de locaties 
 en kunnen de huidige situatie en wensen van  
de eindgebruikers toetsen aan de richtlijn.  
De verbetervoorstellen vallen binnen de contract-
periode en komen dus voor onze rekening. 
Investeringsvoorstellen kunnen van ons of de 
eindgebruiker komen en zijn voor rekening van 
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Eijkelboom is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor  
het dagelijks onderhoud van:

beplanting

bomen
 gras
Meubilair

riolering
Verhardingen
water
sport

Heesters, bodembedekkers, struikrozen, botanische rozen, bosplantsoen, haag,  
vaste planten, siergrassen en eenjarigen (+ sierbeplanting in plantenbakken)
Bomen op bebouwde locaties, boomspiegels, boomroosters, boompalen en -banden  
Gazon, gras extensief, ruw gras (= ruiggras), bermen, ruigte en patrouillepaden
Afvalbakken, plantenbakken, borden, dragers, geleide-elementen, hekken  
(afrastering), palen en recreatieve voorzieningen (banken en tafels) 
Kolken, lijngoten en aansluitend leidingwerk, drainage en drainagedoorspuitputten
Diverse verhardingstypen
Vijvers, sloten en watergangen met bijbehorende oevers, greppels en duikers
Natuurgras, kunststof, zandkunststof, asfalt en ongebonden sportondergronden 
(sportaccommodaties) en beregeningsinstallaties

De te leveren prestatie 

bestaat concreet gezien uit 

het constant in beeld  

houden van de 

buitenruimte
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De nieuwe 2026R & 2036R compacte tractoren

2 R  S E R I E 
C O M P A C T E  V E E L Z I J D I G H E I D 
De nieuwe 2R serie zit vol met innovatie variërend van onze stille eThrottle 
tot onze elektronische CommandCut voor een hogere productiviteit en 
betere prestaties. Maak het werk gemakkelijker en profiteer van compacte 
veelzijdigheid.

Ervaar het verschil
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de opdrachtgever, omdat het renderen van de 
voorgestelde investering de contractperiode zal 
overschrijden.’

werken binnen een kolom
Groenbedrijf Eijkelboom is een strategisch  
partnerschap aangegaan met adviesbureau 
Arcadis. Arentsen: ‘We zijn dit partnerschap in de 
tenderfase aangegaan. Wij kunnen met Arcadis 
contractmanagement en onderhoudsmanagement 
bieden aan de opdrachtgever. Zij zijn expert in 
assetmanagementmethodieken. Daarnaast zijn 
we een partnerschap aangegaan met Greenpoint, 
leverancier van beheersystemen voor areaal-
gegevens Verheul: ‘De kolom van partijen onder de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer kan 
direct veel waarde toevoegen, iets wat de laagste 
prijs alléén niet doet.’

De systemen 
Binnen het beheersysteem van Greenpoint werken 
alle partijen in één database die in de cloud staat. 
Het systeem bestaat uit tools en software voor 
op kantoor en in het veld. Ook werken alle deel-
nemers binnen het project met Visi, een applicatie 
om alle communicatie binnen contracten in goede 
banen te leiden. Een van de leveranciers van dit 
product is Infostrait.  Verheul legt uit: ‘Een systeem 
als Visi heeft als voordeel dat wij als opdrachtgever 
en de  opdrachtnemer samen werken aan één digi-
taal communicatiedossier, dat helemaal transpa-
rant is. Het is altijd duidelijk wie wat wanneer moet 
doen of besloten heeft. Hierdoor lopen procedures 
een stuk sneller. De projectdossiers zijn steeds 
actueel en compleet, waardoor rapportages snel  
beschikbaar zijn. Er is binnen de applicatie geen 
kans op ruis: iedereen wordt op de hoogte  
gehouden. Bijvoorbeeld: door de opdrachtnemer 
worden documenten ter acceptatie of ter  
informatie aan ons aangeboden. Andersom delen 
wij als opdrachtgever ook documenten ter  
behandeling of ter informatie. Berichten ver-
schijnen op een tijdlijn en reacties die op zich laten 
wachten, zijn daardoor ook zichtbaar. Alle docu-
menten die ik als contractmanager moet inzien, 
komen binnen in mijn persoonlijke ‘te behandelen’ 
inbox. De belangrijkste projectdocumenten  

worden opgeslagen in een interne RVB-database.’
Door te werken met een digitaal systeem, kan de 
opdrachtnemer alle acties perfect vastleggen en 
zo aantoonbaar maken dat hij voldoet aan de eisen 
van het contract.

op stoom
Na twee jaar samenwerken merkt Verheul dat het 
team begint te draaien zoals het zou moeten.  
Dat kostte even tijd. ‘In het begin was ik weleens 
ongeduldig. Ik realiseer me nu dat bij innovatieve 
contractvormen tijd nodig is voordat wij als 
opdrachtgever en de opdrachtnemer met zijn  
partijen goed op elkaar zijn ingespeeld en de 
werkprocessen vloeiend lopen. De grotere afstand 
die wij als opdrachtgever hebben tot het werk 
ervaren we nu als prettig, hoewel het wel wennen 
was.’
 

Door te werken met een 

digitaal systeem, kan de 

opdrachtnemer alle acties 

perfect vastleggen

Herman Arentsen

Carlo Verheul
 Herman Arentsen (links) en Carlo Verheul (rechts) met tablet.
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griffioen wassenaar legde in samenwerking met zo’n vijftien partners vele honderden projecten aan volgens het greentocolour-concept.  

En met succes! Een van deze partners is jonkers hoveniers uit Venlo, die in 2011 het eerste project aanlegde. ‘inmiddels bellen veel gemeentes ons  

uit eigen beweging om eens te komen praten’, zegt projectleider Peter grubben.

Auteur: Sylvia de Witt

De openbare ruimte in Nederland wordt steeds 
fleuriger dankzij het Greentocolour-concept.  
Dit principe is door de jaren heen enorm succesvol 
gebleken, omdat de effecten zo positief zijn.  
Zo neemt de biodiversiteit toe, is er meer kleur in 
de stedelijke omgeving – waar een mens vrolijk 
van wordt – en is er een afname van onderhouds-
kosten. Een gemeente bespaart dus kosten, want 
onkruid krijgt immers veel minder kans door de 
snelle dichtgroei van de vaste planten.

104 vaste planten
Uiteraard vraagt elke afzonderlijke locatie wél om 
een gerichte aanpak wat het sortiment, de aan-
plant en de bemesting aangaat. Het concept  
is daarom ook gestoeld op vier heel belangrijke  
pijlers: de juiste plant op de juiste plaats, een 
goede voorbereiding van de bodem, 11 centimeter 
kwaliteit plantmateriaal en jaarlijks maaien,  
mulchen en bemesten in maart.

De vaste planten horen volgens directeur Bert 
Griffioen van Griffioen Wassenaar te voldoen aan 
21 voorwaarden, voordat ze worden opgenomen 

in het Greentocolour-sortiment. Hij noemt er een 
paar: ‘Planten moeten vooral langlevend zijn, 
gezond blijven en robuust zijn. Ook dienen ze 
tegen strooizout te kunnen, niet giftig te zijn,  
moeten ze snel dichtgroeien en veel bladmassa 
aanmaken. Na een strenge selectie in onze voor-
beeldtuin in Wassenaar kunnen nu 104 van de  
750 soorten vaste planten die we produceren  
worden gebruikt in het Greentocolour-concept.’

Controle uitvoering van andere partij
Griffioen zelf zorgt voor het ontwerp en levert deze 
vaste planten uit eigen kwekerij aan. In Nederland 
zijn er nu zo’n vijftien hoveniersbedrijven die met 
het concept werken volgens de voorschriften van 
Griffioen Wassenaar. ‘Dit aantal is al redelijk  
dekkend, maar kan nog worden uitgebreid’,  
vertelt Bert Griffioen. ‘Als wijzelf aanvragen van 
gemeentes of andere partijen krijgen, zetten wij 
die uit bij één van de vijftien partnerbedrijven. 
Maar het komt ook voor dat gemeentes het uit-
voerende werk al hebben uitbesteed aan een 
andere partij en tóch onze kwaliteit willen. In dat 
soort gevallen verzorgen wij het ontwerp en het 

leveren van de beplanting en wordt het werk uit- 
gevoerd door die andere partij, waarbij wij namens 
de opdrachtgever de uitvoering controleren. 
Als deze goed is, mag er van ons het stempel 
Greentocolour op. Bij de bedrijven waarmee wij 
samenwerken, hoeft dat niet gecontroleerd te  
worden, want die zijn door ons erkend.’

Parallellen 
Één van deze bedrijven, Jonkers hoveniers uit 
Venlo, heeft de afgelopen zes jaar al ruim drie 
hectare aangelegd volgens het Greentocolour-
concept. Jonkers hoveniers was al partner van 
Heem in Overberg, het bedrijf dat natuurlijke, 
inheemse vegetaties in de leefomgeving van  
mensen ontwikkelt en toepast. In maart 2010 
werd projectleider Peter Grubben door Gert-
Jan Koopman van Heem voorgesteld aan Bert 
Griffioen. ‘Gert-Jan Koopman wist dat Griffioen 
partners zocht in Nederland’, zegt Grubben.  
‘Het westen is toch net te ver om alles in den lande 
te dekken met dit concept. Ik zag parallellen met 
Heem, met de mensen die dit voor ons zouden 
moeten uitvoeren en met de klanten die ik daarbij 

Kleur, kleur en nog  
eens kleur door een  
krachtig concept!
Meer biodiversiteit en kleur in openbare ruimte met gerichte aanpak

Nieuwedijk in Stevensweert, aangelegd in 2016.
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in gedachten had. Dat lag in elkaars verlengde. 
Griffioen was op zoek naar uitbreiding en ik was 
graag bereid om dat concept te omarmen. In 2011 
werd het eerste project aangelegd, een proef-
opstelling hier bij ons op de zaak, maar gaande-
weg de proef ben ik het concept al gaan uitrollen 
bij klanten, omdat ik zag dat het gewoon goed 
was. Alles wat Bert Griffioen had gezegd, gebeurde 
ook werkelijk.’

Voet tussen de deur
Grubben ging er dus mee de boer op in Zuidoost-
Nederland. In het begin bleek dat nog niet zo een-
voudig. Er was immers nog steeds sprake van een 
economische crisis, maar gaandeweg zagen steeds 
meer gemeentes de kracht van dit concept. Veel 
gemeentes bellen hem nu zelfs uit eigen beweging 
op om te komen praten. De locaties waar Jonkers 
hoveniers dit concept al toegepast heeft, heeft 
Grubben niet geteld, maar het zijn er inmiddels 
heel veel. Juist locaties waar – door welke oorzaak 
ook – maar geen planten willen groeien, kunnen 
worden verfraaid met dit vasteplantenconcept. 
Per plek wordt bekeken welke plantensoorten het 
meest geschikt zijn.

Grubben: ‘Er waren gemeentes bij die zeiden:  
we hebben nog een moeilijk stuk grond waarmee 
we niks kunnen; daar mag jij je tanden op stuk-
bijten. Kijken of dat lukt. En als je hierin slaagt, 
dan gaan we verder. Ze hadden daar zelf al van 
alles geprobeerd en niks van de grond gekregen. 
Daarvan maakten wij een succes. Ja, en dan heb je 
een voet tussen de deur, natuurlijk.’

‘onderhoud eerste drie jaar door ons  
uitgevoerd’
Het werkgebied waar Jonkers hoveniers het  
concept toepast, ligt in Limburg, tot aan de  
noordgrens Nijmegen, en in de oostelijke helft  
van Brabant. 
‘In het begin ging het nog om een beperkt  
sortiment vaste planten’, vervolgt Grubben.  
‘Maar intussen zijn er steeds meer soorten bij  
gekomen. Wel allemaal sterke soorten die  
makkelijk te klepelen zijn, dus makkelijk in het 
onderhoud, die snel dichtgroeien, maar niet gaan 
woekeren.’ 
Jonkers hoveniers doet de aanleg en verzorgt ver-
volgens nog drie jaar het onderhoud. Na deze drie 
jaar zijn er gemeentes die het zelf gaan doen of dat 
door een sociale werkvoorziening laten uitvoeren. 
Maar voor 50 tot 75 procent van de gemeentes 
mag Jonkers hoveniers ook na die drie jaar het 
onderhoud blijven verzorgen.
‘Een enkele gemeente wil dat wij het onderhoud 
maar één jaar doen, maar in 90, 95 procent van de 
gevallen lukt het me het onderhoud voor de eerste 
drie jaar binnen te halen.  
De meeste hoveniers zitten vastgebakken aan hun 
eigen patroon en denken het beter te weten. Dat is 
gewoon een feit. Ze geven er toch een eigen draai 
aan en voldoen dan niet aan het Greentocolour-
concept. Onlangs kreeg ik bij een gemeente 
hetzelfde verhaal te horen. Daar nam de sociale 
werkvoorziening ons werk over. De betreffende 
gemeenteambtenaar vertelde: 'We hebben nog 
uitdrukkelijk gezegd dat er bij bepaalde vaste 
planten niet geschoffeld mag worden, omdat ze 

dicht moeten groeien. Maar ik zat nog niet in de 
auto, of ze stonden alweer te schoffelen.' Grubben: 
‘Bij dit concept moet je echt die knop omdraaien. 
Velen lukt dat niet en dan gaat het toch fout. Dan 
groeien de planten minder goed dicht.’

