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Heet water in de strijd tegen 
onkruiden op verHardingen
Optimalisatie van de heetwatertechniek

wethouder wijchen
Groenbeheer is net 
voetbal

de schone stad
een gemiste kans!

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

Stad + GroenStad + Groen
HET VAKBLAD VOOR OPENBAAR GROEN EN HET VERGROENEN VAN DE BUITENRUIMTE

De samenleving 
verandert

Alle examenkandidaten van Nederland heel 
veel succes! Wij zullen rekening houden met 
jullie examentijden. #slimmeroutes 
#elektrischgereedschap #stilteAUB

Daar wordt ook aan gewerkt! #CO2reductie 
#CO2prestatieladder5

SIGHT Landscaping @SIGHTLS  •  10 mei

SIGHT Landscaping @SIGHTLS  •  17 mei

Fokko Kortlanglaan 137  |  3845 LC Harderwijk  |  Postbus 425  |  0341-436 436  |  www.sightlandscaping.nl  |  info@sightlandscaping.nl

wij veranderen mee…

›  Integraal wijkonderhoud van gevel tot gevel

›  Participatiecontracten 

›  Alternatieve onkruidbestrijding

›  BVP-contracten

›  Integrale aanlegprojecten
LANDSCAPING

LANDSCAPING

LANDSCAPING

Bedankt! Het was inderdaad lekker stil! 
Maar wel erg warm :-)  #examens2017 
#compliment

Monique van der Linde @Monique34  •  17 mei

5703-Sight-Advertentie-mei-2017.indd   1 24/05/17   15:27
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De Enk groen & golf...  de Vernieuwers

OPENBAAR GROEN | 2.O

Blik in de toekomst

Supertrees_ zijn het bomen?_  

lampen?_ geluidsinstallaties?_  

dat allemaal en meer_ nieuwe 

ontwikkeling_ groeninnovatie_  

toekomstmuziek?_ in Singapore  

al werkelijkheid_ nu nog in  

Nederland_ de Enk is er klaar 

voor_ wij staan in de start-

blokken_ willen voorop lopen_  

vernieuwen_ zien grote voor-

delen _ veel toepassingen_ die  

we vandaag al in willen zetten_  

wie doet er mee?_ de Enk  

zegt ja_ samen maken we de 

stad leefbaarder.   

De vernieuwers van  

De Enk groen & golf 

Meer weten over  

de Vernieuwers?

T:   0317 - 727000  

( Frans Reulink )

www.deenkgroenengolf.nl

info@deenkgroenengolf.nl

DE ENK-campagne 2016-adv's-groen-02.indd   1 28-10-16   14:35



De Enk groen & golf...  de Vernieuwers

OPENBAAR GROEN | 2.O

Blik in de toekomst

Supertrees_ zijn het bomen?_  

lampen?_ geluidsinstallaties?_  

dat allemaal en meer_ nieuwe 

ontwikkeling_ groeninnovatie_  

toekomstmuziek?_ in Singapore  

al werkelijkheid_ nu nog in  

Nederland_ de Enk is er klaar 

voor_ wij staan in de start-

blokken_ willen voorop lopen_  

vernieuwen_ zien grote voor-

delen _ veel toepassingen_ die  

we vandaag al in willen zetten_  

wie doet er mee?_ de Enk  

zegt ja_ samen maken we de 

stad leefbaarder.   

De vernieuwers van  

De Enk groen & golf 

Meer weten over  

de Vernieuwers?

T:   0317 - 727000  

( Frans Reulink )

www.deenkgroenengolf.nl

info@deenkgroenengolf.nl

DE ENK-campagne 2016-adv's-groen-02.indd   1 28-10-16   14:35



"Voor een kind is het goed om 
    lekker buiten te spelen"



'Een kind moet kunnen vallen zonder dat de 

ouder zegt: oh, je nieuwe broek!' Ouders zijn 

te voorzichtig, terwijl kinderen juist graag 

risico's nemen. Op onderzoek gaan, dingen 

ontdekken, de eigen grenzen verkennen; een 

kind dat buiten speelt leert onbewust heel 

veel. Donkergroen ontwerpt, realiseert en 

onderhoudt voor jong en oud pedagogisch 

verantwoorde speelterreinen die dit leerproces 

ondersteunen. 

"Voor een kind is het goed om lekker buiten te 
spelen" zegt Hester Walda, specialist Natuurlijk 
Spelen bij Donkergroen. "Ze hebben veel 
energie die eruit moet". Door kinderen een 
uitdagende speelplek te bieden, leren ze 
onbewust vaardigheden die belangrijk zijn voor 
hun cognitieve, motorische, sociale, fysieke en 
emotionele ontwikkeling. Hester: "Kinderen spelen 
niet om te leren, maar ondertussen leren ze wel 
heel veel."

Oervorm van spelen
Donkergroen is gespecialiseerd in het ontwerpen 
van prikkelende speelterreinen waarbij zoveel 
mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke 
speelmaterialen tot speelaanleidingen. 
Speeltoestellen worden daarin tot het minimum 
beperkt. "Grote toestellen, daar zit weinig 
uitdaging in. Het zijn eyecatchers, maar na een 
kwartier zijn de kinderen ermee uitgespeeld en 
gaan ze op zoek naar water en stenen om hun 
eigen spel te maken. Dat is de oervorm van spelen."

Donkergroen past ook speeltoestellen toe, maar 
deze moeten wel iets toevoegen aan het spelen. 
Als een kind alleen op een schommel gaat zitten, 
dan gebeurt er niks. Daar moet je samen spelen, 
het gaat om de sociale interactie. Dat stimuleert 
kinderen in het contact met anderen.

Brandnetels prikken
Natuurlijk spelen is een trend in Nederland. Toch 
is men er in Duitsland en Scandinavië al verder 
mee.  Hester: "Wat hier nog wel eens lastig is, is 
dat ouders veel gevaar zien en niet willen dat 
hun kinderen vies worden of dat de kleren kapot 
gaan. Maar dat hoort bij spelen. Laat ze lekker vies 
worden."

De Scandinavische visie spreekt gebruikers en ook 
Donkergroen aan en deze wordt dan ook steeds 
vaker toegepast. Kinderen moeten leren omgaan 
met gevaar. Als je als ouder zegt dat brandnetels 
prikken, dan zegt een kind dat niks. Een kind raakt 
een of twee keer zo'n brandnetel aan, merkt dat 
het niet fijn is en leert het daarmee meteen af.

ModderDag
Op 29 juni 2017 is het ModderDag. Tijdens 
ModderDag ontdekken kinderen wat modder 
is, hoe je er mee kunt spelen en wat de 
verbinding met de aarde voor hen betekent. 
Honderdduizenden kinderen in binnen- en 
buitenland zijn tegelijkertijd actief bezig met 
natuur. Donkergroen draagt hier ook aan bij en 
zorgt er mede voor dat kinderen tijdens deze dag 
ongeremd bezig kunnen zijn met vies worden en 
natuurlijk spelen. Maak de wasmachine maar vast 
vrij.

De oervorm van spelen

ADVERTORIAL

"Laat ze lekker vies worden"

"Kinderen spelen niet om te leren, 

maar ondertussen leren ze heel 

veel"

Bezoek onze website:
donkergroen.nl

Lef en ambitie?
werkenbijdonkergroen.nl
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Griffioen Wassenaar BV www.greentocolour.com

GreentoColour® vasteplantenconcept

BIODIVERSITEIT IN HET
OPENBAAR GROEN

WEINIG ONKRUIDGROEI,
LAGE BEHEERKOSTEN

DUURZAAM ATTRACTIEF
BINNEN ÉÉN GROEISEIZOEN
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34 Groenbeheer is net 
voetbal 

Een wethouder groen en groenbeheer hoeft welbeschouwd maar op één ding te 

letten: hoe houdt hij ‘zijn’ openbare ruimte interessant en betaalbaar voor de burgers 

van zijn gemeente? In deze Op De Fiets vertelt Paul Loermans, wethouder van de lokale 

partij Kernachtig Wijchen in Wijchen, welke dilemma’s hij tegenkomt.
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Alle belangrijke onkruid-
bestrijdingspartijen bij  
elkaar in een preview voor 
Groen Techniek Holland

Op dinsdag 9 mei organiseerde dit vakblad 

samen met de beursorganisatie Groen 

Techniek Holland de eerste van drie GTH 

Demo-Doe-Dagen. In totaal vormen drie 

van deze dagen de aanloop naar Groen 

Techniek Holland in september: ‘Onkruid & 

Reiniging’, ‘Green Deal Innovations’ en ‘Zero 

emission’. 

Alleen inhuur op basis van 
capaciteit, nooit van specialisme

Bijna dertig interviews met CEO’s van grote groen-

voorzieners verschenen de afgelopen jaren in dit 

blad. Bijzonder is dat iedere CEO zijn eigen route in 

de concurrentiestrijd tussen collega-bedrijven weet 

te bewandelen.  Jan Vrij, tweedegeneratie-directeur 

van het Wateringense bedrijf AH Vrij Groen, Grond 

en Infra, kiest heel nadrukkelijk voor een groot 

aantal specialismen waar diep in geïnvesteerd 

wordt, zelfs als dat betekent dat de rendementen 

daardoor misschien wat lager zijn.

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.

52 66
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De pest van rotzooien in het groen is 
dat je het vaak pas veel later terugziet

Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Dat zal de 

mening zijn van de gemiddelde groenbeheerder ten 

opzichte van aannemers en leveranciers. Wat daarbij 

weleens vergeten wordt, is dat voor controle ook kennis 

nodig is. En ook vertrouwen komt niet zomaar aanwaai-

en. Vakblad Stad+Groen gaat over dit onderwerp in 

discussie met een aantal beheerders, die net gepensio-

neerd zijn of op de drempel van hun pensioen staan.

Revitalisering ‘Wassenaarse oude bomen’ van ruim  
200 jaar oud

De gemeente Wassenaar maakte dit jaar een budget vrij voor het project 

Revitalisatie Bomen. Onderdeel daarvan was de revitalisering van de laanbomen 

aan de Groot Haesebroekseweg in Wassenaar. Door een unieke samenwerking 

tussen Zoontjens Boomprojecten, Innogreen, Xivac en Meerlanden staan de lindes, 

beuken en eiken er hier straks weer prachtig bij!

20



We love making water work

www.aquaco.nl

Aquaco B.V. is de one stop shop in watertechniek
Ontwerp •  Engineering • Realisatie • Service en onderhoud

  Maai-laadwagens   Veegmachines   Verticuteermachines

HIGH-TECH MACHINES VOOR GROENONDERHOUD

Uddel     +31 (0)577 40 80 80    www.schouten.ws

®
GARDLINER

Snel & makkelijk te bestellen via www.gardliner.nl

Gratis
levering

®®
NERNER

®®
NER

®®

kunststof

• Eenvoudige installatie
• Duurzaam eindresultaat
• Strakke lijnen & bochten
• Totaalpakketten
• Onzichtbare bevestiging

GARDLINER® 
Kantopsluitingssystemen

 verzinkt staal | cortenstaal
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
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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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De Enk vernieuwt 
Torteltuin in Zeist
In Den Dolder Zuid, gemeente Zeist, is De Enk 
Groen & Golf onlangs begonnen met de aanleg 
van de Torteltuin. De Torteltuin wordt een nieuw 
speelterrein met speeltoestellen, een trapveldje  
en een speelbosje. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om het terrein 
te gebruiken voor woningbouw, maar dat stuitte 
op protest van de buurtbewoners, die het belang-
rijkste speelterrein van de wijk graag onbebouwd 
wilden houden. Eind 2006 hebben zij daarom de 
Vereniging De Dolderse Torteltuin opgericht. 
De gemeente Zeist besliste uiteindelijk in hun 
voordeel en gaf ruimtelijk ontwerper Pascalle 
Vonk-Minke opdracht om een ontwerp voor de 
herinrichting te maken. Van de partijen die een 

offerte maakten voor de uitvoering, kwam De Enk 
Groen & Golf als beste uit de bus. De werkzaam-
heden zijn begin april gestart. Het ontwerp  
kenmerkt zich door speelse lijnen en heeft ver-
schillende speelfuncties, waaronder een trapveldje 
van kunstgras, dat De Enk Groen & Golf aangelegd 
heeft.

Dag van de Openbare 
Ruimte 2017
Op woensdag 27 en donderdag 28 september 
2017 organiseert Expoproof wederom de Dag van 
de Openbare Ruimte. De tweedaagse vakbeurs 
vindt plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. De organi-
satie meldt dat de voorbereidingen momenteel in 
volle gang zijn. Honderden bedrijven hebben hun 
deelname aan de beurs al toegezegd. Een volledig 
overzicht van de exposanten is hier te vinden. 
De Dag van de Openbare Ruimte biedt het per-
fecte platform om elkaar te ontmoeten, kennis te 
halen en te delen en de laatste ontwikkelingen te 
ervaren. Op de beursvloer staan bedrijven met de 
nieuwste producten en diensten. In de lezingzalen 
worden presentaties gegeven, waarbij de nodige 
kennis opgedaan kan worden.

Stadstuinfestival in Almere
Het centrum van Almere wordt op 8 en 9 juli omgetoverd tot één grote stadstuin voor het 
Stadstuinfestival. Op diverse plekken worden stadstuinen aangelegd met verschillende thema’s,  
met producten van lokale (bloemen)telers en de mogelijkheid om deel te nemen aan workshops. 
Bezoekers kunnen nieuwe producten ontdekken en proeven en leren hoe ze duurzame initiatieven in 
hun dagelijks leven kunnen toepassen. Het festival heeft ook als doel de bezoeker te betrekken bij de 
verduurzaming van het centrum van Almere en de aanloop naar de Floriade Almere 2022. Het festival 
haakt ook aan bij het thema van de Floriade Almere 2022: Growing Green Cities. Na de tuinbouw-
tentoonstelling wordt het Floriadeterrein een stadswijk.



Sterk in teamwork

De ingenieurs van de buitenruimte

www.smitsrinsma.nl

BioMant Aqua

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!

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 of WS-Compact voor kleinere 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

Onkruidbestrijding met heet water: 
met BioMant ongeëvenaard in prijs en kwaliteit
• Grote werksnelheid door hoog water debiet
• Met milieuvriendelijke lpg-brander en accu verkrijgbaar (WS I/II)
• Hoge druk reinigingsfunctie op elk model
•  Alle modellen profi teren van de fi scale MIA/Vamil regeling

Voor elke situatie de juiste machine!
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NIEUWS

Drie tuintips om de 
zomer door te komen
VGR Groep geeft drie tips om tuinen zo goed 
mogelijk de zomer door te laten komen.
Met de droge periodes in de vroege zomer is het 
zaak om te beregenen. Het is belangrijk dat het 
gazon daarbij niet vergeten wordt. Tijdens de 
warme dagen droogt het gazon uit en heeft het 
extra vocht nodig om groen te blijven. Beregen 
tuinen nooit op het heetste moment van de dag in 
de brandende zon. De waterdruppels werken als 
een vergrootglas op gazons en planten; hierdoor 
bestaat de kans dat planten verbranden. Beregen 
de tuin daarom bij voorkeur in de vroege morgen 
of in de avond als de ergste zon voorbij is.
Gebruik voor een kleurrijke zomertuin eenjarige 
zomerbloeiers in potten op het terras of in borders. 
De felle kleuren van de eenjarige zomerbloeiers 
fleuren in één keer de hele tuin op. Gebruik voor 

een optimale verzorging van de planten verrijkte 
tuinaarde; dit product zorgt ervoor dat planten 
voldoende voeding hebben voor het hele seizoen 
en dat de plant goed kan wortelen.
Snoei hagen na 21 juni. Dit is de langste dag van 
het jaar; na deze dag zullen hagen minder hard 
groeien dan in de weken daarvoor. Richting het 
najaar, rond september/oktober, kunnen de hagen 
nogmaals gesnoeid worden, zodat ze strak de win-
ter in gaan. Het groenafval kan afgeleverd worden 
bij VGR. Let op: probeer felle zon tijdens het snoei-
en te vermijden. Vooral buxus kan snel verbranden 
als het bij warm weer en felle zon gesnoeid wordt. 

Husqvarna presenteert nieuwe accu's
Husqvarna introduceert drie nieuwe accu's: BLi100, BLi200 en BLi300. Ten opzichte van de vorige 
versies is de werktijd per accu verlengd tot 80%. De accu's zijn weerbestendig en hermetisch gesloten, 
zodat water en vuil niet kunnen binnendringen. Ze zijn te gebruiken op alle bestaande Husqvarna-
accugereedschappen. De nieuwe accu's kenmerken zich door een groot vermogen, compact formaat 
en laag gewicht. Een geïntegreerde koeling voorkomt oververhitting, wat resulteert in een langere 
levensduur. Ledlampjes geven de laadstatus aan. Met een volle BLi100-accu (vermogen 2,6 Ah, gewicht 
0,9 kg) kan met een heggenschaar ongeveer 1 uur gewerkt worden. Met een BLi200 (5,2 Ah, 1,3 kg) en 
een BLi300 (9,4 Ah, 1,8 kg) is dat respectievelijk 2 en 3,5 uur. Dit voorjaar presenteert Husqvarna ook 
een nieuwe accustokheggenschaar, de 536LiHE3, voor de professionele gebruiker. 
De nieuwe accustokheggenschaar heeft verschillende functies die de productiviteit verbeteren. 
Met 4.000 sneden per minuut behaalt de schaar hetzelfde niveau als het vergelijkbare benzinemodel, 
maar zonder schadelijke uitstootgassen, en hij is lawaai- en trillingsarm. Het knippen van hagen kost 
daardoor minder inspanning. 

Met de lange steel kan een bereik tot 3,5 meter gecreëerd worden. Daarnaast beschikt de stokheggen-
schaar over een uniek antiblokkeersysteem, dat voorkomt dat de messen vast komen te zitten bij het 
snoeien van dikke takken. Het snijblad (55 cm) is in acht vaste standen te zetten in stappen van 
15 graden. De heggenschaar is compact op te bergen of te vervoeren; het complete snijblad kan langs 
de steel worden ingeklapt.

ADVIES

GROEN 
RECREATIE 
SPORT

PLANVORMING 
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Robomow wordt 
onderdeel van MTD
Vanaf juli 2017 oefent F. Robotics Acquisitions Ltd. 
(bekend van Robomow) zijn activiteiten uit onder 
de koepel van het Amerikaanse MTD. Robotics 
Acquisitions Ltd. werd in 1995 opgericht in het 
Israëlische Pardesiya. Het bedrijf ontwikkelt en 
produceert robotmaaiers en heeft Europa als 
belangrijkste afzetmarkt. Via de fusie wil MTD de 
technologie uitbreiden naar het volledige merken-
portfolio van MTD in Europa en Amerika en zo ook 
op lange termijn voortbouwen op de expertise in 
robotmaaiers. Het merk Robomow blijft bestaan en 
wordt opgenomen in het bestaande, internationale 
portfolio van MTD. 

Zowel MTD als Robomow ziet kansen om hiermee 
te groeien, zegt Rob Moll, CEO van MTD Products. 
‘Aanvankelijk zullen we de Robomow-technologie 
proberen te commercialiseren onder onze merken 
Cub Cadet en Wolf-Garten. Tegelijkertijd gaan we 
ervan uit dat ook het merk Robomow de vruch-

ten zal plukken van de wereldwijde omvang en 
aanwezigheid van MTD.’ Met een jaarlijkse markt-
groei van meer dan dertig procent is de Europese 
robottechnologie voor gebruik rondom huizen 
en in kleine tuinen een gevestigde groeimarkt, zo 
stellen de partijen. Het wereldwijde marktvolume 
voor robottechnologie vertegenwoordigt vandaag 
de dag 1,6 miljard euro. ‘De Noord-Amerikaanse 
markt vergroten en wereldwijd extra marktaan-
deel verwerven zijn enkele van de doelstellingen 
van MTD’, aldus Moll. Het hoofdkwartier van F. 
Robotics in Pardesiya blijft bestaan en het huidige 
managementteam blijft toezicht houden op de 
bedrijfsactiviteiten. Zij zullen ondersteund worden 
vanuit diverse MTD-afdelingen, met het oog op het 
behalen van de groei- en innovatiedoelstellingen. 
Voor MTD is het de vierde overname sinds 2015. 
Eerder werden Core Outdoor Power (Core), Precise 
Path Robotics en ATT verworven. 
 

Den Ouden breidt  
sortiment bodem- 
verbeteraars uit
Den Ouden Groep laat weten een nieuwe teel-
grond aan het assortiment te hebben toegevoegd: 
Teelaarde H2O. Het product heeft een groot water-
bufferend vermogen, wat helpt om wateroverlast 
in de stedelijke omgeving en de openbare ruimte 
te beperken. Om extra water te bufferen, is naast 
voldoende organische stof het natuurlijk mineraal 
perliet toegevoegd. Deze toevoeging is zichtbaar 
in de vorm van kleine witte korrels in de teelaarde 
en maakt de grond luchtiger. De nieuwe teelaarde 
is onbemest. 

Matthijs Mesken  
naar VGB
Matthijs Mesken, directeur van Stichting 
Groenkeur, gaat per augustus aan de slag als  
directeur van de VGB, de branchevereniging van 
groothandelaren in bloemen en planten.  
Dat maakte interim-voorzitter Lex Ebus bekend 
tijdens de afscheidsreceptie van directeur Robert 
Roodenburg. Mesken was 5,5 jaar werkzaam bij 
Stichting Groenkeur. Eerder werkte hij bij Anthos 
en het Productschap Tuinbouw. Wie de nieuwe 
directeur van Stichting Groenkeur wordt, is nog 
onbekend. In juni komt het bestuur bij elkaar om 
een functieprofiel op te stellen, zo laat de  
organisatie weten. 

Machinale aanleg  
wortelweringsscherm 
in Delft
In natuurgebied Delftse Hout werd onlangs in 
opdracht van de gemeente Delft en in samenwer-
king met de KWS wortelweringsscherm Rootbarrier 
360 aangelegd om het nieuwe asfalt te bescher-
men. Het gaat hier om een lengte van circa 1350 
meter aan beide zijden van het fietspad. Anita 
Molenaar van Rootbarrier vertelt: ‘In één dag tijd 
wordt ook het werkgebied afgetrild en schoonge-
veegd. De toepassing van dit scherm is een zeer 
duurzame oplossing, omdat hiermee het fietspad 
beschermd is tegen wortelopdruk en er in de toe-
komst alleen onderhoud nodig is aan de slijtlaag.’ 
Bij de aanleg werd gebruikgemaakt van wortelwe-
ringsfrees WSF800, waarmee machinaal wortelwe-
ringsschermen kunnen worden aangebracht bij 
nieuwe en bestaande wegen. 

Installatie Biocovers in 
gemeente Nijkerk
Als afscheiding van een nieuw industrieterrein te 
Nijkerk is een aarden wal aangelegd. Deze wordt 
ingezaaid met graszaad en bloemen en voorzien 
van bomen. Om de eerste paar jaar ongewenste 
onkruidgroei aan de bovenkant tegen te gaan, 
heeft de gemeente ervoor gekozen een onkruid-
doek toe te passen. Als eis gold dat het doek biolo-
gisch afbreekbaar/composteerbaar moest zijn, pas-
send binnen de filosofie van de gemeente. In het 
project is gekozen voor Biocovers van Rootbarrier. 
Na drie tot vijf jaar breekt dit doek af en wordt het 
omgezet in compost. Het doek is water- en lucht-
doorlatend en uv-stabiel, waardoor geen extra 
bodembedekking nodig is.

Arnhem houdt grote 
voorjaarsschoonmaak 
in binnenstad
Begin mei waren ondernemers, inwoners en de 
gemeente vanaf half negen ‘s morgens actief 
met een grote schoonmaak in de Arnhemse bin-
nenstad. De schoonmaakactie was de start van 
meerdere schoonmaakacties die deze maand in 
de Arnhemse binnenstad worden gehouden. In 
samenwerking met groenbedrijf Sight Landscaping 
wordt graffiti verwijderd en krijgt het straatwerk 

Eerste Agria 9600 in 
Nederland
Vorig jaar was Milati Grass Machines met de Agria 
9600-taludmaaier aanwezig op de Demodag 
taludmaaien, georganiseerd door vakblad 
Stad+Groen. Inmiddels is de eerste order van 
deze dag een feit, zo meldt het bedrijf. Op 
dinsdag 2 mei leverde Milati Grass Machines, 
samen met Bertho Hol van Gebr. Bonenkamp uit 
IJsselstein, bij Signa Terra de eerste Agria 9600 
in Nederland. Signa Terra heeft onder andere 
gekozen voor de Agria 9600 om zijn traploze 
aandrijving, wendbaarheid, lichte gewicht en lage 
zwaartepunt. Bovendien kan de machine zowel 
voor- als achteruit maaien op hellingen, waardoor 
minder schade aan de graszode ontstaat.
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en -meubilair een flinke schrobbeurt. Ook wordt 
kauwgom verwijderd, worden er nieuwe prul-
lenbakken geplaatst en 'weesfietsen' opgeruimd. 
Bij de actie zijn wethouder Ine van Burgsteden, 
Marcel van Empel van bewonersplatform Arnhem 
6811 en voorzitter Gerard Velthuizen van Platform 
Binnenstad Arnhem betrokken. De initiatiefnemers 
willen met de schoonmaakactie benadrukken dat 
een schone en opgeruimde binnenstad een visi-
tekaartje is voor de stad Arnhem en een gastvrij 
welkom biedt aan bezoekers. De actie is tevens 
bedoeld om mensen ervan bewust te maken 
dat een schone stad een bijdrage levert aan een 
prettige leefomgeving. NederlandSchoon onder-
steunt de schoonmaakactie. De stichting voorziet 
ondernemers en bewonersverenigingen van gratis 
schoonmaakartikelen. 

Nijmegen opent 
nieuw voedselbos
In Nijmegen is een voedselbos geopend, waar 
belangstellenden zelf tuinkruiden kunnen pluk-
ken of eetbare bloemen voor in de sla. Gisteren 
vond de officiële opening van voedselbos Novio 
plaats met verschillende rondleidingen. Volgens Ab 
Verheul van de Werkgroep Groen, die betrokken 
is bij de inrichting van het voedselbos, zijn er ruim 
vierduizend planten gepoot. Hij vertelt dat, hoewel 
het terrein woest oogt, er op de grond een grote 
variëteit aan wilde planten en beginnende struiken 
en bomen valt waar te nemen.

De werkgroep van dorpsbelang Hees mag het 
bos ontwikkelen op het terrein van de voormalige 

plantenkwekerij Novio. De gemeente heeft het ter-
rein na jaren van discussie over de invulling aange-
kocht om aan Park West toe te voegen.

Volgens voormalig kweker Kooy hebben er altijd 
boeren en tuinders gezeten op het terrein. Hij zegt 
het mooi te vinden om mee te maken dat het er 
'op een andere manier' groen blijft. Volgens Cor 
van der Donk van de werkgroep zijn de planten zo 
op elkaar afgestemd dat het bos zichzelf in stand 
houdt en zijn er geen mest of bestrijdingsmiddelen 
nodig.

De werkgroep wilde het voedselbos graag vanwe-
ge de grote rijkdom aan soorten, wat weer dieren 
aantrekt zoals insecten, vogels, roofvogels en konij-
nen. Hij stelt dat het bovendien aantrekkelijk is 
voor buurtbewoners omdat er iets te plukken valt, 
en daarnaast heeft het bos een educatieve waarde.
Het voedselbos is vrij toegankelijk; de werkgroep 
Groen Hees wil er zo nu en dan kleinschalige 
activiteiten organiseren. Die kunnen bestaan uit 
lezingen, excursies of een kleine markt met streek-
producten. 

Nieuwe overeenkomst 
Machines4green als 
importeur Spider
Vorige maand maakten we al bekend dat 
Machines4green een nieuwe eigenaar heeft. Vorige 
week werd dat nog eens bezegeld, met een bezoek 
aan de Spider-fabriek in Tsjechië. Daar werd van 
dichtbij gekeken hoe de radiografisch bestuurbare 
maaiers gemaakt worden, maar ook werd een nieu-
we overeenkomst getekend. Eigenaar Roy Gerrits 
vertelt: ‘Als nieuwe eigenaar van Machines4green 
heb ik hier officieel het contract getekend als 
importeur voor de Benelux van Spider.’

Stihl: recordomzet en sterke groei accu
De omzet van de Stihl-groep steeg in 2016 met 6,6 procent tot 3,46 miljard euro. Met de wisselkoers 
van vorig jaar steeg de omzet met 9,5%. Een recordomzet, zo liet Bertram Kandziora, voorzitter van  
de raad van bestuur, weten tijdens een persconferentie naar aanleiding van de jaarcijfers. 
De omzetgroei steunde op een duidelijke stijging van de verkoop. De belangrijkste groeimotor was 
opnieuw de Noord-Amerikaanse markt. Ook in West-Europa steeg de vraag sterk, wat onder andere  
te danken was aan de succesvolle marktintroductie van het Compact Accusysteem.
In 2018 zal Stihl nieuwe technologieën en in netwerken geïntegreerde producten voorstellen,  
zogenaamde connected products. Onder de slogan Smart Connected lopen bij Stihl ontwikkelings-
projecten om de producten in een netwerk te integreren. De robotmaaier Viking iMow bijvoorbeeld 
kan al via een app aangestuurd worden. 

De nieuwe projecten gaan nog verder, in de richting van de smart garden. Gebruikers van de machines 
kunnen bijvoorbeeld in real time op hun smartphone informatie over de gebruiksduur, het verbruik en 
de optimale toepassing krijgen. Ook de centrale registratie van de geografische positie van afzonder-
lijke machines is mogelijk. Bovendien worden de mogelijkheden van digitalisering niet alleen steeds 
vaker in de producten geïntegreerd, ze komen ook de service in de vakhandel ten goede, stelt Stihl.
Afgelopen voorjaar bracht Stihl enkele nieuwe producten op de markt, zoals twee professionele 
accuheggenscharen, een trimmachine en een professionele bosmaaier. Het modulaire accusysteem 
voor professioneel gebruik omvat nu ruim twintig machines. Kandziora: ‘We versnellen onze inspannin-
gen op het vlak van accumachines, zodat we een steeds groter assortiment kunnen aanbieden, en dat 
zonder dat we bij onze benzineproducten ook maar één millimeter terrein verliezen.’ In 2017 verwacht 
Stihl nog een duidelijk grotere vraag dan in het voorbije jaar, vooral naar accumachines. Daarnaast 
plant het bedrijf aanzienlijke investeringen, in het bijzonder in het Duitse moederbedrijf, om de groei 
te blijven ondersteunen. De omzet van het moederbedrijf Adreas Stihl steeg vorig jaar met 2,4%.
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Verkoop illegale 
gewasbeschermings-
middelen via internet
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) heeft vorige week een illegale handelaar 
in verboden gewasbeschermingsmiddelen ont-
maskerd. De handelaar kocht in Duitsland flacons 
gewasbeschermingsmiddelen in, die vervolgens in 
Nederland zonder etiket in andere verpakkingen 
gestopt werden. De onkruidbestrijdingsmiddelen, 
die in Nederland verboden zijn en niet aan  
particulieren verhandeld mogen worden, werden 
vervolgens via advertenties op Marktplaats aan 
particulieren verkocht. Inspecteurs zijn bij de 

verkoper langs geweest en hebben bijna 200 liter 
verboden gewasbeschermingsmiddelen in beslag 
genomen. De NVWA ontdekte tevens dat de  
handelaar geen licentie had om gewasbescher-
mingsmiddelen te verkopen. De inspecteurs  
hebben proces-verbaal tegen hem opgemaakt, 
aldus de NVWA.

Visser Groen over-
genomen door Boer
Boer, bekend van de bedrijven Boerplay en 
Boerurban, heeft per 2 mei 2017 Visser Groen BV 
en Visser Groenzorg BV uit Hendrik-Ido-Ambacht 
overgenomen. Visser Groen is een hoveniersbedrijf. 
Het bedrijf realiseert met circa dertig medewerkers 

een jaaromzet van bijna drie miljoen euro. Visser 
Groen focust zich op advies, ontwerp, aanleg en 
onderhoud van de (groene) buitenruimte van 
onder meer zorginstellingen, woningbouw- 
corporaties, VvE's en bedrijven. 

De activiteiten van Visser Groen zijn complemen-
tair aan die van Boer, dat juist actief is in de markt-
segmenten gemeentelijke overheid, onderwijs en 
recreatie. Met de overname van Visser Groen geeft 
Boer verdere invulling aan zijn langetermijn- 
strategie. Boer wil zich ontwikkelen van fabrikant 
van speeltoestellen naar totaalaanbieder voor  
de inrichting van de algemene buitenruimte.  
De bedrijfsnaam Visser Groen blijft gehandhaafd.
Aftredend directeur Dirk Visser van Visser Groen: 
'We zijn blij met de overname door Boer. We vullen 
elkaars dienstverlening goed aan. Hiermee verster-
ken we elkaars positie. Dit zal zeker leiden tot extra 
groei en dus continuïteit van de onderneming. 
Ik ben dan ook erg blij dat alle arbeidsplaatsen 
behouden blijven.' Arjan van Schaik, eigenaar van 
Boer: 'Door de bundeling van krachten kunnen we 
verder groeien. Met de extra kennis en ervaring 
van Visser Groen op het gebied van landschap-
pelijk ontwerpen, aanleg en onderhoud, zijn we in 
staat om zelfstandig nog uitdagendere projecten 
te realiseren voor een aantrekkelijke buitenruimte. 
Een aantrekkelijke omgeving zorgt immers voor 
meer bewegen, ontmoeten en verblijven.'

Nieuwe beregening 
voor landgoed in 
Leersum
In opdracht van Hofmeijer Cultuurtechniek uit 
Voorst heeft Mölder Sportveldberegening op 
landgoed Broekhuizen te Leersum een complete 
ondergrondse beregeningsinstallatie aangelegd. 
Maarten Mölder: ‘Daar waar mogelijk zijn alle 
leidingen ingeploegd met bijbehorende stuur-
stroomkabels. De installatie wordt gevoed met 
grondwater. Alle sproeiers zijn elektrisch aanstuur-
baar, per stuk of met meerdere tegelijk. Op deze 
manier wordt gestreefd naar een optimale water-
verdeling.’

Samenwerking De Hoge Veluwe 
en Husqvarna
Anton de Jong, commercieel directeur van Husqvarna Benelux, en Harald de Boer, adjunct-directeur 
fondsenwerving van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, tekenen een meerjarige sponsorovereen-
komst. De samenwerking behelst onder meer eventmarketing, communicatie, productintroducties en 
trainingen. Het park werkt al decennialang met Husqvarna-gereedschappen, maar gaat nu een formeel 
partnership aan. De Jong: ‘Deze samenwerking past perfect in de filosofie van Husqvarna om een 
duurzame bijdrage te leveren aan het onderhouden van de natuur. Er wordt in het park hoofdzakelijk 
gewerkt met onze accugereedschappen, zodat bezoekers en het wild zo min mogelijk overlast ervaren 
met betrekking tot geluid en CO2-uitstoot. Het park heeft daarnaast prachtige locaties, onder meer 
voor productintroducties voor ons dealernetwerk.’ In de bosbouw op het park werken dagelijks twintig 
mensen. Het machinepark wordt geleverd en onderhouden door Husqvarna-dealer Wolfswinkel uit 
Hoenderloo. 

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste aaneengesloten natuurgebied in Nederland in  
particulier bezit dat actief beheerd wordt. Het natuurpark is 5.400 hectare groot en heeft zes verschil-
lende landschapstypen. Jaarlijks kan het rekenen op zo'n 600.000 bezoekers. De Boer: ‘Wij zijn een  
nationaal park en een stichting, maar ontvangen niet of nauwelijks subsidie van de overheid.  
We hebben vernieuwende ideeën om beleving, natuur, recreatie en ondernemerschap met elkaar te 
combineren. Daarom is het van belang om samen te werken met organisaties als Husqvarna. Niet  
alleen omdat wij hechten aan kwalitatief hoogwaardig gereedschap, maar ook omdat wij nu ook 
gebruik gaan maken van elkaars krachten.’
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De gemeente Wassenaar maakte dit jaar een budget vrij voor het project Revitalisatie Bomen. Onderdeel daarvan was de revitalisering van de laanbo-

men aan de Groot Haesebroekseweg in Wassenaar. Door een unieke samenwerking tussen Zoontjens Boomprojecten, Innogreen, Xivac en Meerlanden 

staan de lindes, beuken en eiken er hier straks weer prachtig bij!

Revitalisering ‘Wassenaarse 
oude bomen’ van ruim  
200 jaar oud

Ieder jaar wordt rondom de bomen in de gemeen-
te Wassenaar het blad en het maaisel weggehaald, 
waardoor de bodem in de loop der tijd verschraalt. 
‘Twee jaar geleden is de Groen- en Watervisie 
vastgesteld’, vertelt Patrick Spiegeler, senior 
beheerder groen van de Werkorganisatie 
Duivenvoorde, een ambtelijke samenwerking tus-
sen de gemeente Voorschoten en de gemeente 
Wassenaar. ‘Daarin staat dat we de laanstructuren 
weer moeten opwaarderen. Vorig jaar heeft de 
gemeente Wassenaar meegedaan aan de Nationale 
Groencompetitie, Entente Florale, waarbij we derde 

werden. Tijdens deze groencompetitie werd ook 
benadrukt dat we de veelal oude laanstructuren 
gaan verbeteren door bij beheer en onderhoud 
hier extra zorg aan te besteden en dit vast te leg-
gen in een bomenbeleidsplan.’

Het project Revitalisatie Bomen is hiervan de eerste 
uitwerking. Zo’n 190 eiken, lindes en beuken aan 
de Groot Haesebroekseweg kregen onlangs een 
enorme boost door een unieke samenwerking van 
een aantal partijen: Zoontjens Boomprojecten,  
De Meerlanden, Xivac en Innogreen.

Unieke unit
Met een unit, waarvoor een speciale zuigapplicatie 
is gemaakt aan de kraan, werden zo’n 30 tot 40 
gaten gezogen in de bodem rondom elke boom. 
En dit tot zo’n 60 à 70 centimeter diep. Middels 
kleine leidingen werd lucht naar beneden gebla-
zen, waardoor de grond los kwam en vervolgens 
werd opgezogen. 
‘De door ons gebruikte unit is echt uniek in 
Nederland’, meent Arjan Zoontjens van Zoontjens 
Boomprojecten. ‘Doorgaans zijn het heel grote 
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vrachtwagens die grond opzuigen. Maar aan de 
Groot Haesebroekseweg was dit onmogelijk, want 
waar zou je die vrachtwagens moeten laten? Onze 
oplossing is klein en flexibel. Het mooie is dat je 
blazen en zuigen ineen hebt. Het voordeel is ook 
dat hierdoor praktisch geen wortels, kabels en lei-
dingen worden beschadigd.’ 

Makkelijk en mobiel de grond in
Arjan Zoontjens zag deze zuigmachine van Xivac, 
die nu gekoppeld werd aan een kraan, al zo’n zes 
jaar geleden ergens op de snelweg. Dit leek hem 
wel wat. Hij trok de stoute schoenen aan en belde 
het bedrijf, dat specialist is in industriële zuig-, 
blaas- en afzaktechnieken en compacte zuigwa-
gens verhuurt. Eerst werd een pilot gedraaid, die 
toen minder goed lukte, maar inmiddels is de tech-
niek aangepast. 

‘Toen dit project op mijn pad kwam, belde ik Frans 
Luebbers van Xivac. De zuig-blaasvoorziening aan 
de kraan heb ik zelf laten bouwen en de andere 
machine is dus van Xivac. Deze twee machines 
gaan niet zonder elkaar.’ 

‘Deze machine is eigenlijk niets anders dan een 
heel grote stofzuiger’, verduidelijkt Frans Luebbers. 
‘Daarmee bereik je een hoog vacuüm en ben je 
in staat om gaten in de grond te zuigen. Normaal 
gesproken zuigen wij het product in de tank 
die achterop staat. Maar grond bevat altijd een 
bepaalde hoeveelheid klei; die plakt en komt niet 
spontaan uit die tank. We zuigen de grond dus niet 
meteen in de tank, maar eerst in de kantelbak. Op 
het moment dat deze kantelbak vol zit, is hij met 
de hand te kantelen, waardoor de inhoud heel 
eenvoudig kan worden gelost.’
De machine is mobiel en kan op iedere plek wor-
den ingezet. De stofzuiger en de compressor wor-
den samen met de wagen van Zoontjens geleverd.
Arjan Zoontjens: ‘Met deze combinatie kunnen wij 
heel makkelijk in de grond komen.’