De sleutel tot succes is een goede bodem- 
bewerking en -verbetering. Zonder goede  
bodembewerking wordt het niks, meent Grubben.
‘In het eerste jaar moet je heel frequent onderhoud 
plegen. In de twee daaropvolgende jaren wordt dit 
steeds minder. Al in het eerste jaar zijn er soorten 
die nagenoeg dichtgegroeid zijn. Andere soorten 
doen hier iets langer over. In maart, ná het eerste 
groeiseizoen, wordt de vegetatie met een speciale 
klepelmaaier gemulcht en bemest.’

Preferred partner
Jonkers hoveniers speelt mooi in op trends en 
innovaties. Naast het Greentocolour-concept legt 
het bedrijf zich ook toe op onder meer de aanleg 
en het onderhoud van daktuinen en bloemen-
weiden. Daarom zoekt Jonkers altijd weer de 
samenwerking op met partners die uit ditzelfde 
hout gesneden zijn, zoals Heem. 

‘Het Heem-concept vind ik ook prachtig om te 
doen’, zegt Grubben enthousiast, ‘maar sinds 2011 
is Greentocolour booming voor ons. Daar ben ik nu, 
naast de andere disciplines, zeker de helft van mijn 
tijd aan kwijt.’

Heem heeft een concept waarbij wordt gewerkt 
met dealerschappen en redelijk afgeschermde 
gebieden. Bert Griffioen: ‘Zoiets is voor ons niet 
mogelijk, vanwege het feit dat veel gemeentes een 
huisaannemer hebben door wie ze een project 
willen laten uitvoeren. Wij willen dit niet blokkeren 
door per gebied met dealerschappen te werken. 
Maar we hebben wel bedrijven als Jonkers  
hoveniers als preferred partner, dus als een 
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ik gewoon zag dat het 

goed was’

Peter Grubben
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gemeente met een verzoek om Greentocolour 
komt, zijn zij voor ons de eerstaangewezen partij. 
En hoe beter je elkaar als partners verstaat in een 
dergelijke samenwerking, hoe meer werk daaruit 
voortkomt.’ 
Griffioen Wassenaar kan alleen werken met  
partners die zich houden aan de vier pijlers waarop 
het concept is gestoeld. Er zijn partners aan boord 
geweest die niet op deze manier werkten en dus 
weer vertrokken. 

‘Jonkers heeft het uitstekend begrepen, niet alleen 
het werk in zijn geheel, maar ook de service-
gedachte erachter.’

Andersom denken
Om te zorgen dat het met het Greentocolour-
concept wél lukt om op moeilijke locaties een 
goed bloeiende kleurenpracht te bewerkstelligen, 
moet je je denken omgooien. 
‘Wij denken andersom’, legt Bert Griffioen uit.  
‘In plaats van: wat wil ik op deze plek hebben, 
moet je denken: wat zal er op deze plek groeien? 
Je begint bij de soorten die voor deze plek 
geschikt zijn en aan de hand daarvan maak je  
een ontwerp, in plaats van andersom.’

Het is vaak voorgekomen dat Griffioen bij een 
nieuwe gemeente kwam die een locatie bleek te 
hebben waar niks groeit. Dan kwam steevast de 
vraag: zouden jullie daar iets met vaste planten 
willen doen? 

‘Als je dan met een ontwerp komt en het gaat 
goed, hoef je niet meer zo veel uit te leggen.  
Zo was er in een gemeente een groot, steil talud 
dat doorliep tot de bestrating. Hierdoor was er 
altijd het risico dat er grond vanuit de beplanting 
op de bestrating terecht zou komen, wat niet mag. 
Dan ga je andersom denken: bij welke beplanting 
gebeurt dit niet? Dat is geweldig gelukt, onder 
meer met Nepeta. Dat zijn leuke oplossingen waar-
mee je veel problemen voorkomt. Ieder jaar  
hebben we wel een stuk of zeven van dit soort 
situaties, waar een opdrachtgever al eerder iets 
met vaste planten had geprobeerd wat mislukt 
was. Toen wij ernaar keken, bleken er maar vier 
soorten te zijn die op deze plek zouden gedijen. 
Soms moet je gewoon niet te veel willen; dan 
maar liever een beperkte, maar goed werkende 
oplossing.’

buitenland
Ook in het buitenland bestaat belangstelling  
voor Greentocolour. Zo zijn op beperkte schaal 
projecten uitgevoerd in Frankrijk, Duitsland, 
Engeland en Frankrijk. Griffioen: ‘We overhaasten 
dat niet, want ook buiten Nederland betekent  
het vaak “omdenken”. Ik mocht een paar weken 
geleden in Duitsland een lezing houden voor  
400 architecten. In de reacties na afloop waren 
vooral de woorden “verfrissende ideeën” te horen. 
Er komt zeker iets uit, maar ook op de Nederlandse 
markt is nog heel veel te doen.’ 

‘Er zijn steeds meer  

gemeentes die dit concept 

omarmen en op vele  

plaatsen laten aanleggen’

Beugenseweg in Boxmeer, aangelegd in 2013.

Gemeentehuis van Beek en Donk, aangelegd in 2016.  Kloostertuin in Sambeek, aangelegd in 2015. Raagtenstraat in Beek en Donk, aangelegd in 2014.
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Wim van Breda is een totaalleverancier met landelijke dekking

wim van breda bV uit geldermalsen is dealer en importeur van een enorm assortiment merken, gericht op het onderhouden van wegen, 

bermen en sloten. Zo werd dit mechanisatiebedrijf in januari officieel importeur en dealer van Ausa-veegmachines en een maand later ook officieel 

Ferris-dealer. De Ferris Zero Turn-cirkelmaaiers voor de professional zijn als enige in de markt voorzien van gepatenteerde onafhankelijke vering.

Auteur: Sylvia de Witt

B200H

Opnieuw uitbreiding  
in het assortiment  
bij de weg-, berm- en sloot-
specialist van Nederland

Bij de oprichting in 1957 was Wim van Breda BV 
een landbouwmechanisatiebedrijf, gericht op 
de agrarische sector. In die jaren waren dit soort 
mechanisatiebedrijven nog op één hand te tellen 
in Nederland. Tegenwoordig zijn er zo’n achthon-
derd, die alles in een bepaalde regio aanbieden en 
dat betekent ook merkconcurrentie. Zo’n vijftien 
jaar geleden besloot zoon Dick van Breda zich met 
het bedrijf alleen nog maar te richten op de groen-

sector, omdat er behoefte was aan machines voor 
het maaien van wegbermen en het onderhouden 
van sloten. Hij wilde hieraan ook een landelijke 
dekking geven met het doel de toonaangevende 
weg-, berm- en slootspecialist van Nederland te 
worden.

‘Sindsdien zijn we geen landbouwmechanisatiebe-
drijf meer’, vertelt verkoper binnendienst  

Frans-Jaap Moree, ‘maar zijn we gericht op aan-
nemers, loonwerkers, gemeentes, provincies, 
waterschappen en de groensector. Er komt steeds 
meer bij kijken, want een bedrijf dat sloten onder-
houdt, onderhoudt ook de berm. Ons assortiment 
is almaar groter geworden, zodat we een totaal- 
leverancier kunnen zijn voor onze klant. We kun-
nen niet alles leveren, maar wel zo veel mogelijk.’
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onderdeel van de Ausa-familie
Wim van Breda is sinds januari officieel importeur 
en dealer van Ausa in Nederland. Deze Spaanse 
fabrikant ontwikkelt zelfrijdende machines zoals 
dumpers, heftrucks en schoonmaakvoertuigen 
voor bouw-, groen- en wegonderhoud en expor-
teert deze over de hele wereld. Ausa beschikt 
wereldwijd dan ook over een netwerk van meer 
dan vijfhonderd dealers. 
In Nederland zijn er voor de verschillende ranges 
van Ausa A meerdere importeurs. Wim van Breda is 
de officiële importeur en dealer van de Ausa Urban 
Range, die bestaat uit een serie veegmachines voor 
het onderhouden van wegen en trottoirs. 
In de eerste week van maart was Frans-Jaap Moree 
met twee collega’s bij de fabrikant in Manresa, 

net boven Barcelona. ‘Daar hebben we drie dagen 
training gehad met een vol programma, om lid 
te worden van de Ausa-familie. Ausa -machines 
kunnen multifunctioneel worden ingezet. Je kunt 
ze gebruiken als veegmachine, maar de klant kan 
ze ook zelf ombouwen tot winterdienstvoertuig, 
wegonderhoudsvoertuig of waterwasvoertuig met 
zowel koud als heet water om wegen schoon te 
maken. En dat met een zeer gunstige prijs- 
kwaliteitverhouding.’ 

Makkelijk vegen op de smalste wegen en paden
In Geldermalsen staat een demomachine, een  

B 200 H, die wordt ingezet voor de verhuur.  
De Ausa B 200 H is een vacuümveegmachine met 
een capaciteit van 2 m³. Het compacte formaat 
maakt het mogelijk om werkzaamheden uit te 
voeren op de smalste wegen en paden. Met het 
werkbereik dat varieert tussen de 1,56 en 2,50 
meter kun je in een korte tijd veel doen. Hij is 
door de standaard hydrostatische transmissie, 
overzichtelijke bediening en optioneel verkrijgbare 
vierwielbesturing ook nog eens heel comfortabel. 
De B 200 H is verkrijgbaar in zowel een Euro 5- als 
Euro 6-emissienorm-uitvoering. Daarnaast is er de 
B 400 H, een vacuümveegmachine met een capa-

vlnr. Marinus van As en Gijs de Hoop en Frans-Jaap Moree
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citeit van 4 m³, en de BD 202 HL, een compacte 
mechanische veegmachine met een capaciteit van 
0,9 m³. Moree: ‘Ausa is een innovatief bedrijf, dat 
erbovenop zit om de voertuigen marktconform te 
fabriceren. Tegenwoordig zijn er natuurlijk veel ver-
anderingen wat betreft de milieunormen; daarom 
wil Ausa zijn 2-kuuber prominent in de markt  
zetten. Het is een dieselvoertuig met o.a.  
een Adblue-voorziening om te voldoen aan de 
laatste Euro-6-emissienorm. Hij heeft een zuinige 
motor van VM, een brandstofbespaarsysteem en 
een waterbespaarsysteem. We hebben een grote 
groep klanten die al één of meerdere veeg- 
machines hebben lopen, maar die mogelijk ook 
hiervoor interesse hebben.’
 
betrouwbare en vlotte partner
Als een Ausa-machine bij de klant afgeleverd 
wordt, komt een specialist van de fabrikant uit 
Spanje langs om alles uit te leggen. 
‘Die fabrikant vindt het enorm belangrijk dat de 
klant goed wordt geïnstrueerd. De communicatie-
lijnen zijn kort. We worden veelvuldig gebeld en 
gemaild door Ausa. Wat dat betreft is deze  
fabrikant een betrouwbare en vlotte partner.’ 
Daarbij sluit het voertuig mooi aan bij het product-
assortiment van Wim van Breda, vindt Moree. Want 
in combinatie met de onkruidbrander van Hoaf en 

de onkruidborstels van Kersten en Herder kan het 
bedrijf een compleet assortiment aanbieden wat 
betreft het reinigen en onderhouden van wegdek 
en trottoirs. 

‘Het past perfect bij elkaar om gedurende het hele 
seizoen te zorgen dat het wegdek schoon is en 
blijft. Door de combinatie van deze drie producten 
is er sprake van een efficiëntere werkgang. Met 
dit palet kan een klant ervoor zorgen dat hij op 
de meest efficiënte manier de omgeving schoon-
houdt.’

niet voor de particuliere markt
Naast Ausa-dealer en -importeur is Wim van Breda 
sinds februari ook officieel Ferris-dealer. Al meer 
dan honderd jaar is Ferris een vooruitstrevend 
merk in de groensector. Zo zijn de Ferris Zero Turn-
cirkelmaaiers als enige in de markt voorzien van 
gepatenteerde onafhankelijke vering. De vering 
maakt een hogere maaisnelheid mogelijk, waar-
door de productiviteit toeneemt. Ook zorgt de 
unieke vering voor een geweldig comfort.  
Het innovatieve iCD™-maaisysteem genereert een 
optimale air flow en een superieur maaibeeld. 
Door de beste techniek bieden Ferris-maaiers een 
hoge werkcapaciteit en maximaal werkcomfort.
‘Wij hebben hiervoor gekozen, omdat wij al een 

behoorlijk uitgebreide productrange hadden, voor-
namelijk voor de particuliere park- en tuinsector. 
Deze machines zijn in principe niet voor de  
particuliere markt geschikt, behalve voor heel 

grote tuinen. Het zijn maaiers met veel gepa-
tenteerde technieken. Ze hebben speciale veer-
systemen, waardoor het ongelofelijk comfortabel is 
om hiermee te werken. Hierin blinken ze ook echt 
uit. Dit product sluit perfect aan bij ons verdere 
aanbod. Er was ook vraag naar van verscheidene 
hoveniers.’

Uniek distributeur en enig importeur
Wim van Breda is dealer van negentien merken. 
Van het merk Herder is het bedrijf uniek distribu-
teur. Bijna alle Herder-maaiarmen die in Nederland 
worden verkocht aan de tussenhandel of de eind-
gebruiker, gaan via Wim van Breda. ‘Ook zijn we 
enig importeur van Reform, een Oostenrijkse  
fabrikant. De ‘maaitrekkers’, zo noemen we hun 
voertuigen, want ze zijn uitermate geschikt voor 
het werk op taluds. Het zijn compacte en wend-
bare tractoren die gebruikt worden voor steile 
vlaktes. En voor meer beperkte ruimtes hebben  
we de eenassige maaiers van Reform.’

Complete bijdrage
De merken Hoaf en Kersten zijn er begin vorig 
jaar bij gekomen. Het bedrijf Kersten begon al in 
1918 in het Duitse Rees met het handelen in en 
onderhouden van landbouwmachines. Het huidige 
programma omvat veegmachines, onkruidborstels, 
klepelmaaiers, bladblazers en –zuigers, bodem- 

Ausa B200H iLINK uitvoering Ausa BD202HL
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Ausa B400H Coentunnel voertuig
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frezen en sneeuwschuiven. Al deze machines  
worden zowel als aanbouwapparaat als zelfrijdend 
vervaardigd. Wim van Breda biedt het hele  
programma Kersten-machines aan, voor vegen, 
onkruid verwijderen, winterservice, maaien en 
grondbewerking. Op de eenassige machines van 
Kersten passen de onkruidbranders van Hoaf. 
Hierdoor kan Wim van Breda een nieuwe, complete 
bijdrage leveren aan de ontwikkelingen op het 
gebied van onkruidbestrijding en veegbeheer. 
Vooral met de recente marktontwikkelingen, 
nu het zo goed als verboden is om bestrijdings-
middelen te gebruiken bij het verdelgen van 
onkruid, is de vraag naar alternatieve methoden 
explosief gestegen. Vandaag de dag is een com-
binatie van onkruidbranden, onkruidborstelen en 
veegwerkzaamheden niet meer weg te denken 
bij het schoonhouden van wegen en trottoirs in 
Nederland. ‘Als een klant de combinatie van deze 
werkzaamheden efficiënter uitvoert, zal er op ter-
mijn aanzienlijk op tijd worden bespaard bij het 
schoonhouden van de omgeving.’ 

servicemonteurs en vertegenwoordigers
Door de enorme lijst met merken en de landelijke 
werking beschikt Wim van Breda over een flink 
aantal servicemonteurs en vertegenwoordigers. 
Moree: ‘Wij kunnen als mechanisatiebedrijf zes 
dagen per week en 24 uur per dag landelijk service 
bieden; hierin zijn we uniek. Als onze klanten in 
het hoogseizoen bezig zijn met maaiwerkzaam-
heden langs wegen, wisselen ze drie keer per dag 
van chauffeur, omdat de machine non-stop draait. 
Die kan dan weleens midden in de nacht op een 
snelweg defect raken. Dan sturen wij direct een 
servicemonteur. Naast de specialismen van diverse 
monteurs zijn ook enkele buitendienstvertegen-
woordigers gespecialiseerd in bepaalde assorti-
menten en/of merken. Zo zijn voor de buitendienst 
Marinus van As en Gijs de Hoop gespecialiseerd in 
het aanbod van het merk Ausa.’

ontwikkeling van eigen voertuigen
Wim van Breda is dus niet alleen dealer en 
importeur, maar ontwikkelt ook zelf voertuigen. 
Het smalspoorvoertuig voor de Coentunnel kreeg 
geen eigen naam, omdat het een combinatie is van 
een Aebi Schmidt-voertuig, een Herder-maaiarm, 
een ROM-kolkenzuiger, een Trility-wegdekreiniger, 
een Palfinger-laadkraan, een Omega-hoogwerker 
en een Wagenaar-botsabsorber. Wim van Breda 
ontwierp met de betreffende leveranciers een 
derde as voor het voertuig en een uniek platform 
voor de diverse opbouwmogelijkheden. Daarnaast 
is Wim van Breda bekend als leverancier en mede-
ontwikkelaar van de Vredo Kantonnier. In 2017 
wordt door het bedrijf hard gewerkt aan een 
opvolger voor dit indrukwekkende maaivoertuig, 
in samenwerking met diverse fabrikanten.

ACTUEEL

introductiedagen 19-21 april

Ter kennismaking met de veegmachines van Ausa houdt Wim van Breda van 19 tot en met 21 april 
introductiedagen. Deze duren van 10.00 tot 16.00 uur en zijn voor iedereen toegankelijk.  
Op 19 en 20 april worden er diverse presentaties gehouden. Zo is er een demonstrateur van Ausa  
aanwezig en ook is het mogelijk om proefritten te maken. Vrijdag 21 april is bedoeld als extra dag  
om bezoekers te laten rondkijken en nogmaals de kans te geven om demoritten te maken.
Moree: ‘We hebben bewust gekozen voor een open programma, zodat bezoekers echt de hele dag de 
gelegenheid krijgen om de machines uit te proberen en te netwerken. Daarnaast zullen ook merken  
als Kersten en Hoaf extra in de spotlights worden gezet. Doordat het assortiment van deze merken 
nauw verwant is aan het merk Ausa, bieden wij gedurende deze introductiedagen een compleet  
overzicht van machines en werktuigen voor reinigings- en onkruidbestrijdingswerkzaamheden.’

Kersten K1500 met HOAF thermHIT 75M

Ferris zero-turn maaier
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‘Verkoop onkruidmachines is niet 
langer seizoensgebonden’

De onkruidmarkt heeft een turbulent jaar achter de rug. Het ingevoerde verbod op chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen betekent dat er 

een ongekende run kwam op onkruidbestrijdingsmachines en -producten. Een jaar na de wetswijziging lijkt het overzicht van wat zich afspeelt op de 

markt weer enigszins teruggekeerd, al blijft de vraag naar machines onverminderd hoog.
 
Auteur: Nino Stuivenberg

Een jaar na de wetswijziging blijft de vraag naar onkruidbestrijdingsapparatuur 

onverminderd hoog

‘Een gekkenhuis’, zo zou Menno Looman, agro-
noom bij HOAF WeedControl, de situatie op de 
onkruidmarkt nog altijd beschrijven. Sinds er per 
31 maart 2016 een verbod van kracht is op chemi-
sche onkruidbestrijding op verhardingen, zijn de 
bestrijdingsmachines bij HOAF niet aan te slepen. 
‘Normaal gesproken liep het seizoen altijd van 
februari tot september, maar het afgelopen jaar 
ging de verkoop het hele jaar door. Ook dit jaar is 
het seizoen eerder begonnen dan normaal. Je kunt 
dus wel stellen dat onkruidbestrijdingsproducten 
niet langer seizoensgebonden zijn’, aldus Looman. 

Voor het blok
Terugkijkend op de ‘onverwachte’ wetswijziging 
ziet Looman een duidelijk verschil met de huidige 
situatie: ‘Mensen weten nu veel beter wat voor 
producten ze willen. Toen er vorig jaar een verbod 
kwam, werden veel gebruikers voor het blok gezet. 
Er moest snel geïnvesteerd worden; mensen koch-
ten alles wat los en vast zat. Veel afnemers hadden 
stress: de markt was overspannen.’ In november 
van dit jaar komt daar nog eens de nieuwe wet 
voor onverharde oppervlaktes bij. Volgens Looman 
zijn veel bedrijven zich daar nu al op aan het voor-

bereiden. ‘Hoveniers weten nu al wat ze willen, en 
ook in de recreatiesector, waarbij je kunt denken 
aan zwembaden en dierentuinen, zien we dat er 
veel geïnvesteerd wordt.’

Het in Oldenzaal gevestigde bedrijf bestaat vol-
gend jaar vijftig jaar; sinds het eind van de jaren 
zeventig is HOAF actief in het openbaar groen. 
Looman: ‘Tot twee jaar geleden opereerden wij in 
een nichemarkt, maar die status zijn we onderhand 
wel ontstegen. Inmiddels spreken we over geac-
cepteerde producten die iedereen nodig heeft.’ Het 

HOAF EasyBurner HOAF ThermHIT 75
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assortiment van HOAF WeedControl, de tak van het 
openbaar groen van het bedrijf, bestaat grofweg 
uit drie pijlers: branders, hete lucht en stoom. Met 
name de handbranders zijn momenteel populair, 
legt Looman uit. ‘Handbranders kennen een uitste-
kende prijs-capaciteitsverhouding. Grote bedrijven 
kopen ze dan ook massaal bij ons in. Voor de prijs 
van één grote machine kun je ook tien branders 
aanschaffen. Die kunnen door tien mensen tegelijk 
bediend worden. Zo kun je met een even grote 
investering meer werk verzetten.’

Europese groei
Wat het assortiment betreft, richt HOAF zich dit 
seizoen op het nieuwe 45-centimetermodel: de 
HOAF EasyBurner. De EasyBurner wordt een instap-
model voor een lage prijs, die ook geschikt is voor 
particulier gebruik. De EasyBurner is gemaakt van 
hoogwaardig roestvrij staal en zal waarschijnlijk 
later dit jaar zijn intrede doen op de Nederlandse 
markt. De machine wordt sinds afgelopen winter 

al wel geëxporteerd naar Duitsland, Frankrijk en 
Denemarken. ‘Er is bewust voor deze landen geko-
zen, omdat elk land zo zijn specifieke behoeften 
heeft. Op die manier kunnen we de machines 
eerst testen voordat we ze overal lanceren.’ Niet 
alleen op nationaal niveau ziet HOAF de vraag 
toenemen; ook internationaal groeit de markt. ‘In 
Europa groeien we nog steeds in de breedte; we 
zijn in steeds meer landen actief. Momenteel zien 
we vooral een verschuiving naar het zuiden, naar 
landen als Spanje en Portugal.’

Verder legt HOAF de nadruk op de doorontwikke-
ling van de HOAF WeedAir: een brander die geba-
seerd is op het heteluchtprincipe. Het doel van de 
WeedAir is om de technologie te vereenvoudigen 
en daarmee het gebruiksgemak te verhogen, 
aangezien er veel vraag naar de machine is. Ook 
aan het design zal nog wat gesleuteld worden. 
Het productieproces is onder handen genomen 
en de WeedAir, waarvan momenteel nog maar één 
model is, wordt in meerdere afmetingen leverbaar. 
Op die manier hoopt het bedrijf meer en sneller te 
kunnen verkopen. Ook de branders worden nog 
altijd doorontwikkeld. De handbranders worden 
veel toegepast op trottoirs en moeten daarom 
zo gebruiksvriendelijk mogelijk worden. Looman: 
‘Vroeger werden de branders vooral bij kleine 
projecten gebruikt, maar nu worden ze steeds bre-
der ingezet. Daar proberen wij op te anticiperen, 
bijvoorbeeld door steun- en neuswielen te ontwik-
kelen.’ 

nog altijd stijgende lijn
Looman ziet de toekomst van HOAF rooskleurig in. 
‘De markt is inmiddels weer wat constanter, hoe-
wel we nog altijd erg druk zijn. We hadden dit jaar 
bij vlagen een lichte omzetstijging verwacht, maar 
we zien nu een verdubbeling.’ Voor afnemers heeft 
hij alvast een duidelijk advies. ‘Het is belangrijk om 
straks aan het eind van het jaar zo schoon mogelijk 
de winter in te gaan. Door een betere voorberei-
ding op het nieuwe seizoen, kun je volgend jaar 
later beginnen met bestrijden. Een goed begin is 
immers het halve werk.’

oVEr HoAF
HOAF WeedControl is al vijftig jaar actief op 
het terrein van gasgestookte infrarood- en 
brandertechnologie. Het bedrijf is gespecia-
liseerd in verschillende toepassingen, zoals 
infraroodstralingsverwarming voor industriële 
en commerciële toepassingen en apparaten 
voor het thermisch beheersen van onkruid in 
de openbare ruimte. Het assortiment van HOAF 
WeedControl bestaat grofweg uit drie pijlers: 
branders, hete lucht en stoom.

Menno Looman
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Wat doe je liever?
Een extra boom 
planten of een 
extra boom printen?

Vision-Mobile is de geheel vernieuwde versie van mobiel werken in GroenVision. 