Ideale combinatie van twee machines 
Patrick Spiegeler hoort het aan en knikt ter beves-
tiging. ‘Wij wilden deze bomen opwaarderen, maar 
zaten met de vraag hoe dat te doen. Er bestaan 
wel zuigmethodes, maar die worden alleen toege-
past met grote vrachtwagens. Dan moet je op de 
rijbaan staan; dat is hier niet mogelijk. 
De combinatie van deze twee machines is ideaal, 
want ze zijn compact. Je hoeft alleen maar één 
kant van het fietspad af te zetten om grond op te 
zuigen en voeding toe te brengen.’
De gemeente had eventueel ook, zoals jaren 
daarvoor, vloeibare en vaste meststoffen kunnen 
injecteren door in de grond te ‘ploffen’ en die lucht 
te vullen met meststoffen. 
‘Maar dan krijgt de bodem nooit zo veel voeding 
als met deze methode. Nu breng je per boom een 
halve kuub voeding de grond in. Met deze maatre-
gel kunnen we weer vijf tot zeven jaar vooruit.’

MeerCompost
Voor het opwaarderen van de groeiplaats van deze 
laanbomen werd het bedrijf Innogreen benaderd. 
Parallel daaraan liepen er ook gesprekken met 
Meerlanden, een overheids-nv die de afvalinzame-
ling en het beheer van de openbare ruimte ver-
zorgt voor negen aandeelhoudende gemeenten 
en ongeveer 4000 bedrijven. 

‘De organische reststroom is de enige grond-
stof die Meerlanden zelf verwerkt’, legt Diederik 
Notenboom, senior strategisch adviseur van 
Meerlanden, uit. ‘Wij verwerken in onze installatie 
het groente-, fruit- en tuinafval en de organische 
reststromen uit de openbare ruimte, zoals schof-
felvuil, stamhout en snoeiafval. Uit deze organische 
grondstof maken wij vijf producten: biogas, CO2, 
warmte, water en compost. Een groot deel van ons 
wagenpark rijdt op groengas, de CO2 en warmte 
zijn beschikbaar voor de glastuinbouw, het water 
gebruiken we in onze veegmachines en voor 
de pekelmenginstallatie, en de compost wordt 
onder het eigen label ‘MeerCompost’ op de markt 
gebracht. Dit doen wij samen met het bedrijf Otte 
uit Lisse.’
MeerCompost is een natuurlijke bodemverbeteraar 
met een zeer hoog gehalte stabiele organische 
stof. Het wordt gemaakt door een combinatie 
van vergisting en compostering van gft-afval. 
Meerlanden heeft een extra zeefstap ingebouwd, 
waardoor je een fijner en zuiverder product krijgt. 
‘Voor de revitalisatie van de bomen in Wassenaar 
bleek veel organisch materiaal nodig te zijn. Dat 
kwam bij ons uit die compost. Het is organisch 
afval uit de regio Haarlemmermeer en omstreken, 
dat nu in Wassenaar dient als bodemverbeteraar.’

Patrick Spiegeler en Arjan Zoontjens
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ACTUEEL

Product kan worden aangepast aan de situatie
Compost uit de regio dus, die het bedrijf Innogreen 
verder heeft opgewaardeerd. Elke boom kreeg een 
halve kuub GS Boomvitaalmix van Innogreen. Deze 
mix bestaat uit turf en speciale MeerCompost en er 
is kalk en bodemleven in de vorm van schimmels 
aan toegevoegd: endo- en ectomycorrhiza, actino-
myceten, bacillus-bacteriën en organische voeding. 
Verder worden de CEC en het vochtbufferend 
vermogen verbeterd. De truc van dit product is 
volgens Ruud Snijders, algemeen directeur van 
Innogreen, dat het kan worden aangepast aan 
de situatie waarin het toegepast moet worden. 
Want geen grond is immers hetzelfde. ‘Eerst ga je 
bemonsteren om te kijken met wat voor grond je 
te maken hebt: wat komen we daar tekort? Daar 
stem je de mix op af.

Je gaat uit van een basismix; met toevoegingen 
kun je die afstemmen op de situatie waar je bomen 

wilt revitaliseren. Zo was de bodem hier erg zande-
rig, wat niet zo verrassend is in Wassenaar. Weinig 
bodemleven, weinig organische stof en te weinig 
voeding: dat was de handicap van de bomen hier. 
Daardoor gingen ze achteruit, stagneerden ze ook 
bovengronds en werden ze vatbaar voor ziekten 
en plagen.’

Prins Frederik
De bomenmix is precies geschikt gemaakt voor 
de toepassing bij deze bomen, ‘Wassenaarse 
oude lummels’ van ruim 200 jaar oud, zoals Arjan 
Zoontjens ze noemt.
Wellicht staan er wat jongere bomen tussen, maar 
de hoofdstructuur is inderdaad ruim 200 jaar oud, 
beaamt Patrick Spiegeler, die ons graag een stukje 
historische kennis wil meegeven. ‘Prins Frederik 
woonde eind achttiende eeuw op Huize de Paauw, 
het huidige raadhuis van Wassenaar. Hij verwierf 
verschillende landgoederen in de omgeving en 
nam halverwege de 19de eeuw de Duitse tuinar-
chitect C.E.A. Petzold in dienst. Deze werkte aan 
de eenwording van de verschillende landgoe-
deren. Kenmerkend daarbij is de grootschalige 
aanleg in Landschapsstijl en de aanleg van de 
Umfahrungsweg langs de diverse bezienswaar-
digheden en huizen in de verschillende parken. 
Regelmatig reed hij met zijn koets met paarden 
een rondje over zijn landgoederen, zoals Groot 
Haesebroek. Deze laan was een van die structuren. 
Dit soort lanenstructuren wil je toch ook voor 
toekomstige generaties bewaren? Natuurlijk zie 
je zulke eikenlanen wel meer in de landgoede-
renzone als je richting Bloemendaal gaat, maar 
op zo’n schaal, met zo veel bomen, dat is echt wel 
uitzonderlijk.’ 

De handen ineengeslagen
Arjan Zoontjens en Ruud Snijders werken al zo’n 
vijftien jaar samen op het gebied van meststoffen. 
Ruud Snijders: ‘Arjan heeft verstand van de boven-
grond en ik heb verstand van de ondergrond. 
Samen heb je dus heel veel verstand van het hele 
project en kun je elkaar goed aanvullen. In stedelijk 
gebied zijn veel bomen vroeger aangelegd in te 
schraal bomenzand. Daar zien we nu de resultaten 
van; deze bomen vertonen minder groei. Dan kun 
je voorspellen dat ze niet alleen vatbaarder worden 
voor schimmels, maar ook hun levensduur wordt 

beperkt. Dat willen we niet, want het is een heel 
kostbaar traject om die bomen te planten en te 
onderhouden. We hebben dus met deze partijen 
de handen ineengeslagen om dit op te lossen: 
we hebben de bestaande situatie bekeken, daar 
een passend maatwerkproduct voor gemaakt en 
ervoor gezorgd dat dit in de grond bij de wortels 
komt.’ 

Het eerste schaap
Wassenaar telt bijna 25.000 laanbomen, de 
bomen in de bossen niet meegerekend. Qua 
bomenbestand behoort Wassenaar tot de top van 
Nederland, meent Patrick Spiegeler.
‘We zijn met de laanstructuur langs de Groot 
Haesebroekseweg begonnen, omdat deze bomen 
direct langs een hoofdinfrastructuur staan en 
daarom te maken hebben met stedelijke omge-
vingsinvloeden, zoals veel verkeer, verdichting en 
veel verharding rondom de bomen. Deze bomen 
hadden daarom echt extra voeding en beluchting 
nodig. Na dit project gaan we zeker door met deze 
revitaliseringsmethode. Maar alles in één keer 
doen lukt financieel niet. Ik denk dat we komend 
najaar nog een deel gaan doen en de komende 
jaren gaan we ook weer verder.’

Ruud Snijders vindt het mooie van dit project 
dat je hiermee de circulaire groene economie 
stimuleert. ‘Je zamelt groenafval in en dat gebruik 
je weer bij de bomen. Het gaat van groen naar 
groen en het blijft in de regio. Dat betekent dus 
minder CO2-uitstoot. Dat is een verduurzamings-
slag, zowel voor de bomen als voor het milieu in 
zijn geheel. Je ziet vaak wagens met compost door 
heel Nederland rijden. Dan denk ik: hou het toch 
bij voorkeur lokaal!’

‘We wilden zo min mogelijk transport en dat heb-
ben we op deze manier kunnen oplossen’, vult 
Diederik Notenboom aan. ‘Met deze partijen heb-
ben we elkaar daarin gevonden. Waarom zou je 
grond uit Wassenaar afvoeren en nieuwe grond 
van buiten de regio naar de bomen in Wassenaar 
brengen, als je het op deze manier lokaal kunt 
regelen? Wassenaar mag er trots op zijn dat de 
gemeente het op deze manier bij elkaar heeft 
weten te brengen. De potentie is groot; laat 
Wassenaar dan maar het eerste schaap over de 
dam zijn.’

Weinig bodemleven,  

weinig organische stof en  

te weinig voeding: dat was 

de handicap van de  

bomen hier

Frans Luebbers van Xivac en Arjan Zoontjens

Ruud Snijders van Innogreen
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Kinderen planten bomen aan bij boomfeestdag Tilburg Geen stortkosten, maar opbrengst houtsnippersWij werken veilig en verantwoord

Eén van onze unieke telescoopkranen in actie

Boomrooierij Weijtmans

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans is specialist in het 

rooien, snoeien en onderhouden van bomen. 

Vandaag de dag telt ons bedrijf ruim 30 

vaste medewerkers, goed opgeleide boom-

rooiers, ervaren chauffeurs en machinisten, 

9 gecertifi ceerde tree workers en 3 tree 

technicians. 

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei veilig 

uitvoeren zonder schade aan te richten.

Wij kopen stamhout en houtsnippers graag 

in en verzorgen een verantwoorde afvoer van 

snoeiafval. Boomrooierij Weijtmans ontzorgt 

opdrachtgevers door overname van compleet 

beheer van gebieden, zie www.tilburgsbos.nl

Boomrooierij Weijtmans verbreedt haar werk-

zaamheden door boomfeestdagen te organise-

ren. Hierbij worden kinderen van basisscholen 

begeleid in het aanplanten van bomen om zo 

hun eigen groene toekomst te creëren.

Vooroplopend en vooruitstrevend
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Lieflijke lavendel
Een nadere kennismaking met deze zuidelijke schone

Lavendel, wie kent het niet? Dankzij de aromatische blaadjes en fraaie bloei is deze veelzijdige plant uitgegroeid tot een populair gewas in de tuin, het 

openbaar groen en in de parfumindustrie. En dankzij de glooiende lavendelvelden in de Provence roept de plant direct een vakantiegevoel op. Een 

nadere kennismaking met deze zuidelijke schone. 

Auteur: Ronald Houtman
Foto’s: Plants and Pictures

Lavandula angustifolia
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Gevraagd naar lavendelsoorten komen de meeste 
mensen niet veel verder dan Lavandula angustifolia 
en L. stoechas. Soms worden L. dentata en L. ×inter-
media aan dit rijtje toegevoegd, maar dan houdt 
het wel op. Toch zijn er 39 soorten en acht hybri-
den, maar de meeste hiervan zijn onvoldoende 
winterhard of hebben minder sierwaarde dan de 
planten die al toegepast worden. In dit artikel 
beperken we ons dus tot planten die wel toepas-
baar zijn in ons klimaat.

Lavendel behoort tot de familie van de grote 
lipbloemigen (Lamiaceae), waartoe ook bekende 
vaste planten zoals Ajuga, Lamium, Mentha, 

Monarda, Nepeta, Salvia en Stachys behoren. Maar 
ook (half )heesters zoals Callicarpa, Clerodendrum 
en Perovskia behoren tot deze familie. Opvallend 
is dat veel planten binnen de lipbloemigenfamilie 
min of meer aromatisch zijn. 

Heester of vaste plant
Gewoonlijk wordt lavendel door vasteplantenkwe-
kers gekweekt, maar eigenlijk is het een geslacht 
van (half )heesters. De planten vormen houtige 
twijgen, in ieder geval aan de basis van de planten. 
Terwijl de kruidachtige toppen van de bloeiende 

twijgen ’s winters afsterven, blijven de houtige 
delen als kleine struikjes staan. Hiermee is meteen 
de snoeimethode verklaard. Snoei de planten na 
de winter (als er geen kans op vorst meer is) terug, 
zodat de afgestorven toppen weg zijn, maar zorg 
ervoor dat er nog takjes met loof aan de plant 
blijven. Voorkom dat de planten te diep worden 
gesnoeid; als er tot op het kale hout wordt terug-
gesnoeid, zullen de planten veel meer moeite heb-
ben om te hergroeien. 
Alle soorten Lavandula hebben min of meer vier-
kantige twijgen en tegenover elkaar staande bla-

SORTIMENT7 min. leestijd

Lavandula stoechas subsp. pedunculata
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deren. De bladeren en eenjarige twijgen zijn vaak 
zacht behaard. De bloemen staan in opstaande 
aartjes, waarbij de afzonderlijke bloemetjes steeds 
in bundeltjes staan. Bij L. dentata en L. stoechas 
staan er bovenop de bloemaartjes bundeltjes kleu-
rige bracteeën. Bij alle soorten zijn de bladeren en 
twijgen in meer of mindere mate aromatisch.
Zoals bij meerdere plantengeslachten het geval 
is, is de teelt van lavendel tegenwoordig behoor-
lijk gespecialiseerd, dus zijn er naast de typische 
Skimmia- en Buxus-kwekers ook bedrijven die vrij-
wel uitsluitend lavendel kweken.  

Lavandula angustifolia
Veruit de bekendste en vaakst toegepaste soort 
is L. angustifolia, de gewone lavendel. Het is de 
meest winterharde soort die het gemakkelijkst is 
in onderhoud. Deze soort komt van nature voor in 
Zuidwest-Europa en het Middellandse Zeegebied. 
Er zijn meer dan 100 benaamde cultivars, maar 
het grootste gedeelte van het handelssortiment 
bestaat uit enkele, vaak zeer veel gebruikte culti-
vars. De bekendste is ‘Hidcote’. Deze oude Engelse 
cultivar werd waarschijnlijk kort na de Tweede 
Wereldoorlog geïntroduceerd. De hoogte van de 
bloeiende planten is circa 65 cm en de breedte 
85 cm. Het blad is grijsgroen en de bloemen zijn 

donker blauwviolet tot paarsviolet. De ongekende 
populariteit van ‘Hidcote’ heeft ertoe bijgedragen 
dat de plant veel door zaaien is vermeerderd. 
Helaas zijn uit zaad vermeerderde planten, hoe 
mooi ook, geen ‘Hidcote’. Soms bieden kwekers 
de keuze tussen vegetatief vermeerderde planten 
(gewoonlijk aangeduid met een (V)) en generatief 
vermeerderde (gezaaide) planten, gewoonlijk aan-
geduid met een (G). De door zaaien vermeerderde 
planten zijn vaak goedkoper, maar het zijn geen 
zuivere ‘Hidcote’ en variatie of lichtere bloemkleu-
ren is steeds een risico. 
Hetzelfde geldt voor die andere overbekende culti-
var: ‘Munstead’. Deze cultivar groeit ongeveer even 
hoog en breed als ‘Hidcote’, maar de bladeren zijn 
grijzer en de bloemen lichter violetblauw. 

Andere goede cultivars van L. angustifolia zijn: 
• ‘Ashdown Forest’; compacte groeit tot circa 60 cm 
hoog en 1 m breed, frisgroen blad en relatief grote 
helder violetblauwe bloemen.

• ‘Batlad’ (Little Lady); circa 60 cm hoog en 85 cm 
breed, heldergroen blad en violetblauwe bloemen. 

• ‘Coconut Ice’; circa 50 cm hoog en 1 m breed, 
grijsgroen blad en vuilwitte tot zeer lichtroze bloe-
men.

• ‘Melissa’; circa 70 cm hoog en 90 cm breed, blade-
ren grijzig groen, bloemen zeer licht rozewit.

• ‘Melissa Lilac’; circa 60 cm hoog en 80 cm breed, 
blad grijs, bloemen zacht lilaroze.

• ‘Silver Blue’; circa 90 cm hoog en ruim 1 m breed, 
bladeren zilverig grijsgroen, bloemen licht violet-
lila, in lange aren; bloeit lang door in de nazomer.

• ‘Twickel Purple’; circa 75 cm hoog en 1 m breed, 
bladeren glanzend middelgroen, bloemen licht 
paarsblauw. 
Dit is slechts een kleine greep uit het grote sorti-
ment L. angustifolia-cultivars. 

Lavandula dentata
Een wat onbekende soort, die van nature voor-
komt in Zuid- en Oost-Spanje en de Balearen. Het 
is een prachtige soort die nauw verwant is aan L. 
stoechas. Helaas is L. dentata minder winterhard 
dan L. angustifolia. Typisch voor deze soort zijn de 
bladeren met getande randen, waarnaar de soort-
naam dentata verwijst. Bovenop de bloemaartjes 
staan bundeltjes met korte bracteeën, wat de ver-
wantschap met L. stoechas verraadt. 
L. dentata is zeer variabel en kan in hoogte variëren 

Lavandula angustifolia ‘Batlad’ (Little Lady)

SORTIMENT
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Lavandula intermedia 'Hidcote Giant'
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van 50 cm tot ruim 1 m en in breedte van 1 m tot 
1,5 m. De bloemen zijn licht violetblauw tot blauw. 
Over het algemeen bloeien de planten erg lang, 
wat ze erg geschikt maakt als pot- of kuipplant. 
Er zijn diverse cultivars, waarvan de helder violet-
blauw bloeiende ‘Royal Crown’ de bekendste is. 
 
Lavandula ×intermedia
Hoewel niet de bekendste naam, is L. ×intermedia 
wereldwijd wel de meest gekweekte soort. Niet 
omdat de plant zo populair is in de tuinbouw-
sector, maar omdat dit de lavendel is die wordt 
gebruikt voor de fabricage van lavendelolie. De 
olie is van iets mindere kwaliteit dan die van L. 

angustifolia, maar de productie is tot tien keer zo 
hoog. L. ×intermedia is een natuurlijke hybride 
tussen L. angustifolia en L. latifolia. Planten van L. 
×intermedia zijn gewoonlijk forser en robuuster 
dan de beide ouders. L. latifolia lijkt enigszins op L. 
angustifolia, maar heeft beduidend breder blad. L. 
latifolia wordt nauwelijks gekweekt; de plant is iets 
minder winterhard, maar groeit desondanks veel 
beter in een milder klimaat dan het Nederlandse. 
Lavandula ×intermedia heeft de winterhardheid 
van L. angustifolia geërfd. Dat maakt de plant met-
een geschikt voor bredere toepassing. Er zijn meer 
dan 40 cultivars van L. ×intermedia, waarvan enkele 
zeer goede, die ook op behoorlijke schaal worden 
gekweekt. De bekendste is ‘Alba’. Deze oude cul-
tivar wordt circa 1 m hoog en 1,75 cm breed. De 
bladeren zijn grijsgroen en de plant bloeit met 
witte bloemen in lange aren. Dit is zonder twijfel 
de beste witbloeiende lavendel.
‘Dutch’ is (wellicht vanwege de naam) in Nederland 
een populaire cultivar. Deze cultivar wordt onge-
veer even hoog als ‘Alba’, maar blijft met circa 1,2 
m breedte compacter. Omdat de plant niet erg rijk 
bloeit, vormen de intens grijsgroene bladeren de 
voornaamste sierwaarde. De bloemen zijn blauw-
violet.
‘Hidcote Giant’ is, in tegenstelling tot wat de naam 
doet vermoeden, lager dan ‘Alba’. De plant wordt 
net geen meter hoog, maar kan meer dan 1,75 m 
breed worden. De bladeren zijn groen tot iets grij-
zig groen. De bloemaren zijn relatief breed en de 

bloemen zijn helder violetblauw. 

Twee andere cultivars die op redelijke schaal in 
cultuur zijn, zijn:
• ‘Grosso’; een goed winterharde cultivar, circa 95 
cm hoog en 1,5 cm breed met een regelmatige, 
dichte groeiwijze. Blad grijsgroen tot groen, 
bloemen helder violetblauw.

• ‘Walvera’ (Silver Edge; Walburton’s Silver Edge); 
circa 75 cm hoog en 1,1 m breed, bladeren grijs-
groen met een crèmekleurige rand, bloemen hel-
der violetblauw.

Lavandula stoechas
De kuiflavendel, zoals L. stoechas in Nederland 
wordt genoemd, is een soort die zonder twijfel 
voordeel heeft gehad van de klimaatverandering. 
Was het vroeger een plant die in Nederland als 
absoluut niet winterhard werd beschouwd, tegen-
woordig worden cultivars van deze soort op grote 
schaal toegepast. Toch blijft het gebruik nog steeds 
beperkt tot particuliere tuinen, waar de plant 
als borderplant en kuipplant wordt gebruikt. De 
plant kan Nederlandse winters dus steeds beter 
overleven, maar blijft het imago van een kuipplant 
houden. Ook in tuincentra worden deze planten als 
impulsaankoop aangeschaft. Voor toepassing in de 
openbare ruimte zijn de planten toch te zwak. Ze 
kunnen slecht tegen Nederlandse kwakkelwinters, 
waarbij vocht en vorst elkaar afwisselen. Ook kan 
de groei wisselvallig zijn, zodat machinale snoei 
feitelijk onmogelijk is. Is er dan niets positiefs te 
melden over de kuiflavendel? Natuurlijk wel; het 
zijn gewoon prachtige, rijkbloeiende planten. 
Mede dankzij de toegenomen populariteit is ook 
het aantal cultivars toegenomen: inmiddels meer 
dan 70.
Wat we in de praktijk kuiflavendel noemen, zijn 
eigenlijk de soorten L. stoechas en L. viridis en hun 
hybriden en cultivars. Van L. stoechas zijn ook nog 
enkele ondersoorten in cultuur: L. stoechas subsp. 
luisieri en L. stoechas subsp. pedunculata. Deze 
ondersoorten verschillen in de details van de typi-
sche soort L. stoechas, waarbij de typische ‘kuifjes’ 
op de bloemaartjes bij de ondersoorten groter 
zijn en afgeronde toppen hebben. L. stoechas 
subsp. pedunculata wordt soms als aparte soort 
beschouwd: L. pedunculata. Bij deze plant zijn de 
bloemetjes iets anders gevormd. De kuifjes zijn 
bracteeën: steriele bloemblaadjes. 
De bladeren zijn grijzig groen tot zilvergrijs 
behaard en verspreiden een andere geur dan de 
gewone lavendel. De kleuren van de bracteeën 
en de eigenlijke bloemetjes kunnen onderling 
verschillen. 

SORTIMENT

Alle soorten Lavandula 

hebben min of meer 

vierkantige twijgen en 

tegenover elkaar staande 

bladeren

Lavandula angustifolia 'Coconut Ice'
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De verschillende cultivars zijn eigenlijk allemaal 
mooi als ze bloeien; er is voor elk wat wils in het 
sortiment. Van drie verschillende veredelaars zijn 
er inmiddels aantrekkelijke series op de markt. 
Als oudste serie is er de Butterfly Garden-serie. 
De oudste cultivar in deze serie is ‘Avenue’, maar 
inmiddels is er een aantal fraaie cultivars toege-
voegd die allemaal ‘Summer’ in de cultivarnaam 

hebben. Dan is er de Little Bee-serie van de 
Nederlandse veredelaar Florensis: acht cultivars 
in evenzovele kleurcombinaties. En ten slotte is er 
de ‘Anouk’-serie. Deze serie borduurt voort op de 
goede en populaire ‘Anouk’, waarbij andere kleur-
variaties worden geïntroduceerd.

Hybriden
Last but not least zijn er ook nog de nodige hybri-
den tussen verschillende soorten op de markt. 
Ook hier is het gros van de planten ontstaan uit 
kruisingen tussen L. stoechas (en cultivars) en 
verwante soorten. In de praktijk worden ze in de 
zogenaamde Stoechas-groep geplaatst. Dat maakt 
de verwantschap en dus ook de plantvorm en 
toepassing veel duidelijker. Goede voorbeelden 
van hybriden zijn ‘Regal Splendour’, met donkervi-
olette bloemen en helder paarsroze bracteeën, en 
‘Willowbridge Calico’, met lilaroze bloemetjes en 
crèmewitte bracteeën.

Toepassing
Het gebruik van lavendel valt dus uiteen in twee 
delen, min of meer synchroon met de soort waar-
toe de planten behoren. Allereerst is er de in de 
handel waarschijnlijk belangrijkste toepassing als 
tuin-, terras- of balkonplant. Hiervoor komen alle 
soorten en cultivars in aanmerking. L. stoechas en 
hybriden zijn bij uitstek geschikt als kuipplant of 
borderplant; de andere soorten en cultivars kun-
nen ook prima als tuinplant worden toegepast, 
bijvoorbeeld in groepen of als haagjes. 
In de openbare ruimte is de toepassing van laven-
del iets minder veelzijdig. De planten worden 
vooral op A-locaties gebruikt, in woonwijken en 
bijvoorbeeld op rotondes en taluds. Met name 
L. angustifolia en cultivars zijn hiervoor geschikt. 
Vooral en masse geplant kan lavendel een fraaie 
indruk geven.
Lavendel houdt van een zonnige standplaats en 
een niet al te natte bodem. De grondsoort speelt 
een minder belangrijke rol, maar de bodem moet 
wel voldoende doorlatend zijn, zodat er geen 
stilstaand water rond de wortels blijft staan. In de 
praktijk groeit lavendel het beste op licht zure tot 
licht basische gronden zoals (humusrijke) zand-
gronden en lichtere veengronden. 

Lavandula stoechas 'Pink Summer'

Lavandula 'Willowbridge Calico'
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Groenbeheer is net voetbal 
Een wethouder groen en groenbeheer hoeft welbeschouwd maar op één ding 

te letten: hoe houdt hij ‘zijn’ openbare ruimte interessant en betaalbaar voor 

de burgers van zijn gemeente? In deze Op De Fiets vertelt Paul Loermans, 

wethouder van de lokale partij Kernachtig Wijchen in Wijchen, welke dilemma’s 

hij tegenkomt.

Auteur: Hein van Iersel
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Loermans is pas sinds enkele jaren wethouder en 
had daarvoor een carrière in het onderwijs. Heel 
groen is zijn achtergrond en kennis dus niet, maar 
veel belangrijker: zijn netwerk in Wijchen lijkt dik in 
orde. Tijdens ons fietstochtje door Wijchen steekt 
hij iedere honderd meter wel een paar keer zijn 
hand op. ‘Ik ben hier geboren en getogen, was 
hiervoor al meer dan tien jaar raadslid en ben ook 
op andere manieren maatschappelijk betrokken.’ 
Verder is Kernachtig Wijchen – aldus Loermans – 
een echte bestuurderspartij. Sinds de oprichting 
als Lijst Jeurissen in de jaren  zestig van de vorige 
eeuw heeft de partij op een paar uitzonderingen 
na altijd wel in de coalitie gezeten.
Wijchen is een plattelandsgemeente, net westelijk 
van Nijmegen. Het is een populaire gemeente, 
niet het minst door de nabijheid van Nijmegen. De 
gemeente heeft iets meer dan 40.000 inwoners, 
van wie veruit de meerderheid in het dorp Wijchen 
woont: 34.000, om precies te zijn. 

Wijchen verzorgt nog steeds een groot deel van 
het groenonderhoud in eigen beheer, allereerst via 
vier wijkploegen, die worden aangestuurd door 
evenzoveel wijkbeheerders met in totaal ongeveer 
17 fte. Naast hun eigen ploeg hebben de wijk-

beheerders nog een tweede taak: het aansturen 
van de ongeveer 60 mannen en vrouwen die via 
Het Werkbedrijf, het voormalige sw-bedrijf Breed, 
op het grondgebied van Wijchen werkzaam zijn. 
Loermans: ‘Sinds kort hebben we deze mensen 
het hele jaar. Vroeger werkten ze alleen tijdens 
het groeiseizoen en gingen ze daarna terug naar 
het sw-bedrijf om daar inpakwerk en dergelijke te 
verrichten. Dat viel niet goed bij die mensen en 
wij konden ze ook in de winter goed gebruiken.’ 
De ploeg van Het Werkbedrijf is vooral bezig met 
het handwerk, zoals schoffelen, maar ook met het 
knippen van hagen. Gemechaniseerd werk wordt 
uitgevoerd door Sight Landscaping bv. Dit bedrijf 
veegt, onderhoudt het gras, de sloten en de gras-
bermen en bestrijdt het onkruid op verhardingen. 
Verder is Loermans bijzonder trots op de eigen 
bomenploeg, die alle bomen van de gemeente 
bijhoudt. Al vanaf 2006 onderhoudt Wijchen de 
openbare ruimte op beeldkwaliteitsniveau. In 2009 
is besloten het onderhoud in woonwijken uit te 
voeren op niveau C volgens de landelijke CROW-
richtlijnen. Loermans: ‘Wij hebben heel bewust de 
wijkploegen niet uitbesteed. Dat is ons visitekaart-
je. Als er ergens een tegel los ligt, kun je dat het 
best laten herstellen door iemand die de wijk en 

vaak zelfs de mensen in de wijk goed kent. Die kan 
veel beter inschatten of dat nu echt vandaag moet 
gebeuren of misschien morgen, in combinatie met 
een ander klusje.’  

Groen 
Wijchen is een echte plattelandsgemeente en 
daardoor – niet geheel verrassend – zeer groen. 
Bijzonder is wel dat ook de kern van Wijchen heel 
groen is. Dat komt mede door een oude Maasarm, 
die al vele honderden jaren van de echte Maas 
is afgesloten en zich nu als een langgerekt meer 
door het dorp kronkelt. Juist op dit moment is 
Wijchen bezig met een grondige renovatie van 
onder andere de oevers van het Wijchens Meer, 
zoals de Maasarm in Wijchen wordt genoemd. De 
plannen gaan verder dan de oevers. Loermans: 
‘Direct aan de oever ligt een wat ouder park, het 
Oosterpark, dat helemaal is dichtgegroeid en niet 
meer aantrekkelijk is voor de burger. Verder probe-
ren we het zicht op het Wijchens Meer op zo veel 
mogelijk plekken te verbeteren.’ Loermans heeft 
nu net van het College de vraag gekregen of het 
mogelijk is om de gemeentewerf, die ergens vorige 
eeuw bijna toevallig aan de oever van Het Meer 
is beland, te verplaatsen. De wethouder houdt als 

Tijdens de fietstocht is er nog tijd om de aftrap van een voetbaltoernooitje te verrichten.
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volleerd politicus zelf nog een slag om de arm, 
maar tussen de regels door hoor je wel dat hij 
vastbesloten is om dit voor elkaar te krijgen, ook 
al zal dat wat bestuurlijke creativiteit vereisen. Wat 
dat inhoudt, hoor ik later, als we langs het Wijchens 
Kasteel komen, dat ooit werd bewoond door 
voorvaderen van het koninklijk huis. Achter dit 
kasteel ligt een terrein waarop Prorail zijn zinnen 
had gezet, om te dienen als tijdelijke parkeerplaats 
wegens werkzaamheden rondom het NS-station. 
Loermans: ‘We hebben daar werk met werk kun-
nen combineren. Prorail heeft de werkzaamheden 
aan de ondergrond betaald die nodig waren voor 
de tijdelijke parkeerplaats, maar dat is zo gedaan 
dat wij er zonder veel geld en moeite een park van 
kunnen maken.’  

Meer 
We zijn op onze fietstocht aangekomen bij de 
oevers van het Wijchens Meer. Loermans zegt 
niet precies te weten wat hier gedaan wordt aan 
de oevers, maar het komt erop neer dat de oude 

GEMEEnTE MoET DE TaaL van DE BurGEr 
LErEn sPrEKEn
Ad van Tilborg is gepensioneerd leraar wis-
kunde en als vertegenwoordiger van de 
Leefbaarheidsgroep van het Wijchense kerkdorp 
Bergharen betrokken bij de Burgerschouw-pilot.
Van Tilborg is enthousiast over het project, 
dat volgens hem goed loopt in zijn dorp, maar 
is ook kritisch genoeg om een aantal tips en 
opmerkingen te geven over hoe het beter zou 
kunnen. Zijn belangrijkste bezwaar geldt het feit 
dat de gemeente als het gaat om schouwen een 
totaal andere taal spreekt dan de burger: Van 
Tilborg: ‘Ik moet mijn vrijwilligers uitleggen dat 
de staat van een haag of grasveld hoog, basis of 
laag is. Veel vrijwilligers interpreteren dat alsof 
het om de hoogte van de haag of het grasveld 
gaat.’ Verder snapt Van Tilborg niet waarom hij 
van ieder onderdeel van de openbare ruimte 
precies moet aangeven wat de staat van het 
onderhoud is. Veel makkelijker is alleen die 
dingen aanvinken op de app die de vrijwilliger 
storen. Van Tilborg ziet verder ook een enorm 
verschil tussen de strikt technische manier waar-
op de gemeente zelf keurt en de manier waarop 
zijn vrijwilligers keuren. Een vrijwilliger gaat echt 
niet meten hoe hoog het gras is om te bepalen 
of dat goed of slecht is, maar oordeelt voor zich-
zelf of hij (alle vrijwilligers van Van Tilborg zijn 
mannen) het te lang vindt.
En ander minpunten is dat Van Tilborg niet 
snapt waarom je maar eens per maand kunt 
keuren. Als je in de tussentijd een paaltje ziet 
dat is omgereden, kun je dat niet aangeven in 
de app, omdat die dan dicht staat.

Van Tilborg neemt me mee naar een plek dicht 
bij de Bergharense kerk en wijst op een hoek 
van het grasveld die helemaal kapotgereden is 
door het autoverkeer. ‘Volgens de normen van 
de gemeente is dat gewoon toegestaan, omdat 
dit minder dan zoveel procent van het grasveld 
betreft. Als inwoners van Bergharen ergeren wij 
ons hier wel aan, omdat dit op een belangrijke 
plek van het dorp is. Stel je voor dat de com-
municantjes uit de kerk komen en het heeft net 
geregend; dan is dit gewoon een modderpoel. 
Op een andere plaats zou je dat waarschijnlijk 
wel accepteren, maar hier dus niet.’

Een modderpoel als het net heeft geregend, maar waar-
schijnlijk wel conform de CROW normen.
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Urban Farming in een relatief nieuwe wijk: Huurlingsedam.

Op de Kasteellaan in Wijchen zijn beeldbepalende kastanjes gekapt en vervangen door lindes.
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houten beschoeiing wordt vervangen natuurlijk 
glooiende oevers, die vriendelijker zijn voor flora 
en fauna.  
Loermans: ‘Wat we hier in het verleden hebben 
gedaan, is het Wijchens Meer voor een gedeelte 
insnoeren door er een dam neer te leggen in plaats 
van een brug. Een dam is natuurlijk veel goedkoper 
dan een brug. Dat zou nu niet meer mogelijk zijn.’
Ik wijs op een blauw huisje dat aan de zijkant 
van het Meer drijft. Is dat de beruchte Blue Boat? 
Die lag eerst toch ergens anders op het Meer? 
Dat blijkt te kloppen, volgens de wethouder. 
Aanwonenden waren niet blij met het uitzicht op 
dit kunstwerk. Loermans heeft er zelf overduide-
lijk ook niet zo veel mee. Zijn mening is kort en 
bondig: kunst in de openbare ruimte moet niet 
controversieel zijn; die wordt betaald uit publieke 
middelen en moet mensen niet tegen elkaar 
opzetten. Een kunstwerk als Kabouter Buttplug, 
dat in Rotterdam staat, is voor Loermans dan ook 
niet te begrijpen. De wethouder vindt sowieso 
dat kunst maar beperkt moet worden toegepast 
in de natuur en openbare ruimte; de natuur is van 
zichzelf mooi genoeg. Loermans is wel weer trots 
op de verpachte rotondes in Wijchen, waar in een 
aantal gevallen ook een soort kunst op te vinden is 
en die de gemeente daarnaast geld besparen. 

voetbal 
Tijdens ons fietstochtje is er nog tijd genoeg voor 
wat extra sport. De wethouder is gevraagd om de 
aftrap te verrichten van een internationaal jeugd-
voetbaltoernooi voor geestelijk gehandicapte 

jongeren. Dit toernooitje wordt georganiseerd 
door NEC Nijmegen, maar het gaat volgens de 
initiatiefnemers eigenlijk niet om voetbal, maar om 
de deelnemers extra competenties mee te geven 
voor het dagelijks leven. Voetbal is voor de jon-
geren zelf natuurlijk de hoofdzaak, maar eigenlijk 
zijn de lifestyleworkshops belangrijker. Dit is niet 
het enige project waarmee jongeren in beweging 
worden gebracht. Wijchen is ook al jaren betrok-
ken bij Beestenbende, een project waarbij de 
jeugd van Wijchen in beweging wordt gezet om de 
openbare ruimte schoon te houden en zwerfvuil te 
rapen. Volgens Loermans is dat een zeer succesvol 
project, dat vooral als doel heeft om de Wijchense 
jeugd beter bewust te maken van hun omgeving. 
Ik zeg: ‘Betere burgers van ze maken.’ Dat vindt 
Loermans niet zo’n toepasselijke term: ‘Te betwete-
rig’, is zijn mening.

Burgerschouw 
Gemeentes hebben over het algemeen problemen 
met het betrekken van de burger bij buurtbeheer 
en onderhoud van het openbaar groen. Natuurlijk 
zijn ook in Wijchen voorbeelden van stadsmoestui-
nen en urban farming, maar dat is nog iets anders 
dan burgers betrekken bij het integrale beheer. 
Sinds enkele jaren doet Wijchen mee aan het pro-
ject Burgerschouw, waarvoor ook een speciale app 
is ontwikkeld. Het idee daarachter is dat de burgers 
de gemeente helpen bij het controleren van het 
groen in hun wijk. Dat lijkt makkelijker dan het is, 
en ook in Wijchen is dat in twee wijken feitelijk al 
mislukt. Maar sinds enkele jaren draait dit project 

wel goed in het kerkdorp Bergharen. Loermans is 
trots op dit project, maar realiseert zich ook hoe 
afhankelijk hij is van goede vrijwilligers in zo’n 
kerkdorp. Een belangrijke reden om deze pilot in 
een kerkdorp te draaien, is dat de ambtenaren van 
de gemeente die normaal moeten schouwen, niet 
voldoende tijd hebben om dit in de kernen van 
deze kerkdorpen te doen.  Een bezuiniging mag je 
het echter niet noemen De reden was dat Wijchen 
de bewoners meer wilden betrekken bij het 
onderhoud van de leefomgeveing. De gemeente 
schouwt ook nog zelf. 

Kasteellaan 
We zijn aangekomen aan de oude ‘goudkust’ van 
de gemeente: de Kasteellaan. Hier stond naast 
een aantal monumentale herenhuizen ook een rij 
prachtige, beeldbepalende kastanjes. De huizen 
staan er nog steeds, maar de kastanjes zijn verdwe-
nen. In 2014 werd de Wijchense beleidsambtenaar 
Patricia van Wolferen geïnterviewd door collega-
vakblad Boomzorg. Zij concludeerde toen al dat de 
kastanjebloedingsziekte zeer agressief toesloeg in 
Wijchen en inmiddels al 75 procent van de kastan-
jes had aangetast. Loermans bevestigt dit verhaal: 
‘We hebben alles geprobeerd, maar niks lijkt echt 
te helpen. Daarom hebben wij in 2016 ook deze 
laan moeten kappen en in samenspraak met de 
burgers bepaald welke soort we terug zouden 
plaatsen. Dat zijn lindes geworden en we hebben 
de grootste maat geplant die we konden vinden. 
De bewoners van deze straat wilden aanvankelijk 
zelfs bijbetalen om hier de mooiste en grootste 
bomen terug te planten. Daar zijn we niet op 
ingegaan. Als je meebetaalt, wil je ook meepraten 
over bijvoorbeeld de manier van onderhoud en 
dat vonden wij als gemeente geen goed idee.’ Dan, 
met een brede lach: ‘Groen is net voetbal. Iedereen 
denkt er verstand van te hebben.’

OP DE FIETS

Be social 
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Handwerk, schoffelen en knippen van de hagen gebeurt door een team van 60 mensen van Het Werkbedrijf.
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alle moderne technologie ten spijt lijkt het werken met trekkers er de afgelopen jaren nauwelijks veiliger op geworden. volgens arboconsultant Jan 

Polman is vooral de menselijke factor debet aan de risicosituaties en ongevallen. Polman werkt mee aan de ontwikkeling van een training die bestuur-

ders van trekkers bewust moet maken van de gevaren die ze kunnen veroorzaken. Maar hij kijkt ook verder. In een gesprek met stad & Groen legt hij 

ook een stuk verantwoordelijkheid bij opdrachtgevers en aannemers.