Vision-Mobile is snel en super eenvoudig in het gebruik. Het knoppenmenu is groene vingers proof 
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Groen, groener, groenst
De oogst aan innoverende groenprojecten

AAnleg tuinen in centrum WAddinxveen

Het nieuwe centrum van Waddinxveen is een kunstmatig stadje, gebouwd op 
een parkeergarage op een voormalig sportcomplex. Alle openbare ruimtes en 
tuinen liggen op betondaken, maar zijn zo ontworpen dat ze een vertrouwd, 
traditioneel en natuurlijk beeld opleveren. De openbare ruimte verwijst naar 
de historische stad, met mooie materialen, groenvoorzieningen op de pleinen 
en bijzondere plekken als trappen en bruggen. Elke ruimte is verschillend van 
karakter, maar samengesteld met gelijkwaardige materialen. De tuinen binnen 
de bouwblokken vormen de buitenruimte voor de boven de voorzieningen 
gelegen woningen. Ze bevatten speelplekken, zitplekken, bloemen- en ligwei-

des, kunst en boomgroepen. De tuinen zijn openbaar toegankelijk, bereikbaar 
via de trappen en portieken. 

Aanneemsom: vertrouwelijk
Opdrachtgever: ASR Vastgoed Ontwikkeling (nu: MRP Development)
contactpersoon opdrachtgever: Take Hannesen, info@mrpdevelopment.nl
Architect: Rijnboutt bv
contactpersoon architect: Richard Koek, r.koek@rijnboutt.nl 
Aannemer: combinatie Van Ginkel/Binder i.o.v. Bouwcombinatie Hurks Slokker
contactpersoon aannemer: Tod Binder, info@binder.nl 

PlAAtsen turnbAr in AmsterdAmt

In samenwerking met W&H Sports heeft Griekspoor een nieuwe Turnbar 
geplaatst bij een studentenappartementencomplex in Amsterdam Bos en 
Lommer. W&H Sports, gespecialiseerd in het leveren van sport- en inrich-
tingsmaterialen, heeft de Turnbar geleverd. Als vaste installatiepartner van 
dit innovatieve bedrijf hebben wij het toestel vervolgens opgebouwd. Het 
dakterras waarop de Turnbar nu staat wordt gebruikt als binnenplaats van de 
nieuw gebouwde studentenappartementen. Op deze gemeenschappelijke 
binnenplaats is er voor de bewoners een ruimte gecreëerd om te ontspan-
nen en te sporten. Na de levering zijn wij begonnen met het plaatsen van de 
verzwaarde voetplaten en vervolgens is daar op het volledige toestel opge-
bouwd. Hierna is onder en rondom de Turnbas de vloer voorzien van rubber 
tegels voor een valdempende ondergrond. Om het geheel af te werken is het 
omliggende kunstgras aangesloten op de rubber tegels. Vanaf nu kan er dus 
flink getraind worden!

Opdrachtgever: W&H Sports BV
contactpersoon opdrachtgever: info@whsports.nl, www.whsports.nl
Aannemer: Griekspoor
contactpersoon aannemer: Dennis Lei



mechanisatie in weg-, berm- en slootonderhoud 
Oudenhof 14 

4191NW Geldermalsen 
+31 (0)345 585050 

www.wimvanbreda.nl 

B 200 H B 400 H BD 202 HL 

2 m3 vacuüm veegmachine 

Hydrostatische aandrijving 

Tot 250 cm werkbreedte 

 

4 m3 vacuüm veegmachine 

Hydrostatische aandrijving 

Tot 270 cm werkbreedte 

 

0,9 m3 mechanische veegmachine 

Hydrostatische aandrijving 

Tot 260 cm werkbreedte 

 

De vernieuwde AUSA Urban Range,  nu verkrijgbaar op de Nederlandse markt! 

 
 

  

 100% Roetvrij. Volledig werkend op LPG. 
Dé milieuvriendelijkste en goedkoopste manier van 
onkruidbestrijding.   

 

 Universeel aanbouwdeel 
Geschikt voor de kleinere compact tractoren en 
werktuigendragers. Hete lucht, 2 x 45℃ draaibaar.  
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AAnleg tuinen in centrum WAddinxveen

Manders Totaal heeft aangegeven een biodiversiteittuin te willen bij haar 
bedrijfslocatie in Helmond. Uitgangspunt voor de aanleg was een goede 
omschrijving van de maatregelen. Tijdens de uitvoering is gebruik gemaakt 
van de (on)mogelijkheden van het terrein. Zodoende bepaalt het terrein 
als het ware zelf wat en waar er zaken komen. Het gebied sluit aan op het 
aanwezige drassige karakter. In de verlaging is een poel gecreëerd. Tegen 
het gebouw is een dierenwand gemaakt. De dieren van die wand kunnen 
foerageren in het gebied. Medewerkers, bezoekers en voorbijgangers zijn alle 
welkom in het gebied. Uiteraard is bezoek beperkt tot de openingstijden van 
het bedrijf. Het is vrij om te wandelen en te beleven.  Voor de ontwikkeling van 

het gebied is gebruik gemaakt van het programma De Levende Tuin. Dit pro-
gramma kent vier thema’s; Voedsel, Water, Energie en Dieren.
Na de periode van aanleg begint de belangrijkste periode, die van het onder-
houd. Het is van belang dat er bij het onderhoud blijft worden gedacht aan de 
thema’s van De Levende Tuin. Dat betekent dat het onderhoud moet worden 
afgestemd op de ontwikkelingen in het gebied. Werkzaamheden moeten wor-
den gepland en uitgevoerd op wat voorkomt in het gebied. Dus niet maaien in 
een bepaalde week, maar na de bloei. Dat kan van jaar tot jaar anders zijn. De 
beplanting is aangepast waardoor er voedsel ontstaat voor dieren. Ook is er 
gekeken naar de mogelijkheden om verstening te voorkomen; oplossing zijn 
graspaden. 

PROJECTEN

Opdrachtgever: Manders Totaal Helmond
Architect: Du Pré Groenprojecten
Aannemer: Du Pré Groenprojecten
contactpersoon aannemer: Robert Smid

nAtiOnAAl mOnument mH17

Op 17 juli 2014 werd boven Oekranië vlucht MH17 uit de lucht 
geschoten. 298 mensen kwamen om het leven. Ter nagedachtenis 
aan de slachtoffers wordt in Vijfhuizen, nabij Schiphol, een monu-
ment gerealiseerd. Het bestaat uit een bomenlint van 298 bomen 
en een amfitheater waarin een groot stalen gedenkteken wordt 
geplaatst. De bomen staan in rijen iets verhoogd ten opzichte van 
het omringend maaiveld, als ware op een podium. Het grondlichaam 
maakt een sierlijke draai en is iets gebogen om de impact van de 
grote hoeveelheid bomen zichtbaar te maken. Een netwerk van 
wandelpaden maakt het monument voor iedereen toegankelijk. Bij 
elke boom komt een naam van een slachtoffer te staan. Om de een-
heid, maar ok de verscheidenheid van de slachtoffers te tonen krijgen 
samenreizenden slachtoffers dezelfde boomsoort toegewezen. Totaal 
komen er 11 boomsoorten op het monument. Om het bomenlint 
komt een krans van zonnebloemen,  ter herinnering aan de plek waar 
de plek waar de brokstukken van het vliegtuig gevonden werden. De 
opening zal op 17 juli 2017 plaatsvinden, 3 jaar na de ramp.

Aanneemsom: € 800.000,-
naam opdrachtgever: Stichting Monument MH17
contactpersoon opdrachtgever: S. de Ligt, (061) 2962231
Architect: Robbert de Koning landschapsarchitect BNT
contactpersoon architect: Robbert de Koning, 06-54945689
Kunstenaar: Ronald Westerhuis RAW
leverancier bomen: Boomkwekerij Ebben
Aannemer: Krinkels BV
contactpersoon aannemer: W. de Vries, (061) 1489847

Foto: Robbert de Koning landschapsarchitect BNT / DUPLO studio
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Onder onze begeleiding planten kinderen bomen aan

Boomrooierij Weijtmans is specialist in het 

rooien, snoeien en onderhouden van bomen. 

Vandaag de dag telt ons bedrijf ruim 30 vaste 

medewerkers, goed opgeleide boomrooiers, 

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.

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: 
groot of klein, bij Weijtmans moet u zijn!

Eén van onze unieke telescoopkranen

Boomrooierij Weijtmans

Wij kopen stamhout en houtsnippers graag in en 

verzorgen een verantwoorde afvoer van snoeiaf-

val. Boomrooierij Weijtmans ontzorgt opdracht-

gevers door overname van het complete beheer 

van gebieden, zie www.tilburgsbos.nl

Wij richten ons helemaal op de toekomst: 

in Geertruidenberg hebben kinderen van basis-

school de Wilsdonck onder begeleiding van 

Boomrooierij Weijtmans bomen aangeplant om 

een park met uitstraling te creëren.

medewerkers, goed opgeleide boomrooiers, 

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.

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

In verband met toegenomen werkzaamheden 
zijn wij op zoek naar een

enthousiaste planner
Je dient te beschikken over:
• Geen 9.00 – 17.00 mentaliteit
• Stressbestendigheid
• HBO werk- en denkniveau
• Affi niteit met groen
• Goede communicatieve vaardigheden
• Teamspirit

Neem voor interesse of vragen contact met ons op.
(013-511 14 83 of algemeen@weijtmans.nl)



83www.stad-en-groen.nl

PROJECTEN

Ondersteuning burgerinitiAtieven in de OPenbAre ruimte 

“De wijk dat zijn wij” is een project waarbij A-Garden groenspecialisten als 
groenaannemer naast het reguliere onderhoudswerk in de wijken Wielwijk, 
Crabbehof en Zuidhoven opdracht heeft  gekregen om in deze wijken 
bestaande burgerinitiatieven in de openbare ruimte te ondersteunen en 
nieuwe initiatieven op te starten. Een veelzijdig project dat in het eerste jaar 
al veel mooie resultaten heeft opgeleverd. Zowel individueel als in groeps-
verband gaan burgers de uitdaging aan om van hun directe leefomgeving 
hun eigen stukje wijk te maken. Zowel op het gebied van onderhoud als op 
het gebied van het aanleggen en omvormen van groenvoorzieningen wordt 
door deze burgers  mee gedaan en mee gedacht. Er wordt hierbij door de 
aannemer nauw samengewerkt met de opdrachtgever maar ook met allerlei 
partijen die op sociaal-maatschappelijk vlak  actief zijn en de diverse wonings-
tichtingen die vertegenwoordigd zijn in deze wijken. Dit resulteert in het bij 
elkaar brengen van de verschillende belangen van de diverse organisaties. 
Resultaat is o.a. grotere betrokkenheid van burgers onderling en  grotere 
tevredenheid onder burgers ten opzichte van hun directe leefomgeving.  
Naar aanleiding van sommige wijklijnmeldingen die via de gemeente worden 
doorgestuurd naar de aannemer gaat de wijkregisseur in gesprek met de 
melder. Het komt regelmatig voor dat hier een nieuw participatieinitiatief uit 
voort komt.

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht sector stadsbeheer
contactpersoon opdrachtgever: Dhr. C. Hoogerwaard, 078-7704653
Aannemer: A-Garden groenspecialisten
contactpersoon aannemer: Corstiaan Knape

AAnleg insPirAtietuin nOOrdelijKe HOge 
scHOOl leeuWArden

Belangrijke pijlers voor de inspiratietuin voor de 
Noordelijke Hoge School Leeuwarden, waren inspireren, 
verbinden en duurzaamheid. Inspireren door een plek te 
creëren waaruit volop inspiratie kan worden gehaald. Dit 
vanuit de materialen, kleuren en vormen. Verbinden door 
een centraal podium in de tuin waarbij mensen elkaar 
kunnen inspireren door muziek te spelen, toneelvoor-
stellingen, modeshows presentaties en noem maar op. 
Belangrijke punten voor duurzaamheid voor waren ons 
ten eerste dat de tuin volop benut werd. Dit heeft Snoek 
Hoveniers gedaan door zoveel mogelijk de zintuigen te 
prikkelen; horen; ruisende bamboe en kletterend water, 
zien; warme en koude kleuren, voelen; verschillende tex-
turen van beplanting, ruiken; diverse kruiden en  proeven; 
diverse kruiden. Hierbij is er een samenwerking gezocht 
met Kim van der Leest, zij is bioloog en belevingsexpert. 
Er is veel materiaal hergebruik zoals de oude halverharde 
paden zijn de fundering geworden voor de nieuwe paden, 
het kunstgras ligt bij diverse docenten in hun tuin, kan-
topsluitingen zijn de basis geworden voor de vijver. Er is 
een onderhoudsarm en duurzaam beplantingsconcept 
toegepast dit is de Easy Prairie Garden van Lageschaar. 
Snoek heeft samen met Lageschaar een beplantingsplan 
gemaakt die de biodiversiteit stimuleert en waaruit de 
studenten inspiratie kunnen halen uit bijvoorbeeld de bij-
zonder bloemvormen. 

Opdrachtgever: Noordelijke Hoge School Leeuwarden (NHL)
contactpersoon opdrachtgever: Anton de Jong
contactgegevens opdrachtgever: 0630931931
Architect: Snoek hoveniers
contactpersoon architect: Danny de Vries BASc, 0566 760090
Aannemer: Snoek hoveniers
contactpersoon aannemer: Douwe Snoek, 0653229166



+31 (0) 488 411 254
verkoop@vredo.nl

Vredo doorzaaimachines - (be)groot in groen

De beste in het veld
www.vredo.nl

Demomachines beschikbaar!

• Uw budget waardevol besteden
• Groene en strakke trapveldjes
• Nette grasstroken en bermen
• Fraaie parken om lekker in te relaxen 

De Vredo doorzaaimachine brengt het zaad in de grond 
en legt het er niet op. Het graszaad wordt daardoor niet 
door de vogels opgevreten en niet door de zon verdord. 
Hierdoor is er een maximale benutting van kostbaar 
graszaad! Tot 96% ontkiemingspercentage!

Dag 0 Dag 24 Dag 42

MP SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Pols Groep       +31 (0) 181 45 88 45       info@pols.nl       www.pols.nl

 SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Laagste brandstofgebruik door licht gewicht (Domex®)

Grootste werkbreedte (300, 330 0f 350 cm)

Hoogste motorvermogen (49 - 65pk Kubota® Commonrail turbodiesel)

Smalste transportbreedte (1.65 meter transportbreedte)

Luxe cabine met airco

De Roberine F3 klepelmaaier en de R3 kooimaaier zijn nu ook verkrijgbaar met cabine. Een 
cabine met veel zicht rondom, veel ruimte voor de bestuurder en perfecte klimaatbeheersing. 
Verder kunt u rekenen op hoge prestaties, compacte afmetingen, betrouwbare techniek en 
een gunstige aanschafprijs. Kortom, hij staat voor u klaar. Meer weten? Stuur een mail naar 
sales@roberine.com of bel 053 4 83 83 22.   The Mowing Company since 1951

KLAAR OM IN TE STAPPEN

Goolkatenweg 65, Postbus 818, 7500 AV Enschede, Nederland. Tel.: +31 (0)53 4 83 83 83, Fax: +31 (0)53 4 83 83 33, e-mail: info@roberine.com
Roberine maakt samen met Conver, Herder, Precision Makers en Votex deel uit van Dutch Power Company.
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PROJECTEN

HerinricHting grAAflAnd lAren

Voor de gemeente Laren heeft  hoveniersbedrijf Hoefakker samen met 
Drielanden bomen en Reimert bouw en infrastructuur in totaal 21 Robinia 
pseudoacacia ‘Unifoliola’ in de maat 50-70 geplant. De bomen wogen 
+/- 2000 kg per stuk en zijn geplant met een 15 tons mobiele kraan. De 
bomen zijn direct van de vrachtwagen geplant in het gat, hierdoor is 
de kans op beschadigingen zo klein mogelijk gehouden. De bomen zijn 
geplant met het BoomZekerPlan, dit houdt in dat Hoefakke 3 jaar nazorg 
hebben en garantie geeft op de bomen. De kluiten waren door ruimte-
gebrek bijna even groot als het plantvak. Hiervoor heeft hoveniersbedrijf 
Hoefakker een speciale techniek bedacht, namelijk het toepassen van een 
maatbak. De maatbak werd gemaakt van betonplex op de precieze afme-
tingen van de kluit. Hieromheen werd granulaat aangebracht en aange-
trild. Na het aanbrengen van het bomengranulaat werd de maatbak uit 
het granulaat gehesen en het gat gevuld met bomengrond. 

Opdrachtgever: Gemeente Laren
contactpersoon opdrachtgever: Olaf de Schouwer 
Aannemer: Hoveniersbedrijf Hoefakker
contactpersoon aannemer: Sjoerd Willemsen
contactgegevens aannemer: sjoerd.willemsen@hoefakker.com

HerinricHting OOstersPOOrbAAntrAcé 
in utrecHt

Het zuidelijke deel van de Oosterspoorbaan, tussen 
het Spoorwegmuseum en de Koningsweg heeft een 
nieuwe bestemming gekregen.  De vroegere spoorbaan 
is een, voor iedereen toegankelijk, park geworden. Het 
Oosterspoorbaanpark is een fiets & wandelpark dat een 
verbinding vormt tussen de binnenstad van Utrecht en het 
Kromme Rijngebied. Een prachtig park waar ruimte is voor 
buurt initiatieven zoals een streekmarkt en stadslandbouw. 
Begin 2016 is door Prorail het oude spoor verwijderd. 
Hierna is het terrein gesaneerd en opgehoogd met zand en 
grond. Bij de aanleg van de het voet- en fietspad is gebruik 
gemaakt van originele materialen om de uitstraling van 
de spoorbaan te behouden. Als opsluitbanden zijn herge-
bruikte spoorstaven gebruikt. De fietsroute is verlicht door 
hangende verlichting aan de portalen.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Architect: Okra Landschapsarchitecten
contactgegevens architect: mail@okra.nl
Aannemer: Agterberg b.v.
contactpersoon aannemer: F.G. Agterberg
contactgegevens aannemer: info@agterberg.com

be social 
Scan of ga naar:  
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Driessen (Briggs and Stratton):  

‘Snel maaien is alles- 
bepalend voor de total  
cost of ownership’
Ferris toont maaiers met elektronische brandstofinjectie en  
stand-ons met staplatform tussen de wielen

Ferris is sinds 2004 een dochteronderneming van 
de Amerikaanse motorenfabrikant Briggs and 
Stratton uit Milwaukee. De Ferris-fabriek, waar  
55 duizend maaiers per jaar van de band komen 
rollen, ligt in de staat New York pal tegen de 
grens van een indianenreservaat. Het bedrijf is 
opgericht in 1909 en is nu de op een na grootste 
producent van professionele zero turn-maaiers in 
Amerika, na Toro samen met het door Toro over-
genomen Exmark. De Emea-vestiging (Europa, 
Midden-Oosten en Afrika) van Briggs and Strattons 
eindproducten is in Roermond. Daarnaast 
bestaat sinds 2009 de opleidingslocatie Centre 
of Excellence in Roermond. Gerd-Jan Driessen, 

business development manager van Briggs and 
Stratton Netherlands, geeft daar geregeld product-
trainingen aan importeurs en dealers uit Europa, 
het Midden-Oosten en Afrika.

Ferris, dat in 1987 zijn eerste grote klapper maakte 
met een gepatenteerde hydrostatisch aangedreven 
loopmaaier, is door de jaren heen met zijn maaiers 
vooral bekend geworden door zijn gepatenteerde 
veringssysteem genaamd IS-Suspension.

Presentatie
Gerd-Jan Driessen en Michael van der Lienden, 
verkoopleider bij Ferris-importeur Van der Haeghe, 

tonen tijdens de presentatie drie nieuwe Ferris-
modellen: de stand-on zero turn-maaier SRS Z1 
(Z1 staat voor de compacte versie met een werk-
breedte van 91 cm of 122 cm, versus de Z2-versie 
met een werkbreedte van 1,83 m, die erg in trek is 
in Amerika), en verder de IS2100Z en de IS3200Z, 
met 37 pk, elektronische brandstofinjectie en het 
zogenaamde oil guard-systeem. De doelgroep is 
de aannemerij, hoveniers, gemeenten en groen-
voorzieners.

stand-on zero turn in europa
Zero turn-maaiers zijn ontwikkeld om met hogere 
snelheid te maaien met behulp van stuurhendels. 

Het Amerikaanse ferris, fabrikant van professionele maaiers, toonde op 7 maart met importeur van der Haeghe bv zijn nieuwe modellen voor 2017 bij 

briggs and stratton netherlands in Herten.     Auteur: Santi Raats

De Ferris IS2100Z EFI (electronic fuel 

injection) met elektronische 

brandstofinspuiting en oil guard oliesysteem
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Een gewone zit- of frontmaaier kan, afhankelijk van 
de omstandigheden, 6 tot 8 km per uur halen, een 
zero turn-maaier zonder vering tot gemiddeld  
10 km per uur. De nieuwe versie waarmee Ferris 
nu komt, is niet een zero turn-maaier waarop je zit, 
maar een waarop je staat. Nieuw is dat niet, want 
ook andere partijen zijn er al zo’n tien jaar mee 
actief op de markt: Toro, Scag en Wright via John 
Deere.

voeten vlak boven de wielen
Hoewel de stand on-maaiers an sich niet nieuw zijn, 
laat Ferris volgens Driessen en Van der Lienden wel 
innovatie zien in de vorm van de specifieke positie 
van het platform waarop de bestuurder staat.  
‘Het bevindt zich heel laag en recht tussen de 
wielen. Wanneer de bestuurder een U-bocht maakt 
of een heel korte draai, dan wordt hij niet van de 
machine af geslingerd. Ook kun je in een hoek tot 
17 graden tegen een heuvel op rijden. Het is een 
beetje te vergelijken met de slingerkracht van een 
centrifuge, die afneemt zodra je een object dichter 
tegen de ronddraaiende as plaatst. Daarom is de 
stand-on met zijn maximale maaisnelheid van  
14 km per uur geschikt voor complexe maai- 
percelen, waar enerzijds door veel obstakels 
precisiemaaien vereist is en anderzijds productie 
gedraaid moet worden’, verklaart het tweetal.

De stand-on zero turn-maaier SRS Z1 is al een jaar 
op de markt in Noord-Amerika. Driessen vertelt: 
‘De benzinemotoren zijn van Kawasaki FX-series. 
De vering speelt weer een belangrijke rol, zodat de 
maaier in balans blijft bij ondulaties of kuiltjes en 
op dit soort terreinen een optimale snelheid kan 
bereiken.’

Achterlossend
De Ferris SRS Z1 heeft, zoals alle Ferris-maaiers, een 
achterlossend maaidek. De achteruitworp is sinds 
2008 een van Ferris’ handelskenmerken, maar is 
nog maar zelden vertoond bij een stand-on- 
maaier. Van der Lienden: ‘Nederland heeft een 
voorkeur voor achterlossende maaideks. De 
Nederlandse klant wil hoog gras eraf kunnen halen 
met hoge snelheid, maar het wel netjes achterlaten 

in plaats van de grasresten te lossen op de border-
rand of op de stoep. In Amerika is 90 procent van 
de maaiers zijlossend. Daarnaast is door het  
achterlossende element zo’n smalle versie van  
deze maaier mogelijk. Met een werkbreedte van  
91 cm kan de bestuurder goed manoeuvreren, 
zoals tussen grafstenen op begraafplaatsen.  
We zijn blij dat Ferris eigenlijk speciaal vanwege  
de wensen van de klant in Nederland deze aan-
passingen aan de maaier heeft doorgevoerd.’

Afstappen zonder handrem
Maar wat deze maaier volgens Driessen en Van der 
Lienden een bijzondere meerwaarde geeft, is dat 
hij een eenvoudig stopsysteem heeft voor wanneer 
de bestuurder van de maaier afstapt. ‘Dit kan zijn 
om rommel van het grasveld te rapen of om een 
hek open te doen,’ vertelt Driessen. ‘Wanneer men 
het platform verlaat, stopt het maaidek direct, de 
motor blijft draaien. Wanneer men verder wil, trekt 
men eenvoudig weer aan de PTO-knop en kan het 
maaien snel weer doorgaan. Men hoeft niet, zoals 
voorheen, eerst gas terug te nemen, de PTO-knop 
in te drukken, de handrem erop te zetten, die er 
weer af te halen en opnieuw op gang te komen.’ 

‘Deze beveiliging, als onderdeel van de ISO 
5395-veiligheidseisen, is een behoorlijke  
investering geweest’, zo laat Van der Lienden 
weten. ‘Vanwege het kostenplaatje hadden niet 
alle fabrikanten de gelegenheid om met goed 
beveiligde zero turn-maaiers te verschijnen op de 
Europese markt, waar de aantallen een fractie zijn 
van de vraag in Noord-Amerika. In Amerika worden 
in een goed jaar 1,6 miljoen zitmaaiers verkocht,  
in Europa 400 duizend. Als je praat over zero  
turn-maaiers, gaat het in Amerika om 400 duizend 
verkopen per jaar. In Europa zijn dat er 16 tot  
18 duizend per jaar. De totale Europese markt is 
doorgaans te klein om voor iedereen rendement 
op te leveren.’

De bediening van deze stand-on-maaier laat vol-
gens Van der Lienden ook verbetering zien.  
‘Hij heeft grote hendels, zodat je een stevig grip-
punt hebt. In combinatie met de sterke vering kun 
je hierdoor met een vaste snelheid over hobbels 
rijden. Omdat je de maaier volledig onder controle 
hebt, is de maaicapaciteit groter en is het maaien 
minder vermoeiend’, beweert hij.

ver doorgevoerde ferris-vering
Driessen vertelt over de veiligheidscertificaten 
die nodig zijn voor een zero turn-maaier en die 
de veiligheid en een ergonomisch optimale werk-
situatie moeten waarborgen voor de bestuurder. 

De veringen in de Ferris-maaiers zijn bedoeld om 
de trilling-impact op het lichaam en van de hand 
naar de arm te minimaliseren.