Auteur: Paul van der Sneppen

Moderne trekker niet 
noodzakelijk veiliger
Vooral menselijk handelen leidt tot gevaarlijke situaties en ongelukken 

De cijfers liegen er niet om. Jaarlijks vallen er 
veertien doden bij ongevallen met landbouwvoer-
tuigen, zo blijkt uit een rapport van Wageningen 
University & Research. De onderzoekers baseren 
hun rapportage op cijfers van Rijkswaterstaat. 
Daarin zijn alle door de politie geregistreerde ver-
keersongevallen waarbij een landbouwvoertuig 
betrokken is opgenomen. De onderzoekers heb-

ben incidenten over een periode van 28 jaar in 
kaart gebracht. Naast de dodelijke slachtoffers tel-
len ze jaarlijks 82 slachtoffers die in het ziekenhuis 
opgenomen worden en maar liefst 117 slachtoffers 
met lichte verwondingen.  

alarmerend
Opmerkelijk, of misschien wel alarmerend, is 

dat het aantal verkeersdoden bij incidenten met 
landbouwvoertuigen al bijna drie decennia vrijwel 
gelijk blijft, terwijl het totale aantal dodelijke ver-
keersslachtoffers in Nederland daalt. 
Dat probleem is ook in Den Haag niet onopge-
merkt gebleven. Vooral de regels omtrent de ver-
keersdeelname van landbouwvoertuigen roepen 
steeds opnieuw discussie op. De aanhoudende 
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roep om strengere regelgeving leidt echter slechts 
schoorvoetend en mondjesmaat tot nieuwe wet-
geving. Zo behoort Nederland, samen met Letland 
en Gibraltar, tot de laatste landen in Europa zonder 
kentekenplicht voor trekkers. Ook met de invoe-
ring van het trekkerrijbewijs, dat vorig jaar zomer 
verplicht werd, heeft Den Haag zich in Europa 
bepaald geen voortrekker getoond.

stroperig
Koen Bult, manager klant- en productondersteu-
ning bij John Deere-dealer Kraakman-Perfors bv, 
verbaast zich over de stroperige Haagse besluit-
vorming. Het uitblijven van een kentekenplicht 
voor trekkers houdt bijvoorbeeld ook de wettelijke 
apk voor trekkers tegen. ‘Er is een arborichtlijn die 
voorschrijft dat machines, werktuigen en gereed-
schap veilig moeten zijn en daar zijn ook speciale 
keuringen voor. Als een machine zo’n keuring heeft 
ondergaan, zien wij dat meestal in de administratie 
van de tractor, wanneer die hier voor onderhoud 
komt. Op basis van die informatie schatten wij dat 
zeker driekwart van de trekkers nooit is gecontro-
leerd op naleving van de Richtlijn arbeidsmiddelen 
uit de Arbowet.’

Dat verbaast Polman niets. ‘Want wie moet 
dat handhaven?’, vraagt hij zich af. ‘Dat zou de 
Arbeidsinspectie dan moeten doen. Maar de 
richtlijn geeft de Arbeidsinspectie weinig handvat-
ten voor preventief optreden. De richtlijn schrijft 
immers geen periodieke keuring voor, zoals dat 
het geval is bij de apk voor personenauto’s. De 
Arbowet schrijft slechts voor dat arbeidsmiddelen 
veilig moeten zijn, maar zegt niets over een peri-
odieke keuring voor trekkers. Zo is in Nederland 
eigenlijk een situatie ontstaan waarin het mogelijk 

is dat trekkers zonder enige periodieke veiligheids-
keuring aan het verkeer kunnen deelnemen.’

Kentekenplicht
Aan die situatie lijkt volgend jaar echter een eind 
te komen. Als het aan de Europese Unie ligt, moe-
ten ook Nederlandse tractoren vanaf 20 mei 2018 
periodiek gekeurd worden. Uit die apk-plicht vloeit 
ook een kentekenplicht voort. Trekkers die harder 
kunnen dan 40 kilometer per uur, zouden volgens 
de Europese richtlijn een kenteken moeten voeren 
en tweejaarlijks gekeurd moeten worden. 
Zonder slag of stoot gaat dat zeker niet. 
Wetsvoorstellen die de kentekenplicht voor trek-
kers in Nederland moeten regelen, zijn al meer-
maals gestruikeld, voor het laatst nog in december 
vorig jaar. Volgens Polman is er ook nog een sce-
nario denkbaar dat het Nederland simpelweg niet 
lukt om tijdig aan de Europese richtlijn te voldoen. 
‘Ik durf nog niet te voorspellen dat we vanaf mei 
volgend jaar de kentekenplicht en de apk voor 
trekkers in Nederland helemaal geregeld hebben.’ 
Nederland loopt nu al ver achter op veel andere 
Europese lidstaten. Daar is de apk voor trekkers 
niet alleen al geregeld, ze is er veelal ook strenger 
dan de Europese richtlijn voorschrijft. In België, 
Estland, Duitsland, Hongarije, Kroatië, Luxemburg, 
Polen en Slowakije geldt bijvoorbeeld al enige tijd 
een apk-plicht voor tractoren die sneller kunnen 
dan 6 kilometer per uur. In Luxemburg geldt de 
apk-plicht voor tractoren die sneller kunnen dan 
25 kilometer per uur. Ondertussen heeft Nederland 
al jaren de grootste moeite om zelfs maar aan de 
minimumeisen te voldoen die de EU aan de veilig-
heidsborging van onze trekkers stelt. 

arbo-adagium
Dat komt de verkeersveiligheid zeker niet ten 
goede, vindt Polman. ‘Als het om veiligheid gaat, 
moet je eerst kijken naar de machines, dan pas 
naar de bestuurder. De machine moet het risico 
op ongevallen zo veel mogelijk uitsluiten, zo luidt 
het arbo-adagium.’  Toch is menselijk handelen 
meestal de belangrijkste factor bij ongevallen 
met landbouwvoertuigen. ‘De meeste incidenten 
met trekkers doen zich voor in het verkeer’, zegt 
Polman. ‘De bestuurder is meestal de oorzaak.’ De 
training die de arboconsultant voorbereidt, is dan 
ook voornamelijk gericht op bewustwording van 
het gedrag op de trekker. ‘Vaak gaat het mis bij 
het werken langs de weg, bij maaiwerkzaamheden 
bijvoorbeeld. De bestuurder raakt dan te zeer in de 
ban van het werk, waardoor vergeten wordt dat de 
maaicombinatie ook nog deelneemt aan het ver-
keer. Er is dan sprake van tunnelvisie.’

verkeersmaatregelen
Daarom besteedt Polman in de training veel 
aandacht aan de juiste inzet van zogenaamde tij-
delijke verkeersmaatregelen, zoals verkeerskegels 
of een actieraam met een waarschuwingsbord en 
knipperlichten. Die verkleinen het risico, doordat 
andere weggebruikers tijdig op de werkzaamhe-
den worden geattendeerd en dus ook kunnen 
anticiperen op onverwachte situaties. 
Een veelvoorkomend probleem is echter dat de 
bestuurders van de trekkers niet de juiste tijdelijke 
verkeersmaatregelen bij zich hebben om te kun-
nen voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgelegd 
in de Crow-richtlijn 96b. ‘De kennis van de richtlijn 
schiet vaak tekort.’

aanbesteding
Maar dat is zeker niet het enige probleem. Polman 
legt de verantwoordelijkheid ook bij opdrachtge-
vers en aannemers. ‘Vaak gaat het al fout bij de 
aanbesteding. In een goed bestek staat precies 
beschreven welke middelen op welke weg ingezet 
moeten worden om een veilige verkeerssituatie te 
creëren tijdens de werkzaamheden. Op basis van 
zo’n bestek kan de aannemer zorgvuldig offreren. 
Helaas wordt in bestekken veel te vaak volstaan 
met een algemene verwijzing naar de Crow-
richtlijn 96b. De aannemer komt er dan pas gaan-
deweg achter hoeveel tijdelijke verkeersmaatrege-
len hij nodig heeft om aan die eis te voldoen. Soms 
kunnen die veiligheidsmaatregelen een behoorlijk 
gat in de begroting slaan. Op een drukke weg waar 
het verkeer sneller dan 80 kilometer per uur mag 
rijden, moet bijvoorbeeld de hele tijd een zoge-
naamde bots-absorber met de maaicombinatie 
meerijden. Dat is kostbaar.’

Jan Polman, zelfstandig arboconsultant. Koen Bult, manager klant- en productondersteuning 
Kraakman-Perfors bv.
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Opdrachtgevers en aannemers mogen volgens 
Polman dan wel een bijzondere verantwoordelijk-
heid dragen ten aanzien van veiligheid, juridisch 
ligt dat heel anders. Bij een ongeval ligt de juridi-
sche aansprakelijkheid meestal bij de bestuurder. 
‘Als je voor een baas in een fabriek werkt, ligt bij 
een bedrijfsongeval de aansprakelijkheid bijna 
altijd bij de werkgever. In het verkeer is dat anders. 
Daar is de bestuurder vrijwel altijd aansprakelijk. 
Ook daar moet je je rekenschap van geven als je 
met een trekker de weg op gaat, of je nu in loon-
dienst bent of als zelfstandige aan het werk bent.’ 

strafbaar
Daarmee duidt Polman zeker niet op een zuiver 
theoretisch risico. Vaak leidt een ongeval met een 
landbouwvoertuig tot geschillen waar de rechter 
aan te pas moet komen. Soms leidt zo’n verkeers-
ongeval zelfs tot strafrechtelijke vervolging van 
een bestuurder. Twee jaar geleden nog heeft de 
rechtbank in Roermond de bestuurder van een 
bermmaaier veroordeeld tot een voorwaardelijke 
gevangenisstraf, een boete en een rijontzegging 
van een jaar. De veroordeelde had schuld aan een 
dodelijk verkeersongeval waarbij twee vrouwen 
om het leven kwamen. De bestuurder reed met 
een groot voertuig, had beperkt zicht en een te 
hoge snelheid. Hij had moeten begrijpen dat hij 
hiermee het risico nam een ernstig ongeluk te ver-
oorzaken, zo oordeelde de rechter. 
Maar niet alleen in het verkeer maken trekkers 
brokken. Ook daarbuiten gaat het nogal eens mis. 
Vooral het kantelen van trekkers tijdens werkzaam-
heden is een terugkerend probleem. Opmerkelijk 
is dat fabrikanten van trekkers daar nog nauwelijks 
oplossingen voor hebben gevonden. ‘We zien een 

scala aan nieuwe veiligheidsvoorzieningen op 
trekkers verschijnen, maar tegen kantelen is nog 
weinig te doen’, zegt Bult. ‘Je kunt natuurlijk een 
apparaat inbouwen dat de hellingshoek meet en 
eventueel waarschuwt als die te steil wordt, maar 
wanneer is dat? Dat hangt helemaal af van externe 
factoren: de machines die je op dat moment aan 
je trekker hebt hangen, bijvoorbeeld, of de onder-
grond. In dat opzicht is de bestuurder toch nog 
steeds vooral op eigen inzicht en ervaring aange-
wezen.’

Kantelgevaar
Polman onderschrijft dat. Hij merkt bovendien 
op dat het voor bestuurders van trekkers steeds 
lastiger wordt om de risico’s goed in te schatten. 
‘Machines worden steeds groter en zwaarder. 
Daarmee wordt ook het kantelgevaar groter, door 
het gewicht, maar ook doordat de bestuurder in de 
comfortabele cabine minder contact heeft met zijn 
omgeving.’ Ook Polman ziet de technologie hier 
voorlopig geen uitkomst bieden. ‘Nieuwe techno-
logie is vooral gericht op het voorkomen van letsel 
als het misgaat. De tractoren van tegenwoordig 
zijn in dat opzicht veel veiliger. Maar ik heb nog 
geen preventieve technologie gezien die het kan-
telgevaar afwendt. Ook daar komt het er vooral op 
aan dat de bestuurders goed getraind zijn en in 
een veilige omgeving ervaring kunnen opdoen.’ 
Dat laatste is ook iets wat de Polman werkgevers 
graag op het hart drukt. Hij heeft bijvoorbeeld 
zijn bedenkingen bij het feit dat 16-jarigen in 
Nederland zo makkelijk met een trekker het ver-
keer in kunnen. ‘Iemand die nog geen autorijdt, 
heeft veel minder verkeersinzicht en -ervaring dan 
iemand die al jaren autorijdt. Die jongelingen wor-

den vaak veel te makkelijk met een grote, zware 
combinatie de weg op gestuurd. Ik adviseer werk-
gevers om jonge bestuurders eerst in een veilige 
omgeving te laten oefenen.’
De invoering van het trekkerrijbewijs biedt in dat 
opzicht nog veel te weinig soelaas, vindt Polman. 
‘Het is zeker een verbetering van de oude situatie, 
waarin 16-jarigen zonder enige rijervaring een 
trekker mochten besturen. Maar bij het halen van 
het trekkerrijbewijs blijven veel veiligheidsaspec-
ten van het werken met tractoren onaangeroerd. Ik 
denk bijvoorbeeld aan het maaien of het aankop-
pelen van machines. Dat zijn zaken waar je alle 
bestuurders, maar vooral jonge bestuurders, heel 
goed in moet trainen, voor je ze aan het werk zet 
in de openbare ruimte.’   

‘Veiligheidsmaatregelen 

krijgen te weinig aandacht 

bij aanbestedingen’
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Beperkte motoriek bij 
kinderen: wat betekent  
dat voor speelplaatsen?
De sector aan het woord

ruim een derde van de kinderen scoort onvoldoende op motorische vaardigheden, zo concludeerde De Gelderlander vorige maand op basis van een 

Doetinchems onderzoek. van de 440 deelnemende kinderen aan het onderzoek hadden er 160 moeite met twee of meer motorieke vaardigheden, zoals 

stuiteren met een bal, hinkelen of klimmen. Het resultaat is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat veel jonge kinderen steeds meer tijd met computers 

of tablets doorbrengen. Deze ontwikkeling zal ongetwijfeld invloed hebben op speelruimtespecialisten en de openbare ruimte als sector. Beperkte 

motoriek bij kinderen: wat betekent dat voor speelplaatsen? stad+Groen legde vier mensen uit de sector deze vraag voor.

Auteur: Nino Stuivenberg
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Madeleine Frelier en Juul scheffers
oBB Ingenieurs

Te veel rubberen woestijnen
‘Kinderen krijgen te weinig ruimte voor vrij en wild 
spel. Ouders zijn tegenwoordig veel voorzichtiger. 
Daarnaast is de vrije tijd van kinderen vaak al hele-
maal vol gepland. Is buiten spelen nog wel vanzelf-
sprekend? Gemeenten hebben een verantwoorde-
lijkheid om kinderen ruimte te geven voor vrij spel. 
Speelplekken worden te veel ontworpen vanuit het 
oogpunt van veiligheid en goedkoop beheer. In de 
stad staan veel rubberen woestijnen met toestel-
len. Plekken met alleen toestellen bieden te weinig 
speelmogelijkheden voor kinderen. Overzichtelijke 
speelplekken met een hek eromheen voelen veilig, 
maar schaden het kind en zijn of haar ontwikkeling 
op de lange termijn. Kinderen leren niet waar 
grenzen liggen en hoe ze moeten vallen.’

‘Gemeenten kunnen vrij en creatief spel bij  
kinderen stimuleren door speelplekken behalve 
met toestellen ook in te richten met groen, water 
en verharding. Daarnaast is het belangrijk dat een 
speelplek kinderen overhaalt om naar buiten te 
gaan, in plaats van weer een level Candy Crush te 
spelen. De toestellen die op speelplekken staan, 
moeten dus ook echt snel, hoog en spannend zijn. 
Dit kost soms wat extra geld, zowel in aanschaf als 
in onderhoud, maar het zorgt voor een speelplek 
die nooit saai wordt en waar kinderen zich  
ontwikkelen!’

Hester Walda
Donkergroen

speelterreinen: meer dan motorische  
ontwikkeling 
‘Tegenwoordig blijkt dat bij veel kinderen de  
motorische ontwikkeling tekortschiet. Dit kan 
onder andere komen door een (over)beschermen-
de opvoeding en overmatig tabletgebruik. Buiten 
spelen is veel meer dan het bieden van motorische 
uitdaging. Op speelterreinen en schoolpleinen 
leren kinderen onbewust ook vaardigheden die 
belangrijk zijn voor hun cognitieve, motorische, 
sociale, fysieke en emotionele ontwikkeling. Ik vind 
dan ook dat in dergelijke onderzoeken te veel de 
nadruk wordt gelegd op één ontwikkelingsgebied.’

‘Alle kinderen zijn verschillend. De één zal zich 
op motorisch gebied meer ontwikkelen dan de 
ander. Dit betekent dan ook dat de speelplaatsen 

en schoolpleinen zo worden ingericht dat er ook 
op verschillende manieren gespeeld kan worden. 
Er zijn kinderen die heel rustig spelen en die rust 
nodig hebben om hun fantasie te gebruiken. Maar 
je hebt ook levendige, actieve kinderen, die meer 
uitdaging nodig hebben. Voor deze kinderen zal de 
speelplaats uitdaging moeten bieden, bijvoorbeeld 
door klimaanleidingen te creëren. Een liggende 
boomstam zal voor deze kinderen heel veel moge-
lijkheden bieden om zichzelf fysiek uit te dagen. 
Terwijl dezelfde boomstam voor een rustig kind 
een coole chillplek is waarop ze heerlijk kunnen 
wegdromen.’

‘Kortom, wij blijven onze schoolpleinen, speeltui-
nen en andere speelgebieden dan ook op dezelfde 
manier inrichten, omdat wij ervan overtuigd zijn 
dat buiten spelen altijd zal blijven en dat kinderen 
daardoor leren zichzelf te zijn of te worden. Met 
andere woorden: door de speelplaats zo in te rich-
ten dat de kinderen op onderzoek gaan en (eigen) 
grenzen verkennen, zorg je dat kinderen die bui-
ten spelen onbewust veel meer ontwikkelen dan 
alleen hun motoriek.’

‘Kinderen krijgen te 

weinig ruimte voor vrij  

en wild spel'

ACHTERGROND

Madeleine Frelier Juul Scheffers Hester Walda
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Peter Dekeyser
medewerker Kennis- en expertisecentrum  
Kind & samenleving

Geef ze speelkansen, de samenleving  
krijgt er veel voor terug!
‘Wij houden graag een pleidooi voor ‘vrij buiten 
spelen’. Buiten spelen is immers iets wat kinderen 
gewoon willen, iets waar ze echt voldoening uit 
halen. Als ze maar gepaste kansen krijgen, spelen 
kinderen daar zeker op in. Zo veel gezond verstand 
hebben ze wel. Hier zien we een opdracht voor de 
samenleving: kinderen echte speelkansen bieden. 
Dat betekent: een speelse structuur met een reeks 
aan ruimtelijke uitdagingen. We hebben het dan 
niet alleen over speeltuinen; ook ruige veldjes, 
waterkanten en verborgen plekjes maken deel uit 
van een kwaliteitsvolle speelomgeving. Plekken  
die niet exclusief voor kinderen zijn bedoeld,  
maar waar ze gewoon medegebruiker zijn,  
kunnen bovendien zo worden ingericht dat kinde-
ren zich er welkom voelen. Plekken waar ze, met 
hun speelse eigenheid, echt kind kunnen zijn.’

‘Het gaat om de structuur. Het gaat met andere 
woorden om de samenhang, om de wijze waarop 
die plekken verbonden zijn met elkaar en met 
het bredere geheel. Zo’n speelse structuur heeft 
verbindingen die toelaten dat kinderen hun 
omgeving steeds intensiever ontdekken en hun 
actieradius uitbreiden. Een gevoelig punt daarbij is 
de mate waarin kinderen nog de kans krijgen om 
autonoom te spelen. Echt intens spelen, inclusief 

kattenkwaad, doe je niet met een papa of een 
mama erbij. Geven we kinderen echte speelkansen, 
dan zullen ze daar dankbaar gebruik van maken. 
Op die manier ontwikkelen ze hun motoriek,  
zonder dat ze het echt beseffen. Naarmate je meer 
kunt oefenen, word je vanzelf beter.’

robin Driessen
jr. bestuursadviseur omgevingskwaliteit  
bij de gemeente arnhem

Maak de buitenruimte interessant
‘De fysieke mogelijkheid om te spelen dient in de 
eerste plaats aanwezig te zijn. Maar hoe krijg je 
kinderen in beweging? Wat we bij de gemeente 
Arnhem proberen, is rekening houden met de 
behoeften van kinderen. Verder proberen we 
gebruik te maken van flexibele ruimte, al blijft dat 
lastig. Want hoe richt je die in en hoe wil je dat 
die gebruikt wordt? Als er dan over tien jaar een 
andere trend de kop opsteekt, heb je een ruimte 
die daar geschikt voor is. Zo zie je de laatste jaren 
bijvoorbeeld dat bootcamp erg in opkomst is.’

‘De beperkte motoriek van kinderen is sowieso iets 
wat al langer speelt. Ik ben zelf in 2010 begonnen 
met het beleidsveld spelen en ontmoeten bij de 
gemeente Arnhem en was medeverantwoordelijk 
voor het opstellen van de nota ‘Ruimte voor de 
jeugd’. In de oude nota werkten we in Arnhem met 
zogenaamde speelcirkels die de hele stad moesten 
omvatten, maar dat hebben we in de nieuwe nota 
flink aangepast. We hebben als doel gesteld dat 
iedere wijk in de stad minimaal één grote speel-
ruimte moest krijgen voor jong en oud. Er komen 
niet zozeer plekken bij, maar de plekken die we 
hebben, worden wel groter en interessanter. Onze 
nieuwe nota had drie kernpunten: er moest meer 
geluisterd worden naar de behoeften van kinde-
ren, scholen en sportterreinen moesten openbaar 
gemaakt worden en natuurlijk spelen moest  
worden aangemoedigd. Schoolpleinen zijn  
bekende plekken voor kinderen en zijn vaak ook 
wat groter. Bovendien maak je het kinderen op die 
manier makkelijker: ze kunnen na school blijven 
hangen. Of al deze maatregelen ook echt bijdra-
gen, is lastig in te schatten. Ik weet niet of de tijd 
die wordt besteed aan buiten spelen is afgenomen, 
maar het is wel anders geworden. Het belangrijkst 
is om de buitenruimte interessant te maken en te 
houden voor kinderen.’ 

Peter Dekeyser Robin Driessen

Echt intens spelen, inclusief 

kattenkwaad, doe je niet 

met een papa of een  

mama erbij 

We hebben als doel gesteld 

dat iedere wijk in de stad 

minimaal één grote 

speelruimte moest krijgen 

voor jong en oud
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Dit nummer staat vol met de schone stad: waarom dat zou moeten en hoe dat kan. Hier een waarschuwing: ‘Maak geen schone stad!’ of, wat genuan-

ceerder: niet overal, graag. De belangrijkste gebruiker van de openbare ruimte is de jeugd. Ja, natuurlijk rijden volwassenen er (graag zo snel mogelijk) 

doorheen en laten zij er hun hond uit. Maar loop eens door de wijk en ga eens tellen. Het zijn jeugdigen die je er het meest tegenkomt, spelend, rond-

hangend of sportend. 

Auteur: Johan Oost (OBB Speelruimtespecialisten)

De schone stad, 
een gemiste kans!
Op eenvoudige wijze kunnen elementen aangepast worden, zodat ze als 
nevenfunctie ‘spelen’ krijgen
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Tijd dus om te bedenken wat die jeugd nodig 
heeft om herinneringen te maken die ertoe doen. 
Vraag een groep volwassenen wat ze deden toen 
ze tien jaar waren, en je krijgt de leukste reacties 
over herinneringen aan hutten bouwen, vuurtjes 
stoken, rommelen in de bosjes, in bomen klimmen, 
vies worden en soms over de speelplek die er in de 
buurt was.
In onze poging om Nederland helemaal af te 
maken, zetten we overal borden en hekken neer, 
vegen we de openbare ruimte steeds aan en 
organiseren we vervolgens weer activiteiten en 
speelplekken waar de jeugd precies mag doen wat 
volwassenen voorschrijven. Dat alles nog los van 
het feit dat kinderen constant door hun ouders 
worden beziggehouden: van de (brede) school 
naar muziekles, naar sport, naar de oppasopa en 
-oma enzovoort. Ze staan voortdurend onder toe-

zicht. Wanneer hebben ze de gelegenheid om als 
kind de kleine fouten te maken waardoor ze leren 
om later de juiste keuzes te maken als het er echt 
op aankomt?
Het is onderhand wel bewezen dat vrij spelen 
met losse materialen (én je vervelen) ontzettend 
belangrijk is voor het ontwikkelen van creativiteit, 
het opdoen van (sociale) vaardigenheden, materi-
aalkennis, ruimtelijk en constructief inzicht en wat 
al niet meer.

Voor dat vrije spelen is ten eerste ruimte nodig. 
Mag de hut in de bosjes in de vakantie blijven 
staan? Mag er een tijdje wat water op de verhar-
ding staan en mogen er takken, bladeren en losse 
materialen in de buurt liggen? Mogen kinderen 

Voor dat vrije spelen 

is ten eerste ruimte nodig
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takken afbreken, gaten graven of hutten bouwen? 
Mogen ze nat en vies thuis komen?

Dit artikel wil inspireren om, daar waar maar 
enigszins mogelijk, meer verrommeling van de 
openbare ruimte toe te staan, omliggende buiten-
gebieden beter te ontsluiten, meer rommellandjes 
te laten ontstaan, braakliggende terreinen erbij te 
betrekken, plantsoenstroken rondom sportvelden 
open te stellen enzovoort.

Voor groen in de openbare ruimte zijn er talloze 
ideeën en voorbeelden. Denk aan boomstammen, 
het slim gebruik van bepaalde typen struiken, tak-
kenwallen en hagen, het anders zagen van boom-
stronken, het omlieren van bomen en het laten 
staan van de wortelkluit. Maar er zijn meer goede 
opties: snoeiafval laten liggen, een grote berg zand 

storten aan het begin van de zomer en deze in het 
najaar eventueel in de beplanting verwerken, heu-
vels aanleggen in grotere plantsoenen, bloemza-
den mengen door het graszaad, gefaseerd maaien, 
struiken en bomen met interessante vruchten of 
opvallende herfstbladeren gebruiken, grassen die 
zo hoog zijn dat je erin kunt verdwalen. Ter illustra-
tie een voorbeeld. Een boom afzagen in het mid-
den van een groot stuk bosplantsoen? Dat kan ook 
op een meter hoogte; een paar van die bomen bij 
elkaar vormen dan de structuur voor een hut. En 
het is ook nog eens leuk voor insecten.

Voor de grijze afdeling zijn er ook legio mogelijk-
heden. Daarbij is materiaalkeuze belangrijk! Is het 
niet vaker mogelijk om in verharding gekleurde 
tegels of tegels met cijfers, letters of dierensporen 
aan te leggen? Of lijnen en vakken te straten, zodat 
kinderen kunnen tennissen, trefballen of zelf een 
tikspel over de lijnen verzinnen, waarbij de putdek-
sel de vrijplaats is? Als op pleintjes en in hofjes 
heuveltjes van bijvoorbeeld kinderkopjes worden 
aangelegd, kunnen kinderen daar met hun fiets 
of skelter urenlang vanaf, omheen en overheen 
rijden.
En waarom wordt er bij het ontwerp van plekken 
waar skaters graag komen, zoals pleinen, par-
keerplaatsen en stationsgebieden, niet al meteen 
nagedacht over de vraag hoe deze sportieve jon-
gelui gebruik kunnen maken van de aanwezige 
straatelementen? Elementen kunnen eenvoudig zo 
aangepast worden dat ze als nevenfunctie ‘spelen’ 
krijgen. Door het toepassen van bepaalde elemen-
ten zoals poefs, bollen en palen, die ook geschikt 
zijn voor (bok)springen, balanceren en zitten, kan 
de bespeelbaarheid van straten vergroot worden. 
Zo kunnen de paaltjes die moeten voorkomen dat 
auto’s ergens in rijden, ook op een rijtje geplaatst 
worden zodat ze uitnodigen tot bokspringen.

Als je op internet zoekt op ‘spelen kinderen water’, 
lukt het niet om foto’s te vinden van ongelukkig 
kijkende kinderen. Natuurlijk, de waterpomp op 
de speelplek, de fonteinen in de stad. Maar ook 
water om op te varen, in te vissen of gewoonweg 
lekker mee te spelen. Vergeet het regenwater niet! 
Het is geweldig om het weer echt te ervaren, dus 
waarom leggen we niet meer tegelverhardingen 
juist ‘verkeerd’ aan, zodat het regenwater na een 
regenbui gewoon blijft staan? Wie zou niet een 
foto willen hebben van zijn peuter met regenlaa-
rsjes aan?

Goedkoper dan weer een speelplekje
Natuurlijk vergt een stukje verrommeling van 
bepaalde delen van de openbare ruimte een extra 

kostenpost in het beheer en onderhoud. Zo nu en 
dan zal er toch iemand de rommel bij elkaar moe-
ten zoeken en opruimen. Anderzijds zal er enige 
kostenbesparing zijn door gedeeltelijk minder 
intensief te maaien, vegen, af te voeren enzovoort. 
Maar per uur (kwalitatief ) speelplezier kost dat 
minder dan het aanleggen en onderhouden van 
een speelplekje. Even een rekenvoorbeeld voor 
een eenvoudig speelplekje zoals dat overal tussen 
de woningen ligt. Die plek kost al snel € 15.000, 
gaat 15 jaar mee en heeft 3% aan onderhouds-
kosten, dus € 1.450 per jaar. Voor dat geld kun je 
per jaar (bovenop het reguliere onderhoud) 30 
manuren extra aandacht besteden aan opruimen 
na het spelen.

Elementen kunnen 
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worden dat ze als 
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krijgen

Johan Oost
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Bijna dertig interviews met cEo’s van grote groenvoorzieners verschenen de afgelopen jaren in dit blad. Bijzonder is dat iedere cEo zijn eigen route in 

de concurrentiestrijd tussen collega-bedrijven weet te bewandelen.  Jan vrij, tweedegeneratie-directeur van het Wateringense bedrijf aH vrij Groen, 

Grond en Infra, kiest heel nadrukkelijk voor een groot aantal specialismen waar diep in geïnvesteerd wordt, zelfs als dat betekent dat de rendementen 

daardoor misschien wat lager zijn.

Auteur: Hein van Iersel 

Alleen inhuur op basis van 
capaciteit, nooit van 
specialisme
Jan Vrij: ‘Wij willen zelf de hand hebben in onze planning’
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INTERVIEW4 min. leestijd

Ik sta met Jan Vrij voor het raam op de eerste ver-
dieping van zijn kantoor, dat uitkijkt over het onge-
veer een hectare grote bedrijfsterrein. Het is druk, 
heel druk zelfs, met vrachtwagens die af en aan 
rijden. Volgens de directeur is zijn bedrijfsterrein, 
dat nu amper een paar jaar in gebruik is, eigenlijk 
alweer te klein. Vrij wijst op een zuigwagen die pal 
voor het raam van zijn kantoor staat. ‘Die wagen 
hebben we net nieuw. Een unieke combinatie: een 
zuigwagen uitgerust met een spooronderstel. Er 
waren twee bedrijven die dit soort wagens had-
den. Daar waren wij er één van, maar wij hadden 
de kans om de wagen van de concurrent over te 
nemen. Kost toch snel drie ton, zo’n auto. Toen 
hadden we het probleem dat we in de loods geen 
plaats hadden voor deze aankoop. Dat kan natuur-
lijk niet. Als zo’n auto niet in bedrijf is, moet hij 
gewoon binnen staan. Zeker in de tijd dat het nog 
stevig kan vriezen, is dat veel te riskant. Gelukkig 
konden we hier vlakbij een terrein overnemen 
waar we nu een loods van 1200 meter aan het 
bouwen zijn.. Daar kunnen we alle machines plaat-
sen die we niet dagelijks nodig hebben, zodat we 
hier weer wat armslag hebben.’  

Directeur Vrij legt uit wat het economische model 
achter deze keuze is. ‘Wij huren wel machines in, 
maar nooit machines die belangrijk voor ons zijn. 
Van een schudfrees hebben we er bijvoorbeeld 
drie. Als wij zo’n machine willen inzetten, willen 
we niet afhankelijk zijn van anderen, want op het 
moment dat wij zo’n machine nodig hebben, heb-
ben anderen  die waarschijnlijk ook nodig. Als we 
een planning maken, willen we zelf leidend zijn, 

zelfs als dat betekent dat we van de belangrijke 
machines een of twee in reserve hebben staan. En 
als ze niet draaien, dan slijten ze niet. Dan kosten 
ze alleen een beetje rente.’

vHG - cumela 
Het bovenstaande is in het kort ook de reden dat 
AH Vrij niet is aangesloten bij de VHG, maar bij de 
Cumela. Bij de Cumela zijn meer gelijkgestemde 
bedrijven aangesloten welke vergelijkbare ver-
houdingen in arbeid en machines hebben en ook 
tegen dezelfde problemen aanlopen. Jan Vrij: ‘De 
VHG en Cumela zijn beide prima brancheverenigin-
gen maar ieder gefocust op een andere doelgroep.  
Wij zijn een kapitaalsintensief bedrijf. Op onze 
inventarisatielijst staan inmiddels 1050 machines 
van klein naar groot.  Vorig jaar hebben we alleen 
al in machines 1,8 miljoen euro geïnvesteerd en dit 
jaar staat de teller alweer op een half miljoen. Dat 
is een heel ander verhaal dan een hoveniersbedrijf 
dat bij de VHG zit.’ Jan Vrij is niet alleen lid van de 
Cumela, maar heeft het zelfs gebracht tot voorzit-
ter van de sectie Grondverzet en Cultuurtechniek. 
Vrij laat mij op het scherm de Cumela-benchmark 
zien. ‘In één overzicht kun je zien wat jouw eigen 
score is in vergelijking met het gemiddelde van 
de top 25 van de Cumela-bedrijven en het gemid-
delde van alle Cumela-bedrijven.’ Het blijkt dat 
Vrij het goed doet: zijn omzet per medewerker, 
rendement en investeringen lopen niet uit de pas 
met de meeste andere bedrijven. Tegelijk kun je 
zien dat het bedrijf van Vrij niet tot de absolute top 
van de sector behoort. ‘Wij zijn een goede mid-
denmoter.’ Jan Vrij verklaart dat heel eenvoudig. ‘Ik 
weet niet welke bedrijven in de top 25 zitten, maar 

Duurzaamheid is een begrip 

dat aH vrij heel belangrijk 

vindt in zijn 

bedrijfsvoering

Een voorbeeld van een bijzondere machine. Een HEN wegenfrees van GTJ.
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van een paar bedrijven vermoed ik dat natuurlijk 
wel. Dat zijn allemaal bedrijven die veel meer 
gespecialiseerd zijn en daardoor in staat zijn hoge 
rendementen te halen.‘

Tweede generatie
Jan Vrij is op dit moment 53 jaar en hij is eigenaar 
van het bedrijf sinds zijn 34e. Op dat moment 
kwam zijn vader plotseling te overlijden en stond 

Jan Vrij er alleen voor. Vrij hoopt dat de overdracht 
aan de derde generatie iets minder plotseling zal 
verlopen en is nu al bezig om de overdracht aan 
zoon Rick in gang te zetten. Met ingang van dit 
jaar is Rick eigenaar van 25 procent van de aan-
delen van de werkmaatschappij van AH Vrij. De 
bedoeling is dat dit aandeel zal worden uitgebreid. 
Vrij neemt daar in zijn eigen werk al een voorschot 
op. ‘Ik ben bijvoorbeeld niet meer als eerste op het 
werk en probeer me meer te concentreren op de 
voorkant van het proces, bijvoorbeeld bij aanbe-
stedingen. Ik kan dat nog heel lang blijven doen, 
maar wil Rick ook niet voor de voeten lopen. Ik was 
34 toen mijn vader stierf en Rick is nu 27. Binnen 
vijf tot zeven jaar moet de eindverantwoordelijk-
heid voor het bedrijf wel zijn overgedragen.’
Vanwege de op dit moment nog met zoon Rick 
gedeelde verantwoordelijkheid neemt Jan Vrij 
ook wat meer tijd om van het leven te genieten. 
‘Vroeger ging ik eens per jaar één weekje op 
vakantie. Vorig jaar ben ik al drie keer geweest.’ 
Een goede scheiding tussen privé en zakelijk zal er 
voorlopig echter niet in zitten. De vrouw van Jan 

Vrij is verantwoordelijk voor de boekhouding van 
het bedrijf en deelt met hem het kantoor dat over 
de bedrijfswerf uitkijkt: ‘We hebben het daarom 
altijd over het werk, maar dat is niet erg.’

Duurzaam 
Duurzaamheid is een begrip dat AH Vrij heel 
belangrijk vindt in zijn bedrijfsvoering. Op dit 
moment werkt het bedrijfsterrein nagenoeg ener-
gieneutraal, wat inhoudt dat 75% van alle energie 
die verbruikt wordt voor de loodsen en kantoren 
wordt opgewerkt met zonnepanelen en 100% van 
de benodigde warmte wordt verkregen met een 
eigen houtkachel, die gestookt wordt op eigen 
snoeihout.

Ook aan de sociale component van duurzaamheid 
probeert het bedrijf invulling te geven. In het kan-
toor werkt een aantal mensen met een beperking. 
Jan Vrij: ‘Wij kiezen bewust voor mensen met een 
beperking en niet voor mensen uit de kaartenbak. 
Die komen uiteindelijk toch wel aan het werk.’ In 
het werk dat AH Vrij uitvoert, is het lastiger om 
social return toe te passen. Ook dat heeft te maken 
met het zwaar gemechaniseerde karakter van de 
werkzaamheden. Voor een aantal sectoren waarin 
het bedrijf actief is, gelden daarnaast extra strenge 
eisen als het gaat om veiligheid en Arbo. Jan Vrij: 
‘Wij werken veel aan en op het spoor. Daar is vei-
ligheid geboden en bij bodemsaneringen is Arbo 
belangrijk. Ik kan dan niet van mijn mensen vragen 
om minder veilig te werken bij klussen in andere 
sectoren.’ Jan Vrij is overigens de eerste om toe 
te geven dat dit ook weleens werk kost. Als je de 
normen willens en wetens hoog stelt, zijn er ook 
opdrachtgevers die daar niet voor willen betalen. 
Kunstgras en kunstgrasrecycling is bijvoorbeeld 
zo’n sector. Jan Vrij is ervan overtuigd dat het 
opruimen van een oud kunstgrasveld via het certi-
ficaat BRL 7000 hoort te gebeuren, maar weet ook 
dat dit in de praktijk meer uitzondering dan regel 
is. ‘Het zij zo’, is de mening van de ondernemer. 
Ook als dat in de praktijk betekent dat je afscheid 
moet nemen van bepaalde klanten.

‘Wij kiezen bewust voor 

mensen met een beperking 

en niet voor mensen uit de 

kaartenbak
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IS NU HEATWEED TECHNOLOGIES

DE ALLESKUNNER
HEATWEED MID 22/8

1750-2500 m2/dag    

DE MEEST PROFESSIONELE 
HEATWEED SENSOR 400/34 

17 500-30 000 m2/dag

LICHT EN COMPACT 
HEATWEED MINI 14/6

950-1350 m2/dag   

VOOR TWEE GEBRUIKERS 
HEATWEED HIGH 75/30 

3700-7500 m2/dag

VOOR GROTERE GEBIEDEN
HEATWEED XL 120/34
5000 - 10000 m2/dag  

EFFECTIEVE EN VOORDELIGE ONKRUIDBESTRIJDING 
ZONDER CHEMICALIËN - 100% HEET WATER
Door het gebruik van heet water op een stabiele temperatuur 
van 99 °C  (+/- 2 °C) en het  gerichte energieverbruik heeft de 
Heatweed® methode een systemisch effect op de wortels van 
de planten. In het kort: de celstructuur van de planten wordt 
vernietigd en het onkruid sterft af.

Bij elke behandeling sterft het deel van de plant boven de 
oppervlakte af. Elke keer slijt de wortel van het onkruid verder, 
om uiteindelijk geheel vernietigd te worden. Onze Heatweed® 
methode is efficiënt, getoetst en veilig. We verwijzen u graag 
door naar honderden tevreden klanten in Europa!

WAAROM KIEST U VOOR DE HEATWEED® MACHINES?