‘Alle onderdelen van Ferris-maaiers die onderhevig 
kunnen zijn aan oneffenheden in het terrein, zijn 
onafhankelijk van elkaar geveerd boven alle wielen 
en alle veringen staan met elkaar in verbinding.  
De wielen worden tijdig “ingetrokken”, maar  
houden tegelijkertijd altijd bodemcontact.  
De afstelling van de vering heeft vijf standen. 
Hiermee beïnvloed je de reactiesnelheid van de 
maaier bij oneffenheden. Hoe strakker de vering 
staat afgesteld, hoe “gevoeliger” de maaier wordt. 
Wat een bestuurder prettig vindt, verschilt per  
individu’, merkt Driessen daarover op. Door de 
vering hebben Ferris-maaiers geen directe flex- 
eigenschappen in het frame nodig, volgens 
Driessen. De frames zijn dan ook gemaakt van dik-
ker staal; gemiddeld 6 mm dik. Dit maakt de Ferris-
maaiers wat zwaarder. ‘Andere maaiers wegen 500 
kilo, een Ferris-maaier 600 kilo’, aldus Driessen.

TECHNIEK6 min. leestijd

 ‘De Europese markt voor 

zero turn-maaiers is te  

klein om voor iedereen  

rendement op te leveren’

De stand-on Ferris-maaier heeft een werkbreedte van  
91 cm en is mede zo smal door de achteruitworp van het 
afgemaaide gras.

Door de automatische stop van de maaier terwijl de motor 
blijft draaien, kan de bestuurder makkelijk objecten, zoals 
afval, van de grond oprapen, of even afstappen om een 
poortje te openen of te sluiten.
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Ook de stand-on-maaier bezit vering. ‘Zelfs het 
platform waarop de bestuurder staat, is geveerd’, 
gaat Driessen verder. En mochten de kuilen 
onoverkomelijk diep zijn, dan hoeft de machinist 
niet te wanhopen, volgens de business  
development manager. ‘We hoorden van een klant 
in Duitsland dat de stand-on-maaier, wanneer hij 
bij regen vast komt te zitten in drassige onder-
grond, licht genoeg is om handmatig uit de  
modder te worden getrokken.’

snelheid is key
Volgens Van der Lienden is de SRS Z1 vooral 
geschikt voor speelveldjes en heel kleine gras-
veldjes die snel gemaaid dienen te worden. 
Voorbeelden zijn begraafplaatsen, verkeerseiland-
jes, het midden van rotondes, speelveldjes, kleine 
grasveldjes in stedelijk gebied en openbare parken. 
Driessen: ‘We kregen als feedback uit Duitsland dat 
hij licht en klein genoeg is om in een busje ver-
plaatst te worden. Dit scheelde de bestuurder tijd 
voor het zoeken van een parkeerplaats voor een 
busje met aanhanger en uitrijdplaten. Hij kon de 
bus vlakbij de speelplekken parkeren en de  
maaiers er direct uit rijden.’

Driessen stipt opnieuw de maximummaaisnelheid 
aan als tijdwinst. ‘Snelheid is key, niet alleen als het 
gaat om de logistieke organisatie, maar ook voor 
de maaitijd. Tijd is een belangrijke factor in de total 
cost of ownership. Je inschrijvingsprijs, de snelheid 
waarmee je het aantal vierkante meters maait dat 
in jouw bestek staat en je uiteindelijke rendement 
worden erdoor bepaald.’

elektronische brandstofinjectie 
De Ferris-maaier IS2100Z, door Ferris geïntrodu-
ceerd in oktober 2016, is de eerste met elektroni-
sche brandstofinspuiting (EFI) met benzinemotor. 
Ook zit EFI standaard op de IS3200Z. In allerlei 
sectoren is EFI al lang usance, maar de traditionele 
maaimachine-industrie begint het nu dus ook op 
te pakken.

‘Je hoeft niet meer te choken, maar kan zo  
starten, want de maaier regelt zijn eigen brandstof-
behoefte. De maaier is zuiniger omdat hij preciezer 

is afgesteld. Dit betekent minder emissie’, zegt 
Driessen. Ook zijn allebei de Ferris-maaiers uit-
gerust met oil guard. Driessen en Van der Lienden 
claimen dat je hiermee nog maar eenmaal per 
vijfhonderd uur in plaats van eenmaal per honderd 
uur olie en filters hoeft te verversen. ‘Dat bespaart 
een hoop tijd en dus kosten en het ontziet het 
milieu’, concludeert Driessen. 

benzinemotor
De Ferris IS3200Z, met 183 cm werkbreedte, is nu 
uitgevoerd met benzinemotor in plaats van diesel. 
In Amerika reed hij al langer rond, maar vorig jaar 
is hij in Europa geïntroduceerd. ‘Dit scheelt zo’n 
35 procent aan gewicht, wat de maaier geschikt 
maakt voor zachte ondergronden zoals veen en 
klei. Deze Ferris IS3200Z weegt 700 kilo in plaats 
van een gemiddelde dieselmaaier van 1000 kilo. 
Ze maken ook minder geluid en verbruiken 10 tot 
17 procent minder brandstof dan een conventi-
onele carburateurvariant. Het scheelt bovendien 
10 duizend euro’, beweert Van der Lienden. ‘Een 
groot probleem voor bedrijven die op diesel 
rijden, wordt de EU-regelgeving die per januari 
2019 ingaat voor nieuwe machines: dieselmotoren 
boven de 25,8 pk moeten dan stage 5-motoren 
zijn. Anders mogen ze veel steden niet meer in 
op basis van de hoeveelheid fijnstofuitstoot. Ook 
Nederland werkt reeds in een aantal steden met 
“groene zones”. Stage 5-motoren kosten veel meer 
en verhogen de totaalprijs van machines aanzien-
lijk. De Ferris IS2600Z heeft nu wel standaard een 
Diesel Euro Stage 5-motor.’

Het zit volgens Van der Lienden nog tussen de 
oren dat diesel goedkoper zou zijn dan benzine 
voor bedrijven die veel op de weg zitten.  
‘Het huidige break-evenpoint tussen diesel en  
benzine verschilt per model en omstandigheden, 
maar als we de nieuwe IS3200Z met 183 cm maai-
breedte nemen en deze in dezelfde omstandig-
heden vergelijken met de voorgaande IS5100Z  
met 183 cm, dan ligt het rond de 450 uren. Dat 
betekent dat bij meer dan 450 uren de diesel- 
maaier goedkoper is en bij minder dan 450 uren  
de benzinemaaier. De diesel- en benzineprijzen 
kruipen naar elkaar toe. Net als in meerdere 
Europese landen is in Nederland het accijnsvoor-
deel van rode diesel verdwenen en wordt de 
prijs gelijkgetrokken met die van gewone diesel. 
Daardoor is diesel in zijn algemeenheid niet langer 
goedkoper dan benzine. Naast de verordening 
voor diesel stage 5-motoren heeft dit feit Ferris 
ertoe aangezet om zich voor te bereiden op de 
toekomst.’

Gerd-Jan Driessen Michael van der Lienden

 Van der Lienden en Driessen geven een demonstratie  
met de stand-on-maaier.

De vering van de Ferris-zero turn- 

maaiers zorgen voor goede werk-

omstandigheden voor de bestuurder.  

‘Je kunt met alle zero turns  

gegarandeerd en ongelimiteerd acht  

uur achtereen maaien zonder fysiek 

ongemak’, volgens Driessen.
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Het plantseizoen loopt doorgaans van september 
tot en met eind april. In deze periode worden hees-
ters, bomen, vaste planten en struiken geplant. 
Bij de heesters, struiken en vaste planten gebeurt 
dit meestal medio september, terwijl bomen rond 
de laatste maand van het jaar de grond in gaan, 
omdat ze dan ‘in rust’ zijn. Die periode is dan ook 
de beste tijd van het jaar om compost aan te bren-
gen, adviseert VGR.

na het groeiseizoen
September is doorgaans nog te vroeg om com-
post aan te brengen, omdat er dan nog onkruid 
groeit. In die maand compost aanbrengen zou het 
onkruid nog voeden. Het is dan ook raadzaam om 
te wachten met compost tot het groeiseizoen defi-
nitief ten einde is, zodat onkruid geen kans meer 
heeft. Bovendien is de grond makkelijker te bewer-
ken wanneer deze poreus is. Als het groeiseizoen 

eenmaal voorbij is, kan de compost aangebracht 
worden.
Gewassen en tuinen kunnen dan afgestrooid 
worden met een laag van een paar centimeter. 
Het is belangrijk dat er voldoende compost wordt 
aangebracht over het gehele in te planten perceel. 
Men kan de compost al spittend aanbrengen, om 
zo een gezonde rulle bodem te creëren waarin het 
groen goed kan gedijen. Indien er geen volledig 
perceel beplant hoeft te worden, is het aan te 
raden om maximaal twintig procent van het plant-
gat met compost te vullen en deze vervolgens 
door te werken met de oude of nieuwe zwarte 
grond. 

compostcalculator
Bij VGR is het ook mogelijk om een bestaand 
perceel te laten voorzien van een reparatieadvies. 
Deze reparaties komen in principe zelfs het vaakst 

voor. Reparaties worden uitgevoerd bij bestaande 
gewassen en percelen die nooit eerder com-
post hebben gehad. Deze compost kan gewoon 
gemengd worden met de bestaande grond. Het 
principe is ongeveer hetzelfde als de werkwijze 
van hoveniers bij siertuinen. Mocht er getwijfeld 
worden over de hoeveelheid compost, dan heeft 
VGR daar een speciale compostcalculator voor. In 
deze spreadsheet is een overzicht gemaakt van 
de hoeveelheid compost die benodigd is per vier-
kante meter. De compostcalculator is het meest 
geschikt voor particulier gebruik en is eventueel op 
aanvraag ook voor klanten beschikbaar.

VGR Composteerinrichting schafte onlangs nog 
een nieuwe hoogkiepbak aan. Met deze hoog-
kiepbak is het nu ook mogelijk om op beide com-
posteerinrichtingen Walking Floors te laden. Met 
de giek kunnen hogere bulten compost gemaakt 
worden, wat weer een hogere capaciteit oplevert. 
Ook het laden van vrachtwagens, die regelmatig 
langskomen om grote hoeveelheden compost op 
te halen, wordt vereenvoudigd. VGR is dan ook 
helemaal klaar voor het groeiseizoen dat voor de 
deur staat.

Haal meer uit de natuur
Compost helpt plantgoed de zomer door

Het plantseizoen loopt momenteel op zijn eind. 

natuurlijk wil iedereen dat zijn plantgoed snel 

aanslaat, zodat het groen snel groeit en minder 

kans heeft op sterfte door een droge zomer. de 

vraag is echter wat je moet doen om dit te 

bereiken. de afdeling composteerinrichting van 

vgr groep heeft daar het antwoord op.

Auteur: Nino Stuivenberg
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je zou het niet zeggen, maar de borders op deze foto zijn bedekt met een dikke laag gras: olifantengras oftewel Miscanthus giganteus, om precies te 

zijn. iedereen kent de voordelen van mulchen. een mulchlaag onderdrukt onkruid en zorgt dat water langer wordt vastgehouden. verder blijft de 

grond langer luchtig. mulchen heeft echter ook nadelen. mulchproducten die snel composteren, zoals houtchips, gebruiken daarbij veel meststoffen 

uit de bodem en concurreren dus met de vaste planten of heesters die je eigenlijk wilt helpen bij hun groei. volgens Peter van Kemenade, ceo van de 

brabantse groenvoorziener Ploegmakers, is daar bij het gebruik van Miscanthus geen sprake van. van Kemenade: ‘Het product geeft in eerste instan-

tie hetzelfde beeld als houtsnippers. Het is echter veel zuiverder en erg vezelrijk, zodat het niet of nauwelijks verteert en daarom ook geen negatieve 

effecten heeft zoals verzuring. Wij hebben dit systeem geïntroduceerd in eindhoven; deze gemeente neemt op dit moment grote hoeveelheden af 

om te verwerken in nieuwe plantvakken. een belangrijk bijkomend voordeel is dat de plantvakken niet meteen in het eerste jaar worden platgelopen 

door schoffelaars waardoor de bodem wordt verdicht.’  volgens van Kemenade is het product om die laatste reden ook veel goedkoper dan traditio-

neel beheer. borders groeien veel sneller dicht en planten ontwikkelen zich beter, omdat ze geen schade oplopen door het schoffelen. 

Gras in je borders
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Fermenteren van organisch 
materiaal
Anaeroob verwerkingsproces wint aan populariteit 

Het moet 2015 zijn geweest toen ik hoorde over de toenemende populariteit van fermenteren onder consumenten. bier, kaas, zuurkool en sapjes; het 

zijn allemaal producten die een fermentatieproces (kunnen) doormaken. fermenteren is hot, maar niet alleen in de keuken. Ook verschillende gemeen-

ten experimenteren met dit proces. Op groenafval, wel te verstaan.    