* IN VERGELIJKING MET ANDERE NIET CHEMISCHE METHODEN

√ Beste resultaat onkruidbestrijding en langste tijd tot hergroei*

√ Hoogste capaciteit* 

√ Laagste kosten per vierkante meter van behandeld oppervlakte*

√ Laagste water- en energieverbruik*

√ Gebaseerd op innovatieve en wereldwijd gepatenteerde technologieën 

√ Gelijkmatige prestatie door de geavanceerde temperatuurregeling

√ Veilig te gebruiken op alle harde ondergronden en gravelpaden

√ Goed bruikbaar gedurende elk seizoen en in alle weersomstandigheden

√ Gebruiksvriendelijke en stabiele machines met laag onderhoud

√ Uitstekende reinigingsfunctie

DE HEATWEED®-METHODE VERGELEKEN MET ANDERE HEET WATER METHODES

99,6˚C

98˚C

57˚C

Instabiele temperatuur :
Weinig of geen effect

Tussen 57 en 95 °C: 
Geen systemisch effect - de wortel sterft niet 

Onder 57 °C:
Het onkruid gaat niet dood - heeft geen nut

99,6°C 

98°C

95°C

DE HEATWEED®-METHODE

ONKRUIDBESTRIJDING EN HOGEDRUKREINIGER IN ÉÉN

FOTO: Heatweed Mid 22/8 op aanhanger, B-rijbewijs

Onze bestseller, de Heatweed Mid 22/8, is een onkruidbestrijdingsmachine die 
uitstekend geschikt is voor de behandeling van middelgrote gebieden. Deze 
alleskunner heeft daarnaast de juiste capaciteit om snel, effectief en gemakkelijk 
te reinigen. Heatweed Mid 22/8 is de ideale reinigings oplossing! 

Het water wordt in vergelijking met heet water reinigers op een zeer hoge en 
stabiele temperatuur gehouden en dat levert een snelle droogtijd en een lager 
water- en energieverbruik op. De uitzonderlijk hoge warmte zorgt ervoor dat 
algen, vuil en olie makkelijk oplossen. Dus dé oplossing voor de reiniging van 
gevels, bankjes, borden en grafstenen.                                            heatweed.com/mid
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Aangezien chemische onkruidbestrijdingstechnieken doorgaans goedkoper, sneller, flexibeler en effectiever in te zetten zijn dan niet-chemische 

bestrijdingstechnieken, werden onkruiden op verhardingen tot voor kort voornamelijk chemisch bestreden. Hoewel het aandeel van het totaal herbi-

cidengebruik zeer klein is, is de emissie naar het oppervlaktewater bij het inzetten van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen verhoudings-

gewijs evenwel veel hoger dan op niet-verharde terreinen. De Europese Kaderrichtlijn Water erkent dit probleem al langer en legde vanaf begin 2004 

een uitfasering van het gebruik van herbiciden op publieke verhardingen op. Vanaf begin 2015 werd dit uiteindelijk volledig verboden. Het verder 

doorontwikkelen en optimaliseren van niet-chemische onkruidbestrijding is dus noodzakelijk.

Auteurs: Nina Biesemans en Benny De Cauwer
Foto’s: Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)

Niet-chemische onkruidbestrijding
Aangezien niet-chemische onkruidbestrijding 
steeds meer behandelingen vraagt in vergelijking 
met een herbicidentoepassing en het bijgevolg 
minder kostenefficiënt is, is het optimaliseren van 
deze technieken essentieel. Eén van de alternatie-
ven voor chemische bestrijding zijn thermische 
technieken. Door een temperatuurverschil tussen 
twee of meerdere lichamen, zal warmte worden
overgedragen. Binnen de thermische technieken 
bestaan verschillende opties, elk met zijn voor- en 
nadelen. Warmteoverdracht is mogelijk via convec-
tie (hete vlam, hete lucht), straling (IR), condensatie 
(stoom) en geleiding (heet water) (Fig. 1). De heet-
watertechniek heeft bepaalde
voordelen ten opzichte van andere thermische 
technieken. Brandgevaar, dat geassocieerd kan 
worden met branden (hete vlam), komt namelijk 
niet voor bij heetwaterapplicatie. Daarnaast pene-
treert heet water beter doorheen het bladerdek 
dan convectie. Een nadeel ten opzichte
van deze andere technieken is dan weer het hoge 
energieverbruik per behandeling door de hoge 
warmtecapaciteit van water. Sensors die precisie-
applicatie en onkruiddetectie mogelijk maken, 
kunnen het energieverbruik en bijgevolg de 
milieu-impact fors verlagen. Een ander alternatief 
voor chemische bestrijding is mechanische bestrij-

ding. Dit kan echter schade aan de verharding 
veroorzaken, wat bij de heetwatertechniek niet 
voorkomt.

Onkruidbestrijding op verhardingen dient in het 
ideale geval geïntegreerd te verlopen door zowel 
preventieve als curatieve technieken toe te passen. 
Preventieve maatregelen zoals materiaalkeuze (bv. 
onkruidwerende voegvulling), kwaliteit van uitvoe-
ring (bv. drainage, zo weinig mogelijk obstakels) 
en onderhoud (bv. vegen, borstelen) zijn onont-
beerlijk om het aantal curatieve maatregelen, en 
bijgevolg de kosten, te drukken. Sommige onkruid-
soorten zijn tevens beter bestand tegen bepaalde 
bestrijdingstechnieken dan andere, waardoor een 
effectieve bestrijding enkel gerealiseerd kan wor-
den door het afwisselend toepassen van verschil-
lende curatieve technieken.

Werkwijze heetwatertechniek
Heet water wordt gebruikt om planten te doden of 
uit te putten, door het plantenweefsel rechtstreeks 
te verhitten tot boven de letale weefseltempera-
tuur (tussen de 55 en 65°C). Door plantenweefsel 
tot een dergelijk hoge temperatuur te verhitten, 
vindt desintegratie van de celmembraan plaats 
door het breken van zwakke bindingen en treedt 
eiwitdenaturatie op, waardoor de cellen gaan 

lekken en uitdrogen. Hierdoor zullen zich necrose-
vlekken vormen. Volgens de wet van Fourier hangt 
de warmteoverdracht Q (J) af van het bladop-
pervlak A (m²), het temperatuurverschil tussen het 
hete water en het bladoppervlak T (K) en de warm-
tegeleidingscoëfficiënt (W/m.K) (Fig. 1). Hoe groter 
al deze factoren zijn, des te groter de warmteover-
dracht. Heet water heeft een warmtegeleidings-
coëfficiënt van 0,682 W/m.K ten opzicht van 0,030 
en 0,025 W/m.K voor respectievelijk hete lucht en 
stoom. Om een efficiënte doding te bereiken, dient 
een heetwaterbehandeling, net zoals bij de overige 
technieken, herhaaldelijk uitgevoerd te worden. 
Bij een eenmalige, goed gedoseerde behande-
ling kunnen oppervlakkig gelegen groeipunten 
en bovengronds gelegen plantendelen afsterven, 
maar vanuit dieper gelegen, intacte groeipunten
kan de groei van het onkruid hervat worden.

Optimalisatie heetwatertechniek
Invloed van watertemperatuur, plantensoort en 
ontwikkelingsstadium
Over het algemeen worden betere resultaten 
geboekt wanneer water met een hogere tempe-
ratuur wordt gebruikt. Vooral bij jonge planten 
maakt de temperatuur van het water een groot 
verschil; deze zijn namelijk twee tot zes keer zo 
gevoelig voor een heetwaterbehandeling wan-

8 min. leestijd

Heet water in de strijd 
tegen onkruiden op 
verhardingen
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neer een temperatuur van 98°C wordt gebruikt in 
vergelijking met 78 en 88°C (Fig. 2). Pas vanaf een 
weefseltemperatuur van ongeveer 60°C kan een 
effectieve doding van bovengronds weefsel verze-
kerd worden. Volgens de wet van Fourier is de tijd-
spanne van conductieve warmteoverdracht door 
een materiaal evenredig aan het temperatuurver-
schil langsheen het pad van de warmtestroom. 
Bijgevolg, hoe groter het temperatuurverschil tus-
sen bladoppervlak en heet water, hoe dodelijker 
het aangebrachte water zal zijn.

Het ontwikkelingsstadium van de plant heeft 
eveneens invloed op de heetwatergevoeligheid. 
Over het algemeen worden onkruiden minder 
gevoelig voor heetwaterbehandeling naarmate 
ze ouder worden. Dit kan waarschijnlijk voorna-
melijk verklaard worden door de dikkere waslaag 
en een hogere mate van lignificatie. Daarnaast zal 
de warmteoverdracht in oudere planten tevens 
verhinderd worden door een paraplu-effect; over-
lappende bladeren beschermen elkaar namelijk 
tegen het hete water. Daarbij kan bij oudere 
planten met laterale groeipunten de groei hervat 
worden indien deze groeipunten niet beschadigd 

zijn. Zoals hierboven besproken, zijn algemeen 
gezien jonge planten gevoeliger voor heetwa-
terbehandeling dan oudere planten. Bepaalde 
plantensoorten zijn echter gevoeliger dan andere. 
Canadese fijnstraal en paardenbloem blijken 
namelijk zeer goed te bestrijden met heet water, in 
tegenstelling tot Engels raaigras en straatgras. Dit 
kan verklaard worden door de groeiwijze van de 
planten. Grassen hebben erectofiele bladeren, wat 
een lage waterretentie en bijgevolg hoge warmte-
verliezen met zich meebrengt. Gevoelige soorten 
(zoals Canadese fijnstraal en paardenbloem) heb-
ben lange, dunne, planofiele bladeren met een 
hoge SLA (specific leaf area; m² bladoppervlak per 
eenheid droge massa aan blad). Deze bladeren 
maken een hoge waterretentie mogelijk en zijn 
daardoor makkelijk te verhitten via conductieve 
warmteoverdracht. Intermediaire gevoeligheid 
blijkt aanwezig bij soorten zoals grote weegbree 
en gewone hoornbloem. Grote weegbree beschikt 
wel over grote planofiele bladeren, maar deze 
zijn dik en leerachtig, waardoor de SLA laag is en 
er dus veel planteigen water verhit dient te wor-
den. Conductieve warmteoverdracht tot boven 
de letale weefseltemperatuur wordt hierdoor 

bemoeilijkt. Hoewel gewone hoornbloem over 
slecht beschermde meristemen beschikt, zijn de 
bladeren klein en dik. Dit maakt de soort moeilijk 
te verhitten.

Invloed van dagtijdstip
Het moment tijdens de dag waarop de heet-
waterbehandeling plaatsvindt, heeft een sterke 
invloed op de effectiviteit ervan. Bij zo goed als 
alle plantensoorten wordt een betere bestrijding 
bekomen wanneer deze plaatsvindt in de namid-
dag in vergelijking met de ochtend. Dit werd reeds 
voor meerdere onkruidsoorten die veelvuldig 
voorkomen op verhardingen (Engels raaigras, 
paardenbloem en gewone hoornboem) bewe-
zen (Fig. 3). Dit effect kan niet verklaard worden 
door de aanwezigheid van dauw, aangezien de 
behandelingen uit het onderzoek in kwestie steeds 
uitgevoerd werden op droge planten. Ook een 
verschil in luchttemperatuur kan geen verklaring 
bieden. Het verkoelend effect van transpiratie, dat 
hoger is bij een hoge luchttemperatuur, is namelijk 
te laag om invloed te hebben op weefselverhitting. 
De bladstand kan logischerwijs wel een effect heb-
ben op de heetwatergevoeligheid van een plant, 

Fig. 1 Werking van de verschillende thermische technieken.
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aangezien de retentie bevorderd wordt bij een 
meer planofiele groeiwijze. Dit kan daarentegen 
de variatie aan heetwatergevoeligheid gedurende 
de dag niet verklaren, aangezien de bladstand 
zelf niet noemenswaardig wijzigt binnen 24 uur. 
De relatieve waterinhoud (RWC: de ratio van de 
waterinhoud van het bladweefsel op een bepaald 
moment ten opzichte van de waterinhoud bij volle 
turgor) van de bladeren is echter wel gelinkt aan 
de heetwatergevoeligheid. Deze RWC varieert 
namelijk gedurende de dag, met de hoogste waar-
den in de vroege ochtend en late avond en laagste 
waarden in de vroege namiddag, afhankelijk van 
luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en lichtin-
tensiteit. Hoe meer water de plant bevat, hoe meer 
energie nodig is om de weefseltemperatuur boven 
de letale temperatuur te brengen. De RWC is ech-
ter niet de enige verklarende factor voor de vari-
atie aan heetwatergevoeligheid gedurende de dag. 
De bladdikte en het drogestofgehalte, die overi-
gens gelinkt zijn aan de RWC, blijken namelijk ook 
invloed te hebben. De momenten waarop planten 
het gevoeligst zijn voor heetwaterbehandeling 
vallen namelijk samen met de tijdstippen met het 
hoogste drogestofgehalte en de laagste bladdikte. 
Wanneer onkruiden onder hevige waterstress 
moeten groeien, zal de variatie aan heetwaterge-
voeligheid gedurende de dag lager zijn. De RWC 
zal onder deze omstandigheden namelijk sowieso 

lager zijn, doordat de stomata meer gesloten zul-
len zijn. Heetwaterbehandeling blijkt echter wel 
het efficiëntst uit te voeren bij een zekere vorm van 
waterstress, bijvoorbeeld een paar dagen na de 
eerste dag van een langere warmteperiode. Bij het 
begin van de eerste warme dag is de waterstatus 
van de plant namelijk nog vrij goed. Gedurende de 
dag verliest de plant echter grote hoeveelheden 
water via transpiratie. Dit water kan niet allemaal 
aangevuld worden tijdens de daaropvolgende 
nacht, wat resulteert in een stressvolle situatie de 
volgende dag.

Invloed van hulpstoffen
Sommige wetenschappelijke onderzoeken bewe-
ren dat hulpstoffen een positieve invloed kunnen 
hebben op de efficiëntie van een heetwaterbe-
handeling. Onder wetenschappers is hierover nog 
geen eensgezindheid. Hierbij kan de verhoging 
van de reductie van verse biomassa vrijwel vol-
ledig toegeschreven worden aan de fytotoxische 
werking van de toegepaste hulpstoffen. Voor hulp-
stoffen die geen fytotoxische werking bezitten, 
zoals Vegetop, Mousse de Lin en Fieldor Max, kon 
nog geen effect op de heetwatergevoeligheid van 
planten aangetoond worden. Er wordt beweerd 
dat hulpstoffen de retentie van heet water aan het 
blad kunnen verhogen. Dit effect kon echter nog 
niet bewezen worden.

‘Heetwaterbehandeling blijkt 

het efficiëntst te zijn bij een 

zekere vorm van waterstress, 

bijvoorbeeld een paar 

dagen na de eerste dag 

van een langere 

warmteperiode’

Fig. 2 Effect van watertemperatuur en energiedosis op de bovengrondse levende biomassa van paardenbloem.
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Invloed van cumulatieve energiedosis, behande-
lingsinterval en –frequentie
Het wijzigen van cumulatieve energiedosis (= 
totaal energieverbruik over een heel groeiseizoen), 
behandelingsinterval en –frequentie kan de effi-
ciëntie van de heetwaterbehandeling sterk ten 
goede komen. Onderzoek dat rond dit onderwerp 
verricht werd, hield een behandelingsperiode 
van twaalf weken aan. Gedurende deze periode 
wordt het slechtste resultaat bekomen met een 
behandelingsinterval van zes weken, onafhanke-
lijk van de gebruikte cumulatieve energiedosis. 
Over het algemeen neemt de biomassareductie 
toe bij een stijgende cumulatieve energiedosis, 
kortere behandelingsintervallen en een hogere 
behandelingsfrequentie. Algemeen gezien wordt 
de hoogste efficiëntie (laagste dosis voor eenzelfde 
onkruidbeheersing) echter bereikt bij een behan-
delingsinterval van drie weken en een dosis tussen 
de 589 en 819 kJ m-2 per behandeling. De meest 
eco-efficiënte combinatie van behandelingsfre-
quentie en dosis, verschilt van plantensoort tot 
plantensoort. De reactie van een plantensoort op 
een bepaalde behandelingsfrequentie is gelinkt 
aan de mate van hergroei na een heetwaterbehan-
deling. De biomassareductie van grote weegbree 
is bijvoorbeeld het hoogst wanneer om de twee 

weken behandeld wordt (Fig. 4), terwijl Engels 
raaigras en paardenbloem beter om de drie weken 
kunnen worden behandeld. Bij deze laatste twee 
neemt de behandelingsefficiëntie af bij een kort 
bestrijdingsinterval door een tekort aan hergroei-
weefsel. De snellere hergroei van grote weegbree 
zorgt ervoor dat een kort bestrijdingsinterval wel 
efficiënt is. Een kort behandelingsinterval kan de 
uitputting van plantkoolhydraten en nutriënten-
bronnen bevorderen door een groot aandeel van 
het bovengrondse fotosynthetiserende actieve 
weefsel af te doden, alvorens het onkruid zijn 
ondergrondse koolhydraatreserves heeft kunnen 
aanvullen. Daarnaast zal de bovengrondse schade 
per behandeling groter zijn, doordat jonger weef-
sel gevoeliger is voor hitte en een hogere hitte-
doordringing kan plaatsvinden in een minder dik 
bladerdek. Jammer genoeg wegen economische 
en praktische factoren veel sterker mee bij het 
bepalen van het bestrijdingsinterval dan energie-
efficiëntie. Bij eenzelfde cumulatieve energiedosis 
zullen loonwerkers langere bestrijdingsintervallen 
verkiezen, aangezien jaarlijkse behandelingskosten 
meer bepaald worden door arbeidsuren dan door 
energieverbruik. Op de lange termijn zal dit echter 
contraproductief blijken, aangezien het onkruid 
onvoldoende kan worden afgedood. In sommige 

Fig. 3 Bovengrondse levende biomassa van paardenbloem 
na behandelingen op verschillende tijdstippen gedurende de 
dag (van onder naar boven: 2, 4, 6, 8, 10 en 12 uur na zons-
opgang) en met verschillende energiedosissen (van links naar 
rechts: 0, 147, 294, 441, 589, 736, 883 en 1180 kJ m-2).

Fig. 4 Invloed van bestrijdingsinterval op uitputting van grote 
weegbree: v.l.n.r. 0 kJ m-² (controle), vierwekelijks behandelen 
met 874 kJ m-², driewekelijks behandelen met 819 kJ m-² en 
tweewekelijks behandelen met 656 kJ m-2.
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gevallen kan een eenmalige heetwaterbehande-
ling met een eerder lage energiedosis zelfs een 
biomassaverhoging met zich mee brengen. Dit kan 
veroorzaakt worden door een overcompensatie in 
fotosynthetische activiteit en groei, wat men ook 
vaak ziet bij ontbladering.

Na een testperiode van twaalf weken zal geen 
enkele meerjarige onkruidsoort volledig afgedood 
worden, onafhankelijk van de behandelingsfre-
quentie en energiedosis. Voornamelijk bij planten-
soorten met een hoog aandeel aan ondergrondse 
biomassa, zoals in het geval van Engels raaigras, 
grote weegbree en paardenbloem, zal een behan-
delingsperiode van twaalf weken niet volstaan. Bij 
deze onkruidsoorten kan nog 30% van de totale 
biomassa (tegenover onbehandelde controle) 
overleven na twaalf weken, waardoor bijkomende 
behandelingen in één of meerdere daaropvol-
gende seizoenen nodig zijn om de ondergrondse 
opslagorganen uit te putten. Meestal beoogt de 
beheerder veeleer het ‘in evenwicht houden’ van 
de levende onkruidbiomassa (tot een voor hem 
aanvaardbaar niveau) dan echte uitroeiing. Deze 
strategie vergt uiteraard minder behandelings-
beurten.

Conclusie
Heetwaterbehandeling start idealiter in de vroege 
lente, vanaf het moment dat de groei van de 
meeste onkruiden op gang is gekomen en het 
plantenweefsel nog erg jong is. Behandeling is pas 
efficiënt wanneer alle onkruidsoorten bestreden 

kunnen worden. Voor een effectieve en eco-
efficiënte bestrijding dient idealiter een drie- tot 
vierwekelijks bestrijdingsinterval aangehouden te 
worden, voornamelijk tijdens de actieve groeiperi-
ode van de onkruiden. Enkel op deze manier kun-
nen de koolhydraten- en nutriëntenreserves van 
de onkruiden in de ondergrondse plantendelen 
uitgeput worden. Per behandeling kan het beste 
een energiedosis tussen 589 en 819 kJ m-2 worden 
aangehouden. Daarnaast kunnen de beste resulta-
ten wat betreft energie-efficiëntie behaald worden 
wanneer behandeling plaatsvindt in de namiddag, 
liefst op zonnige dagen met een grote variatie aan 
bladdikte, met water op hoge temperatuur (98°C). 
Het gebruik van hulpstoffen zonder fytotoxische 
werking heeft geen effect op de retentie van heet 
water aan het blad, waardoor de efficiëntie van de 
heetwaterbehandeling niet verbeterd wordt door 
het gebruik ervan. Het is belangrijk erop te wijzen 
dat het eenzijdig gebruik van heetwaterbehande-
ling, net zoals het eenzijdig gebruik van elke ande-
re techniek, op de lange termijn geen efficiëntie 
onkruidbestrijding kan vormen. Bepaalde onkruid-
soorten zijn namelijk gevoeliger voor bepaalde 
thermische behandelingen, andere voor mechani-
sche behandelingen. Om floraverschuivingen naar 
meer hittetolerante soorten te vermijden, is het bij-
gevolg aan te raden om verschillende technieken 
te combineren en een kort behandelingsinterval 
aan te houden.
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22 min. leestijd

Weed Control onkruidbranderVandaele OKB Gootbezem

Om elf uur staan alle machines op het gebied van 
hetelucht-, borstel- en heetwatertechnieken van 
maar liefst 27 marktpartijen opgesteld en druppe-
len de eerste bezoekers binnen. Het is een kleurrijk 
gezicht om alle leveranciers, importeurs en dealers 
op het gebied van onkruid en reiniging op één 
plek zo dicht bij elkaar te zien staan.

Wanneer de redacteur van het vakblad komt 
aanrijden, rijdt Vandaele Konstruktie uit het 
Belgische Oostrozebeke – die zo’n twintig 

dealers in Nederland heeft – met een Kubota-
smalspoortractor de aanvoerweg af met zijn 
onkruidborstel, ter demonstratie voor een bezoe-
ker. Stefan Verschaete, export salesmanager, legt 
uit: ‘Dit soort toegangswegen zijn ideaal om met 
deze onkruidborstel aan te pakken. Deze OKB-
cilinderbezem is ideaal voor het onkruidvrij maken 
van overgroeide wegbermen of afwateringsgrep-
pels zonder stoepranden. De cilinderbezem legt 
het los geborstelde onkruid terug in de berm. 

Op hetzelfde frame kan echter ook de OKB-
gootbezem gemonteerd worden. Deze is ideaal 
voor het onkruidvrij maken van straten waar wel 
een stoeprand aanwezig is en dus ideaal voor in 
het centrum van de stad. De gootbezem legt het 
los geborstelde onkruid op een zwad op de rijweg. 
Beide borstels zijn heel gemakkelijk uitwisselbaar 
op hetzelfde frame. Feitelijk is het een zware 
machine met een grote borsteldiameter voor grote 
hoeveelheden onkruid. Het vermogen van de bor-
stel wordt aangedreven via de tractorhydrauliek 
wanneer de tractor voldoende vermogen heeft 
qua druk, liters en tankinhoud. Als de borstel voor 
op een compacte tractor wordt gezet die niet over 
voldoende hydrauliek beschikt, kan Vandaele een 
hydraulische centrale aan de achterzijde aanbou-
wen, waardoor het systeem onafhankelijk over 
voldoende liters olie en druk beschikt.’
De Vandaele OKB-borstels kunnen zowel voor 
als achter aan de tractor gemonteerd worden. 
Verschaete: ‘Montage vooraan is vele malen inte-
ressanter, want dan heb je meer en beter zicht op 
het werk, en de borstel volgt één op één de stuur-
bewegingen van de tractor.’

Vandaele beschikt over een eigen eenvoudig 
VD-hefsysteem voor het geval de tractor niet over 
een driepunt-fronthefinrichting beschikt. Ook heeft 

het nog een grote cilindrische onkruidborstel van 
staal in het assortiment met een breedte van 60 
centimeter en een doorsnede van 70 centimeter: 
de Mega OKB. Die kan alleen worden gemonteerd 
op zwaardere armklepelmaaiers, of op de giek van 
een kraan. De Mega OKB wordt volgens Verschaete 
voornamelijk ingezet op de lastigst bereikbare 
plaatsen zoals brughoofden, kwartkegels en achter 
vangrails.  

Zelf ervaren
Jos Kleinloog van Weed Control staat tekst en uit-
leg te geven aan een bezoeker over een hetelucht-
onkruidbestrijdingsmachine met een werkbreedte 
van 1 meter, die sinds anderhalf jaar op de markt 
is: de Air Variator. ‘De hete lucht blaast eerst aanwe-
zige bladeren en zand weg en bestrijdt daarna de 
onkruidplant. De cellen barsten en de eiwitten stol-
len. Daarna verwelkt de plant. De machine werkt 
met een heteluchttemperatuur van 380 graden 
Celsius, want vanaf 400 graden Celsius verbrandt 
blad en papier, met ontvlamming als risico. Rond 
65 graden stollen de eiwitten in de plant; bij 80 
graden knappen de bladcellen. Hierdoor sterft de 
plant af.’

Kleinloog legt uit: ‘De calorische waarde is een 
maat voor de inhoud van een energiedrager die 
als warmte vrijkomt. De calorische waarde van 
water is hoger, maar water heeft een bovengrens 
van 100 graden. Daarna verdampt het of treedt 
stoomvorming op. Lucht heeft geen bovengrens, 
dus daarom werken wij met 380 graden hete lucht. 
De energieoverdracht van lucht op 380 graden 
is vergelijkbaar met heet water op 99 graden; de 
werking is exact hetzelfde.’

Het voordeel van opwarmen van lucht met lpg is 
dat dit een stuk goedkoper is en dat de nozzles 
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niet verstopt kunnen raken door kalkafzetting, wat 
bij heetwatermachines wel het geval kan zijn, vol-
gens Kleinloog. ‘Hete lucht geeft ook geen onge-
wenst naeffect, bijvoorbeeld door wegstromend 
water. Zaadjes en kiemende onkruidplantjes vin-
den dat heerlijk; water zou zodoende onkruidgroei 
op andere plekken stimuleren. Een ander voordeel 
is dat hete lucht volvelds werkt. Elke ongewenste 
vegetatie wordt gedood, hoe klein ook. Zelfs zaden 
worden meegenomen in de cyclus van verhitting.’

De turbine van de Air Variator blaast met 2200  
toeren snelstromende hete lucht in het rond.  
De heteluchtmachine werkt op lpg, waardoor er 
geen sprake is van roetuitstoot. Hij verbruikt 2,5 
liter lpg per uur. De werktuigdrager, in dit geval 
van Kersten, werkt trouwens gewoon op diesel. 
Weed Control heeft er ook een die op lpg werkt.
Kleinloog: ‘Vier branders zitten in een afgesloten 
bak, zodat nooit open vuur met het onkruid in aan-
raking komt. De hete lucht wordt in deze bak rond-
geblazen en daarna in een cyclus gebracht rondom 
de branderbak. Hierdoor brandt de zuurstof in de 
luchtstroom op’, vertelt Kleinloog. ‘Dat is niet erg, 
want dat voorkomt ontbranding van papier en 
onkruid. Maar de machine mengt wel automatisch 
zuurstof van buitenaf bij, om de temperatuur van 
de hete lucht op peil te houden.’

De Air Variator is vooral geschikt voor grote opper-
vlakten. ‘De turbine kan 45 graden draaien naar 
links en naar rechts, bijvoorbeeld om een gevel-
hoek of stoeprand te bewerken. Daarmee verliest 
de bak met hete lucht wat hitte, maar bespaar 
je als bestuurder ook een bijwerkronde, wat een 
groot winstpunt vormt.’ Toch adviseert Kleinloog 
om een klein heteluchtmachientje mee te nemen 
om de kleine of lastige  plekjes met onkruid te 
behandelen met de handlans. 
Een bezoeker mag plaatsnemen op de hetelucht-
machine. Die rijdt ermee langs wat onkruid op de 
parkeerplaats en lijkt onder de indruk te zijn van 
het gebruiksgemak van de machine.

Volgens Kleinloog moet men met de Air Variator 
vier tot acht keer per jaar terugkomen, vooral in 
het begin, afhankelijk van het jaar en van de vraag 
of er voorheen met chemie is gespoten of alleen 
is geborsteld. Hij vertelt dat men acht uur effectief 
met de Air Variator kan werken zonder tussentijds 
te hoeven tanken. ‘Het is een relatief goedkope, 
effectieve oplossing.’

Hete lucht, infraroodstraling en stoom in één
Even verderop staat de Weedsteam, een gezamen-
lijke ontwikkeling van Jean Heybroek en Hoaf 
Technology. De groen gespoten onkruidbestrijder 

‘We kunnen niet achter-

overleunen en denken dat 

we nog genoeg tijd hebben, 

of dat de overheid op zijn 

besluit zal terugkomen’

Mantis ULV - Mankar Biomant Aquasolutions

onkruid
reiniging
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met een werkbreedte van een meter gekoppeld 
aan werktuigdrager LM Trac 286 combineert 
hete lucht, infrarode straling en stoom op een 
slimme manier. Productspecialist Theo van Eijden: 
‘Onkruidbeheer gaat natuurlijk vooral om de kost-
prijs per vierkante meter. Wij willen het energiever-
bruik zo laag mogelijk houden door de energie zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken.’
Van Eijden stelt dat de capaciteit gemiddeld 3000 
vierkante meter bedraagt bij een rijsnelheid van 
3 kilometer per uur en dat de prijs per vierkante 
meter onder de 3 eurocent ligt.
 
Hij toont een schema waarin te zien is hoe de 
machine met een gesloten systeem de onkruid-
planten kapotmaakt, allereerst met een wervel-
wind aan hete lucht, daarna met een lading infra-
rode straling en tot slot met stoom. ‘Omdat een 
onkruidplantje gaat “zweten” als het wordt verhit, 
kost het minder energie om het vocht eerst zo veel 
mogelijk weg te halen uit de plant’, legt Van Eijden 
uit. ‘Dat doet de hete lucht, met een temperatuur 
van 700 tot 800 graden Celsius, zoals ook haren 
door een föhn worden gedroogd. Wanneer daarna 
de infraroodstraling er met een temperatuur van ± 
750 graden Celsius overheen gaat, heeft het snel 
effect, omdat al het water weg is. Bovendien is 
infrarood een scherp soort warmte die heel effec-

tief is. De warme stoom die als laatste over de plant 
heen gaat, dringt ook nog eens door tot in de 
plant. Stoom heeft als voordeel dat het bijna geen 
zuurstof bevat, zodat er weinig brandgevaar is. Het 
water wordt in stoom omgezet met de restwarmte 
van de 700 tot 800 graden hete lucht. Een bijko-
mend voordeel is dat ook veel oliehoudende zaden 
worden vernietigd, zodat de aanwas van onkruid in 
de loop van de tijd steeds meer afneemt.’
Met een watertank van 200 liter en een gas-
tank (vloeibaar propaan/lpg) van 85 liter kan de 
Weedsteam volgens Van Eijden een hele dag toe. 
Het gasverbruik is 5,5 kilo per uur en het waterver-
bruik is maximaal 20 liter per uur.
De werktuigdrager kan zonder gereedschap wor-
den losgekoppeld van de Weedsteam. ‘Dat hebben 
we zo ontwikkeld omdat thermische onkruidbe-
strijding alleen ideaal is in de zomer, wanneer de 
planten groeien. Voor de rest van het jaar is er 
eenvoudig een borstel aan de werktuigdrager te 
monteren’, aldus Van Eijden.

Geen vingers aan te branden
Veiligheid is belangrijk, zeker voor onkruidbran-
ders. Vooral gemeentes zetten hier sterk op in. 
Ripagreen heeft zijn duwmodel onkruidbrander 
speciaal op basis daarvan ontworpen. Dit vakblad 
probeert er een uit. Opvallend is de makkelijke 

hanteerbaarheid door het lichte gewicht, aan-
gezien de brander uit aluminium is gemaakt. De 
mond van de brander koelt meteen af. Wanneer je 
deze direct na bestrijding van de onkruidplant aan-
raakt, brand je er letterlijk je vingers niet aan. Het 
vermogen c.q. gasgebruik kan met een draaiknop 
worden afgesteld op de hoeveelheid onkruid. 

Laagvolumespuiten voor bepaalde  
verhardingen
Leverancier en producent Mantis ULV, die per 4 
januari dit jaar de onkruidbestrijdingsmachines 
van Meclean heeft overgenomen, toont zijn drie 
Biomant Aqua-modellen, die onkruidplanten 
besproeien met heet water van 99,5 graden 
Celsius. Directeur Frank Verder laat echter ook nog 
de Mankar HQ zien, een draagspuit met ultralaag-
volumetechniek zonder water, waarmee in bepaal-
de  gebieden nog steeds herbiciden gespoten 
mogen worden op verharding. ‘Te denken valt aan 
campingterreinen, langs spoorwegen, jachthavens 
en gebieden waar brandgevaar aanwezig is, zoals 
werkterreinen van de petrochemische industrie. In 
de spuitkop zit een elektromotortje met een draai-
end schijfje. De centrifugaalkracht die daardoor 
vrijkomt, verdeelt het middel in microdruppels. De 
druppels worden verticaal, als ware in pijltjes, naar 
beneden geschoten. De techniek is drukloos, dus 
er wordt geen spuitnevel veroorzaakt waarmee je 
planten raakt die je eigenlijk niet wilt raken. Het 
lage volume is een flinke besparing: je kunt één 
hectare bewerken met een tot twee liter glyfosaat. 
Bij andere technieken heb je al gauw 400 liter 
water nodig en 5 liter glyfosaat.’

De eerste elektrische kunststof borstelmachine
Harm Kuijpers is de jonge uitvinder van de Green 
Weed Brush. Samen met zijn vader Corneel, eige-
naar van Kuijpers Machine Techniek in Someren-
Eind, is hij naar Almere gekomen om voor de 
eerste keer zijn uitvinding te showen: een borstel-
machine met accuaandrijving, die desgewenst 
opgeladen kan worden met de energie die afkom-
stig is van zonnepanelen. 

Kuijpers heeft zichtbaar nieuwe elementen 
bedacht, naast de voeding door accu’s. Zo heeft hij 
het welbekende praktijkprobleem, de beschadi-
ging van bestrating door stalen borstels, onder de 
loep genomen. Hij vertelt over de nieuwe elemen-
ten op een bescheiden manier: ‘Ik heb keuze uit 
verschillende typen borstels om aan de machine te 
bevestigen. Allereerst een onkruidborstel met een 
kunststof bezetting, waardoor (sier)bestrating en 
andere omgevingselementen niet meer bescha-
digd raken. De borstel is volledig vonkenvrij, wat 

Harm Kuijpers met elektrische onkruidborstel
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heel geschikt is voor terreinen met brandgevaar-
lijke materialen of explosiegevaar. Maar ook tijdens 
langere droge periodes zullen verdord onkruid en 
gras geen brand veroorzaken met deze kunststof 
onkruidborstel. Het kunststof is bovendien mak-
kelijk recyclebaar. Andere borsteltypen zijn de 
traditionele stalen onkruidborstel, de kunststof 
veegborstel en de kunststof terrasreinigingsbor-
stel.’ Volgens Kuijpers kan met de borstelmachine 
een volledige dag gewerkt worden, als er gebruik 
wordt gemaakt van een accusnelwisselsysteem. 

De werktuigkundige praat zichtbaar graag over de 
techniek: ‘Het borsteltoerental is instelbaar vanaf 
nul toeren per minuut, waardoor de slijtage van de 
borstel een stuk minder is en er veel minder kans is 
op ver weg springende stenen of stof. De aandrijf-
motor levert bij elk toerental een hoog koppel; dat 
is de kracht waardoor de borstelmachine op elke 
soort bestrating heel goed functioneert.’ Kuijpers 
rijdt een kleine ronde met zijn machine en laat zien 
dat de borstel twee draairichtingen heeft: linksom 
en rechtsom. Ook kan de borstelkop buiten de 
machine zowel links als rechts versteld worden, 
maar ook onder een schuine hoek, om doeltref-
fend in bijvoorbeeld regengoten te borstelen. Hij 
wijst naar beneden. ‘Natuurlijk is de machine per-
fect uitgebalanceerd en met twee grote dubbelge-
lagerde luchtbandwielen uitgevoerd, waardoor hij 
gemakkelijk en comfortabel te verplaatsen is. De 
duwboom is ergonomisch instelbaar en inklapbaar 
en heeft een trillingsvrij roestvrijstalen handvat.’
Kuijpers claimt dat zijn machine enkel kwalitatief 
hoogwaardige componenten bevat. 

Beperking CO2-uitstoot bij waterverwarming
Een andere methode die inzet op milieuvriende-

lijkheid is het concept h2O-onkruidbeheersing 
van Verheij Integrale Groenzorg. Op de eerste 
Demo-Doe-Dag demonstreert het bedrijf de 
handunit met de heetwatermethode. Uitvoerder 
Dirk Muilwijk legt uit: ‘Het onkruid wordt bij deze 
methode bestreden via een lange slang en hand-
lans met heet water van 98 graden Celsius. Het 
te gebruiken water wordt op ons bedrijf in onze 
biomassakachel verwarmd. Het water is dan 80 tot 
85 graden Celsius als het wordt meegenomen. Het 
wordt op locatie verder verwarmd tot 98 graden 
Celsius. De CO2-uitstoot van het totale verwar-
mingsproces wordt hierdoor maximaal beperkt. 
De machine is samengesteld uit componenten van 
onder andere Empas.’ 
Commercieel manager Wilco Boender voegt toe 
dat de nadruk van Verheij Integrale Groenzorg 
vooral ligt op het beheersen van onkruid en dat 
een goed werkproces daarvoor essentieel is. ‘Je 
verdient geld door een klus goed te klaren en 
door tegelijk zo min mogelijk te doen.’ Hoewel 
het bedrijf investeert in duurzaamheid, werkt het 
volgens Boender voor minder dan 15 eurocent per 
vierkante meter. 

Het bedrijf heeft inmiddels flink wat ervaring met 
onkruidbeheersing op beeldkwaliteit. Muilwijk 
pakt zijn tablet erbij om de werkwijze te illustreren. 
‘Om zo efficiënt en effectief mogelijk te zijn, wer-
ken wij altijd met een combinatie van drie onkruid-
bestrijdingsmachines. De quad beheert onkruid 
langs stoepjes, op half-verharde paden en langs 
lantaarnpalen. De handunit met heet water is voor 
alles daaromheen. De grote heetwatermachines 
zetten we in voor de grotere oppervlakken. Vooraf 
stippelen we de route uit met behulp van gps en 
bepalen we een programma waarbij we de drie 

machines op de juiste plekken inzetten. We zullen 
daardoor nooit in een verkeerde straat belanden, 
werk dubbel doen of half doen.’ Ook het frequent 
vegen van de straat is een belangrijke voorwaarde 
in het concept: de splinternieuwe Ravo Euro 
6-veegwagen van Verheij laat zijn kunsten zien op 
de Demo-Doe-Dag.

Winterdienst
Verkoopleider Michael van der Lienden van Van der 
Haeghe BV uit Geldermalsen vertelt dat zijn bedrijf 
distributeur is geworden voor de Nederlandse 
markt van het merk Köppl. ‘Deze hydrostatisch 
aangedreven tweewielers kunnen gezien worden 
als kleine werktuigdragers. Tal van aanbouwwerk-
tuigen zijn hiervoor leverbaar, bijvoorbeeld voor 
klepelen of de winterdienst. Ook op het gebied 
van onkruidbestrijding zijn deze compacte machi-
nes zeer goed inzetbaar met een onkruidborstel 
of onkruidbrander en er is een machine voor 
onkruidbestrijding op half-verharding. De machi-
nes hebben een laag eigen gewicht en een laag 
zwaartepunt, dus zijn goed inzetbaar op zachtere 
ondergronden, zoals veengrond. Ook zijn ze goed 
in te zetten in wat kleinere ruimtes. De machines 
met dubbele borstels zijn geschikt als je wat meer 
capaciteit wenst.’

infrarood
Infraroodtechniek is ook vertegenwoordigd. 
Lankhaar Techniek toont de Infraweeder, een 
prachtig model onkruidbestrijder met een meter 
werkbreedte gekoppeld aan een zeroturn-maaier. 
Directeur Bas Lankhaar gaat erop zitten en laat 
zien hoe makkelijk de machine draait en manoeu-
vreert. Daarna geeft hij uitleg over de infrarood-
techniek: ‘Door de keramische plaat in de brander-

Door de lage druk werkt 

de heetwatermachine 

bijna stil

Verheij Ravo 6 veegmachine met derde onkruidarm Tilko Gernaat (Van Der Haeghe) met een Köppl
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Een bezoeker rijdt rond op 

de heteluchtmachine en is 

onder de indruk van het 

gebruikersgemak

Tilko Gernaat (Van Der Haeghe) met een Köppl

Martin Brummel, fieldmanager bij AFC Ajax, is 
niet alleen verantwoordelijk voor de velden, 
maar ook voor de looppaden, trottoirs en statri-
bunes. Dit soort demonstratiedagen, waarbij 
alle aanbieders op het gebied van onkruid en 
reiniging op één plek zo dicht bij elkaar staan, is 
voor hem ideaal. ‘Je krijgt de kans om je op een 
efficiënte manier te oriënteren. En dat is nodig! 
Roundup, waarmee we voorheen werkten, is 
verboden. We moeten op tijd beginnen met 
kennis opdoen op het gebied van alternatieven. 
We kunnen niet achteroverleunen en denken 
dat we nog genoeg tijd hebben of dat de over-
heid op zijn besluit zal terugkomen.’

Na een ronde langs de stands liet Brummel 
weten dat zijn voorkeur neigde naar onkruid-
bestrijding met heet water. ‘Bij ons moet een 
machine flexibel zijn, want hij moet bij de staan-
tribunes van plateau naar plateau kunnen. Maar 
omdat de machine ook voldoende waterber-
gingscapaciteit moet hebben, omdat je anders 
constant moet tanken, moet hij ook weer niet 
té klein zijn.’ Hij is er nog niet helemaal over uit. 
‘Een beslissing nemen doe je niet van de ene op 
de andere dag; daar is tijd voor nodig en nog 
meer informatie-inwinning. Kostentechnisch 
zullen de verschillende methodes elkaar niet 
veel ontlopen. De machines verschillen in prijs, 
maar ook wat betreft de snelheid waarmee 
onkruid terugkomt na behandeling met de ene 
of de andere methode. Wel staat vast dat wij 
het niet kunnen oplossen met alleen borstelen. 
Ik heb gezien dat klinkers daar ruw en lelijk van 
worden, waardoor ze sneller vies worden en 
er sneller zaden in blijven hangen. Wat ik hier 
vandaag heb gezien, geeft weer volop stof tot 
nadenken. Door er ruimschoots op tijd mee 
bezig te zijn, komen we bij AFC Ajax hopelijk tot 
een weloverwogen besluit.’

onkruid
reiniging
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kamer komt er geen vlam vrij. De hete straling kan 
dus met een temperatuur van 900 graden Celsius 
het onkruid te lijf gaan zonder dat er brandgevaar 
ontstaat.’

Volgens Lankhaar is 2,5 km per uur de ideale 
rijsnelheid. ‘Dan is het onkruid 3 seconden onder 
de brander en barsten de cellen.’

De Infraweeder is ook verkrijgbaar als walkbehind 
en als handmatig model. ‘Het grotere model is 
vooral geschikt voor gemeenten, recreatieparken 

en werkvoorzieningschappen, de kleinere  
modellen voor hoveniers en particulieren.’

nieuwe importeur brengt Europees bekend 
merk naar nederland
Gerrit van Nieuwenhuizen, directeur van nieuw-
komer Ramm Equipment BV uit Herten, staat met 
zijn mededirecteur Jeroen van de Ven en een 
Duitse collega van Oeliatec op de Demo-Doe-
Dag. Ze tonen de Belle Ȋle-heetwatermachine, die 
uit Frankrijk komt. Volgens  Van Nieuwenhuizen 
is Oeliatec al tien jaar op de Franse markt met 
heetwater-onkruidbestrijdingsmachines met 
modulerende boilers en elektrisch aangedreven 
pompen. In Frankrijk en Duitsland is het merk op 
dit gebied marktleider. Ramm Equipment introdu-
ceert het Franse merk vanaf heden in Nederland.

‘Het water wordt met 98 graden Celsius op 
de plant gespoten met lage druk’, vertelt Van 
Nieuwenhuizen. ‘Je wilt immers alleen het onkruid 
doden en niet het zand tussen de tegels uitspuiten. 
Ook de Belle ȊIe werkt met elektrische pompen. 
De boiler en de druk van de elektrische pompen 

werken altijd samen, waardoor de temperatuur op 
de thermosferische sproeikop standaard 98 graden 
Celsius is. De effectieve werktijd met de accu’s is 
acht uur en het herladen van de accu’s duurt vier 
uur.’ Wanneer Van Nieuwenhuizen de machine 
demonstreert, valt onmiddellijk op dat deze bijna 
stil werkt, wat een groot pluspunt is in de stad.  
De sproeikop ziet er ook anders uit dan de gang-
bare ‘douchekoppen’: hij heeft een conische vorm 
en het water komt eruit als een draaikolk. Daardoor 
heb je weinig water nodig om het onkruid te 
bestrijden. De modulerende boiler zorgt ervoor dat 
er een minimale roetuitstoot plaatsvindt.

Van Nieuwenhuizen weet ook te vertellen dat 
Ramm op de GTH-beurs in september een nieuw 
model heetwatermachine van Oeliatec zal introdu-
ceren, namelijk een geheel elektrisch voertuig met 
een dek van 80 centimeter werkbreedte om snel 
overal bij te kunnen komen. De heetwatermachine 
met werkbreedte van 80 centimeter is dan in zijn 
geheel opgebouwd op het elektrische voertuig, 
dat  slechts een breedte heeft van 80 centimeter. 
Het voertuig heeft een breedte van slechts 135 

‘Je verdient geld door een 

klus goed te klaren en 

tevens door zo min  

mogelijk te doen’

Bas Lankhaar van Lankhaar Groentechniek

onkruid
reiniging
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centimeter, zodat het tussen paaltjes door kan en 
geschikt is om in de stad onkruid te bestrijden.

Walkbehind veeg- en borstelmachines
Importeur Knopert uit Raalte is naar Almere geko-
men met Limpar-onkruidborstels en veegmachi-
nes. Jeroen Knopert is een voorstander van het 
gebruik van het boerenverstand. ‘Als men de tijd 
zou nemen om regelmatig te vegen, krijgt onkruid 
geen kans. Maar de realiteit is: tijd kost geld.’ 
Knopert loopt langs zijn uitgestalde walkbehind 
borstelmachines: hij heeft ze met rijaandrijving, 
zonder rijaandrijving, met een complete vrijloop 
van de wielen tot 360 graden waarmee makkelijk 
U-bochten gedraaid kunnen worden, met extra 
bevestigingspunten voor optionele opvangbak of 
sneeuwschuif, elektrisch aangedreven en van ver-
schillende werkbreedtes. Wanneer Stad + Groen de 
Limpar 67 met rijaandrijving in handen neemt, valt 
op hoe prettig het ergonomisch ontworpen stuur 
aanvoelt. Een Limpar-borstelmachine heeft ook 
weer zo zijn voordelen, vertelt Knopert: ‘Omdat 
de motor in het net achter de centrale as van de 
machine is geplaatst, is de machine heel licht 

omhoog te wippen. Hierdoor kun je de borstelma-
chine handmatig snel en eenvoudig omdraaien en 
besturen.’ 

Knopert drukt de bezoekers op het hart: ‘De 
veegmachine is niet geschikt om in één keer het 
onkruid weg te halen; daar zijn de borstels te zwak 
voor. Maar door regelmatig te vegen heeft het 

onkruid geen kans om te groeien. Mocht men toch 
te laat zijn, dan hebben we ook de onkruidborstel-
machine ‘Turbo’, een machine met Honda-motor, 
met staalborstels die het onkruid uit de voegen 
van de stenen krabben.’

Van rijdende bosmaaier naar 
onkruid=borstelmachine
Gradus Kleijn van Helthuis Tuin en Parkmachines 
in Heteren, importeur van onder meer Ariens en 
Gravely, wijst op de Ariens onkruidborstelmachine 
Pro370 met een werkbreedte van 37 cm. De Ariens-
borstelmachine heeft een doordacht zwaartepunt, 
waardoor de loper makkelijk met de borstelmachi-
ne kan wenden en keren. Peter Helthuis, eigenaar 
van het bedrijf, heeft de onkruidborstel feitelijk zelf 
ontwikkeld. Hij bouwde een rijdende bosmaaier 
van Ariens om tot een borstelmachine tegen 
onkruid. Kleijn vertelt over een van hun meest  
verkochte machines voor onkruidbestrijding: 
‘De Ariens- onkruidborstelmachine is standaard 
uitgevoerd met borstelhouder met 6 losse seg-
menten welke kunnen gemakkelijk zonder gereed-
schap gewisseld worden. Dankzij de reductiekit is 

‘Zelfs zaden worden 

meegenomen in de cyclus 

van verhitting’

Jeroen van de Ven (Ramm) met een elektrisch aangedreven heetwatermachine van Oeliatec
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het motortoerental gereduceerd tot 2700 en ook 
is het borsteltoerentaal verlaagt wat het wegslaan 
van steentjes en dergelijke vermindert tot mini-
mum. De borstelaandrijving bevat trillingdempers, 
waardoor de borstel stabiel en zonder trillingen 
werkt.’

Multifunctionele werktuigdrager met veegborstel
Patrick van der Waag, productmanager Outdoor 
Benelux van reinigingsvoertuigenfabrikant Hako, 
laat twee van Hako’s compacte straatveegmachines 
met tweeborstelsysteem zien: de Citymaster 600 
en de Citymaster 1600. De Citymasters zijn mooi 
vormgegeven reinigingsvoertuigen met ruime, 
nette en lichte cabines, in de kleuren grijs en rood. 
In de cabines is een hogeresolutie-kleurenbeeld-

scherm aanwezig met alle machinegegevens en 
ook een achteruitrijdcamera is een optie.

Doordat de Citymaster 600 een werkbreedte van 
slechts één meter heeft en heel wendbaar is, kan 
men ook op de lastigst bereikbare locaties komen. 
Omdat hij leeg maar 1700 kilo weegt, kan hij wor-
den getransporteerd in bijvoorbeeld een aanhan-
ger. Als het groeiseizoen voorbij is en er niet meer 
geveegd hoeft te worden, kan de borstel met een 
snelwisselsysteem – waar geen gereedschap aan te 
pas komt – plaatsmaken voor werktuigen voor de 
winterdienst. 

De Citymaster 1600 met een werkbreedte van 1,20 
meter is een knikgestuurde veegmachine met stan-

daard vierwielaandrijving en heeft eveneens een 
multifunctionele werktuigdrager. Van der Waag 
opent de machine van de 1600 en laat het vuilwa-
terrecyclesysteem zien: het water waaraan het stof 
wordt gebonden om de stofemissie te minimali-
seren, wordt gereinigd in de machine en opnieuw 
naar de borstels gevoerd. Bij beide Citymasters kan 
de vuilcontainer eenvoudig worden geleegd.

Onkruidbestrijding door detecterende  
sensortechniek
Bij de ingang van het parkeerterrein staat een 
grote machine van Heatweed GmbH. Het Noorse 
Heatweed Technologies AB, dat in februari 2017 
samen met de Duitse werktuigdragerfabrikant 
Max Holder GmbH het bedrijf Wave heeft overge-

H.O. Knopert Limpar veegmachine

onkruid
reiniging
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nomen, een heetwatermachinepartij in Nederland 
van het eerste uur, laat via Jan van der Zanden 
weten dat het bedrijf met de vergroting van het 
R&D-team nog meer kan inzetten op technologi-
sche innovatie, maar dat het ook zijn dienstverle-
ning stukken kan verscherpen.
‘De Heatweed-heetwatermachine is nog altijd de 
meest concurrerende thermische onkruidbestrij-
dingsmachine die er is’, claimt Van der Zanden. 
Men kan volgens de customerservice-manager 
Benelux niet direct een prijs per vierkante meter 
op tafel te leggen, omdat dit van vele factoren 
afhangt. Maar hij legt wel de nadruk op de effec-
tiviteit van de Heatweed-methode. ‘Niet alleen 
verdwijnt al het besproeide onkruid gegarandeerd 
door het 98 graden Celsius hete water en door de 
precisie waarmee de sensorgestuurde machine 

onkruid detecteert, maar het blijft daarna ook het 
langste weg. Er is geen kort antwoord te geven 
op de vraag hoe vaak men moet terugkomen; 
dat hangt namelijk van meerdere factoren af. De 
gehele Heatweed Professional Series kan op alle 
verhardingen en halfverhardingen worden ingezet 
en ook onder vrijwel alle weersomstandigheden.’

Verhuur met sterke service
De grote machine en de banner van Huurwave, 
onderdeel van Wolterinck BV, steken goed boven 
de rest uit op de Demo-Doe-Dag in Almere. Het 
bedrijf zet in op de verhuur van de sensorge-
stuurde heetwatermachines van Heatweed. Met 
name voor gemeenten en groenvoorzieners is het 
huren van een onkruidmachine interessant, want 
men hoeft dan geen grote investering te doen om 

Heatweed Technologies Sensor Serie

Tussen alle door de wol 

geverfde partijen staat 

de jonge techneut 

met zijn frisse uitvinding
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Eurogarden Cramer Veegmachine

de heetwatermachine in het groeiseizoen in te 
kunnen zetten. Angelique Esselink van Huurwave/
Wolterinck BV: ‘Men huurt een Heatweed Sensor 
2.0-machine, opgebouwd op een Holder C250-
werktuigdrager voor een vast weekbedrag en heeft 
dan verder geen zorgen meer, zoals inruilwaarde 
en verkoop, onderhoud, stalling en praktijkvragen. 
De machine wordt gebracht en weer opgehaald 
en de machinist krijgt een een- of tweedaagse trai-
ning van ons. Scholing is wel degelijk belangrijk, 
omdat dit het rendement van de onkruidbestrij-
ding verhoogt. Met de Heatweed is een bewerking 
mogelijk van zo’n 400 hectare per groeiseizoen.’

Eerste onkruidborstelmachine in assortiment
Eurogarden toont verschillende producten, waar-
onder een accu-aangedreven Cramer-veegmachine 
en een accu-aangedreven Cramer-zuigmachine. 
Johan Teeuwen, sinds maart dit jaar als product-
manager werkzaam bij Eurogarden: ‘Voor het eerst 
heeft Eurogarden, specialist in maai- en veegma-
chines, een onkruidmachine in het assortiment. 
Deze compacte en wendbare onkruidborstelma-

chine heeft een borstelkop met snelwisselsysteem. 
Met een ontkoppelsleutel kan men de borstelsta-
ven in amper een minuut wisselen. De aluminium 
stuurboom is goed in hoogte af te stellen, maar 
is ook gemakkelijk in te klappen voor transport. 
Standaard leveren wij deze machine met een vol-
ledig afsluitbare beschermkap, voor een zo veilig 
mogelijke werksituatie. De Cramer-veegmachine 
biedt vooral een oplossing voor groen- en reini-
gingsondernemers, bijvoorbeeld om vluchtheuvels 
te ontdoen van onkruid, maar ook andere moeilijk 
bereikbare ruimten waar grote machines niet bij 
kunnen. Maar ook hoveniers kunnen hem door 
zijn compactheid makkelijk inzetten in particuliere 
tuinen.’

Hydraulische aandrijving
Frans Drost, operationeel directeur bij Nimos BV, 
heeft de Mug-onkruidborstels meegenomen met 
de werktuigdragers van Nimos. De onkruidbor-
stel Mug-II is een walkbehind voor het borstelen 
van allerlei verhardingen in de openbare ruimte. 
‘Voordeel van de borstel is dat hij de bodem goed 
reinigt, waardoor zaden geen kans krijgen om te 
kiemen’, zegt Drost. De onkruidborstel Mug-H heeft 
een hydraulisch aangedreven borstel met twee 
draairichtingen, die ook 20 centimeter naar buiten 
te draaien is, zowel naar links als naar rechts. ‘De 
Mug-H is erg veilig’, voegt Drost daaraan toe. ‘De 
motor start zonder dat de borstel wordt aange-
dreven.’ De motoren van alle borstelmachines zijn 
gemonteerd op trillingsdempers. 

De laatste Nimos-aanwinst is de Mug-HA. HA is de 
afkorting van ‘hydraulisch aangedreven’. ‘Wie hem 
bedient, hoeft dus nooit meer te duwen en dat 
is zeer welkom in werkomgevingen met hoogte-

verschillen.’ Daarnaast toont Drost drie modellen 
DM-Trac-werktuigdragers, die onder meer zijn uit-
gerust met airconditioning, een hogere rijsnelheid, 
hydraulische werkfuncties en extra werklampen.

Borstelmachine met stofvrije opvang
Stierman de Leeuw, distributeur van onder andere 
Nimos, heeft zijn hele assortiment aan onkruidma-
chines meegenomen naar de GTH-Demo-Doe-Dag. 
Stad + Groen ziet ook machines van Wildkraut 
en AS-Motor. Jurgen Albers, productmanager bij 
Stierman de Leeuw, vertelt bezoekers over de twee 
Wildkrait-onkruidborstelmachines Hex AS 50 en 
Hex AS 30: ‘Ze hebben een werkbreedte van 30 en 
van 50 centimeter en lopen allebei op een vier-
taktmotor. De kleine onkruidborstelmachine met 
een gewicht van 35 kilo heeft een laag toerental, 
zodat oppervlakken niet beschadigd raken, en een 
beschermkap voor de veiligheid van degene die 
de machine hanteert. Hij kan tot zo’n 700 vierkante 
meter aan onkruid per uur bestrijden. De onkruid-
borstelmachine met 50 centimeter werkbreedte 
heeft een stalen chassis met een steenslagscherm. 
De borsteldruk kan men centraal instellen. Wat 
prettig is in de openbare ruimte, al helemaal in 
stadscentra, is de stofvrije opvang.’

Combinatievoertuigen
Mechanisatiebedrijf Wim van Breda is importeur en 
dealer van het Spaanse merk Ausa en het Duitse 
merk Kersten. Op de Demo-Doe-Dag laat Wim van 
Breda een Kersten-Hoaf-combinatie rijden en een 
Ausa-veegmachine, die in de winter ook als winter-
dienstvoertuig kan dienen en eveneens leverbaar 
is met Euro 6-motor. 

multifunctionele werktuigdrager  
met veegborstel
Patrick van der Waag, productmanager outdoor 
Benelux, laat twee van Hako’s professionele com-
pacte straatveegmachines zien: de Citymaster 
600 met tweeborstelsysteem en de Citymaster 
1600 met twee- of drieborstelsysteem. De robuust 
gebouwde Citymasters zijn mooi vormgegeven rei-
nigingsvoertuigen met ruime, nette, lichte cabines, 
in de standaardkleuren grijs en rood. Van der Waag: 
‘De cabines kenmerken zich door een hoge mate 
van comfort, waarbij er veel aandacht besteed is 
aan een eenvoudige, ergonomisch verantwoorde 
bediening. Zo zijn alle machinegegevens en 
-functies samengevat in een moderne, eenvoudig 
te bedienen boordcomputer. De grote ramen en 
het hogeresolutie-kleurenbeeldscherm zorgen 
in combinatie met een achteruitrijcamera en een 
zuigmondcamera voor een optimaal zichtveld, en 
daarmee voor een veilige werkplek voor chauffeur 

‘Wij werken altijd met  

een combinatie van  

drie onkruidbestrijdings-

machines’

onkruid
reiniging
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en omstanders.’ 

Aangezien beide Citymasters een beperkte carros-
seriebreedte hebben (1,09 en 1,21 meter) en door 
de knikbesturing uiterst wendbaar zijn, kunnen 
ook moeilijk bereikbare locaties worden bereikt. 
Door het beperkte ledig gewicht (1.700 en 2.500 
kg) kunnen de veegmachines getransporteerd 
worden op een aanhanger of B/E-combinatie.
‘Beide machines hebben een snelwisselsysteem: 
ze kunnen zonder het gebruik van gereedschap 
wisselen tussen verschillende werktuigen voor de 
veeg-, groen- en winterdienst’, aldus Van der Waag. 

De Citymasters 600 en 1600 verschillen voorname-
lijk in opvangcapaciteit van elkaar.
 
Tot slot toont Van der Waag het vuilwaterrecyclesy-
steem op beide machines: dit systeem zorgt samen 
met het sproeiwater op de borstels voor een opti-
male stofbinding, waardoor stofvrij gewerkt kan 
worden en schadelijke fijnstofemissie kan worden 
voorkomen.

Oververhit water/stoom van  
120-150 graden Celsius
H.H. Services staat op de Demo-Doe-Dag met de 
Greenkiller, een futuristische, raketachtige machine 
met handlans, die beschikbaar is in versies voor 
zowel eenpersoons- als tweepersoonsbediening. 
Hugo Hendrickx, eigenaar en directeur van H.H. 
Services BVBA: ‘De Greenkiller is een multifuncti-
onele onkruidbestrijdingsmachine met stoomrei-
niging en hogedrukfunctie. Hij is helemaal door 
onszelf en onze partner ontwikkeld en wordt door 
verschillende bedrijven vermarkt. Hij is overigens 
niet alleen in te zetten tegen onkruid, maar ook 
voor de reiniging van stadsmeubilair, fietsenstallin-
gen, graffitiverwijdering, ontstoppingswerken en 
alle andere objecten in de openbare ruimte.’
De Greenkiller is de multifunctionele opvolger 
van de Weedkiller – de machine voor onkruidbe-
strijding en kleine reinigingswerken die door H.H. 
Services al eerder op de markt werd gebracht. 
‘Deze vernieuwde versie hebben we uitgebreid 
met een oververhit water-stoomreinigingsfunctie 
onder lage druk van maximum 35 bar’, vertelt 
Hendrickx. ‘Het grote voordeel van lage druk is dat 
de ondergrond niet beschadigd raakt. Er wordt 
namelijk geen waterdruk gecreëerd om vervuiling 
te verwijderen, maar de temperatuur doet het 
werk.’

De gehele Heatweed 

Professional Series kan op 

alle verhardingen en halfver-

hardingen worden ingezet 

en ook onder vrijwel alle 

weersomstandigheden

Wie hem bedient, hoeft dus 

nooit meer te duwen en 

dat is zeer welkom in 

werkomgevingen met 

hoogte-verschillen

Wim van Breda met Kersten HOAF combinatie

Menno Looman met handonkruidbrander
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Becx onkruidborstel op Avant

Unique sellingpoint is de claim dat Greenkiller 
onkruid bestrijdt met temperaturen tussen de 120 
en 150 graden Celsius of oververhit water, in plaats 
van het gangbare hete water (98 tot 110 graden 
Celsius). Hendrickx: ‘Hierdoor hebben we voldoen-
de aan 3 tot 4 liter water per minuut, tegenover de 
gangbare 10 tot 15 liter water per minuut per per-
soon, om onkruid effectief te bestrijden. Het is wel 
aan te raden steeds te alterneren bij alternatieve 
onkruidbestrijding, bijvoorbeeld stoombehande-
ling af te wisselen met vegen.’

Klein maar fijn
Multihog-importeur Marcel van Dyck is aanwezig 
in Almere met de CX-reeks van de Ierse Multihog-
werktuigdragers. Het betreft de allersmalste ver-
sie van Multihog, met een chassisbreedte vanaf 
115 centimeter en een maximaal toelaatbaar 

gewicht van 3500 tot 4000 kilogram. Gerard Vels, 
de Nederlandse vertegenwoordiger van Marcel 
van Dyck, wijst op de meegenomen CX55 en 
CX75. De namen staan voor respectievelijk het 
model met 55 HP-motoraandrijving en dat met 
75 HP-motoraandrijving. ‘Ze zijn zo klein en gelijk 
verdeeld in gewicht, dat ze onder meer perfect 
ingezet kunnen worden voor heetwateronkruidbe-
strijding op het trottoir. Een van de eigenschappen 
van beide modellen is dat je de ingestelde snelheid 
snel kunt verhogen of verlagen door middel van 
een pedaal, eigenlijk net zoals bij het gaspedaal 
in de auto. Je hoeft de PTO dus niet meer uit te 
schakelen en opnieuw op te starten nadat je de 
snelheid hebt aangepast, bijvoorbeeld om in een 
wijk verderop aan de gang te gaan.’

De Greenkiller is een 

multifunctionele onkruid- 

bestrijdingsmachine met 

stoomreiniging en  

hogedrukfunctie
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Volgens Vels heeft Multihog de CX-modellen in 
2016 geïntroduceerd na feedback van de klanten: 
met een stille en zéér zuinige 4 final-motor, mak-
kelijker onderhoud, unieke rij-instellingen en een 
klein formaat. ‘Daarmee kan men kosten besparen’, 
zegt Vels. ‘Alle beetjes helpen.’

Multihog verwacht in juni, naast de bestaande 
CX-modellen, de nieuwe CL-modellen te introdu-
ceren. Tevens zullen dan al de eerste exemplaren 
worden uitgeleverd, onder andere in Nederland, 
vanuit de nieuwe productielocatie in Ierland. 
‘Naast meer nieuwe ontwikkelingen tonen we 
de CL-modellen op de aanstaande GTH-beurs in 
Biddinghuizen’, aldus Vels.

integrale aanpak
Al achttien jaar houdt Empas zich bezig met heet-
watertechnologie voor onkruidbestrijding, in eigen 
ontwikkeling en beheer. Op de Demo-Doe-Dag 
laat het bedrijf de units MCB en MCP zien. De MCP 
is geïnstalleerd op een Multihog-werktuigdrager. 
‘Omdat de MCB-unit zo compact is, kan hij op 
de moeilijkste plekjes komen’, aldus hoofd sales 
en R&D Gerard Baars. ‘Daarnaast is de MCB heel 
duurzaam en gebruikt hij minder dan 40 euro 
aan brandstof per werkdag. De MCP-unit is vooral 
inzetbaar voor grotere oppervlaktes; hij heeft een 
handlans en is ook te verkrijgen in een model voor 
achter de tractor: de MCP-T.’

Opmerkelijk is dat Baars niet alleen voor eigen 
parochie preekt: hij gelooft in een integrale aan-
pak, met de inzet van verschillende onkruidbestrij-
dingsmethodes. ‘Afhankelijk van hoe het seizoen, 
de groeidruk en de omgeving eruitzien, natuurlijk’, 
voegt hij eraan toe. 

Veeg-zuigmachine
De Demo-Doe-Dag onkruidbestrijding en reiniging 
heeft een primeur: Rein Drost Machinehandel uit 
Echteld toont een doorontwikkelde basismachine 
(Ransomes) met drie losse onkruidbranders eraan, 
met een werkbare breedte van 1 tot 1,5 meter. 
Ook brengt Rein Drost de Timan 3400 onkruid-
borstel en veeg-zuigmachine voor het voetlicht. 
De zuiginstallatie is verbeterd, waardoor hij stiller, 
zuiniger en krachtiger is. De Timan-werktuigdrager 
is multifunctioneel en geschikt voor onkruidbor-
stels, veegborstels, branders, maaiarmen en een 
sneeuwschuif.

Derde borstel
Ravo Benelux gelooft in de kracht van de derde 
(onkruid)borstel als schoon alternatief in de strijd 
tegen onkruid. Onder meer Verheij Integrale 
Groenzorg heeft voor de Ravo-oplossing gekozen. 
Op de Demo-Doe-Dag laat het bedrijf zijn Ravo 
5 iSerie Euro 6 met optioneel een Ravo derde 
(onkruid)borstel zien.

In een eerdere Stad+Groen-publicatie haalde Ravo 
het onderzoek ‘Onkruidbestrijding Verhardingen’ 
aan, in 2012 uitgevoerd door de Universiteit van 
Wageningen. Volgens Ravo kwam uit het onder-
zoek naar voren dat een veegmachine die is uit-
gerust met een derde (onkruid)borstel een goede 
aanvulling is op de diverse methoden van onkruid-
bestrijding. In het onderzoek werden vijf typen 
onkruidborstels van verschillende fabrikanten 
getest. Ravo wees er in de publicatie op dat zijn 
derde (onkruid)borstel als beste uit de test kwam. 
Deze borstel is een 100 procent Ravo-product, 
verkrijgbaar als optie op de Ravo-veegmachines uit 
de Ravo-5 iSeries. De borstelarm is uitgerust met 
een linksom en een rechtsom draaiende borstel 
met hoekverstelling en traploos instelbare toeren-
talregeling.

Brandertechnologie
Menno Looman van Hoaf Weed Control, onkruid-
bestrijdingsspecialist op het gebied van branden, 
infrarood, hete lucht en stoom, legt twee bezoe-
kers de werking uit van de Hoaf-heteluchtbrander, 
de Weed Air 100. ‘De temperatuur van de hete 
lucht is constant tussen de 700 en 750 graden 
Celsius’, legt Looman uit. ‘De brandertechnologie 
is feitelijk simpel. Een ventilator stuurt lucht langs 
vlammen, die zijn afgeschermd van buiten door 
een vonkenvanger, en stuurt de verhitte lucht 
daarna naar beneden, naar het oppervlak. Dezelfde 
ventilator houdt de zijkant van de Weed Air koel.’

De Weed Air 100 heeft een werkbreedte van een 
meter, weegt 170 kilo zonder de gasvoorziening 
en heeft volgens Hoaf Weed Control een capaciteit 
van 1800 vierkante meter bij een rijsnelheid van 
1,8 kilometer per uur. 

Borstel en kantensnijder 
Becx Machines is al jarenlang expert op het gebied 
van machines voor mechanische onkruidbestrij-
ding en heeft uit overtuiging gekozen voor spe-
cialisatie op het gebied van borstelen. ‘Op deze 
manier wordt het potentieel van de dragende 
machine ten volle benut en worden er geen extra 
brandstoffen gebruikt voor het branden of koken 
van onkruid’, aldus Erwin Hommen van Becx 
Machines. Hij laat de onkruid-kantensnijderma-
chines OBKS50-35 en OBKS90-45 zien, die een 
borsteldiameter hebben van respectievelijk 50 en 
90 centimeter en een snijmesdiameter van 35 en 
45 centimeter. De borstelhoek en werkbreedte zijn 
mechanisch of hydraulisch te verstellen. ‘De beide 
modellen zijn met opgetrokken snijmes inzetbaar 
als onkruidborstel’, aldus Hommen.

What’s next?
De eerstvolgende GTH Demo-Doe-Dag op 15 juni 
staat in het teken van zero emission. Tijdens deze 
dag tonen marktpartijen hun gereedschappen, 
machines en voertuigen op accu. Houd de website 
in de gaten voor meer informatie!

De zuiginstallatie is 

verbeterd, waardoor hij 

stiller, zuiniger en

 krachtiger is
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ADVERTORIAL

Een compacte, handzame  
onkruidborstelmachine voor  
het moeilijkere werk 

Het lastigste onkruid vind je doorgaans bij vluchtheuvels of 

objecten als bushokjes en reclameborden. Voor veel (bos)

maaiers is het geen dankbare taak om dat soort plekken 

te ontdoen van ongewenste vegetatie. Helthuis verzon 

hier iets op. met een ombouwkit, waarbij de borstelkop de 

draadkop verving, ontdoet de Ariens-onkruidborstel- 

machine pro 370 de openbare ruimte nu snel en wendbaar 

van het hardnekkigste onkruid. Het lage geluidsniveau 

heeft als prettig bijeffect dat geluidsoverlast tot een mini-

mum beperkt blijft. 

Auteur: Guus van Rijswijck

Toen Peter Helthuis, DGA bij Helthuis, zo’n acht jaar 
geleden op een dag naar zijn werk reed, kreeg hij 
een inval. ‘Ik zag bij ieder bushokje, iedere vlucht-
heuvel, ieder zitbankje een bosmaaier aan het 
werk, waarbij de stenen je om de oren floten. Er 
sneuvelde regelmatig een ruitje. Daarnaast stond 
het onkruid kniehoog en de herrie was niet om aan 
te horen. Ik dacht: Dat moet anders kunnen.’ 

Van dubbelfunctie naar borstelen
Helthuis besloot van de destijds verkochte bos-
maaier de dubbelfunctie – maaien en borstelen 
– in te ruilen voor alleen borstelen om de straat 
onkruidvrij te maken. ‘We hadden een bosmaaier 
op wielen, die we in eerste instantie als borstel-
machine gingen gebruiken. De verkoopaantallen 
schoten direct omhoog. Dat was voor mij een 
bevestiging van het idee dat er duidelijk behoefte 
is aan een soortgelijk product.’ Bij een bosmaaier 
op wielen bleek het maaien niet zo belangrijk, 
vertelt Helthuis. ‘We gingen ons bij het verder ont-
wikkelen van deze machine op zeker moment puur 
op het borstelen richten en maakten een borstelkit 
voor de machine. De gedachte achter deze aanpas-
sing is dat een machine met een dubbele functie in 

de praktijk vaak toch concessies blijkt te doen  
wat betreft efficiency. Mede op basis van een  
wensenlijstje van consumenten, dealers en hove-
niers kwamen we uit bij het idee om een nieuw 
soort betaalbare onkruidborstelmachine te ont-
wikkelen voor de plekken waar je met een grote 
machine niet kunt komen. Daar zijn we achter de 
schermen mee aan de slag gegaan.’  

Veilig, stil en betaalbaar
Het belangrijkste aan het idee is dat de borstelprijs 
per vierkante meter omlaaggaat en de verwijder-
capaciteit omhoog, vertelt Helthuis. ‘Daarbij heb-
ben we veel aandacht geschonken aan een veilig-
heidsaspect als het verminderen van het geluids- 
en trillingsniveau. Als je onkruid weghaalt in de 
buurt van een parkeerplaats, bij een kantoor of bij 
een school, is het belangrijk om de geluidsoverlast 
tot een minimum te beperken. Mensen moeten er 
zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. Dit 
geldt ook voor het verwijderen van onkruid op 
de openbare weg. Je moet dan zonder gehoor-
bescherming kunnen werken, zodat je hoort of er 
gemotoriseerd verkeer aan komt.’ 

Volgens dealer Jos Overmars van Overmars 
Machinehandel uit Twello is er veel vraag naar 
de Ariens Pro 370-machine: ‘Het is een ideaal 
machientje, dat valt onder het klein gereedschap 
van een gemeente of hovenier, ook qua prijs.  
Een grotere borstelmachine die wij in het verleden 
veel verkocht hebben, kost het drievoudige.’ Ook 
Gilles Wijlhuizen van het Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO) in Wageningen is te spreken over 
de machine. ‘Hij is heel simpel in de bediening en 
de motor loopt heel rustig.’ Wijlhuizen benadrukt 
dat het setje borstels na een dag borstelen moet 
worden vernieuwd. ‘Maar een set borstels kost niet 
zo veel, dus dat is niet erg. Hij is ook niet duur in de 
aanschaf, wat aantrekkelijk is. Als hij vandaag kapot 
zou gaan, bestel ik morgen een nieuwe.’
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Meer capaciteit voor minder geld
Rein Drost bouwt greenmaaier om tot onkruidbestrijdingsmachine

De onkruidbestrijdingsmachine van rein Drost machinehandel was een van de blikvangers tijdens de GtH Demo-Doe-Dag Zero Emission. De machine, 

uitgerust met drie infraroodbranders, wordt inmiddels door verschillende gebruikers toegepast in de praktijk. De eerste signalen uit de markt zijn 

positief.

Auteur: Nino Stuivenberg

Het was eind 2016, toen Andries Heierman van 
Van de Bijl & Heierman BV aanklopte bij Rein Drost 
Machinehandel. Het bedrijf zocht een onkruidbe-
strijdingsmachine en vroeg Drost om advies. ‘Ik 
heb hem toen een keuze geboden’, vertelt Rein 
Drost. ‘Hij kon kiezen voor een standaardmachine 
met een werkbreedte van 1 meter, maar ik had zelf 
nog een ander idee, namelijk om een greenmaaier 
om te bouwen tot onkruidbestrijdingsmachine.’ 
De keuze voor een greenmaaier lijkt vergezocht, 
maar is eigenlijk heel logisch, zo legt Drost uit. ‘De 

maaier die we gebruikt hebben, een Ransomes 
Jacobsen, kon heel eenvoudig aangepast worden 
om de branders erop te kunnen aanbrengen.’

flexibele werkbreedte
Het resultaat is een onkruidbestrijdingsmachine 
met drie Infraweeder-units. Twee branders zijn op 
de voorkant van de machine aangebracht, terwijl 
de derde zich midden onder de bak bevindt. Alle 
branders hebben een breedte van 50 centimeter. 
Het bijzondere aan de machine is dat de branders 

aan de voorzijde naar links en rechts uitgeschoven 
kunnen worden, waardoor de machine een varia-
bele werkbreedte heeft van 100 tot 150 centimeter. 
Door het uitschuiven van de branders ontstaat in 
het midden natuurlijk een ‘gat’, maar dat wordt 
opgevangen door de brander onder de bak. De 
branders kunnen bovendien naar binnen gescho-
ven worden, zodat ze binnen de breedte van de 
machine vallen; handig wanneer er op het trottoir 
uitgeweken moet worden voor bijvoorbeeld een 
lantaarnpaal.
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Wendbaar
De flexibele werkbreedte is een van de speerpun-
ten van de machine. Drost: ‘Geen enkel trottoir is 
exact 1 meter breed, maar door het uitschuiven 
van de branders kan elk trottoir toch in één keer 
bewerkt worden.’ Door de opbouw is de machine 
bovendien erg licht. ‘Je ziet nu dat er veel zware 
werktuigdragers van wel twee ton gebruikt wor-
den, maar dat is natuurlijk vragen om problemen 
met de bestrating.’ Drost heeft zijn eigen machine 
nog niet op de weegbrug gehad, maar schat het 
gewicht op ongeveer 600 kilo. Het lage gewicht 
maakt de machine heel wendbaar. ‘De machine 

kan makkelijk stoepen op en af rijden en is ook bij 
lossen en transport eenvoudig te verplaatsen.’

Het is geen toeval dat Drost voor branders heeft 
gekozen in plaats van bijvoorbeeld hete lucht. ‘Van 
lucht is nog nooit iets warm geworden. Bovendien 
zie je bij hete lucht vaak dat de warmte ontsnapt; 
delen die direct brandbaar zijn, worden weggebla-
zen.’ Drost geeft er dan ook de voorkeur aan om 
met temperatuur te werken. ‘Op die manier heb 
je direct onder de dekjes een hoge temperatuur.’ 
De machine van Drost heeft bovendien een laag 
gasverbruik. ‘Per dag verbruikt deze machine nog 
geen 85 liter’, zo geeft Drost aan.

Halfverhardingen
Van de Bijl & Heierman BV heeft de machine inmid-
dels sinds half april in bezit. De belangrijkste reden 
om de machine aan te schaffen was voor hen de 
flexibele werkbreedte. Andries Heierman van het 
bedrijf: ‘Wij werken als bedrijf veel met onkruid op 
halfverhardingen en specialiseren ons daar ook in. 
Je komt dan vaak paden tegen die bijvoorbeeld 
door gazons lopen; deze zijn meestal niet exact 
1 of 1,5 meter. We hadden dus een machine met 
een flexibele werkbreedte nodig, maar konden die 
in de markt niet vinden. Zo zijn we bij Rein Drost 
terechtgekomen. De verstelbare breedte was voor 
ons dus de reden om deze machine aan te schaf-
fen.’

Naast de werkbreedte roemt hij het werken met 
infraroodstraling in plaats van een open vlam. ‘We 
hebben de afgelopen weken ontzettend droog 
en warm weer gehad; er bestaat dan altijd brand-
gevaar. Daar hadden wij met deze machine geen 
last van. Dat is zeker een voordeel ten opzichte 
van andere technieken.’ Behalve voor de al eerder 
genoemde paden gebruikt Heierman & Van de Bijl 
BV de machine ook voor grindpaden, begraafplaat-

sen en achterpaden. ‘Achterpaden zijn vaak erg 
smal; daar kom je met een grote machine simpel-
weg niet bij. Met deze machine lukt dat wel.’

Goede prijs-kwaliteitverhouding
De aanschafprijs is Heierman ook meegevallen: ‘Die 
is zeker niet hoger dan bij vergelijkbare machines.’ 
De kosten zijn dan ook goed in de hand te houden, 
zo geeft hij aan. ‘Het verbruik is gunstig en lpg kun 
je overal tanken. Het gebruik is dus eenvoudig 
en doordat de machine zuinig is, zijn de kosten 
ook laag.’ Heierman is over het algemeen dus zeer 
tevreden. ‘We halen een mooie productie per dag 
en de rijsnelheid is goed. We hebben de machine 
pas kort in bezit; het is dus nog te kort dag om al 
conclusies te trekken. Eigenlijk moet je minimaal 
een seizoen met een machine gewerkt hebben 
om er echt iets over te kunnen zeggen. Tot nu toe 
werkt hij echter feilloos en de vooruitzichten zijn 
zeker veelbelovend.’

ADVERTORIAL

De branders zijn 

uitschuifbaar, waardoor 

de machine heel 

flexibel is

tECHnisCHE GEGEVEns 
• Ransomes Jacobsen-maaier
• Kubota-driecilinderdieselmotor
• Volledige hydrostatische aandrijving
• Drie infraroodbranders
• Werkbreedte 100 - 150 cm
• Transportbreedte 100 cm

Rein Drost

Andries Heierman
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‘Gemeenten hebben nog 
steeds te weinig kennis  
over onkruid’
Onkruid bestrijden is onkruid begrijpen

Eigenlijk is het heel logisch dat gemeenten nog 
in het ‘oude denken’ blijven hangen, zo legt Jos 
Kleinloog van Weedcontrol uit. ‘Toen er nog chemi-
sche middelen gebruikt mochten worden, werd er 
meestal gewacht met bestrijden tot er voldoende 
bladgroen aanwezig was, eigenlijk tot het punt 
waarop er door burgers over geklaagd werd. 
Roundup (chemie) werkt alleen als er voldoende 
bladgroen is, dus ze moésten wel wachten. Daarbij 
mocht maar maximaal twee keer per jaar gespoten 
worden, aangevuld met borstelrondes.’ 