Auteur: Kelly Kuenen
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Naar het eindproduct van fermenteren van groen-
afval wordt verwezen met de term bokashi. Dit 
woord, ontleend aan het Japans, betekent letterlijk 
'goed gefermenteerd organisch materiaal'. Met 
fermenteren kunnen diverse groene reststromen, 
zoals bermmaaisel en bladafval, verwerkt worden 
voor hergebruik in openbaar groen of particuliere 
tuinen.
Fermenteren versus composteren
Fermenteren is daarmee het broertje van com-
posteren. Maar de bewerkingen zijn wel anders. 
Bij composteren wordt biologisch materiaal afge-
broken door stoffen en diertjes die van nature in 
en om het materiaal aanwezig zijn. Er zijn geen 
toevoegingen nodig en zuurstof speelt hierbij 
een belangrijke rol. Dit wordt het aerobe proces 

genoemd. Zo ontstaat een natuurlijke verbran-
ding. Het fermentatieproces is daarentegen een 
anaeroob proces. Dit verloopt grotendeels zonder 
zuurstof en er worden stoffen toegevoegd: zee-
schelpenkalk en kleimineralen. Dit is een mengsel 
van zogenaamde EM, effectieve micro-organismen. 
EM Agriton uit Noordwolde is leverancier van 
stoffen die aan groenresten worden toegevoegd 
om het fermentatieproces goed te laten verlopen. 
Zo nodig zijn ze ook betrokken bij metingen en 
advies. Van origine richt het bedrijf zich op de 
landbouw, maar de bokashi-techniek is inmiddels 
ook bekend geworden voor andere toepassingen. 
Adviseur Simone Vos licht toe: ‘Fermenteren is 
een soort inkuilen, zoals ook bij veevoer gebeurt 
(producten als gras of maïs worden verzameld en 
luchtdicht afgedekt om voedingsstoffen zoveel 
te mogelijk bewaren, red.). Anders dan bij com-
posteren is het een koud en gesloten proces. Het 
voordeel hiervan is dat er veel voedingsstoffen in 
het eindproduct achterblijven, dat er amper CO2 
en koolstof vrijkomen en dat de energie behou-
den blijft.’ Bokashi zou ook minder C02 opleveren, 
omdat het op locatie wordt verwerkt en er minder 
mechanische handelingen nodig zijn.

Onderzoek
Dat het proces relatief weinig CO2 uitstoot, zou 
blijken uit een onderzoek door Feed Innovation 
Services (FIS) uit Wageningen. Dit onderzoeks-
bureau was betrokken bij het fermenteren op 
het terrein van Van den Hengel in het Utrechtse 
Achterveld, een veehouderij die tevens een com-
posteringstak heeft. Op dit bedrijf werd ruim 

26.000 kilo bermmaaisel, afkomstig uit Wijk bij 
Duurstede, zowel via compostering als met de 
bokashi-methode verwerkt. De bokashi-hoop werd 
afgedekt met kuilplastic en afdekzeil en verzwaard. 
Vervolgens maten de onderzoekers wekelijks de 
temperatuur. Waar de bokashi vanaf de eerste 
dag daalde in temperatuur om uit te komen op 
de omgevingstemperatuur, toonde de compos-
teerhoop eerst een temperatuurstijging, om na 
zeven dagen een geleidelijke daling in te zetten. 
De temperatuur van deze hoop bleef veel hoger 
dan die van de hoop die gefermenteerd werd. 
Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat 
de composthoop ruim 60 procent in volume was 
afgenomen, tegenover ruim drie procent bij boka-
shi. Gangbaar compost heeft het hoogste droges-
tofgehalte, stellen de onderzoekers, maar hiervan 
is ook materiaal ‘verdwenen’. 

fermentatiemateriaal en -proces
De bokashi-methode trekt inmiddels ook de aan-
dacht van gemeenten. Een van de partijen die 
experimenteren met fermenteren, is de gemeente 
Hengelo. In 2015 werd in de gemeente een proef 
uitgevoerd met het fermenteren van bijna 400 ton 
bladresten. Een omhulsel van zo'n 25 meter lang 
werd volgeperst met groenresten. Na toevoeging 
van diverse stoffen om het fermentatieproces 
in gang te zetten, werd het geheel afgedekt en 
ongeveer twee maanden met rust gelaten. De 
bladaarde werd verstrooid in het openbaar groen, 
in stadstuinen, over een akker en op volkstuinen. 
Dit had zulke goede resultaten tot gevolg, dat de 
gemeente het doorzet en zelfs wil uitbreiden met 

TECHNIEK6 min. leestijd

Demonstratie in Hengelo.
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het verwerken van grof tuinafval. Afgelopen winter 
werd 900 ton groenafval gefermenteerd. 
Volgens Alex Buwalda van Feedtuber, bij het 
project betrokken als leverancier van het ‘inpaksy-
steem’, bleek uit de proef dat bij fermenteren veel 
minder materiaal verloren gaat. ‘Bij composteren 
ben je al snel 40 procent van je product kwijt aan 
warmte. De hoeveelheid materiaal wordt boven-
dien minder. Bij bokashi wordt dit proces afge-
remd.’ Feedtuber is importeur van folieslurven en 
de machines die hierbij gebruikt worden. 
Jan-Dirk van der Tol van Feedtuber vertelt hoe het 
proces verloopt. ‘Materialen worden onder hoge 
druk in een folieslurf met een diameter van 2,7 tot 
3,6 meter gedrukt. Door de hoge druk wordt alle 
zuurstof uit de slurf geperst. Omdat de slurf rond-

om dicht is, kan er geen zuurstof in terugkeren.’ 
Volgens Van der Tol kenmerkt het systeem zich 
door zijn hoge capaciteit van 100 ton per uur. Een 
ander voordeel is dat het geen vaste opslagloca-
tie vereist en omdat de slurf rondom dicht is, is 
er geen lekwaterverlies uit de hopen. ‘Door het 
continue invoersysteem kunnen de benodigde 
toevoegmiddelen voor bokashi perfect gedoseerd 
in de slurf worden gebracht tijdens het vullen. 
Normaal moet dit met een mobiele kraan of sho-
vel door het product worden gemengd, alvorens 
een silo kan worden gevuld. Dit kost veel tijd. Het 
groenafval wordt nu met een machine in de slurf 
gestopt. Deze vermaalt het blad en mengt het met 
de mengsels van Agriton.’ 

TECHNIEK

Simone Vos Jan-Dirk van der Tol

‘Bij composteren wordt de 

hoeveelheid materiaal 

minder. bij bokashi wordt 

dit proces afgeremd’
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machine
De machines worden verkocht aan aannemers 
zoals loonbedrijf Te Riet uit Haaksbergen. In 2016 
huurde deze partij een machine van een andere 
speler, maar dit jaar besloot men er een te kopen. 
De inslurfmachine werd door Te Riet geschikt 
gemaakt om bokashi te maken, met doseerappara-
ten voor de diverse toevoegmiddelen op de machi-
ne. Laurens te Riet: ‘Het blad komt in de voorkant 
van de machine in een vijzel terecht. Dit maakt het 
dusdanig homogeen, dat je bijna niet meer ziet dat 
het bladafval is. Tijdens het proces worden de drie 
substanties automatisch toegevoegd. De micro-
organismen zitten in een vloeistof; deze wordt via 
nozzlespuiten met het materiaal gemengd. De 
kleimineralen en zeeschelpenkalk worden in een 
bak aan de machine gestort. Deze bevat een tus-
senstort, waardoor de substanties in gelijke mate 
wegzakken en met een transportband naar de 
machine worden gebracht. Zo worden de stoffen 
gelijkmatig afgegeven aan het materiaal.’ 
Met de nieuwste machine is Te Riet er inmiddels 
zo’n tien keer op uit geweest, vertelt Te Riet. Bij de 
gemeente Hengelo, maar ook bij diverse andere 
gemeenten. Vooralsnog wordt het fermenteren 
vooral gedaan met bladafval en in het geval van 
één gemeente in Groningen met rietafval. Hoe dat 
laatste uitpakt, is ten tijde van dit schrijven nog 
niet bekend, omdat de slurven nog niet zijn open-
gemaakt. Maar het verwerken van riet resulteerde 
wel in een mooi product, vertelt Te Riet. Volgens 
hem wordt er ook gedacht aan het verwerken van 
groenafval als groenten en fruit. ‘Op deze manier 
kan alles zoveel mogelijk in eigen gemeente wor-
den gehouden en hoeven geen afvoerkosten te 
worden betaald.’ 

Zoals vaker bij toenemende populariteit in de 
ene hoek, klinkt er ook een tegengeluid uit een 
andere hoek. De Branchevereniging Organische 
Reststoffen (BVOR) waarschuwde eerder dit jaar 
bokashi niet ‘te overwaarderen’. Een van de argu-
menten luidde dat er op de langere termijn minder 
humus aanwezig blijft dan bij compost. Vos zegt 
zich hierin niet te herkennen. ‘Bokashi is gewoon 
een andere manier van verwerken van organische 
resten dan composteren. Het is een biologisch pro-
ces waarbij ook andere soorten micro-organismen 
actief zijn die het bodemleven activeren en zo de 
humusopbouw stimuleren. De branchevereniging 
heeft hier andere gedachten over; wij herkennen 
ons niet in de argumenten die ze aanhaalt.’ 
Agriton heeft op zijn beurt een document gepu-
bliceerd waarin argumenten die de BVOR aanhaalt 
worden weerlegd. Wat betreft het eerder door de 
BVOR aangedragen punt stelt Agriton bijvoorbeeld 
dat humusopbouw in de bodem op de langere 
termijn afhankelijk is van een rijk bodemleven. 
‘Het eindproduct van bokashi bevat zowel snel 
als moeilijk verteerbaar organisch materiaal. Bij 
compost wordt dit snel verteerbare deel tijdens 
het composteerproces afgebroken, waardoor het 
relatief moeilijk verteerbare deel overblijft. Maar 
voor een rijk bodemleven is ook het makkelijk 
verteerbare deel nodig. De hoeveelheid organisch 
materiaal die je met bokashi opbrengt, is om die 
reden groter dan bij compost.’  

nieuw seizoen
Los van de vraag welke methode welke voordelen 
heeft, valt op dat bokashi aan populariteit lijkt te 
winnen. In Hengelo, een van de eerste gemeen-

ten waar ermee geëxperimenteerd werd, worden 
zoals gezegd goede resultaten behaald, ook wat 
het onkruid betreft. Volgens Auke Doornbosch, 
projectleider circulaire economie, had het verwer-
ken van bladaarde in de plantsoenen juist minder 
onkruid tot gevolg. Bovendien leken de planten in 
de proefvakken voller en groener te worden.
Praktijkervaringen van Agriton met het toepassen 
van de methode zouden erop wijzen dat onkruid-
zaden worden gedood en dat bemesten met boka-
shi niet leidt tot (meer) onkruid. Vermoedelijk kie-
men de onkruidzaden tijdens het bokashi-proces, 
maar sterven ze vervolgens af door een gebrek aan 
licht, zo stellen de onderzoekers van FIS in het rap-
port. Ook bij meerjarig gebruik van bokashi zou de 
onkruiddruk niet stijgen, stelt Agriton. 
‘We merken dat het een goede bodemverbeteraar 
en een goede vervanger voor gekochte teelaarde 
is’, vertelt Doornbosch. ‘Er zijn nu zelfs kwekers die 
het product van ons willen afnemen.’ Begin dit jaar 
zijn in Hengelo de slurven opnieuw door loonbe-
drijf Te Riet gevuld. Het bedrijf strooit het eindpro-
duct weer met een meststrooier uit in de plantsoe-
nen. Nu het onkruidseizoen weer is begonnen, zal 
het niet lang duren voordat blijkt of ook dit jaar 
zo’n goed resultaat behaald wordt. 

TECHNIEK

detAils PilOt
Hoeveel het toepassen van de bokashi-
methode kost, is afhankelijk van de hoeveel-
heid die verwerkt wordt. In Hengelo kwamen 
de kosten van de pilot uit op 32 euro per ton 
afval, een bedrag dat ongeveer gelijk is aan 
eventuele afvoerkosten. Wie meer wil weten 
over deze proef, kan terecht op de gemeente-
website, waar een document is gepubliceerd 
met uitgebreide toelichting op de testme-
thode en de gemaakte kosten.
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In oktober 2017 start de 5-daagse cursus
‘Strategisch beheer van de openbare ruimte! om u
te ondersteunen bij deze uitdaging!

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

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

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

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

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

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

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

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

een andere benadering van het beheer van de openbare ruimte.

ADVERTORIAL

meer weten? 
www.haskennistransfer.nl/opleiding-cursus/
groen/cursus-strategisch-beheer-
openbareruimte

be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6648
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App biedt in no time helder inzicht 
in groenbeheer

groenvoorzieners waren er vroeger veel tijd mee kwijt: een schouwrapport van een groenproject opstellen, inscannen en versturen naar de klant. dit 

kan nu een stuk sneller: één appje is voldoende om een klant én de interne organisatie een overzicht van de resultaten van het groenbeheer te bieden. 

marco spijkstra van donkergroen: ‘met deze app zijn we de ogen en oren van onze opdrachtgever. dat komt de transparantie en kwaliteit van onze 

dienstverlening ten goede.’