In die denkwijze, twee à drie keer per jaar bestrij-
den en pas bestrijden wanneer het bladgroen 
zichtbaar is, zitten veel gemeenten nog steeds. Het 
is echter niet de denkwijze die past bij thermische 
onkruidbestrijding. ‘Thermische onkruidbestrijding 
vergt een compleet andere benadering’, aldus 
Weedcontrol. ‘Bij thermisch beheer wordt het 
onkruid verwarmd, wat de eiwitten laat stollen (bij 
circa 67°C) en cellen laat openbarsten (bij 80°C). 
Het aantal bewerkingen is afhankelijk van de fase 
van de plant’, zo legt hij uit. ‘Het plantje moet 

gekookt worden, en daarbij is het juist belangrijk 
om niet te lang te wachten op de groei. Doe je dat 
wel, dan wordt de wortel wel uitgeput maar zal 
deze altijd terug blijven komen. Op die manier blijf 
je continu achter de feiten aan lopen.’

simpele uitleg
Om die reden heeft Weedcontrol enkele jaren gele-
den een simpel schema ontwikkeld waarin ver-
werkt staat in welke fase er op welke manier ther-
misch bestreden kan worden. Weedcontrol: ‘Het 

toen vorig jaar maart het verbod van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen werd ingevoerd, betekende dat voor alle gemeenten dat zij 

ineens over moesten stappen op handmatige onkruidbestrijding. Die overstap hield niet alleen een verandering in de manier van bestrijden in, maar 

ook in denkwijze: van achteraf bestrijden naar preventief. Die laatste stap hebben veel gemeenten echter nog altijd niet gemaakt.

Auteur: Nino Stuivenberg

Jos Kleinloog
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schema geeft in feite de levensfase van onkruid 
weer, een proces dat we allemaal al kennen. Met 
chemie kon je niet tot op het zaadje bestrijden 
omdat het alleen werkt bij voldoende bladgroen; 
het bestrijdingsproces begon dan ook pas laat 
in de levensfase van het plantje. Chemievrij pakt 
juist preventief goed aan. Op kiemen en zaden 
werkt het perfect. Deze zijn in één keer dood, maar 
grotere planten houden de wortel in leven. Door 
een grote plant te bewerken wordt de wortel uit-
geput; die zal na een aantal herhalingen afsterven. 
Beginnend tot klein onkruid is in één keer kapot. 
Kortom: er hangen allerlei factoren met elkaar 
samen en onkruidbestrijding met één techniek vol-
staat niet langer. De samenhang tussen de verschil-
lende technieken maakt juist het verschil.’

Hoewel het schema eigenlijk voor intern gebruik 
ontwikkeld is, gebruikt Weedcontrol het steeds 
vaker bij presentaties en overleg. ‘We gebruiken 
dit schema al een jaar of vier. Het schema is eigen-
lijk een heel simpele visualisatie, maar maakt het 
wel makkelijker om de uitleg aan de klant over te 
brengen. Iedereen kan zich er in vinden. Het lijkt 
simpel, maar het is wel een goede manier om het 
aan iedereen uit te leggen.’

preventief bestrijden
Een goed bestrijdingsproces begint dus al met een 
vroegtijdige veegronde. Daarna kan er gebruikge-
maakt worden van hete lucht en, indien nodig, van 
heet water. ‘De beste combinatie is om vooraf te 
vegen en in de beginfase hete lucht te gebruiken’, 
aldus Weedcontrol. ‘Het is dan wel van belang om 
het onkruid niet te ver te laten komen. Ben je echt 
te laat met bestrijden, dan ontkom je er niet aan 
om te borstelen. Bij groot onkruid sterft anders de 
bovenkant wel af, maar blijft de wortel gewoon in 
de grond zitten. Je hebt een aantal behandelingen 
nodig om effectief te bestrijden. Onkruidbeheer is 
echt een specialisme geworden. Waar gemeenten 
met chemie gewend waren om twee ronden per 
jaar te doen, aangevuld met wat borstelronden, 
zijn er nu minimaal vier tot zeven nodig; zeven bij 
echt achterstallig onderhoud. Het exacte aantal is 
afhankelijk van de uitgangssituatie en het jaar, en 
van de hoeveelheid zon en regen.’ 

Gemeenten zullen dus meer moeten investeren in 
onkruidbeheer, een proces dat inherent is aan de 
wetswijziging. Weedcontrol: ‘Voor veel gemeenten 
is dit nieuw en het is dan ook een kwestie van 
proberen. Chemievrij moet en we zullen er nu het 
beste van moeten maken.’ Weedcontrol ziet een 
groot voordeel aan de wetswijziging. ‘De beeld-
kwaliteit wordt aanmerkelijk beter. Voorheen werd 
er achteraf bestreden en liepen gemeenten achter 
de feiten aan. In principe stond er eerst onkruid en 
werd er bestreden wanneer dat hoog genoeg was. 
Met thermische bestrijding is dat precies anders-
om: je veegt de verharding schoon en probeert die 
ook schoon te houden. Binnensteden zullen er dus 
zeker beter uit gaan zien.’ Ook wat betreft de kos-
ten ziet Weedcontrol de toekomst rooskleurig in. 
‘We zien nu al dat de kosten van thermisch beheer 

bijna gelijk zijn aan die van chemische bestrijding. 
Ik verwacht dat we binnen twee jaar op dezelfde 
prijs zitten.’

integraal beheer
Weedcontrol is ervan overtuigd dat er nog steeds 
te weinig kennis is bij gemeenten: ‘Men weet sim-
pelweg niet genoeg over onkruid als plantje.’ Hij 
noemt daarbij het bestrijden van onkruid op de 
juiste rijsnelheid. ‘Het is belangrijk om de goede 
snelheid te vinden; anders werkt de bestrijding 
niet. Als je te snel werkt, heeft de behandeling 
geen effect. Die boodschap is vaak lastig over te 
brengen aan de mensen die met deze machines 
werken. Ik gebruik zelf dan vaak een aansteker als 
simpel voorbeeld. Ik houd de aansteker dan onder 
mijn vinger en zeg: mijn vinger is het onkruid. 
Beweeg ik de vlam snel onder mijn vinger door, 
dan kan ik dat de hele dag volhouden, omdat er 
simpelweg geen hitte in mijn vinger (het onkruid) 
komt. Houd je hem echter even stil, dan verbrandt 
de vinger. Zo gaat het ook bij onkruid.’

Gemeenten zullen in de toekomst steeds meer 
naar integraal beheer toe gaan, aldus Weedcontrol. 
‘Het is belangrijk dat gemeenten het totale plaatje 
zien. Als je meer investeert in kwaliteit A+, dan 
zal dat op kwaliteit B juist weer geld besparen. 
Hoveniers denken hier al steeds beter over na; het 
is nu wachten tot gemeenten dat ook gaan doen.’

‘Gemeenten zullen in de 

toekomst steeds meer naar 

integraal beheer toe gaan’
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Een schone openbare ruimte staat en valt met twee activiteiten: veegbeheer en onkruidverwijdering. Hoewel deze werkzaamheden niet zelden in 

elkaar overlopen, vindt de uitvoering meestal door verschillende diensten plaats. Het combineren hiervan door één partij kan vele voordelen bieden, 

zoals kostenbesparing, efficiency en het inpassen van social return on investment (srOi). Eric pladdet van Greenengineers zette namens de gemeenten 

Asten en someren de inbesteding met Blink op poten. De afvalinzamelaar in dienst van de gemeente neemt dit jaar als proef ook onkruidverwijdering 

en veegbeheer voor zijn rekening. pladdet: ‘De lijntjes zijn kort, we kunnen snel schakelen.’

Door Guus van Rijswijck

Snel schakelen door één 
dienst met meerdere  
gezichten
Combinatie afvalinzameling, vegen en onkruidbestrijding leidt tot synergie, 
efficiency en kostenbesparing

Toen de gemeenten Asten en Someren vorig jaar 
voor de vraag stonden of er een contractuele aan-
besteding moest worden uitgeschreven voor de 
onkruidbestrijding, trok afvalinzamelaar Blink aan 
de bel. Beide gemeenten waren al mede-eigenaar 
en opdrachtgever van Blink, dat als eigen dienst, 
maar tevens als verlengstuk van de gemeente de 

afvalinzameling in Someren verzorgde. Van het 
een kwam het ander, vertelt Pladdet: ‘Tijdens een 
overleg gingen we het gesprek aan met Blink en 
stelden we de vraag of zij voor Asten en Someren 
het komende jaar naast de afvalinzameling het 
vegen en het onkruidbeheer konden verzorgen, en 
zo ja, tegen welke prijs. De raming van de totaal-

prijs voor het veegbeheer en de onkruidbestrijding 
die Blink ons voorschotelde, paste precies binnen 
onze berekening.’

Aanvullende eisen
Blink had destijds nog geen machine voor onkruid-
bestrijding op verharding met een heetwater- of 
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6 min. leestijd

heteluchtmethode, maar dat was binnen een 
mum van tijd geregeld, vertelt Pladdet. ‘Dat gaf 
de gemeente een aantal voordelen. Er was geen 
langdurige aanbestedingsprocedure nodig; we 
konden het veegbeheer plus de onkruidbestrij-
ding inbesteden. Dat had voor de gemeente het 
bijkomende voordeel dat ze eisen kon stellen 
aan de invulling van het SROI-deel door Senzer, 
dat bij Blink ondergebracht zou worden. En hoe 
meer werkzaamheden Blink voor zijn rekening kon 
nemen, hoe goedkoper het voor de gemeente zou 
uitpakken.’ Er waren wel aanvullende eisen nodig, 
vertelt Pladdet. ‘De gemeente werkt met beeld-
kwaliteit B. We hebben goede afspraken gemaakt 
over de uitvoering van de werkzaamheden en de 
manier waarop Blink de gemeente op de hoogte 
houdt van de uitvoering en de kostenbeheersing.’ 
De gemeente had een goed gevoel bij de samen-
werking, dus werd er besloten om in een proefjaar 
te onderzoeken hoe het loopt. ‘Dit jaar bekijken 
we of Blink aan zijn verplichtingen kan voldoen en 
of de raming van de kosten klopt. Halverwege het 
jaar evalueren we deze afspraken. Mocht het niet 
naar wens uitpakken, dan kunnen we altijd nog 
een aanbesteding opstarten.’

Gouden greep
De combinatie van vegen en onkruidverwijdering 
is een gouden greep, vertelt Pladdet. ‘Die twee 
diensten hebben veel raakvlakken. Als je vaker 
veegt, neem je de voedingsbodem van onkruid 
weg, waardoor er weer minder onkruid gaat groei-

en. En vegen is per vierkante meter goedkoper 
dan het verwijderen van onkruid. Geen onkruid op 
verharding geeft een beter beeld en ziet er aange-
namer uit voor de burger.’ Een inbesteding biedt 
voordelen die een aanbesteding niet heeft, vertelt 
Pladdet. ‘Door de gemeenschappelijke regeling is 
Blink als het ware een collega van de gemeente, 
dus een aanbesteding van deze werkzaamheden is 
niet vereist. Alleen commerciële bedrijven komen 
daarvoor in aanmerking.’ Blink is een bedrijf zonder 
winstoogmerk, vertelt Pladdet. ‘Als Blink uit de kos-
ten is, dan is het geslaagd.’ 

nuttig en voordelig
Het idee om het veegbeheer en de onkruidbestrij-
ding op verharding te combineren, is een ontwik-
keling van de laatste jaren, vertelt Pladdet. De 
gemeenten Someren en Asten zitten al een tijd in 
een gemeenschappelijke regeling met Blink voor 
de afvalverzameling. Aan dezelfde gemeenschap-
pelijke regeling nemen de gemeenten Deurne, 
Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Nuenen 
deel. Pladdet: ‘Deze samenwerking is uiteindelijk 
voordelig voor de uitvoerder en de opdrachtgever. 
Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om de 
onderdelen veegbeheer en onkruidbestrijding 
samen te voegen. Ze snappen dat het nuttig is om 
dit door dezelfde dienst te laten uitvoeren. Als je 
de voedingsbodem voor het onkruid op de juiste 
wijze weghaalt voordat je veegwerkzaamheden 
start, kan dit soort ongewenste vegetatie hier ook 
niet groeien. Als je het onkruid kundig laat behan-
delen door de ene aannemer en de andere dienst 
komt direct langs om alles weg te vegen, dan heb 
je de onkruidbestrijding voor niets uitgevoerd.’

Onkruid effectief te lijf
Uitvoeringscoördinator Hans Verhoeven van Blink 
heeft er alle vertrouwen in dat de vernieuwde 
samenwerking met de gemeenten Someren en 
Asten een succes wordt. Hij noemt het verwijderen 
van onkruid op verharding een hot item, gezien 
het verbod op chemicaliën dat vorig jaar april is 
ingegaan. Van een echte cultuuromslag bij zijn 
organisatie is volgens hem geen sprake, omdat 
Blink deze werkzaamheden al langer uitvoert voor 

omringende gemeenten als Laarbeek, Nuenen 
en een deel van Helmond. ‘We hebben moeten 
zoeken naar alternatieven voor onkruidverwij-
dering op verharde ondergrond. Om aan die 
nieuwe regels te voldoen, hebben we een aantal 
voertuigen ingekocht die zeer geschikt zijn voor 
onkruidbestrijding. Denk aan grove afvalborstels, 
onkruidborstels en Weedsteams. Met die tools 
hebben we genoeg in huis om onkruid in verschil-
lende gemeenten effectief te lijf te gaan.’ Volgens 
Verhoeven leidt de dubbelfunctie tot efficiency: 
‘Doordat wij afval inzamelen, zien we wat er in de 
gemeente gebeurt. We kennen de hotspots en de 
problemen. Tijdens de afvalinzameling inspecteren 
we het onkruid op de verharding. We zijn er toch, 
dus kunnen we direct actie ondernemen.’

Voordelig concept
Volgens Verhoeven kan het concept twee kanten 
op werken: ‘Of een groenbedrijf koopt een veeg-
machine, of een reinigingsdienst gaat zich met 
onkruidbestrijding bezighouden. Maar ook andere 
combinaties zijn mogelijk, zoals vegen, onkruid-
bestrijding en rioolbeheer. Denk bijvoorbeeld aan 
de situatie waarbij je vaker veegt en er minder vuil 
in het riool terechtkomt. Hoe je het ook wendt of 
keert, het levert altijd voordeel op.’ In dit geval doet 
de gemeenschappelijke regeling de rest: ‘Blink kan 
een machine aanschaffen en deze rendabel maken 
voor alleen Someren. Door de gemeenschappelijke 
regeling kunnen alle andere gemeenten binnen 
Blink er ook van profiteren. Zij halen dus ook voor-
deel uit onze samenwerking met andere gemeen-
ten die al binnen ons kerngebied vielen. Dat leidt 
tot synergie en efficiënt werken.’ Aangezien aan-
bestedingsregels geen rol spelen, is vertrouwen 
tussen de gemeente en Blink belangrijk, vertelt hij. 
‘We werken op basis van vertrouwen en frequent 
overleg. Misverstanden ruimen we direct uit de 
weg.’

Social return on investment
Een ander voordeel van deze manier van inbeste-
ding is dat social return on investment gewaarborgd 
blijft. Dat betekent in dit geval dat Senzer, een 
bemiddelingsorganisatie voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, bij de samenwerking 
is betrokken. De gemeenten Asten en Someren 
zijn medeaandeelhouder van Senzer, die handelt 
in het kader van de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw). Pladdet: ‘Daar is Senzer blij mee; anders 
zouden ze ergens anders werk vandaan moeten 
halen. In deze gemeenten lopen een paar mensen 
een à twee dagen per week mee met Blink. Dat 
is bij elkaar dus een behoorlijk aantal uren.’ Ook 
Verhoeven noemt SROI een belangrijk aspect 
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van de samenwerking. ‘Wij kunnen mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt of met een “rugzakje” 
goed inzetten, om met intensieve begeleiding de 
groei van onkruid op plaatsen met meubilair in de 
openbare ruimte tegen te gaan. Hun handmatige 
manier van onkruid verwijderen vormt voor ons 
een waardevolle aanvulling op het machinale werk.’

snel schakelen in de regio
Verhoeven roemt de flexibele samenwerking 
tussen Blink en de gemeente. ‘We kunnen onze 
dienstverlening snel aanpassen. Als we een route 
hebben ingepland, kunnen we daar op verzoek 
van de opzichter van de gemeente gemakkelijk 
van afwijken. Dit geldt ook voor een ander tijd-
stip of zelfs een ander project; de wens van de 
gemeente is daarbij leidend.’ Ook het regionale 
aspect is belangrijk, vertelt Pladdet: ‘Het werk gaat 
net wat makkelijker op deze manier. Dat komt ook 
doordat het wordt gedaan door mensen uit de 
regio, die bovendien “collega’s” zijn. We kunnen 
snel schakelen, ook door de gemeenschappelijke 
regeling met de ons omringende gemeentes. Als 
je bijvoorbeeld een veegauto nodig hebt, haal je 
deze uit een nabijgelegen gemeente. Stel dat we in 
Someren zouden samenwerken met een aannemer 
uit Breda, die een auto uit Rotterdam moet laten 
komen, dan kan dat lastig zijn. Zoals gezegd is het 
een proefjaar en de eerste evaluatie volgt nog. 
Daaruit moet blijken of de pilot is geslaagd. Als we 
niet tevreden zijn, kunnen we nog terug. En loopt 
het goed, dan gaan we door met deze samenwer-
king en kunnen we bekijken welke werkzaamhe-
den we nog meer door Blink willen laten uitvoeren.’ 

Eric PladdetHans Verhoeven

mACHinEKEuZE Bij  
OnKruiDBEstrijDinG
Om serieus werk te maken van de onkruidbestrij-
ding nam Blink contact op met Jean Heybroek 
voor een nieuwe, passende onkruidbestrijdings-
machine. Theo van Eijden van Jean Heybroek: 
‘Blink koos voor de LM Trac, een begrijpelijke 
keuze. Deze werktuigdrager voorzien van de 
Weedsteam onkruidmachine is niet knikge-
stuurd, dus makkelijk in gebruik, wendbaar 
en eenvoudig om te bedienen. Ideaal voor 
mensen die wat minder ervaring hebben met 
onkruidbestrijding, zoals deze doelgroep.’ Een 
Weedsteam zou je kunnen omschrijven als een 
hybride onkruidmachine, omdat deze gebruik 
maakt van verschillende technieken. Het is geen 
heet water, geen hete lucht en geen uv-brander, 
maar een hybride combinatie van al die technie-
ken. De Weedsteam werkt in principe met hete 
lucht. Deze lucht wordt in een kamer verhit tot 
ruim boven de 800 graden. De hete lucht wordt 
uit de branderkamer gedreven en komt op de 
bestrating. Op dat moment zou de lucht volgens 
Van Eijden nog minimaal tussen de 750 en 800 
graden heet zijn. Het meeste onkruid zal daarbij 
door middel van uitdroging al het loodje leg-
gen. De tweede bestrijding geschiedt door een 
metalen plaat, die door de hete lucht gloeiend 

heet is geworden. De uv-straling die hier vanaf 
komt, zorgt voor een tweede genadeslag voor 
het onkruid. De Weedsteam heeft echter nog een 
derde werking. In de schil die rond de brander-
kamer zit gebouwd, wordt constant een relatief 
kleine hoeveelheid water geïnjecteerd. Dit water 
verandert natuurlijk direct in stoom, die opnieuw 
zorgt voor het afdoden van het onkruid. Per uur 
wordt volgens de brochure slechts 20 liter water 
verbruikt. Een watertank van 200 liter betekent 
dat ook gedurende een normale werkdag geen 
water ingenomen hoeft te worden.

 Theo van Eijden
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En het nieuwe codewoord is vegen, vegen en nog eens vegen. In Duitsland doen ze het al met veel succes en die trend komt nu overwaaien naar Neder-

land. Stad+Groen sprak een aantal zelfverklaarde veegfans. ‘Als elke straat elke week goed geveegd zou worden, zou er nooit ergens onkruid staan.’

Auteur: Peter Voskuil

Vegen is het nieuwe 
onkruid bestrijden
Veegfans aan het woord

‘Ik ben een veegfan’, verklaart Coen Verhelst van 
het bedrijf Meclean ergens halverwege zijn inter-
view voor dit artikel. Hij is niet de enige. Op meer 
plekken in de branche kom je op sleutelposities 
veegfans tegen. Eric Pladdet, bijvoorbeeld (Green 
Engineers): ‘Het volledig uitnutten van het veeg-
beheer, dáár ligt de komende jaren de sleutel tot 
succes. We moeten oppassen dat we de kracht van 
het vegen niet uit het oog verliezen.’

Vuurwerk
Goed onkruidbeleid begint zodra het vuurwerk 
is opgeruimd, zegt Lowi Wagenaar (Weedheater 
Benelux). ‘Waar groeit nou onkruid?’ vraagt 

eigenaar Bert van Loon van Bert van Loon 
Groentechniek. ‘Dat is overal waar de wind stilvalt. 
Daar vinden zaadjes hun voedingsbodem om te 
kiemen in rondzwervend organisch materiaal. 
Moeder Natuur regelt de rest. Daarom moet je op 
die plekken vegen, steeds opnieuw, want voorko-
men is beter dan genezen. Dat betekent dat je al 
in januari moet beginnen. Als je wacht tot er groen 
is en dan ingrijpt, ben je eigenlijk al te laat. Sterker 
nog, je moet er eigenlijk voor zorgen dat je aan het 
einde van het jaar al schoon de winter in gaat.’ 
Theo van Eijden van Jean Heybroek propageert 
dat onder andere. Hij is ook al zo’n zelfverklaard 
veegfan. ‘Als elke straat elke week goed geveegd 

zou worden, zou er nooit onkruid staan’, stelt hij. 
Een borstelronde tegen november kan volgens 
hem heel nuttig zijn. ‘Als zo’n plantje beschadigd 
de winter in gaat, kunnen vorst en pekel het de 
genadeklap geven. Soms moet je de natuur een 
handje helpen.’

Van Loon: ‘Die ontwikkeling zie je nu echt komen, 
met kleinschalig veegwerk, bijvoorbeeld ook in 
parkeervakken. Dat scheelt aanzienlijk in de kos-
ten. Van de eerste veegrondes na de winter zie je 
direct resultaat. En het mooie is dat er veel minder 
vervuiling in straatkolken terechtkomt en dat je 
direct ook het zwerfafval meeneemt.’ 
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2 min. leestijd

Eric Pladdet Theo van Eijden

André de Ruijter (Eijk Groep) is als technisch mana-
ger actief in het beheer op defensieterreinen. Ook 
hij zet meer dan ooit in op vegen. Tot op heden 
werkt het weer mee, in tegenstelling tot vorig jaar, 
maar hij denkt het resultaat al te merken. 
Volgens directeur Carel Doornenbal van Empas is 
heet water een mooie techniek, zolang je maar niet 
te laat begint met vegen. ‘Als je onkruid heel klein 
bestrijdt, begin je al schoon. Op de lange termijn 
scheelt dat enorm in de kosten.’

Veegrevolutie
De winst is extra groot omdat er de afgelopen 
jaren juist veel is bezuinigd op veegrondes, zegt 
vertegenwoordiger Christo van Doorn van mecha-
nisatiebedrijf Wim van Breda. ‘Wij merken dat de 
verkoop van veegmachines aantrekt’, meldt hij. ‘En 
terecht, want niet vegen betekent dat het onkruid 
na een druppeltje regen bij de juiste temperatuur 
meteen omhoogschiet.’ Op plekken waar veel 
geveegd wordt, valt het hem op dat ook het straat-
beeld zelf ervan profiteert. Hij voorspelt een ‘vee-
grevolutie’. ‘De burger moet het uiteindelijk toch 
betalen en als de overheid daar goed op inspeelt 
met veegmachines, komt daar straks echt een stuk-
je winst uit. De Aussa-tweekuubsuitvoering loopt 
momenteel goed bij Wim van Breda BV.’

Meclean komt nog dit jaar met een veegmachine 
die volgens Coen Verhelst ‘heel geschikt zal zijn 
om ook moeilijk bereikbare plaatsen te vegen’. De 
machine zal klein en wendbaar zijn. ‘Want je moet 
niet alleen straten vegen, maar ook de stoepen, 
steegjes – eigenlijk alles. Ik heb in Duitse steden 
gezien wat het effect is van acht à negen veeg-
beurten. Als je dat handig spreidt, heb je eigenlijk 
nauwelijks meer andere methodes nodig.’ 

Coen Verhelst
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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!

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 of WS-Compact voor kleinere 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

Onkruidbestrijding met heet water: 
met BioMant ongeëvenaard in prijs en kwaliteit
• Grote werksnelheid door hoog water debiet
• Met milieuvriendelijke lpg-brander en accu verkrijgbaar (WS I/II)
• Hoge druk reinigingsfunctie op elk model
•  Alle modellen profi teren van de fi scale MIA/Vamil regeling

Voor elke situatie de juiste machine!

Wilt u milieuvriendelijk, snel en eenvoudig onkruid verwijderen, dan is de Ariens 
Pro370 de juiste machine voor u. Geen gebruik van chemicaliën en meteen 
resultaat. De Ariens Pro370 is de eerste onkruidborstelmachine die een zeer laag 
investeringsniveau combineert met een zeer lage kostprijs per m². De Pro370 
bestrijdt niet alleen alle soorten onkruid, algen en mos maar 
ook heeft deze onkruidborstelmachine absoluut de beste 
prijs-kwaliteit verhouding in de markt!

“Poort van Midden Gelderland” 
Oranje 2
6666 LV Heteren
I  www.helthuis.nl
E  info@helthuis.nl
T  +31 (0)26 – 4723 464

Sinds 1958 het adres voor Tuin- en Parkmachines 

HELTHUIS
Tuin en Parkmachines B.V.

EXCLUSIEF IMPORTEUR VOOR DE BENELUX

Onze Ariens onkruidborstelmachine 
Pro370 is vernieuwd!

Machine excl. btw € 1152,89
Machine incl. btw € 1395,00

De Ariens Pro370 onkruidborstelmachine kwam als stilste, 
lichtste (ruim10 tot zelfs 12 kg lichter dan de vergelijkbare 
collega’s) en meest handzame uit de test!!

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



95www.stad-en-groen.nl

De veegborstels van Limpar zijn moeilijk in een 
paar zinnen te beschrijven. Het merk heeft meer 
dan tien modellen in het assortiment, en Knopert 
voert diverse modellen zowel met axiaal- als 
radiaal-borstel, met extra bevestigingspunten voor 
optionele opvangbak of sneeuwschuif, elektrisch 
aangedreven en van verschillende werkbreedtes.

82 Vario en 104 Pro
Tijdens de Demo-Doe-Dag Onkruid & Reiniging 
toonde het bedrijf onder meer de Limpar 82 Vario 
en de Limpar 104 Pro. De Limpar 82 Vario heeft een 
werkbreedte van tachtig centimeter en kent drie 
verschillende rijsnelheden. De centrale borstel is 
in vijf standen zwenkbaar. Model Limpar 104 Pro is 
nog een maatje groter, met een werkbreedte van 
één meter. De borstel heeft een diameter van 40 
centimeter. De borstel heeft vijf snelheden en kan 

zowel voor- als achteruit werken. Bij beide machi-
nes is de borstel iets breder dan de rest van de 
machine, waardoor ze geschikt zijn voor het vegen 
langs muren en obstakels. De machines zijn ver-
krijgbaar met Honda- of Briggs & Stratton-motor. 
Model Limpar Radiaal is voorzien van een accu. 
Omdat de motor net achter de centrale as van de 
machine is geplaatst, is de machine gemakkelijk 
omhoog te heffen, wat hem gemakkelijker wend-
baar maakt in de openbare ruimte. De 360 graden 
vrijloop van de wielen zorgt ervoor dat U-bochten 
gemakkelijk gemaakt kunnen worden (uitgezon-
derd modellen 84 Pro en 104 Pro).

Onkruidborstel
Voor onkruid op verhardingen heeft het bedrijf de 
WB Turbo II, uitgevoerd met Honda GCV 160 OHC 
of GXV 160-motor. De modellen hebben onder 

meer een trillingsdempende borstel en automa-
tische aanpassing van de staaldraden op oneffen 
oppervlakken. De afdekkap is volledig gesloten, 
maar op moeilijk bereikbare plekken kan de lin-
kerzijde opgeklapt worden. De borstel kan naar de 
zijkant gedraaid worden: ideaal voor het borstelen 
van randen.

De vloer aanvegen met 
onkruid en vuil
Duitse Limpar biedt breed assortiment onkruid- en veegborstels

Vegen en borstelen blijven de meest gebruikte reinigingsmethoden in de openbare ruimte. Als importeur van het Duitse merk Limpar heeft Knopert 

tuin-, park- en reinigingsmachines uit Raalte een ruim assortiment machines voor deze toepassingen.

Auteur: Kelly Kuenen

ADVERTORIAL

Knopert op de GTH Demo-Doe-Dag.

Limpar-onkruidborstel WB Turbo 2 .
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Als het op onkruidbestrijding op verhardingen aankomt, bestaat de zaligmakende techniek niet. Misschien zit de crux hem juist wel in de combinatie 

van technieken. In Brugge probeert men sinds een paar jaar zelfs meerdere technieken in één werkgang te combineren. In Nederland is dit zogeheten 

geïntegreerd beheer voorlopig nog ver weg.  

Auteur: Peter Voskuil

Geïntegreerd beheer nog 
ver weg
Nederlandse experts zien combinatie van methodes in één werkgang 
niet direct zitten
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Bert van LoonRobin Castelijn

In Brugge borstelt en veegt men en past hete lucht 
toe in één werkgang. De combinatie van technie-
ken in verschillende werkgangen op verschillende 
momenten, daarin geloven de experts die wij 
hiernaar vroegen onvoorwaardelijk. ‘In gemeentes 
die zijn overgegaan naar integraal is enorme effi-
ciencywinst ontstaan’, constateert onder meer Bert 
van Loon, directeur van Van Loon Groentechniek 
en importeur van fabrikant Weed Control. ‘Wat dat 
betreft gaat het in Nederland echt wel de goede 
kant op. Maar om dat nou allemaal in één werk-
gang te combineren?’

Twijfels
Praktische bezwaren genoeg, zo leert een korte 
telefonische rondgang. Wie borstelt, slaat daar-
mee de bodem onder de andere technieken weg. 
Plantjes zonder blad zijn minder bevattelijk voor 
hete lucht, vlammen of water. De wortels blijven 
diep onder de bestrating zitten. En hoe groot is nu 
werkelijk de tijdwinst die je pakt door alles ineens 
te doen? 
‘Ik denk dat het nadeel groter is dan het voordeel’, 
zegt Robin Castelijn, hoofd van de tenderafdeling 
van groenaannemer Krinkels. ‘Ik geloof in een com-
binatie van methodes, maar niet in één werkgang.’ 
‘Waarom zou je per se al die systemen in één werk-
gang willen doen?’ aldus Gerard Vels van Van Dyck 

Marcel Belgium, vertegenwoordiger en importeur 
van Multihog in Nederland. De Multihogs zijn er 
juist op toegesneden om één machine voor meer-
dere methodes en technieken te kunnen gebrui-
ken. ‘Zeg nooit nooit, maar ik denk dat één werk-
gang de moeite niet loont.’ Multihog werkt overi-
gens aan een machine die behalve alleen vegen 
ook vuil kan opzuigen. Deze immense stofzuiger, 
die in mei is gepresenteerd, kan in tegenstelling tot 
veegmachines ook van de weg af. 

André de Ruijter, bedrijfsleider van het vorig jaar 
met Eijkelboom gefuseerde Boogaart Almere, is  
verantwoordelijk voor het beheer van defensieter-
reinen. Hij boekt dit seizoen juist goede resultaten 
met flexibele plannen. Met een schuin oog naar 
onder andere de weersverwachting worden plan-
ningen constant aangepast. Daar past een alles-in-
eenwerkgang slecht in.  

‘Laten we nou eerst zorgen dat de combinatie 
van verschillende technieken op redelijke schaal 
toegepast wordt, voor we alles in één werkgang 
stoppen’, meent Eric Pladdet (Green Engineers). 
‘Integraal beheer is nog geen algemeen goed. Daar 
is voorlopig de meeste winst te boeken, denk ik. 
Het is zeker interessant om erover na te denken, 
maar ik denk dat het beter is de kracht van machi-

nes apart te gebruiken.’ Meerdere technieken op 
één machine combineren gaat al snel ten koste 
van de wendbaarheid, terwijl dat juist een vereiste 
is. Pladdet: ‘Ik zie dat nog niet voor me.’ 

Bert van Loon denkt dat een combinatie van vegen 
en hete lucht in de toekomst weleens nuttig zou 
kunnen blijken. ‘Maar moet daar nou direct de 
borstel bij?’ vraagt hij zich hardop af. Daar komt 
nog bij dat elke methode zijn eigen snelheid van 
werken heeft, wat onhandig combineren is in één 
werkgang. 

Een integrale aanpak heeft als voordeel dat mede-
werkers er breder door leren kijken, zegt hij: ‘Je 
hebt dan niet meer de oogkleppen van alleen 
de eigen afdeling. Je moet de openbare ruimte 
ook niet in hokjes willen opdelen.’ In een geïnte-
greerde machine ziet Torn Broers daarentegen 
veel minder: ‘Als je vandaag een machine uitvindt, 
kan die morgen alweer verouderd zijn’, zegt hij. Er 
is volgens hem veel meer verbetering te vinden 
op het terrein van preventie en procesefficiën-
tie. Voorbeelden die hij daarbij geeft, zijn onder 
andere een andere inrichting van de buitenruimte 
en slim werken met route-apps.

onkruid
reiniging
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Ook Lowi Wagenaar van Weedheater Benelux 
kan in specifieke gevallen wel goede combinaties 
bedenken. Neem bijvoorbeeld heel lange stoepen. 
Met borstelen kun je de plantjes bestrijden die 
in de rand van de goot blijven staan, omdat je er 
niet bij kunt met heet water, hete lucht of de vlam. 
Maar of het ook rendabel is om daar een aparte 
machine voor te ontwikkelen, betwijfelt hij ten 
zeerste: ‘Die markt is niet zo groot, misschien een 
handvol aannemers die dat zouden kopen. En als 
je pech hebt, verzinnen mensen daar zelf andere 
oplossingen voor.’ Een voorbeeld van een wél 

succesvolle integratie van methodes is volgens 
betrokkenen de graskantensnijder. 

Bestek
Aan een dergelijke integratie zit volgens Wagenaar 
altijd een praktisch bezwaar vast: het moet ook 

nog passen in het bestek van de opdrachtgever. 
Eric Pladdet denkt dat er op het gebied van bestek-
ken ook nog een slag te maken is. ‘Chemische 
onkruidbestrijding is nu echt passé. Dat betekent 
dat bestekken door opdrachtgevers meer geïn-
tegreerd moeten worden. Daar moet wel meer 
aandacht voor komen, zodat er ook makkelijk met 
meerdere technieken gewerkt kan worden.’ 
Pladdet denkt dat daarnaast kundige machinis-
ten verschil kunnen maken. ‘Alle partijen hebben 
belang bij een goede machinist. Iemand die weet 
op welke plek je welke techniek gebruikt. Ik ken 
partijen in de markt die heel goede machinisten 
hebben, en dat verschil zie je echt.’

‘Ik denk dat Nederland voorloopt op België’, zegt 
Bert van Loon. Volgens zijn collega Theo van 
Eijden, productspecialist bij Jean Heybroek, heeft 
men in Nederland over het algemeen de zaken wel 
onder controle. Het verschil wanneer er dingen 
misgaan, zie je volgens hem dan ook niet op straat, 
maar onder de streep in de kostprijs.  

‘Heet water is de beste methode, maar meteen ook 
een van de duurste’, vindt Gerard Vels. Hij pleit voor 
langdurige contracten, waardoor het voor aan-
nemers ook gaat lonen te investeren in duurdere, 
maar uiteindelijk meer effectieve methodes. Nu 
is het zo dat een aannemer die na drie, vier jaar 

‘Ik denk dat het nadeel 

groter is dan het voordeel’

Eric Pladdet

Kees Torn BroersCoen Verhelst
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goed beheer alles onder controle heeft, alweer 
geconfronteerd wordt met nieuwe aanbestedin-
gen. In theorie kan dat zelfs betekenen dat hij aan 
het werk is geweest voor de concurrent, als die de 
volgende aanbesteding wint. Vels: ‘Dat zou veel 
bedrijfsmatiger moeten, met lange contracten met 

om de paar jaar wat ijkmomenten. Dat politiek-
afhankelijke maakt het erg duur.’

Lowi Wagenaar (Weedheater Benelux): ‘De beslis-
sing ligt in veel gevallen bij de wethouder, maar 
die heeft vaak geen verstand van de praktijk.’

Coen Verhelst, eigenaar en algemeen directeur 
van het bedrijf Meclean, verkocht begin dit jaar 
het merk Aqualutions aan Mantis/ULV. Dit was 
een strategische stap, zegt Verhelst. ‘De groei van 
Meclean als fabrikant van reinigingsmachines 
maakte het nodig een keuze te maken, en ook voor 
Mantis was dit een logische stap.’ Meclean is bezig 
met de ontwikkeling van combinatiemachines, die 
meerdere vormen van onderhoud in een stedelijke 
omgeving kunnen uitvoeren: onkruidbestrijding 
en tegelijkertijd ook zaken als het verwijderen van 
kauwgom, geuren, graffiti en verkiezingsposters. 
‘Het bundelen van meerdere onderhoudstaken in 
één machine maakt machines en mensen rendabe-
ler’, aldus Verhelst.

Spuiten
Robin Castelijn (Krinkels) en André de Ruijter 
(Boogaart Almere) maken van de gelegenheid 
gebruik om het hele niet-chemische beheer ter 
discussie te stellen. De Ruijter: ‘Het is misschien 
vloeken in de kerk, maar ik geloof dat gericht op 
een plantje spuiten uiteindelijk een beter resul-
taat geeft dan niet-chemisch, ook qua milieu en 
uitstoot.’ Castelijn pleit voor een gedegen onder-

zoek, waarin de schadelijkheid van spuiten wordt 
afgezet tegenover die van de niet-chemische 
methodes.

Lowi Wagenaar: ‘Als je kijkt naar lpg- en diesel-
motoren die staan te ronken bij niet-thermische 
onkruidbestrijding, dan moet er nog wat gebeuren 
de komende vijf jaar om dat weg te nemen.’ Bij 
Weedheater Benelux zijn ze momenteel al alterna-
tieven op dit gebied aan het testen.

Gerard Vels

Theo van Eijden
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Het verschijnsel invasieve exoten is niet nieuw. Verre van dat. Maar tot voor kort konden overheden ziende blind en horende doof blijven ten aanzien 

van de bestrijding van deze onkruiden. Regelgeving uit Brussel zorgt dat dit niet langer meer mogelijk is. Heetwater-onkruidmachinefabrikant  

Heatweed heeft nu een nieuwe methode ontwikkeld waarmee je handen en voeten kunt geven aan de bestrijding van deze probleemonkruiden.  

Drie aannemers gaan actief met de nieuwe methode aan de slag: Weed Free Services uit Kollum, Wolterinck uit Beltrum en Van de Haar uit Wekerom.

Auteur: Hein van Iersel 

Invasieven aanpakken, 
maar ook rapporteren en  
inspecteren in het hetzelfde 
systeem 
Heatweed introduceert programma voor terugdringing invasieve soorten

De Europese regelgeving waar het om gaat, is 
EU-verordening 1143. Hiermee wil de Europese 
Commissie laten zien dat er steeds meer invasieve 
soorten oprukken in de Europese Unie. De verorde-
ning verplicht eigenaren van terreinen om binnen 

18 maanden actie te ondernemen wanneer op 
hun terrein een invasieve soort is geconstateerd. 
Heatweed heeft nu een oplossing geïntroduceerd 
waarmee niet alleen de bestrijding van deze 
invasieve soorten wordt geregeld, maar ook de 

inspectie en de verantwoording. Terreineigenaren 
kunnen met de ISRP-methode laten zien dat zij vol-
doende hebben gedaan om invasieve onkruiden 
het hoofd te bieden. De belangrijkste soorten zijn 
hierbij grote berenkauw (Heracleum mantegaz-
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zianum), Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) 
en reuzenbalsemien of springbalsemien (Impatiens 
glandulifera).

De eigenaren van Heatweed, Johan Rud en 
Cecilie Ruud, experimenteren al meer dan twintig 
jaar met verschillende methoden om invasieve 
soorten te bestrijden. Op onderzoeksterreinen in 
Polen, Noorwegen, Zweden, Denemarken en het 
Verenigd Koninkrijk hebben ze over langere  
perioden gegevens verzameld over de beste aan-
pak om invasieve onkruiden te bestrijden. Veel van 
deze onderzoeken werden uitgevoerd in samen-
werking met universiteiten in de regio’s waar de 
proeven werden uitgevoerd. 
De afgelopen drie jaar is er, in samenwerking met 
de universiteit van Oslo, een promotieonderzoek 
uitgevoerd naar verschillende invasieve onkruiden. 
In dit onderzoek, dat gebaseerd is op de uitkom-
sten van eerder verzamelde gegevens, worden ver-
schillende methoden met elkaar vergeleken. Uit dit 
promotieonderzoek blijkt dat de methode die Rud 

en Ruud ontwikkeld hebben goed scoort. De defi-
nitieve studie zal dit najaar worden gepubliceerd.
Ongeveer een jaar geleden ging Huub Hiddema 
voor de Heatweed Company werken, na een aantal 
jaren bij Wave Weed Control te hebben gewerkt. 
Hiddema heeft ruim twintig jaar ervaring op het 
gebied van onkruidbeheersing, waarvan meer dan 
vijftien jaar zonder de inzet van chemie. Een van de 
eerste projecten waaraan Hiddema begon te wer-
ken, is het project dat nu bekendstaat als ISRP ofte-
wel invasive species reduction programme. Hiddema: 
‘Ik wilde graag voor een bedrijf werken dat diep 
wilde gaan. Eigenlijk heb ik samen met Heatweed-
eigenaar Johan Rud de wetenschappelijke kennis 
vertaald naar een praktische, betrouwbare metho-
de voor meer dan twaalf invasieve soorten.’ 

Training
Een van de eerste zaken die Heatweed deed, was 
het opstellen van trainingsprogramma’s waarmee 
mensen konden leren werken met het ISRP-
systeem. ‘De onderzoeken hebben ons geleerd 
dat een specifieke aanpak van de verschillende 
soorten in de verschillende fases van de plant de 
enige weg naar succes is. Dat betekent niet dat we 
betere uitkomsten krijgen als we er meer energie 
in steken. Soms juist het tegenovergestelde. Een 
succesvolle bestrijding hangt af van een goede 
balans tussen klimaatzone, seizoenseffecten en 
de groeifase van de te bestrijden soorten. Al deze 
elementen maken de beheersing van invasieve 
soorten tot een echt vak.’ 
Een tweede succesfactor is volgens Hiddema en 
Ruud het constant op de juiste temperatuur  

houden van de machines, met een marge van  
+/- 0,2 graden Celsius. Dit zou een van de meest 
kritische randvoorwaarden zijn voor succes en voor 
de zuinigste aanpak. Met dit doel heeft Heatweed 
een zeer nauwkeurig temperatuurmeetsysteem 
ingebouwd in zijn machines.  

Al deze zaken worden gestuurd vanuit een web-
based ISRP-systeem. Het systeem vertelt eigenlijk 
wat je moet doen om de plant zo succesvol en zo 
zuinig mogelijk te bestrijden. Het aantal fouten 
wordt daarmee tot een minimum beperkt.
Hiddema: ‘Natuurlijk is de machine belangrijk en 
natuurlijk vinden wij onze machine de beste om 
de klus te klaren, maar het systeem en de weten-
schappelijke kennis achter de bestrijding zijn 
eigenlijk veel belangrijker.’ Daarom is Heatweed 
twee jaar geleden al gestopt met het verkopen 
van zijn speciale lansen voor invasieve soorten. 
Klanten die beschikken over de ISRP-software en 
een speciale training hebben gevolgd, ontvangen 
het passende lanspakket gratis na het volgen van 
de juiste training.

Hoe werkt het?
Hiddema legt uit hoe het systeem werkt en wil 
daarmee benadrukken dat ISRP meer is dan alleen 
de bestrijding. De methode start wanneer een 
getrainde inspecteur de invasieve plant in het 
veld identificeert met de app op een tablet of 
een smartphone. Het systeem leidt de inspecteur 
door alle relevante vragen, zoals locatie, soort, 

Al deze elementen maken 

de beheersing van invasieve 

soorten tot een echt vak

‘Ik wilde graag voor een 

bedrijf werken dat 

diep wilde gaan’

Huub HiddemaJohan Rud
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oppervlak en groeistadium van de plant. Het is 
mogelijk om deze gegevens later op kantoor te 
finetunen. Op dat moment zet het systeem een 
pakket maatregelen klaar voor deze specifieke 
soort en het stadium waarin de plant verkeert. Dit 
is realtime te zien in het systeem. ISRP genereert 
een precieze weekplanning voor elke plant. Daarin 
is onder andere te zien welke lans gebruikt moet 
worden voor het beste resultaat. De hoeveelheid 

heet water en de juiste temperatuur zijn daarbij 
van groot belang.

De software laat de status van de behandeling zien 
met een gekleurd icoon op de kaart. De kleur geeft 
de status van de behandeling aan in een direct 
overzicht. Regelmatige behandeling van de soort 
is zeer belangrijk; daarom stuurt de software een 
e-mail als een behandeling wordt vergeten. 

Rapport 
Degene die de machine bedient, maakt vóór en 
na de behandeling een foto. Deze foto’s worden 
gebruikt voor het automatisch genereren van een 
rapport. Elke gebruiker krijgt zijn eigen machtigin-
gen en niveau in de software, zodat hij toegang 
heeft tot de zaken die hij nodig heeft om zijn werk 
goed te kunnen doen.

ISRP is ontwikkeld voor zowel opdrachtgevers als 
aannemers. Alle meest voorkomende invasieve 
soorten zijn opgenomen in ISRP. Heatweed heeft 
de afgelopen twintig jaar ook onderzoek gedaan 
naar een aantal invasieve waterplanten. 
ISRP is volgens Hiddema het economische ant-
woord op de buitensporige kosten die gepaard 
gaan met het uitgraven en afdekken van planten 
en dergelijke. Hoewel men met ISRP sommige 
invasieve onkruiden al in het eerste jaar kan over-
winnen, is een driejarige behandeling gebruikelijk. 
Sommige planten moeten langer dan drie jaar 
worden behandeld, maar zijn beter in bedwang te 
houden.
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Nederland loopt waarschijnlijk niet voorop als het gaat om het bestrijden van invasieve exoten. Pas het afgelopen jaar lijken beheerders wat alerter 

en worden de handen uit de mouwen gestoken. Voor de bestrijding van invasieve exoten zijn er met chemie nog steeds mogelijkheden. ‘Niet doen’, is 

daarover de mening van Harry Kloosterman van Weed Free Services. ‘Dat moet je niet willen ten opzichte van de burger, en met het ISRP-programma is 

het vooral ook niet nodig.’ 

Auteur: Hein van Iersel 

Invasieven bestrijden met 
chemie moet je niet willen 
en het hoeft ook niet
Harry Kloosterman heeft al drie jaar ervaring met het 
ISRP-programma van Heatweed

Het feit dat Nederlandse beheerders pas de afge-
lopen jaren voorzichtig beginnen met de bestrij-
ding van invasieve exoten, heeft alles te maken 
met de EU-richtlijn Invasieve exoten. Het Europees 
Parlement heeft in 2014 een richtlijn aangenomen 
die moet voorkomen dat invasieve soorten die 
op de een of andere manier Nederland zijn bin-

nengekomen, zich vermeerderen, zich verspreiden 
en economische en ecologische schade kunnen 
aanrichten. Pas nadat de richtlijn was aangeno-
men, werd vastgesteld welke soorten op deze lijst 
kwamen te staan en zijn beheerders verplicht actie 
te ondernemen om deze te bestrijden. De belang-
rijkste soorten in de openbare ruimte zijn Japanse 

duizendknoop of Fallopia en een aantal andere 
leden uit deze familie, en een paar soorten van de 
grote berenklauw (Heracleum).  
 
Invasieve exoten hebben zich de laatste jaren 
op veel plekken explosief ontwikkeld en vormen 
daarmee een sterk groeiend probleem. Harry 
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Kloosterman van het Friese bedrijf Weed Free 
Services is een van de eerste bedrijven die zich met 
de bestrijding van invasieve exoten bezighoudt 
en maakt hiervoor sinds drie jaar gebruik van het 
ISRP-programma van het Noorse bedrijf Heatweed, 
dat recent Wave Weed Control heeft overgenomen. 
Dit programma maakt gebruik van de heetwater-
technologie van Heatweed.  

Kloosterman: ‘Voor die tijd probeerden wij al 
het een en ander uit, maar toen ik hoorde dat 
Heatweed bezig was met het opzetten van een 
wetenschappelijk onderbouwd programma, heb ik 
dat geadopteerd, hoewel het zich op dat moment 
nog in de pilotfase bevond.’ Inmiddels is de pilot-
fase achter de rug en heeft Heatweed de methode 
internationaal geïntroduceerd. Weed Free Services 
is de eerste aannemer in Nederland die volgens 
deze methode werkt.  

Kloosterman: ‘Al onze medewerkers zijn gecertifi-
ceerd voor de nieuwe methode; eigenlijk hebben 
ze een nieuw beroep: weed technician. Over een 
paar weken gaan we met al onze mensen naar 
Noorwegen voor verdere cursussen.’ 

Kloosterman: ‘De essentie van het ISRP-programma 
(invasive species reduction programme) is dat het 
jou feitelijk exact vertelt wat je moet doen om een 
invasieve exoot te bestrijden, en dat je daarnaast 
de beheerder ontzorgt bij het registreren en moni-
toren van de bestrijding. Bestrijding van invasieve 
soorten is voor terreinbeheerders een relatief nieu-
we activiteit, waarover nog weinig kennis is. Met 
het ISRP-programma bundel je de inventarisatie, 
de bestrijding en de evaluatie van het programma.’
De directeur van Weed Free Services benadrukt 
het wetenschappelijke karakter van de aanpak: 
‘Met ISRP kun je aantonen dat je voldoet aan de 
EU-verordening. Verder vult het systeem zichzelf 
automatisch met alle gegevens uit het verleden 
en is het in staat om rapporten te maken, zodat je 
kunt aantonen dat je aan je verplichtingen hebt 
voldaan.’ 

Kloosterman: ‘Wij beginnen altijd met een gron-
dige inspectie van een bepaald terrein. We kijken 
dan hoe groot het areaal is van de besmetting 
en in welk stadium de planten zich bevinden. Wij 
hanteren daarbij vier stadia. Het eerste is het zoge-
naamde ‘neuzenstadium’. In het tweede stadium 
heeft de plant drie, vier of vijf bladeren. In stadium 
drie en stadium vier is de plant respectievelijk 40 
tot 50 centimeter groot of volwassen. Dat wordt 
allemaal ingevoerd in de ISRP-software, inclusief 
foto’s van de situatie. De software zegt dan precies 

wat je moet doen, bijvoorbeeld 16 liter water in 
vier minuten. Natuurlijk kun je gewoon net zo 
lang met de heetwaterlans aan de slag gaan tot 
dat alles volledig is weggekookt, maar dan verspil 
je enorm veel energie, tijd en geld en wordt de 
bestrijding onbetaalbaar. Deze methode bepaalt 
voor jou de makkelijkste en meest efficiënte 
bestrijdingswijze.’ 

Inmiddels is de pilotfase 

achter de rug en heeft 

Heatweed de methode  

internationaal  

geïntroduceerd 

Invasieve exoten hebben 

zich de laatste jaren op veel 

plekken explosief ontwikkeld 

en vormen daarmee  

een sterk groeiend  

probleem

Westduin park oktober 2016 15 min na behandeling. Westduinpark 2 weken nabehandeling 2016
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Maaien
De ISRP-aanpak werkt in principe alleen met heet 
water. Om volwassen berenklauw te bestrijden, 
wordt dat gecombineerd met afmaaien. De vol-
wassen plant wordt afgemaaid op ongeveer 30 
centimeter en daarnaast wordt de stengel met 
heet water geïnjecteerd. Dat zou voldoende zijn 
om te zorgen dat de plant niet meer uitloopt op 
nieuwe zijtakken. Een specifiek probleem van 
berenklauw is de productie van enorme hoeveel-

heden zaad, die tot twaalf jaar kiemkrachtig blij-
ven. Kloosterman: ‘Ook als je een terrein hebt vrij-
gemaakt van berenklauw, kan er door verstoring 
van de grond dus zaad ontkiemen. Je moet zo’n 
terrein dus langere tijd onder controle houden.’ In 
één jaar zou het volgens Kloosterman mogelijk zijn 
om een populatie berenklauw met dertig procent 
te doen afnemen. Voor Fallopia zou dat vijfentwin-
tig procent zijn. 

Reuzenberenklauw na behandeling Reuzenberenklauw na twee dagen
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V O O R  D E A L E R A D R E S S E N :  Z I E   W W W . T O P G R E E N . O R G

• Snellere opkomst
• Minder onkruiden
• Mooi groen gazon

TopGazon
Speciaal voor hoveniers: Inzaai-/doorzaaimengsel met 
stikstof coating voor snel herstel van kale plekken.
Speciaal voor hoveniers: Inzaai-/doorzaaimengsel met 
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Onkruidbeheer is de laatste jaren heel veel 

duurzamer geworden. Toch lopen de meeste 

onkruidmachines nog steeds op diesel. Daar is 

niets mis mee, natuurlijk, maar het is wel  

verfrissend dat er ook voorzichtig geëxpe-

rimenteerd wordt met accumachines. Een 

treffend voorbeeld daarvan is de Green Weed 

Buster. Volgens de redactie is dit de eerste 

onkruidborstel die volledig elektrisch wordt 

aangedreven.

Auteur: Hein van Iersel 

Kuijpers Machine Techniek 
komt met eerste elektrische 
onkruidborstel
Met de borstelmachine kan ongeveer vijf en een half uur gewerkt worden

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 worden als 
er gebruik wordt gemaakt van een goedkope  
loodaccu. 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 aan-
gepast, en hetzelfde geldt voor de draairichting. 
Een prijs is nog niet bekend. 
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www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6745

onkruid
reiniging
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Leverancier/producent: Heatweed
Type machine: Sensor 400/34
Gewicht: afhankelijk van werktuigendrager
Werking: Selectief onkruid 
bestrijden met 100% heet water
Capaciteit: 400 hectare per jaar
Werkbreedte / lans: 1200mm / 
1600mm + haspel 15 meter slang
Voortbeweging: werktuigendrager

Leverancier/producent: Heatweed
Type machine: XL 120/34
Gewicht: afhankelijk van werktuigendrager
Werking: onkruidbestrijden met 100% heet 
water
Capaciteit: 120 hectare per jaar
Werkbreedte / lans: 1400mm + haspel 15 
meter slang
Voortbeweging: werktuigendrager

HeaTweeD SeNSoR 400/34 HeaTweeD XL 120/34

Hij klopt, hij veegt en zuigt
overzicht onkruidmachines

Mijn oma had vroeger en stofzuiger die alles kon: kloppen, vegen en zuigen. Voor modern onkruidbeheer is één machine al lang niet meer voldoende. 

Daar is een geïntegreerd beheer en dus een uitgebalanceerde afstemming van verschillende technieken en machines een must. Wat is er allemaal te 

koop in Nederland op gebied van onkruidbeheer?
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Leverancier/producent: Heatweed
Type machine: High 75/30
Gewicht: 585 kg
Werking: onkruidbestrijding met 100% 
heet water reinigingsfunctie met heet en 
koud water
Capaciteit: 75 hectare per jaar
Werkbreedte / lans: tot 60 mtr. Slang *, 
lansbr. 20cm, 40cm, 80cm
Voortbeweging: (electr.)  pick up of trailer

Leverancier/producent: Heatweed
Type machine: Heatweed Mini 14/6
Gewicht: 110 kg
Werking: onkruidbestrijding met 100% 
heet water reinigingsfunctie met heet en 
koud water
Capaciteit: 14 hectare per jaar
Werkbreedte / lans: tot 45 mtr. Slang *, 
lansbr. 12cm, 16cm, 20cm
Voortbeweging: (electr.)  pick up of trailer

Leverancier/producent: JeanHeybroek / 
Lai-MU
Type machine: LM 286  
Gewicht: 1170 kg
Werking: Werktuigen drager met onkruid-
borstel
Capaciteit: tot 10.000 meter/uur 
Werkbreedte / lans: afhankelijk van ge-
bruikte borstel max. 300 cm.
Verbruik: gemiddelt verbruik 3,5  liter die-
sel/uur  
Voortbeweging: volledig traploos 
hydraulisch
Investering / kostprijs / m2: vanaf  
€ 60.000,-
Catalogusprijs:  kostprijs per m² afhankelijk

Leverancier/producent: Heatweed
Type machine: Mid 22/8
Gewicht: 310 kg
Werking: onkruidbestrijding met 100% 
heet water reinigingsfunctie met heet en 
koud water
Capaciteit: 22 hectare per jaar
Werkbreedte / lans: tot 45 mtr. Slang *, 
lansbr. 12cm, 16cm, 20cm
Voortbeweging: (electr.)  pick up of trailer

Leverancier/producent: Ariens/ Helthuis 
Tuin en Parkmachines BV
Type machine: Ariens Pro370 
onkruidborstelmachine
Gewicht: 35 kg 
Werkbreedte / lans: 37 cm. 
Verbruik: Benzine
Investering / kostprijs / m2: € 0.02
Catalogusprijs: € 1,152.90

Leverancier/producent: Jean Heybroek / 
Hoaf  LM Trac
Type machine: Weedsteam 100  / LM trac
Gewicht: 325 kg / 380 kg  + 1170 kg
Werking: machine, hete lucht, infrarood 
straling en stoom
Capaciteit: tot 4000 m² per uur.
Werkbreedte / lans: 100 cm
Verbruik: 60 liter gas, 9 liter diesel en 200 
liter water per dag
Voortbeweging: volledig traploos 
hydraulisch
Investering / kostprijs / m2: 
vanaf € 95.000,-
Catalogusprijs: kostprijs ± € 0,03 per m² 

HeaTweeD HIGH 75/30

HeaTweeD MINI 14/6

HeybRoeK LM TRac 286

HeaTweeD MID 22/8

aRIeNS PRo370 oNKRuIDboRSTeLMacHINe

weeDSTeaM 100  / LM TRac

Leverancier/producent: Lankhaar Techniek 
Infra weeder
Type machine: Lady
Gewicht: 1,7 kilo
Werking: infrarood
Werkbreedte / lans: 85 x 170 mm
Verbruik: 125g/h
Voortbeweging: handmatig
Catalogusprijs: 189 ex BTW

Leverancier/producent: Lankhaar Techniek 
Infra weeder
Type machine: Junior Butaan
Gewicht: 5 kilo
Werking: infrarood
Capaciteit: 100 m2 uur
Werkbreedte / lans: 200 x 300 mm
Verbruik: 505 g/h
Voortbeweging: handmatig
Catalogusprijs: 870 ex BTW

LaNKHaaR TecHNIeK LaDy LaNKHaaR TecHNIeK JuNIoR buTaaN

onkruid
reiniging
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Leverancier/producent: Mantis ULV GmbH
Type machine: Stille en schone heetwater 
onkruidbestrijder
Gewicht: 900 kg
Werking: Met heet water op lage druk 
onkruid doden
Capaciteit: 30 L per minuut warm en koud
Werkbreedte / lans: Werkbreedte tot 130 
cm + broes + hogedruklans
Verbruik: 18 liter LPG per uur
Voortbeweging: opbouw op aanhanger of 
machinedrager
Catalogusprijs: vanaf € 39998,-

Leverancier/producent: Lankhaar Tech-
niek Infra weeder
Type machine: Eco Propaan
Gewicht: 6 kilo
Werking: infrarood
Capaciteit: 140 m2 uur
Werkbreedte / lans: 200 x 300 mm
Verbruik: 505 g/h
Voortbeweging: handmatig
Catalogusprijs: 1135 ex BTW

Leverancier/producent: Lankhaar 
Techniek Infra weeder
Type machine: B18-1020
Gewicht: 475 kilo
Werking: infrarood
Capaciteit: 1000 m2 uur
Werkbreedte / lans: 1020 x 600 mm
Verbruik: 3500 g/h
Voortbeweging: zero turn rijsnelheid 
traploos regelen
Catalogusprijs: 19600 ex BTW

Leverancier/producent: Mantis ULV 
GmbH
Type machine: robuste heetwater 
onkruidbestrijdingsmachine
Gewicht: 180 kg
Werking: Met heet water op lage druk 
onkruid doden 
Capaciteit: 9 liter per minuut warm en 
koud
Werkbreedte / lans: Werkbreedte tot 50 
cm + broes + hogedruklans
Verbruik: 6 liter diesel per uur
Voortbeweging: Handmatig
Catalogusprijs: vanaf € 4998,-

Leverancier/producent: Mantis ULV GmbH
Type machine: Heetwater onkruidbestrijder
Gewicht: 850 kg
Werking: Met heet water op lage druk 
onkruid doden
Capaciteit: 15 L per minuur warm en koud
Werkbreedte / lans: Werkbreedte tot 70 cm 
+ broes + hogedruklans
Verbruik: 6 liter diesel per uur
Voortbeweging: opbouw op aanhanger of 
machinedrager
Catalogusprijs: vanaf € 18998,-

Leverancier/producent: Lankhaar Techniek 
Infra weeder
Type machine: Master 510R
Gewicht: 58 kilo
Werking: infrarood
Capaciteit: 500 m2 uur
Werkbreedte / lans: 510 x 600 mm
Verbruik: 1750 g/h
Voortbeweging: aangedreven rijsnelheid 
traploos regelen
Catalogusprijs: 5045 ex BTW

Leverancier/producent: Mantis ULV GmbH
Type machine: Compacte heetwater 
onkruidbestrijdingsmachine 
Gewicht: 98kg
Werking: Met heet water op lage druk 
onkruid doden 
Capaciteit: 8 liter per minuut warm en koud
Werkbreedte / lans: Werkbreedte tot 50 cm 
+ broes + hogedruklans
Verbruik: 5 liter diesel per uur
Voortbeweging: Handmatig of op 
aanhanger geplaatst met watervat
Catalogusprijs: vanaf € 3498,-

Leverancier/producent: Mantis ULV GmbH
Type machine: Stille en Schone heetwater 
onkruidbestrijder
Gewicht: 600 kg
Werking: Met heet water op lage druk 
onkruid doden 
Capaciteit: 15 liter per minuut warm en 
koud
Werkbreedte / lans: Werkbreedte tot 70 cm 
+ broes + hogedruklans
Verbruik: 9 liter LPG per uur
Voortbeweging: opbouw op aanhanger of 
machinedrager
Catalogusprijs: vanaf € 23998,-

bIoMaNT wS-II baTTeRIJ-LPG

LaNKHaaR TecHNIeK eco PRoPaaN

LaNKHaaR TecHNIeK MaSTeR b18-1020

bIoMaNT wS-coMPacT

bIoMaNT wS-I baTTeRIJ-DIeSeL

LaNKHaaR TecHNIeK MaSTeR 510R

bIoMaNT wS-MINI

bIoMaNT wS-I baTTeRIJ-LPG
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Leverancier/producent: Marcel Van Dyck 
Belgium NV
Type machine: Compacte werktuigdrager 
met veegborstel
Gewicht: vanaf 1000 kg
Werking: Mechanische onkruidverwijdering
Capaciteit: afhankleijk van de hoeveelheid 
vuil
Werkbreedte / lans: 120 cm
Verbruik: circa 3 liter/h
Voortbeweging: Dieselmotor
Catalogusprijs: vanaf € 28700

Leverancier/producent: Marcel Van Dyck 
Belgium NV
Type machine: Elektrische afvalzuiger voor 
stedelijk afval
Gewicht: 330
Werking: Elektrische vacuum zuiger
Capaciteit: >10 u
Werkbreedte / lans: 3,5 m lengte
Voortbeweging: Elektrisch
Catalogusprijs: € 15187

Leverancier/producent: Marcel Van Dyck 
Belgium NV
Type machine: Onkruidborstel
Gewicht: 55 kg
Werking: Mechanische onkruidverwijdering
Capaciteit: afhankelijk van de graad vervui-
ling
Werkbreedte / lans: 66cm
Verbruik: circa 1 liter /hr
Voortbeweging: Duwmodel
Catalogusprijs: vanaf € 995

Leverancier/producent: Marcel Van Dyck 
Belgium NV
Type machine: Compacte werktuigdrager 
met onkruidborstel
Gewicht: Vanaf 1000 kg
Werking: Mechanische onkruidverwijdering
Werkbreedte / lans: diameter OKB  circa 
75 cm
Verbruik: circa 3 liter/h
Voortbeweging: Dieselmotor
Catalogusprijs: vanaf € 32125

Leverancier/producent: Marcel Van Dyck 
Belgium NV
Type machine: Compacte zuigwagen
Gewicht: 2500 kg
Werking: Vacuum zuigwagen
Capaciteit: 1,3 m³
Werkbreedte / lans: 66cm
Verbruik: 4 à 5 liter/h
Voortbeweging: hydrostatisch
Catalogusprijs: prijs op aanvraag

Leverancier/producent: Marcel Van Dyck 
Belgium NV
Type machine: Werktuigdrager met 
onkruidborstel en kantensnijder
Gewicht: 2200 kg
Werking: Mechanische 
onkruidverwijdering  
Capaciteit: afhankelijk van de graad vervuiling
Werkbreedte / lans: 90 cm
Verbruik: 4 à 5 liter/h
Voortbeweging: hydrostatisch
Catalogusprijs: prijs op aanvraag

FoRT MPM MeT VeeGboRSTeL

TSM aRIa

KweRN GReeNbuSTeR PRo III

FoRT MPM MeT oNKRuIDboRSTeL

MuLTIHoG cITyVac

MuLTIHoG cX55 + becKX oNKRuIDboRSTeL

Leverancier/producent: Oeliatec by Ramm 
Type machine: heetwater 
onkruidbestrijdingsmachine 
Werking: Geheel elektrisch aangedreven 
voertuig
Capaciteit: 50 km
Werkbreedte / lans: 80 cm met 40 cm 
side-shift 
Verbruik: 4-10 liter / minuut
Voortbeweging: elektrisch
Catalogusprijs: Prijs op aanvraag

Leverancier/producent: Stierman 
de Leeuw
Type machine: Onkruidborstel
Gewicht: 35 kg
Werkbreedte / lans: 30 cm 
Voortbeweging: handmatig

oeLIaTec by RaMM MoLLeN aS 30 weeDHeX 140

onkruid
reiniging
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Leverancier/producent: Stierman de 
Leeuw
Type machine: Onkruidborstel
Gewicht: 70 kg
Werkbreedte / lans: 50 cm
Voortbeweging: handmatig

Leverancier/producent: Wim van Breda BV
Type machine: HOAF ThermHIT 100M voor 
quad opbouw
Gewicht: 50 kg (excl. gasvoorziening)
Werking: infrarode stralingswarmte met 
warme lucht
Capaciteit: 5000 m2 bij 5 km/uur
Werkbreedte / lans: 100 cm
Verbruik: 8 kg per uur
Voortbeweging: Afhankelijk van type quad
Catalogusprijs: € 4.950

Leverancier/producent: Becx Machines
Type machine: OBKS90-45
Gewicht: 260 kg
Werking: Volledig hydraulisch
Voortbeweging: aan werktuigendrager
Catalogusprijs: €12.900

Leverancier/producent: Wim van Breda BV
Type machine: Kersten K1500 + HOAF 
ThermHIT 75M
Gewicht: 100 kg + 40 kg (excl. 
gasvoorziening)
Werking: Eenassige werktuigdrager (6,5 pk)
Capaciteit: 1875 m2 bij 2,5 km/uur
Werkbreedte / lans: 75 cm
Verbruik: 6 kg per uur
Voortbeweging: Traploos hydraulisch
Catalogusprijs: € 8.015

Leverancier/producent: Wim van Breda BV
Type machine: Kersten Weedo
Gewicht: 83 kg
Werking: Compacte eenassige 
onkruidborstel (5,5 PK)
Werkbreedte / lans: ca. 50 cm
Voortbeweging: handmatig
Catalogusprijs: € 3.350

Leverancier/producent: Becx Machines
Type machine: OBKS50-35
Gewicht: 170 kg
Werking: Mechanish /  hydraulisch
Voortbeweging: Aan wiellader of 
werktuigendrager
Catalogusprijs: € 6.950

aS MoToR aS 50

QuaD MeT HoaF THeRMHIT 100M

becX obKS90-45

KeRSTeN K1500 MeT HoaF THeRMHIT 75M

KeRSTeN weeDo

becX obKS50-35

Leverancier/producent: Becx Machines
Type machine: OB90M
Gewicht: 152 kg
Werking: Mechanish verstelbaar /  hydrauli-
sche borstel
 Voortbeweging: Aan wiellader
Catalogusprijs: € 2.950

Leverancier/producent: Empas
Type machine: MCE
Gewicht: ± 180 kg tot 210 kg
Werking: Heetwatertechniek
Capaciteit: 9 liter per minuut
Werkbreedte / lans: 400 mm
Verbruik: Diesel: 6 liter per uur
Voortbeweging: Handgetrokken
Catalogusprijs: Vanaf € 5.475

becX ob90M eMPaS Mce
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Leverancier/producent: Empas
Type machine: MCB
Gewicht: ± 435 kg tot 535 kg
Werking: Heetwatertechniek
Capaciteit: 12 liter per minuut
Werkbreedte / lans: 500 mm
Verbruik: Diesel: 8 liter per uur
Voortbeweging: Aanhangwagen of pick-up
Catalogusprijs: Vanaf € 14.250

Leverancier/producent: Empas
Type machine: MCB-E
Gewicht: ± 450 kg
Werking: Heetwatertechniek
Capaciteit: 12 liter per minuut
Werkbreedte / lans: 500 mm
Voortbeweging: In combinatie met 
E-voertuig
Catalogusprijs: Vanaf € 22.000

Leverancier/producent: MVT
Type machine: MVT 390
Gewicht: 42 kg
Werking: Compacte onkruidborstelmachine
Duw uitvoering met benzinemotor
Capaciteit: afhankelijke van 
ondergrond en vegetatiehoogte
Werkbreedte / lans: 39 cm werkbreedte
Verbruik: afhankelijke van vegetatiehoogte
Voortbeweging: Duw uitvoering
Catalogusprijs: € 1.550

Leverancier/producent: Empas
Type machine: MCB-TWIN
Gewicht: ± 1150 kg tot 1250 kg
Werking: Heetwatertechniek
Capaciteit: 2x 12 liter per minuut of 1x 24 
liter per minuut
Werkbreedte / lans: 500 mm of 800 mm 
Verbruik: Diesel: 11,5 liter per uur
Voortbeweging: Aanhangwagen of pick-up
Catalogusprijs: Vanaf € 37.500

Leverancier/producent: Empas
Type machine: MCP
Gewicht: ± 630 kg
Werking: Heetwatertechniek
Capaciteit: 24 liter per minuut of 32 liter 
per minuut
Werkbreedte / lans: 500 mm of 800 mm
Verbruik: Diesel: 14 liter per uur
Voortbeweging: Werktuigdrager
Catalogusprijs: Vanaf € 52.500

Leverancier/producent: Cramer
Type machine: LS5000ESW
Gewicht: 170 kg
Werking: Zelfrijdende zuigmachine met 
vuilopvang 36 V tractie-accu aandrijving
Capaciteit: 80 cm werkbreedte  
0 - 4,8 km/uur
Werkbreedte / lans: 80 cm werkbreedte
Verbruik: 0% brandstof
Voortbeweging: Elektrische motor 
36V - 3 kW
Catalogusprijs: € 4.194

eMPaS Mcb

eMPaS Mcb-e

MVT 390

eMPaS Mcb-TwIN

eMPaS McP

cRaMeR LS5000eSw

Leverancier/producent: Hako BV
Type machine: Hako Citymaster 600 en 
1600
Gewicht: Maximaal 2.200 kg / 3.500 kg
Werking: Compacte professionele veeg-
zuigmachine
Capaciteit: Inhoud vuilcontainer 
600 liter / 1.350 liter
Werkbreedte / lans: Maximale veegbreedte 
1.850 mm / 2.350 mm
Verbruik: Voortbeweging Hydrostatisch
Catalogusprijs: Op aanvraag

Leverancier/producent: Hako BV
Type machine: Hako Citymaster 600 en 
1600
Gewicht: Maximaal 2.200 kg / 3.500 kg
Werking: Onkruidborstelen, tevens 
mogelijk in combinatie
Capaciteit: Diameter borstelplaat 425 mm 
/ 700 mm
Werkbreedte / lans: Zwenkbereik 1.100 
mm / 2.200 mm
Voortbeweging: Hydrostatisch
Catalogusprijs: Op aanvraag

HaKo cITyMaSTeR 600 HaKo cITyMaSTeR 1600

onkruid
reiniging
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Leverancier/producent: HOAF Infrared 
Technology
Type machine: HOAF WeedAir 100
Gewicht: 170 kg
Werking: Hete lucht
Capaciteit: 1800 m2 bij 1,8 km/u
Werkbreedte / lans: 100 cm
Verbruik: Ca. 4 kg/u bij 700°C
Voortbeweging: Werktuigdrager
Catalogusprijs: € 17.500

Leverancier/producent: HOAF Infrared 
Technology
Type machine: RipaGreen
Gewicht: 2,1 kg
Werking: Brander
Capaciteit: 500 m2 bij 2 km/u
Werkbreedte / lans: 75 cm
Verbruik: 2,9 - 5,5 kg/u
Voortbeweging: Handmatig
Catalogusprijs: € 1.900

Leverancier/producent: Meclean 
Professional Cleaning Machines
Type machine: Warm-water 
hogedrukreiniger
Gewicht: 98 kg
Capaciteit: Hogedruk 120 bar / 8 ltr/min 
Onkruid: 1500 m2 p/uur
Werkbreedte / lans: 50 cm (spuitbalk op 
wielen)
Voortbeweging: handmatig
Catalogusprijs: € 3398,-

Leverancier/producent: HOAF Infrared 
Technology
Type machine: HOAF thermHIT 75
Gewicht: 40 kg
Werking: Brander i.c.m. infrarood en 
luchtturbulentie
Capaciteit: 1500 m2 bij 2 km/u
Werkbreedte / lans: 75 cm
Verbruik: Ca. 6 kg
Voortbeweging: Handmatig
Catalogusprijs: € 2,870.00

Leverancier/producent: Kuijpers Machine 
Techniek
Type machine: GWB E500
Gewicht: 100 kg 
Werking: Elektrische borstel aandrijving
Capaciteit: Afhankelijk van onkruiddruk 
Werkbreedte / lans: Borsteldiameter 500mm
Verbruik: €0,35 / acculading, 4 tot 8 uur 
actieradius
Voortbeweging: Handmatig
Investering / kostprijs / m2: Kosten-en 
milieubesparend t.o.v. brandstofmotor
Catalogusprijs: Vanaf €5950,- 

Leverancier/producent: Stierman de 
Leeuw / NIMOS
Type machine: MUG-II 
Onkruidborstelmachine
Gewicht: 82 kg
Werking: Borstelen dmv mechanische 
aandrijving
Capaciteit: 3,6 kW
Werkbreedte / lans: Borsteldiameter 570mm
Verbruik: 1liter benzine per uur
Voortbeweging: Geen aandrijving
Catalogusprijs: € 3.332

HoaF weeDaIR 100

RIPaGReeN

MecLeaN SeRIe-b MeT weeDPLuS

HoaF THeRMHIT 75

KuIJPeRS GReeN weeD bRuSH

NIMoS MuG-II

Leverancier/producent: Stierman de 
Leeuw / NIMOS
Type machine: MUG-H 
Onkruidborstelmachine
Gewicht: 100kG
Werking: Borstelen dmv hydraulische 
aandrijving
Capaciteit: 4,1kW
Werkbreedte / lans: Borsteldiameter 
650mm
Verbruik: 1,2 liter benzine per uur
Voortbeweging: Geen aandrijving
Catalogusprijs: € 4.168,00

Leverancier/producent: Stierman de 
Leeuw / NIMOS
Type machine: MUG-HA 
Onkruidborstelmachine
Gewicht: 175 kg
Werking: Borstelen dmv hydraulische 
aandrijving
Capaciteit: 4,1kW
Werkbreedte / lans: Borsteldiameter 650mm
Verbruik: 1,2 liter benzine per uur
Voortbeweging: Hydraulische 
wielaandrijving
Catalogusprijs: € 8.439

NIMoS MuG-H NIMoS MuG-Ha
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Leverancier/producent: Stierman de 
Leeuw / NIMOS
Type machine: MUG-HA + MSB 
Onkruidborstelmachine
Gewicht: 192 kg
Werking: Dubbele borstel dmv hydraulische 
aandrijving
Capaciteit: 4,1kW
Werkbreedte / lans: 900mm ‘volvelds’
Verbruik: 1,2 liter benzine per uur
Voortbeweging: Hydraulische wielaandrij-
ving
Catalogusprijs: € 11.348

Leverancier/producent: RAVO Benelux
Type machine: Greenkiller
Gewicht: 885 kg
Werking: Hogedrukreiniger met 
heetwater- en stoomfunctie
Capaciteit: 30 liter - 200 bar
Werkbreedte / lans: Ca. 0,2 m (lans) 50 m 
(slang)
Verbruik: Ca. 4,5 liter
Voortbeweging: Getrokken
Catalogusprijs: Vanaf € 42.000,-

Leverancier/producent: RAVO Benelux / 
Mathieu SA 
Type machine: MC 210
Gewicht: Ca. 3.500 kg
Werking: Straatveegmachine
Capaciteit: 2 m3

Werkbreedte / lans: 1.280 - 2.450 (2.900 
met 3e borstel)
Verbruik: 5,4 l/h
Voortbeweging: Zelfrijdend met 
vierwielbesturing
Catalogusprijs: Vanaf € 115.930,-

Leverancier/producent: NIMOS
Type machine: DM-Trac OKB-70 Onkruid-
borstelmachine
Gewicht: 1700kG
Werking: Borstelen dmv hydraulische 
aandrijving
Capaciteit: 36,5 kW / 40km/h rijden / 7km/h 
werken 
Werkbreedte / lans: Borsteldiameter 920mm
Verbruik: gem. 7,2 liter diesel per uur
Voortbeweging: Hydraulische wielaandrij-
ving 4WD
Catalogusprijs: € 74.788

Leverancier/producent: RAVO Benelux / 
Mathieu SA 
Type machine: MC110
Gewicht: Ca. 1.400 kg
Werking: Straatveegmachine
Capaciteit: 700 liter
Werkbreedte / lans: 1400 - 1700 mm
Voortbeweging: Zelfrijdend door 
hydraulische aandrijving
Catalogusprijs: Ca. € 58.000,-

Leverancier/producent: RAVO Benelux
Type machine: RAVO 5 iSeries
Gewicht: Ca. 6.200 kg 
Werking: Straatveegmachine voor onkruid
Capaciteit: 4,5 m3

Werkbreedte / lans: 3.000 mm
Verbruik: 5,3 l/h
Voortbeweging: Zelfrijdend met 
2-wielbesturing
Catalogusprijs: Vanaf € 156.150,-

NIMoS MuG-Ha + MSb

RaVo GReeNKILLeR

RaVo Mc 210

NIMoS DM-TRac oKb-70

RaVo MaTHIeu Mc110

RaVo 5 ISeRIeS

Leverancier/producent: Van der Haeghe
Type machine: Hydro Compakt Easy/Avril 55
Gewicht: 125 kg
Werking: Mechanische onkruidmethode 
halfverharding
Capaciteit: 1750 m2/u
Werkbreedte / lans: 55 cm
Verbruik: Benzine
Voortbeweging: Hydrostatisch
Catalogusprijs: € 7.715 excl. Btw

Leverancier/producent: Van der Haeghe
Type machine: Compakt Light
Gewicht: 170 kg
Werking: Onkruidborstel
Werkbreedte / lans: 53 cm diameter
Verbruik: Benzine
Voortbeweging: Hydrostatisch
Catalogusprijs: € 8.995

KoPPL HyDRo coMPaKT eaSy/aVRIL 55 KoPPLe coMPaKT LIGHT

onkruid
reiniging
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Provinciebaan 71, BE-2235 Houtvenne
T +32 16 69 91 56 - F +32 16 69 62 53

info@vandyck.be - www.vandyck.beVoor meer informatie over Multihog,
contacteer Van Dyck Nederland - T +31 6 224 903 26

NIEUW
MULTIHOG CL 

GAMMA

EÉN MACHINE - EÉN BESTUURDER - EINDELOZE TOEPASSINGEN

®

WWW.LIMPAr.NL

H.O. Knopert v.o.f. - T 0572-35 39 64 - info@knopert.nl

LIMPAR 

Onkruidborstel
Turbo 2
■ 6 verwisselbare gevlochten staaldraden  
 met snelwissel systeem
■ Automatische aanpassing van de draden  
 op oneffen oppervlakken
■ Vegen langs muren d.m.v. verstelbare  
 borstel
■ 6 stuks extra draadstaal
■ Werkbreedte 40 cm
■ Verkrijgbaar met de volgende motoren:
 - Honda GCV 160 OHC Motor 
 - Honda GXV 160 OHV Motor
■ Prijzen:
 - Honda GCV € 1.305,- excl. BTW
  € 1.579,- incl. BTW
 - Honda GXV € 1.470,- excl. BTW
  € 1.779,- incl. BTW

LIMPAR 

Onkruidborstel
WD 70
■ 8 verwisselbare gevlochten staaldraden  
 met snelwissel systeem
■ Staaldraden in 6 standen verstelbaar
■ Stuurboom is inklapbaar en in hoogte en  
 zijdelings naar rechts verstelbaar
■ Borstelkop in schuinte verstelbaar
■ Rubber beschermflap tegen weg 
 vliegend vuil
■ Gereduceerde borstelsnelheid 
 - max. 380 tpm
■ Werkbreedte 70 cm
■ Motor Briggs & Stratton 950 E
■ Prijs: € 1.983,- excl. BTW
  € 2.399,- incl. BTW

EFFECTIEF en MILIEUVRIENDELIJK 
onkruid van verharde oppervlakken 

verwijderen.
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Leverancier/producent: Van der Haeghe
Type machine: Compakt Comfort
Gewicht: 220 kg
Werking: Dubbele onkruidborstel
Werkbreedte / lans: 102 cm
Verbruik: Benzine
Voortbeweging: Hydrostatisch
Catalogusprijs: € 15.940

Leverancier/producent: Vandaele Konstruktie
Type machine: Onkruidborstel
Gewicht: Vanaf 365 kg
Werking: Hydraulisch aangedreven
Capaciteit: 1 tot 3 km per uur
Werkbreedte / lans: 70 cm
Verbruik: Brandstofverbruik werktuigdrager
Voortbeweging: Verticale draaibeweging 
op werktuigdrager
Catalogusprijs: Afhankelijk van de gekozen 
uitvoering

Leverancier/producent: Limpar
Type machine: Onkruidborstelmachine 
Turbo II GXV
Gewicht: 40 kg
Werking: Borstel aangedreven machine
Werkbreedte / lans: 40 cm
Voortbeweging: Manueel
Catalogusprijs: € 1.779 incl. BTW

Leverancier/producent: Limpar
Type machine: Onkruidborstelmachine 
WD 70 B&S
Gewicht: 40 kg
Werking: Borstel aangedreven machine
Werkbreedte / lans: 70 cm
Voortbeweging: Manueel
Catalogusprijs: € 2.399 incl. BTW

Leverancier/producent: Vandaele Konstruktie
Type machine: Onkruidborstel
Gewicht: Vanaf 365 kg
Werking: Hydraulisch aangedreven
Capaciteit: 1 tot 3 km per uur
Werkbreedte / lans: 70 cm
Verbruik: Brandstofverbruik werktuigdrager
Voortbeweging: Horizontale draaibewe-
ging op werktuigdrager
Catalogusprijs: Afhankelijk van de gekozen 
uitvoering

Leverancier/producent: Huurwave
Type machine: Sensor 400/34
Gewicht: 2,5 ton
Werking: Sensor gestuurde heetwater on-
kruidbeheersing
Capaciteit: 17.500–30.000 m²/dag
Werkbreedte / lans: 1,60 mtr werkbak + 
handlans met 10 mtr slang
Verbruik: 90 tot 100 ltr diesel per dag
Voortbeweging: Op Holder werktuigdrager
Catalogusprijs: Huurprijs per week: €3250,-

Leverancier/producent: Limpar
Type machine: Onkruidborstelmachine 
Turbo II GCV
Gewicht: 40 Kg
Werking: Borstel aangedreven machine
Werkbreedte / lans: 40 cm
Voortbeweging: Manueel
Catalogusprijs: € 1.579 incl. BTW

Leverancier/producent: Avril Industrie
Type machine: Mechanische 
Onkruidschoffel machine
Gewicht: 530 kg
Werking: mechanisch 
Capaciteit: 8000 m2 / uur
Werkbreedte / lans: 120 cm
Voortbeweging: trekkend 3-punts
Investering / kostprijs / m2: afhankelijk van 
te bewerken halfverharding
Catalogusprijs: € 12690

KoPPLe coMPaKT coMFoRT

VaNDaeLe cILINDeRbezeM

LIMPaR TuRbo II GXV

LIMPaR wD 70 b&S

VaNDaeLe GooTbezeM

HuuRwaVe SeNSoR 400/34

LIMPaR TuRbo II GcV

aVRIL STabNeT 120
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speelruimte
specialisten

Speelruimtespecialist 
Opleiding

Beleid Module A/B/C
Schrijf beleid passend bij uw gemeente
 i.s.m. Stichting Speelruimte

Den Bosch 21-09-17 en 07-11-17   
Zwolle 06-02-18 en 05-04-18 

Veiligheid en toezicht
Voorkom problemen. Leer ontwerp en realisatie 
beoordelen met het WAS i.s.m. Keurmerkinstituut

Den Haag 16-06-17 
Utrecht 18-09-17 

Eindhoven 16-10-17 
Zwolle 23-11-17 

+

najaar 2017

Jongeren
Geef jongeren de juiste beweeg- en ontmoetingsruimte 
met een gemeentebrede visie

+

Hellevoetsluis 13-09-17

Aanbesteden
Begeleid op de juiste manier de aanbesteding               
van speelvoorzieningen 

+

najaar 2017

Participatie
Organiseer betrokkenheid van gebruikers bij beleid, 
inrichting en onderhoud van speelruimte

+

www.obb-ingenieurs.nl

+

Gemert 28-06-17 
Hellevoetsluis 13-09-17 

Ontwerp
Zorg voor uitdagende speelplekken met behulp van     
De Spikkel! i.s.m. diverse gemeenten

op aanvraag komen we ook bij uw gemeente langs

voor meer informatie:

OBB deelt kennis en ervaring
Samen werken aan uitdagende en gevarieerde speelruimte

OBB komt 
naar u toe!