App houdt groenbeheerder digitaal op de hoogte van werkzaamheden

Tendercoördinator Marco Spijkstra werkte lange 
tijd in de schoonmaakbranche, maar maakte een 
jaar geleden de overstap naar de groensector. 
Beide branches hebben veel gemeen, vertelt hij. ‘In 
beide sectoren heb je als dienstverlener te maken 
met een opdrachtgever die met rapportages 
en schouwrapporten op de hoogte wil worden 
gehouden. Dat geeft normaal gesproken een hoop 
papierwerk. Nadat ik bij een schoonmaakbedrijf 
het app-platform van FacilityApps leerde kennen, 
was dat een enorme vooruitgang wat betreft tijd 
en efficiency. Dus nam ik opnieuw contact met hen 
op toen ik bij Donkergroen ging werken.’

nieuw speelveld
De ervaring van Spijkstra sluit precies aan bij de 
visie van Dirk Tuip van FacilityApps: ‘Maatwerk, 

gemak en efficiency voor de gebruiker, daar gaat 
het ons om.’ Hij beaamt dat groenbedrijven en 
hoveniers bij klussen veel zaken moeten vastleg-
gen, wat een gigantische papierwinkel oplevert. 
‘Door de komst van de smartphone en de tablet 
is er een nieuw speelveld ontstaan. Je kunt alle 
informatie ook met een app doorgeven: schouw, 
werkbon, urenregistratie, dagstaat, planning en 
checks op het gebied van flora en fauna.’ Zo’n vijf-
tien jaar geleden startte Tuip met het ontwikkelen 
van maatwerk-software voor bedrijven, waarna hij 
FacilityApps oprichtte. ‘Ik was al actief met software 
in het veld rondom facility, zoals water- en rioolbe-
heer. Vervolgens was de overstap naar de schoon-
maakbranche en de hovenierssector logisch.’

enthousiast
Tuip heeft een duidelijk plan voor ogen: ‘Ik geloof 
in data-uitwisseling op de werkvloer. Daarmee 
bedoel ik enerzijds de communicatie tussen werk-
vloer en kantoor en anderzijds het contact tussen 
de werkvloer en de opdrachtgever. De klant krijgt 
steeds meer informatie op een presenteerblaadje. 
Dit app-platform maakt voor de klant inzichtelijk 
waar je mee bezig bent.’ Nadat FacilityApps drie 
jaar geleden Krinkels als klant binnenhaalde, 
begon het balletje te rollen, vertelt hij. Meerdere 
groenbedrijven en hoveniers werden benaderd en 
toonden zich al snel enthousiast. Tuip: ‘De verhalen 
over deze vinding gingen rond in de branche en 
van het een kwam het ander.’
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controle in tekst en beeld
Op voorspraak van Spijkstra besloot ook 
Donkergroen, een landelijk werkend familiebedrijf 
met achttien locaties, verdeeld over Nederland en 
België, om het appsysteem uit te proberen. Marco 
Spijkstra licht toe: ‘Zowel in de schoonmaak- als in 
de groensector moet je kwaliteit leveren, die wordt 
beoordeeld. Daarbij zul je je eigen beoordeling ook 
aan de opdrachtgever moeten voorleggen. Met 
deze app kunnen we onszelf – in tekst en beeld – 
controleren en laten controleren door de opdracht-
gever.’ In de praktijk scheelt het dus veel papier-
werk en formaliteiten om tot hetzelfde resultaat te 
komen, vertelt hij. ‘In het verleden kregen we bij 
wijze van spreken soms de taak om twintig keer 
het gras maaien. Bij beeldbestekken is dat anders 
en beoordelen we het eindresultaat op basis van 
het beeldmateriaal. We leggen het resultaat vast 
in een schouwrapport in de app en kunnen er 
foto’s aan toevoegen. Op die manier kunnen we 
laten zien dat een bepaald gazon in een bepaalde 
omgeving is gemaaid volgens de vooraf gestelde 
normen.’

soepele manier van informatievoorziening
De soepele informatievoorziening maakt het werk 
in de groensector er een stuk prettiger op, vertelt 
Dirk Tuip. ‘De app voorziet op een snelle en soe-
pele manier in informatievoorziening wat betreft 
werkinfo en het contract dat is afgesloten. De klant 
kan precies zien en beoordelen wat de hoveniers 
hebben uitgevoerd. Het hele informatieproces van 
hovenier richting kantoor richting klant verloopt 
veel efficiënter en transparanter. Er is direct bewijs-
materiaal voorhanden waarmee je kunt aantonen 
wat je als groenvoorziener precies hebt gedaan. 
Dat maakt de bedrijfsvoering inzichtelijk, intern en 
voor de klant.’

Pilot evalueren
Donkergroen werkt momenteel met FacilityApps 
samen op basis van een pilot, vertelt Spijkstra. 
‘FacilityApps heeft bij ons een presentatie gehou-
den, waarna we per 1 januari zijn gestart met een 
pilot. Die verloopt uitermate positief voor ons en 
onze klanten. Alles verloopt nu snel en digitaal, wat 
de communicatie zeer vereenvoudigt.’ Meldingen, 
klachten, verbeterpunten: alle communicatie 
hierover verloopt via de app, vertelt Spijkstra. ‘Wij 
hebben FacilityApps betrokken bij de implementa-
tie van deze app. We zijn met onze opdrachtgever 
aan tafel gaan zitten om te inventariseren waar 
behoefte aan is. Op die manier hebben we een 
schouwformulier ontwikkeld met daarop de onder-
delen en wie verantwoordelijk is voor het groenon-
derhoud. Op grond van die gespreksrapportages 
hebben we bepaald welke onderdelen bij ons en 
onze opdrachtgever naar voren moeten komen. 
Dat evalueren we op gezette tijden.’

status van de melding
De app werkt als volgt: opdrachtgever en aan-
nemer sturen elkaar over en weer meldingen, 
klachten en verbeterpunten via de app. Indien 
nodig volgen er acties. Spijkstra: ‘Die meldingen 
worden opgevangen en als de klacht is verholpen, 
wordt hij afgemeld. Er is een logboek aanwezig 
waarin de meldingen worden geregistreerd en 
de status van de melding wordt gevolgd. De mel-
ding wordt digitaal opgepakt en ontvangen, het 
logboek geeft de status weer en laat weten als de 
klacht is verholpen. Kortom: het is voor ons een 
heel handig communicatie- en registratiemiddel, 
waarmee we direct de status van een verbeterpunt 
of afwijking kunnen zien.’ Volgens Tuip zijn vooral 
innovatieve werkgevers en bedrijven die snel 
veranderen enthousiast over de app. ‘Ze besparen 
elke dag per gebruiker ongeveer twee uur door het 
gebruiksgemak en de verminderde administratieve 
rompslomp.’

eigen initiatief
De app stimuleert ook eigen initiatief, zo vertelt 
Spijkstra: ‘Als wij loszittende tegels of andere 
tekortkomingen constateren, geven we dit door. 
We zijn de ogen en oren van de klant. We proberen 
voor de opdrachtgever een bepaalde represen-
tativiteit uit te stralen die ze graag willen zien. 
Onze hoveniers lopen dagelijks rond en doen hun 
werk, waarbij ze bijhouden wat er moet gebeuren. 
Als ze een misstand constateren die niet tot hun 
dagelijkse takenpakket behoort, geven ze dit ook 
aan de klant door. Zo proberen ze een bijdrage te 
leveren aan de uitstraling van de representatieve 
omgeving van de klant.’

beheer op locatie
Desgewenst toont de applicatie op locatie in één 
oogopslag alle relevante gegevens wat betreft 
het beheer: bestek, areaalgegevens, contactgege-
vens et cetera. Spijkstra: ‘De app maakt het voor 
ons kortom mogelijk om de kwaliteit van onze 
dienstverlening en uitvoering op peil te houden. 
Denk daarbij aan planning versus uitvoering, in- en 
externe schouwresultaten (inclusief fotomateriaal), 
afwijkingen in de uitvoering en gespreksrap-
portages. Maar ook klachten en meldingen ter 
verbetering kunnen in de app worden aangemeld. 
Daarnaast biedt de app een online ticketsysteem 
voor afwijkende zaken die buiten onze dienst-
verlening vallen, wat als extra service kan dienen 
voor de opdrachtgever. Ook hier kunnen we met 
fotomateriaal een opdrachtgever van dienst zijn, 
zodat de representativiteit van de omgeving 
gewaarborgd blijft. Al deze onderdelen worden 
opgeslagen en zijn op ieder moment tijdens het 
werk op locatie te raadplegen.’

toekomst
Als innovatieve ondernemer kijkt Dirk Tuip zelf 
ook al met een schuin oog naar de toekomst, om 
te zien hoe FacilityApps de branche kan blijven 
vernieuwen. ‘Ik zie het voor me dat we straks met 
drones en machines data op afstand kunnen ver-
garen. Denk bijvoorbeeld aan de vraag waar een 
machine zich bevindt en of deze onderhoud nodig 
heeft. Door gps in de app in te bouwen, weet een 
groenbedrijf waar een medewerker zich bevindt 
en wat hij precies heeft uitgevoerd. We gaan naar 
een werkproces waarbij data een werkgever in 
toenemende mate kunnen vertellen wat er op de 
werkvloer speelt en waarbij je efficiency en kwali-
teit exact kunt aantonen.’

Marco Spijkstra: ‘Deze app is voor ons een heel handig com-

municatie- en registratiemiddel waarmee we direct de status 

van een verbeterpunt of afwijking kunnen zien.’
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STIHL MotoMix®, de ideale brandstof voor uw STIHL machines
Gebruik STIHL MotoMix® voor optimaal onderhoud van uw STIHL machines. Deze kant-en-klare brandstof is beter voor het 
milieu, voor uzelf maar ook voor uw machines. De speciaal samengestelde brandstof zorgt voor een vlotte start en optimale 
acceleratie, verlengt de levensduur van uw STIHL machines en is minstens 5 jaar houdbaar. Bovendien kan u bij uitsluitend 
gebruik van STIHL MotoMix® nu ook genieten van 1 jaar extra garantie op uw STIHL machines. 

Onze volledige actievoorwaarden en het registratieformulier 
vindt u op www.stihl.nl/motomix.

1 jaar extra garantie op uw STIHL machine 
bij gebruik van STIHL MotoMix®

DÉCOUVREZ 
L’APPLICATION 

STIHL
Ontdek nu  

de STIHL app
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‘2017 wordt het jaar van de waarheid als het om onkruid op verhardingen 
gaat’, verzuchtte een vertwijfelde aannemer toen ik hem vroeg wat zijn 
mening was over de onkruidmarkt. In eerdere jaren was de markt zo overspan-
nen, dat iedere bonk oud ijzer waar heet water, stoom of hete lucht uit kwam 
of een borstel op gemonteerd zat, bij opdrachtgevers bijna als een messias 
werd binnengehaald, al dan niet voorzien van een gouden strik en dito 
factuur. Natuurlijk, fabrikanten van dit soort machines hebben nog steeds een 
goed jaar in het verschiet, maar opdrachtgevers en aannemers beginnen 
slimmer te worden en weten wat werkt en vooral ook wat niet werkt.  
Natuurlijk er zijn nog talloze weed-cowboys op de markt die met  de zoveelste 
revolutionaire vondst  hun slag proberen te slaan. Daarbij wordt de waarheid 
weleens geweld aangedaan, bijvoorbeeld bij een heetwaterschuimmachine 
waarvan wordt geclaimd dat hij ook de wortels van het onkruid laat afsterven. 
Klinkt spannend, maar iedereen met ook maar een beetje gezond boeren-
verstand weet dat je ontzettend veel calorische energie in de bodem moet 
proppen om dat mogelijk te maken, zo veel dat je achter iedere 
onkruidmachine een aparte dieseltruck nodig hebt. 

Waarschijnlijk hoort dat soort zaken bij een relatief onvolwassen markt. 
Gemeentes, maar ook aannemers, moeten na vele tientallen jaren de gifspuit 
te hebben gebruikt dit deel van het vak als het ware opnieuw uitvinden. Ze 

moeten leren en ontdekken wat goed werkt, betaalbaar is en in hun 
businessmodel past. Dat lijkt simpel, maar is het allerminst. Omdat het niet 
alleen gaat om de beste en meest effectieve methode, maar ook om de 
omgeving waarin de methode wordt toegepast en, heel belangrijk, de mensen 
die ermee werken. 

Dit vakblad heeft altijd aandacht besteed aan onkruidmachines. In 2015 
organiseerden wij bijvoorbeeld een Week van het Onkruid. Binnenkort starten 
wij met een aantal GTH Demo-Doedagen, waarmee wij voor onze lezers alvast 
een tipje van de sluier willen oplichten over de oogst van nieuwe machines en 
technieken die u later dit jaar op Groen Techniek Holland kunt bewonderen. 
Noteer alvast in uw agenda: 9 mei in Almere bij de Atletiekvereniging over 
het thema Onkruid en reiniging. Voor een overdaad aan onkruid zal worden 
gezorgd. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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