119www.stad-en-groen.nl

De borstelarm is over een groot bereik zwenkbaar 
van links naar rechts. De kop kan zowel voorover 
en achterover als naar links en rechts kantelen. Op 
deze manier kan de machinist de borstel precies 
daar aan de grond krijgen waar dat nodig is! De 
OB90 is ook uitvoerbaar met hydraulisch instelbaar 
kantensnijmes. Ombouw is altijd mogelijk, mocht u 
later besluiten ook kanten te willen snijden met uw 
machine (zie de OBKS90-45).

Omgeving
In tegenstelling tot veel andere onkruidbestrij-
dingsmachines worden door de OB90 géén giftige 
stoffen gebruikt en wordt géén extra diesel ver-
bruikt voor het koken van water. De OB90 werkt 
op de hydrauliek van de werktuigendrager en is 
hiermee dus dé oplossing voor de toekomst als 
het gaat om grootschalige duurzame en veilige 
onkruidbestrijding. Om beschadiging aan de ver-
harding te voorkomen, is een extra grote onkruid-
borstel met veel plukken ontwikkeld. Deze borstel 
heeft op lage toeren een uitstekende werking!

Kanten snijden met de OBKS90-45
In het geval dat u ook kanten wilt snijden, is de 
OBKS90-45 een aanrader: een prachtig complete 
machine voor de professionele gebruiker. De 
machinist kan vanuit zijn cabine alle draai- en 
zwenkfuncties hydraulisch bedienen. Deze vele 
instelmogelijkheden komen ten goede aan het 

aantal meters dat per dag geborsteld en gesneden 
kan worden. Doordat de borstel en het snijmes 
vanuit de cabine verstelbaar zijn, zijn de meeste te 
snijden graskanten en te borstelen verhardingen 
geen probleem voor deze machine. Ook is het 
mogelijk om het snijmes afzonderlijk volledig te 
heffen, om zo alleen borstelwerk te doen.
Duurzame en veilige onkruidbestrijding 
In tegenstelling tot veel andere onkruidbestrij-
dingsmachines gebruikt de OBKS90-45 geen extra 
diesel voor het koken van water. De machine 
werkt op de hydrauliek van de werktuigendrager 
en is hiermee dus dé oplossing voor de toekomst 
als het gaat om grootschalige duurzame en vei-
lige onkruidbestrijding. Om beschadigingen aan 
de verharding te voorkomen, is een extra grote 
onkruidborstel met veel plukken ontwikkeld. Deze 
borstel heeft op lage toeren een uitstekende wer-
king! 

Snijmes
De snijarm is zowel in de breedte als in de hoogte 
hydraulisch verstelbaar. Beide verstellingen zijn 
uitgevoerd met drukgeregelde kleppen, waardoor 
het snijmes niet ongewenst van positie kan ver-
anderen. Ook is de snijmesaansturing uitgerust 
met twee accumulators, waardoor het onder te 
hoge belasting kan uitwijken. De in het zichtveld 
geplaatste drukmeter geeft de machinist een dui-
delijk beeld van de belasting.

Van voor naar achter, van links 
naar rechts
Langdurig hydraulisch borstelen met zwenkbare borstelarm

Voor wie veel borstelmeters maakt 

op een dag, is de OB90 van Becx 

Tuinmachines BV de juiste keuze. 

Alle instelmogelijkheden zijn 

hydraulisch gestuurd, waardoor de 

machinist alle hoeken en kanten 

gemakkelijk kan bereiken zonder 

tijd te verliezen. In het geval van 

borstelen én kanten snijden raadt 

Becx de complete onkruidbestrij-

dingsmachine OBKS90-45 aan.

ADVERTORIAL

OBKS90-45

OB90
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Niet chemisch onkruid bestrijden vereist denkwerk. Het weer, eventuele obstakels ter plaatse, de verharding en het soort onkruid bepalen (mede) het 

succes. Nog lang niet altijd en overal wordt de juiste methode op het juiste moment toegepast. Hier valt nog veel winst te behalen, zo leert een 

rondgang langs een tiental betrokken experts.  

Auteur: Peter Voskuil

‘Onkruidbeheer is weer  
een vak geworden’
Verhardingen bijhouden op de automatische piloot gaat niet meer

De eerste spuitronde in mei en daarna de volgen-
de alvast inplannen. De tijd dat onkruidbestrijding 
op verharding op de automatische piloot kon, 
ligt achter ons. Of zoals Jan van der Zanden van 
Heatweed Technologies het zegt: ‘Onkruidbeheer 
wordt weer gewoon een vak, waarin mensen juist 
hun vakkundigheid kunnen laten zien. Anders 
gaat er te veel fout. Je moet weten hoe het plantje 
groeit.’ Lowi Wagenaar (Weedheater Benelux): ‘Er 
wordt te snel geroepen “het werkt niet” of “het 
beeld is niet goed”.’

Rijsnelheid
Bij heet water gaat het vaak mis met de rijsnelheid, 

weet Van der Zanden. ‘Alles staat of valt met de 
juiste temperatuur, de dosis energie die je afgeeft’, 
zegt hij. Volgens hem zou de markt zich minder 
moeten laten leiden door ‘wat kost het?’ en meer 
door ‘wat levert het op?’. 
Bij heet water is bijvoorbeeld bladstand en blad-
breedte belangrijk. Kort na de middag zijn blade-
ren het gevoeligst voor hitte, omdat ze dan het 
minste water in zich dragen. Wat ook telt, is wat 
voor soort plantje het is. Heeft het beschermde 
punten, hoe diep zit het in de grond?  
Thermisch werkt minder effectief bij een ruwe 
ondergrond, wind en natte oppervlakken. 
Mechanisch is weersonafhankelijker. Borstelen is 

bij veel dicht onkruid de aangewezen methode, 
maar bij brede voegen en een krasgevoelig of ruw 
oppervlak juist weer niet. Hoe ga je daarmee om? 
We vroegen het een aantal experts. 

Frictie
Accountmanager Menno Looman van Hoaf 
Infrared Technology ziet bij de toepassing van hun 
methode vaak frictie tussen planning en uitvoer-
baarheid. ‘Mijn beeld is dat in de groenvoorziening 
heel verstandig is gekozen voor meerdere tech-
nieken en methodieken. Er is een mix gezocht van 
thermisch en mechanisch. Ik kom bij bedrijven 
waarvan ik het gevoel heb dat ze de perfecte com-
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4 min. leestijd

binatie hebben gevonden’, aldus Looman. Door 
aanvullende scholing van personeel is nog veel 
winst te halen, denkt hij. ‘In het verleden besteed-
den praktijkscholen daar veel aandacht aan, maar 
er is veel wegbezuinigd.’

‘De natuur laat zich niet sturen’, zegt Theo van 
Eijden, productspecialist bij Jean Heybroek. ‘Buiten 
het groeiseizoen is het bijvoorbeeld altijd wat 
vochtiger; dan is het onkruid veel minder taai en 
makkelijker te bestrijden. Wat in juni afbreekt, laat 
in november zo los.’ Van Eijden is zelf fan van bran-
den. ‘Dan maak je popcorn van bijvoorbeeld olie-
houdende zaadjes. En ik heb nog nooit popcorn 
zien uitgroeien tot mais.

Van Eijden gelooft in de combinatie van verschil-
lende methoden. Heet water is prima voor moeilij-
ke hoekjes, maar het is vrij duur om te maken. Jean 
Heybroek speelt daarop in met zijn basismachines 
die voor verschillende methodes uitgerust kunnen 
worden door er units op en af te klikken. ‘Als je het 

handig en slim doet en de juiste methoden combi-
neert, hoeft integraal beheer helemaal niet zo veel 
duurder te zijn dan chemisch beheer.’

Bestekken
Dan moet de opdrachtgever wel willen meewer-
ken, zegt vertegenwoordiger Christo van Doorn 
van mechanisatiebedrijf Wim van Breda. ‘De 
opdrachtgever bepaalt vaak wat op welke manier 
gedaan wordt. Op halfverhardingspaden is open 
vuur bijvoorbeeld veel beter, maar dan moet de 
gemeente niet iets anders voorschrijven.’ Schoon 
en op tijd beginnen is verder zijn advies: ‘In juli 
zit de piek, dus je moet echt op tijd beginnen.’ De 
meest voorkomende fout is volgens hem te snel 
rijden. ‘Met de goede rijsnelheid verdien je het 
meeste geld, maar de neiging is om die tijd niet te 
nemen, omdat er bepaalde berekeningen op het 
bestek zijn gemaakt en daar moet het dan voor 
gebeuren.’ 

Drones
‘Wat mij verbaast’, zegt Coen Verhelst van Meclean, 
‘is dat er bij alternatieve onkruidbestrijding in 
woonwijken vaak over aantallen vierkante meters 
bestrating wordt gesproken en niet over vierkante 
meters onkruid. Ik snap dat wel, want voor groen-
aannemers is het makkelijker gegevens uit teke-
ningen te halen dan ter plekke te gaan kijken. Maar 
op die manier ontstaat er toch iets van een zwarte 

doos. Want hoe hoog staat het onkruid? Wat is het 
voor onkruid? Wat is de bestrating? Klinkertjes, 
30x30-tegels of 40x40-tegels? Ligt er een wilde 
berm naast?’ 

Volgens hem komt het punt waarop aannemers 
ter plekke echt alles in kaart gaan brengen steeds 
dichterbij. ‘Met de technologie van een drone kan 
een kiezelsteen worden gefotografeerd. De basis-
techniek is er en wordt reeds gebruikt voor het in 
kaart brengen van infrastructuur.

Volgens Verhelst moeten veel opdrachtgevers nog 
wennen aan het feit dat de kostprijs nu eenmaal 
hoger is bij niet-chemisch bestrijden. ‘Dat is nog 
steeds aan de orde. Het is een logische gedachte 
de vierkante meters en de status daarvan vooraf-
gaand aan een aanbesteding haarfijn in kaart te 
brengen. Dat is beter voor alle partijen, want een 
groenaannemer die een te lage prijs krijgt voor 
het werk heeft de neiging te gaan besparen, waar-
door de opdrachtgever op zijn beurt soms weer 
gedupeerd raakt. Dat scheelt ook een hoop heron-
derhandelingen en gedoe. Nu trekken aannemers 
vaak aan de bel omdat ze het gewoon niet redden 
voor het bedrag dat is afgesproken.’ 

Ook Carel Doornenbal, directeur van Empas, vindt 
het tijd om terug naar de basis te gaan. ‘Het is niet 
netjes om op een bodemprijs in te schrijven en 

Bij heet water gaat het vaak 

mis met de rijsnelheid

onkruid
reiniging
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dan het verdienmodel op meer- en minderwerk 
te baseren’, zegt hij. ‘En toch zie ik dat in de markt 
gebeuren. Dat is geen goede manier van zaken-
doen, vind ik; dat zou niet zo moeten.’ Empas heeft 
onlangs de MCB Twin gelanceerd, een zelfstandig 
rijdend type heetwatermachine waarmee twee 
mensen tegelijk kunnen werken. 

Meclean heeft begin dit jaar zijn merk Aqualutions 
verkocht aan Mantis ULV/Mankar. Harmen Frens, 
vestigingsmanager van Mantis ULV in Nederland, 
merkt dat er bij het gebruik van de heetwaterme-
thode niet alleen vaak te snel wordt werkt, maar 
ook vaak onnodig veel water wordt gebruikt. Het 
voordeel van water is volgens hem wel dat je over-
al veel makkelijker bij kunt komen, zonder kans 
op beschadigingen aan bijvoorbeeld meubilair en 
bomen. ‘Fietsenrekken doe je bijvoorbeeld mak-
kelijk op 99 graden Celsius.’ Mankar voert samen 

met Wave en Empas de markt in heetwateroplos-
singen aan. Mankar werkt aan upgrades zoals een 
thermostaat op het kleine model, zodat die ook 
makkelijk als hogedrukreiniger is te gebruiken.  

Frequentie
Belangrijk ook is wáár je werkt, meldt Emiel Grave 
namens Stierman De Leeuw. Dat bedrijf heeft sinds 
vorige maand een nieuwe mid season leverbaar 
met een breedte van 90 centimeter. De machine is 
heel handzaam en wendbaar en in tegenstelling 
tot de grote units geschikt voor bijvoorbeeld trot-
toirs en steegjes. 
Volgens Lowi Wagenaar van Weedheater Benelux 
is de meest gemaakte fout in de markt echter de 
frequentie. ‘Gemeentes beginnen aanbestedingen 
vanaf half mei, omdat dat vroeger het moment 
was dat de eerste spuitronde van start ging.’ Maar 
de borstelmachine moet volgens hem eigenlijk al 

op 1 januari van het nieuwe jaar gaan rijden, zodat 
je half maart thermisch kunt beginnen om alles in 
bedwang te houden. 

Menno Looman 

HOAF WeedAir 100

Christo van Doorn

LM Trac 

 Jan van der Zanden
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Harmen Frens  Emiel GraveCarel Doornebal

Het is niet netjes om op een bodemprijs in te  

schrijven en dan het verdienmodel op meer- en  

minderwerk te baseren

WEERSOMSTANDIGHEDEN
Nat weer (neerslag, dauw)
Lage temperaturen
Erg winderig weer

AANWEZIGE ONKRUIDFLORA
Hoge, dichte vegetatie
Behaarde flora
Hoge onkruiddekking
Dorre vegetatie

SOORT VERHARDING
Brede (ongebonden) voegen
Krasgevoelige verharding
Geslepen natuursteen
Oneffen verharding

ANDERE SITUATIE
Aangrenzend groen
Zone met brand- en explosiegevaar
Brandbare en smeltbare elementen

VEGEN

Oké
Oké
Oké

Niet
Oké
Niet
Oké

Oké
Oké
Oké
Oké

Oké
Oké
Oké

STOMEN

Niet
Niet
Niet

Niet
Oké
Niet
Oké

Oké
Oké
Oké
Oké

Niet
Oké
Oké

BRANDEN

Niet
Niet

Niet
Niet
Niet
Niet

Oké
Oké
Niet
Oké

Niet

HETELUcHT-
TEcHNIEK

Niet
Niet
Niet

Niet
Niet
Niet

Oké
Oké
Oké
Oké

Niet

INFRAROOD-
STRALING

Niet
Niet
Oké

Niet
Oké
Niet
Niet

Oké
Oké
Oké
Niet

Niet

BORSTELEN

Oké
Oké
Oké

Oké
Oké
Oké
Oké

Niet
Niet
Niet
Oké

Oké
Oké
Oké

HEETWATER- 
TEcHNIEK

Niet
Niet
Oké

Niet
Oké
Niet
Oké

Oké
Oké
Oké
Oké

Oké
Oké
Oké

Toepasbaarheid van verschillende onkruidbestrijdingstechnieken (uit Boonen et al., 2013)Perfect mogelijk
Niet zonder risico
Niet aanbevolen
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een tweede leven
voor uw groenafval

VANDAELE KONSTRUKTIE N.V. | STATIONSSTRAAT 119 | B-8780 OOSTROZEBEKE | T+32 56 66 45 01 | F+32 56 66 30 40 | INFO@VANDAELE.BIZ 

Klepelmaaiers

Houtversnipperaars

Onkruidborstels

Zoutstrooiers

www.vandaele.biz



Dát zit 
wel goed.

De Elzenhof 7 G, 4191 PA  Geldermalsen
0345 - 788 104, info@vanderhaeghe.nl
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I S E K I  T G  6 0 0 0  S M A R T G E A R 

www.iseki.nl

8-TRAPS 
POWERSHIFT

AFTAKAS
MANAGEMENT

37 / 67 PK

SEMI-
AUTOMAAT

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

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

Waarom kiest u voor Alles over Groenbeheer?

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

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

•  Een klantgericht aanpak met afstemming op uw 
werksituatie

 

 Een klantgericht aanpak met afstemming op uw 
werksituatie

www.allesovergroenbeheer.nl

152942 Alles over Groenbeheer_Advertentie_190x125_V1.indd   1 27-10-15   16:34
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Vele handen maken licht werk
Empas introduceert duoheetwaterunit

Producent van spuitapparatuur Empas brengt een nieuw model heetwaterunit op de markt: de McB-TWIN. Met deze variant op de bekende McB kan 

met twee personen gewerkt worden.

Auteur: Kelly Kuenen 

Deze variant op de compacte handunit MCB werd 
ontwikkeld naar aanleiding van vragen vanuit de 
markt om met twee personen tegelijk te kunnen 
werken. Daarmee wordt de capaciteit, maar ook 
het aantal mogelijkheden vergroot. Waar voorheen 
één persoon de drager bestuurde en de ander het 
onkruid beheerde, kunnen nu desgewenst beiden 
aan de slag. 

De machine is net zo krachtig als twee MCB’s en 
biedt het voordeel dat twee mensen onafhanke-
lijk van elkaar onkruid kunnen beheren, reinigen 
of een combinatie van beiden. Ook vanuit het 
oogpunt van innovatie en duurzaamheid was het 
interessant de MCB-TWIN te ontwikkelen. Door 
de innovatieve brandertechniek en de warmte-
wisselaars levert het gebruik van dit model een 
aanzienlijke brandstofbesparing op. En hoe minder 
emissie, hoe beter.

Als autonome unit is de MCB-TWIN op diverse 
manieren te gebruiken. De machine is te ver-
plaatsen met een pick-up of aanhanger en is door 
inzet met een voertuig te gebruiken met vloeibak. 
Voor onderhoud is de machineruimte eenvoudig 
te bereiken door de ruime afdekkap. De TWIN is 
zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken én 
grotere oppervlaktes. De brandertechniek levert 
een aanzienlijke brandstofbesparing en emissie-
verlaging op. De vaklieden van Empas gebruiken 
tijdens de opbouw gangbare onderdelen uit de 
heetwatertechniek. Service en onderhoud zijn hier-
door eenvoudig. 

Opbouw en capaciteit
De MCB-TWIN heeft standaard een watertank van 
1000 liter. Een watertank van 1500 liter behoort tot 
de mogelijkheden en een eventuele andere tank-
inhoud is bespreekbaar. De optionele vulpomp en 
het filtersysteem maken het mogelijk om binnen 

enkele minuten de tank te vullen met oppervlak-
tewater. Het model is voorzien van maar liefst 
drie warmtewisselaars. Een Yanmar-dieselmotor 
drijft het complete hydraulieksysteem aan. Door 
de brandertechniek blijft de werktemperatuur 
constant op een temperatuur van 102 graden. 
Hierdoor worden het brandstofverbruik en de 
emissie verlaagd. 

De unit is standaard voorzien van twee rvs-veer-
haspels met 35 meter slang. De machine heeft een 
capaciteit van twee keer 12 liter per minuut; dat 
is twee keer zo veel als het standaard MCB-model. 
Hiermee wordt de werkcapaciteit ook daadwer-
kelijk verdubbeld. Daarnaast is het mogelijk om 
alleen te werken met 24 liter per minuut. De capa-
citeit voor (warmwater)reiniging is maximaal 120 
bar per persoon.
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Over Empas
Empas is sinds 1999 specialist op het gebied van 
onkruidbeheer met heet water. Dit betreft onkruid-
beheer op (half )verhardingen en openbare terrei-
nen. De heetwaterunits van het merk worden in de 
eigen werkplaats in Veenendaal geproduceerd. Zo 
kan het bedrijf de kwaliteit leveren die zijn klanten 
verwachten. Innovatie, eenvoud, vakmanschap en 
verantwoord omgaan met het milieu zijn belang-
rijke kernwaarden van het bedrijf. Klanten zijn 

verzekerd van kwaliteitsmachines die eenvoudig 
in gebruik en eenvoudig te bedienen zijn. Dankzij 
de jarenlange ervaring kunnen klanten bij Empas 
terecht voor advies; de specialisten denken mee 
voor praktische oplossingen.

Hoe het ooit begon
Achttien jaar geleden begon het met een overge-
waaid idee uit Nieuw-Zeeland, waar biologische 
boeren onkruid te lijf gingen met heet water. Naar 

aanleiding van dit idee en de vraag van een klant 
ging het balletje rollen. Gerard Baars, de ‘geestelijk 
vader’ van de onkruidbeheertak, bouwde toen zelf 
de eerste machine. Vanaf die tijd werd ingezet op 
doorontwikkeling. Onder meer door veel experi-
menteren in de praktijk kwam het bedrijf tot een 
compleet assortiment met heewaterunits voor 
ieder segment.

Ervaring in de glastuinbouw is de basis van alle 
modulair opgebouwde apparatuur die het bedrijf 
nu realiseert. Na aanschaf van een heetwaterunit 
zorgt Empas dat deze in topconditie wordt aange-
leverd. Een van de specialisten legt precies uit hoe 
de machine werkt en hoe alle mogelijkheden maxi-
maal benut kunnen worden. Daarna wordt service 
gegarandeerd door een betrouwbare dealer in de 
eigen regio, zodat de klant altijd kan vertrouwen 
op de kwaliteit van zijn machine.

ADVERTORIAL

De machine heeft een 

capaciteit van twee keer 12 

liter per minuut

TEcHNIScHE GEGEVENS 
De MCB-TWIN bestaat uit: 
• Rvs-watertank van 1000 liter
• Tweestapswaterfilter
• Yanmar-dieselmotor voor aandrijving hydraulieksysteem
• 2 branderketels
• 3 warmtewisselaars 
• Dynamo van 12 V 
• 2 x rvs-veerhaspel met 35 meter slang 
• 1 brandstoftank 
• Capaciteit: 2 x 12 liter 
• Watertemperatuur 102 °C 
• Drukreiniging: 120 bar per persoon 
• PLC-module voor aansturing en beveiliging 
• 2 x werkpistool met lans en vloeikop en hogedruknozzle 
• Afmetingen 1000 L (L X B X H): 235 x 125 x 135 cm

OPTIONEEL
De MCB-TWIN kan worden uitgebreid met een vulpomp inclusief zuigslang en filter, een zwenkarm 
om eenvoudig achter objecten te werken – denk aan auto’s – en een watertank van 1500 liter.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6733

onkruid
reiniging
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‘Bijzonder dat dit merk zo veel 
verschillende werktuigen aanbiedt’ 
Van der Haeghe verruimt sortiment met importeurschap Köppl

Met hun dieprode kleur steken de vele Köppl-machines in de showroom van Van der Haeghe mooi af tegen de koningsblauwe Iseki-trekkers. Glanzend 

onder de showroomspots lijken ze gloedjenieuw, maar de achtergebleven grassprietjes verraden dat de apparaten wel degelijk gebruikt zijn. 

Auteur: Kelly Kuenen 

Dat gebeurde namelijk tijdens een dealerdag in 
mei, georganiseerd ter kennismaking met de nieu-
we aanwinst Köppl. In april werd het importeur-
schap van dit merk overgedragen van Stierman de 
Leeuw aan Van der Haeghe in Geldermalsen. De 
firma, reeds importeur van merken als Ferris, Iseki 
en Zacho, is een dochteronderneming van Hilaire 
van der Haeghe NV uit het Vlaamse Wilrijk. Deze 
laatste partij neemt al langer het importeurschap 
van Köppl voor haar rekening, maar dan voor de 
Belgische markt.

Duitse degelijkheid
Het Duitse Köppl maakt machines en werktuigen 
voor professioneel gebruik in landbouw, bosbouw, 
tuinbouw en openbaar groen en presenteert zich-
zelf als ‘de fabrikant met het meest uitgebreide 
aanbod werktuigen en tweewielige landbouw-
machines’. Met hun thuishaven in het glooiende 
landschap van het Duitse Saldenburg, vlakbij de 

grens met Tsjechië en Oostenrijk, kenmerken de 
tweewielige werktuigdragers zich door hun Duitse 
degelijkheid en zijn ze bestand tegen werken op 
hellingen en ruw terrein met grove begroeiing. 
Het voertuigenaanbod bestaat uit tweewielige 
apparaten – in feite kleine werktuigdragers – en 
een kleine traktor. Voor gebruik in openbaar groen 
bestaat het werktuigensortiment uit onder meer 
cirkelmaaiers, klepelmaaiers, maaibalken, onkruid-
borstels, veegmachines, bladblazers en -zuigers en 
sneeuwschuiven. ‘Bijzonder’, stelt Tilko Gernaat van 
Van der Haeghe. ‘Er is geen enkele fabrikant die 
zo’n groot scala biedt.’

In de grote vergaderzaal boven in de loods ver-
telt hij ook met gepaste trots over moederbedrijf 
Hilaire van der Haeghe. Een familiebedrijf dat 
zo’n 130 jaar bestaat, met een gezonde no-non-
sensecultuur en korte lijntjes naar het bedrijf in 
Geldermalsen. ‘Dat het moederbedrijf ook Köppl 

voert, zal zeker meespelen in het succes. Niet 
alleen kunnen we elkaars kennis benutten, ook 
kunnen machines gemakkelijk met elkaar uitge-
wisseld worden. Hier in de loods heb ik niet alle 
machines staan, maar ik kan er snel aan komen. Zo 
is er altijd een groot scala machines beschikbaar 
om demo’s mee te doen.’

Hydro Athlet & Gekko
Van der Haeghe mag dan op een industrieterrein 
gehuisvest zijn, een demo is met het naastlig-
gend grasveldje ook hier geen probleem. Dus 
wordt de Köppl Hydro Athlet met klepelmaaier 
naar buiten gereden, waar het gras aardig groeit 
en kan Gernaat tonen hoe het apparaat zich hier 
met weinig weerstand doorheen werkt. Net als 
andere modellen is de Athlet voorzien van een 
turn around-systeem (ook wel zero turn), wat 
het mogelijk maakt om zonder ruimteverlies te 
draaien en aangrenzende banen te maaien. Door 
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de handgreep half in te knijpen, draait het wiel 
aan de zijde waar de handeling plaatsvindt, maar 
wordt deze volledig ingeknepen, dan gaat het wiel 
over op een achterwaartse beweging. Hierdoor 
draait de machine om zijn as, zonder te veel druk 
op de bodem uit te oefenen. De stuurkolom van 
dit model is 180 graden draaibaar. Köppl noemt 
dit Wendomatic en het is een functie die meerdere 
modellen van het merk hebben. De bediening van 
het linker- en rechterwiel wordt hier automatisch 
op afgestemd. De besturing blijft voor de gebrui-
ker dus altijd gelijk. 

De Hydro Athlet is een van de grotere werktuigen 
die Köppl heeft en is ook geschikt voor grotere 
terreinen en het grove werk. Een ander relatief 
groot model is de Gekko, naast handmatig ook 
radiografisch bestuurbaar tot een afstand van 300 
meter. Omdat de bestuurder op afstand blijft, is 

dit model geschikt voor maaien op een talud. Het 
model is voorzien van automatische asverstelling, 
wat betekent dat de machine zelf het zwaartepunt 
aanpast om de werkdruk te variëren. De hoek van 
de helling en de aspositie worden aan de centrale 
besturingsunit doorgegeven. Deze berekent auto-
matisch de optimale aspositie, waarbij rekening 
wordt gehouden met het gewicht van het aan-
bouwwerktuig. Om de brandstofvoorziening ook 
op taluds te garanderen, zijn alle machines voor-
zien van een membraanbrandstofpomp.

compacte modellen 
Uiteraard is er niet voor elke werkzaamheid een 
groot apparaat nodig. Onder de bescheidenere 
modellen vallen de Compakt Light, Compakt Easy, 
Compakt Comfort, Atra, Hydro en het extra smalle 
model Luchs LHR-2. Met hun formaat zijn ze goed 
wendbaar en daardoor geschikt voor gebruik in de 

stad. Ze kunnen bijvoorbeeld worden voorzien van 
werktuigen voor onkruidbestrijding. 
Naast werktuigen van eigen fabricage kunnen 
ook werktuigen van andere merken op de Köppl-
aanbouwflensen gemonteerd worden. Van der 
Haeghe heeft bijvoorbeeld veel vertrouwen in de 
combinatie met het werktuig StabNet Hydro. In de 
loods toont Gernaat de onkruidbestrijder van Avril 
opgebouwd op een Compakt Easy. Met vijf ronde 
messen aan de onderzijde schoffelt de StabNet 
Hydro onkruid weg uit halfverhardingen, zoals 
grind- en schelppaden in parken en op begraaf-
plaatsen. 

Tijdens het bezoekje passeren ook nog enkele 
innovaties de revue: de EasyDrive-bediening, 
waarbij de snelheid voor- en achteruit geregeld 
wordt door een schakelaar op het handvat, antivi-
bratieflensen voor het verminderen van trillingen 
naar de armen, en hydrostatisch rijden. Gernaat: 
‘Dit laatste zorgt voor een traploze rijaandrijving, 
die onafhankelijk van het toerental van de aftakas 
werkt. Versnellen of vertragen kan gemakkelijk met 
de draaibare handgreep. Bij de hydrostatische serie 
ligt de verwachting het hoogst, vergeleken met de 
mechanische serie.’ Binnenkort wordt op DemoPark 
ook de Compakt Easy E geïntroduceerd, het eerste 
elektronische model.

Net als de andere merken wordt Köppl binnen Van 
der Haeghe vertegenwoordigd door drie mede-
werkers. Michaël van der Lienden is naast verkoop-
leider verantwoordelijk voor Midden-Nederland. 
Tilko Gernaat en Aard Pennings nemen respec-
tievelijk Noord-Nederland en Zuid-Nederland op 
zich. Met Köppl zijn de mannen al druk bezig. Na 
de demo naast het kantoor stalt Gernaat de Köppl 
Hydro Athlet op de oprit: ‘Die gaat zo meteen al 
naar een demo toe.’ 

ADVERTORIAL

Be social 
Scan of ga naar:  
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Nederland telt ruim zeventig forten. Stuk voor stuk zijn het plaatsen waar natuur, historische en recreatieve waarde elk om aandacht schreeuwen. Fort 

bij Vechten, onder de rook van Utrecht, is een van de meest intensief gebruikte vestingen van de Hollandse Waterlinie. Het biedt plaats aan festivals en 

congressen, een museum, een permanente tentoonstelling en tal van tijdelijke huurders. Dat hele circus wordt in stand gehouden door een nuchtere 

‘purist’ die zich, niet zonder succes, hard maakt voor het behoud van historische authenticiteit en ruimte voor ecologisch natuurbeheer.

Auteur: Paul van der Sneppen

Een waterliniepretpark met 
natuurfunctie
Ruimte voor ecologisch beheer op een van de drukst bezochte forten 
van de Waterlinie

Marc Bax ontvangt een slordige honderdduizend 
bezoekers per jaar. Zijn gasten variëren van jonge 
festivalbezoekers, die elkaar tijdens het Mumbai 
Color Festival op de beats van elektronische dance 
met kleurpoeder bekogelen, tot leden van de 
Zoogdierenvereniging, die sluipend en fluisterend 
vleermuizen tellen in het reduit, een binnenvesting 
op het fort die grotendeels is gereserveerd als 
overwintering voor nachtdieren.
Bax jongleert met belangen. Hij is in dienst van 
Stichting Werk aan de Linie, onderdeel van de 
Nieuwland Holding, de pachter van het fort. 

Daarnaast heeft hij te maken met de provin-
cie Utrecht, de gemeente, Staatsbosbeheer, 
tijdelijke huurders, permanente huurders, de 
Zoogdierenvereniging en nog tal van andere 
belanghebbenden. Hij moet iedereen faciliteren en 
tevreden houden. 

Belangen
Toch levert dat niet veel belangenconflicten op, als 
we de fortbeheerder mogen geloven. Bax heeft het 
hart op de tong en dat maakt zijn verhaal geloof-
waardig, zelfs voor een kritisch toehoorder. Des te 

opmerkelijker is het dat hij, als hij over het mana-
gen van al die tegengestelde belangen spreekt, de 
indruk wekt dat het allemaal een koud kunstje is. 
‘Het stelt niet zo veel voor. Als ik het kan, kan ieder-
een het’, stelt hij nuchter.
Daarmee lijkt de fortbeheerder zichzelf echter 
tekort te doen. Het beste bewijs van zijn succes als 
intermediair is dat Bax oprecht tevreden lijkt over 
hoe hij, met alle wensen en belangen, steeds uit de 
verschillende onderhandelingen komt. Er is geen 
spoortje chagrijn te bespeuren in zijn verhalen. ‘Er 
is draagvlak voor mijn aanpak. Ik krijg veel speel-
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7 min. leestijd

ruimte om mijn eigen stempel te drukken op het 
beheer van het fort’, stelt hij tevreden.  

Purist
Als zelfverklaard ‘purist’ maakt Bax zich vooral hard 
voor het behoud van de historische authenticiteit 
van het fort en voor ecologisch natuurbeheer. Hoe 
zoiets in zijn werk gaat, laat zich mooi zien in de 
totstandkoming van de permanente tentoonstel-
ling ‘Lummelen in de Linie’. De expositie vertelt 
hoe soldaten in de Eerste Wereldoorlog hun stati-
onering op het fort beleefden. Het initiatief komt 
van de provincie Utrecht, die in een publiekprivaat 
samenwerkingsverband met Staatsbosbeheer en 
Stichting Werk aan de Linie betrokken is bij de 
exploitatie van het fort. Bax stond niet meteen te 
springen bij het idee dat er in het reduit een per-
manente tentoonstelling zou komen. ‘Het reduit 
is behoorlijk onaangetast. Dan komen er plots 
kunstenaars met wilde ideeën en architecten en 
aannemers die van alles willen met het gebouw. 
Ik schrok behoorlijk van die plannen.’ Bax wil de 
binnenvesting zo authentiek mogelijk houden. Wie 
een rondgang maakt door het gebouw, komt ver-
weerde en vermolmde luiken tegen, bladderende 
verf en grote vlokken mineralen die met het vocht 
uit de bakstenen muren treden. ‘We houden het in 
stand, maar we gaan niet restaureren.’ Hier en daar 
zijn gaten in de muren geboord, die als overwinte-
ring dienen voor de vleermuizen. ‘En zelfs daar had 
ik tijdens het boren mijn aarzelingen bij. Enerzijds 
is het een mooi onderkomen voor een waardevol 
beestje. Anderzijds sta ik met mijn boor wel een 
mooi historisch gebouw te vernielen.’

Touwtrekken
Op het moment dat de provincie haar wens ken-
baar maakt om een permanente tentoonstelling 

in het reduit in te richten, begint het touwtrekken. 
Alle betrokken partijen, van de provincie tot de 
Zoogdierenvereniging, Staatsbosbeheer en de 
brandweer, gaan met elkaar aan tafel, met Bax aan 
het hoofd. Bax maakt zich hard voor het behoud 
van de historische waarde van het gebouw. Van 
de brandweer moet het veilig zijn voor bezoekers; 
die wil groen oplichtende wegbewijzering bij de 
nooduitgangen. De Zoogdierenvereniging is tegen 
groen licht: daar worden vleermuizen ongelukkig 
van, zeggen ze. Ze pleiten voor amberkleurige 
noodverlichting. En ondertussen staan de makers 
van de tentoonstelling te popelen om, zeer tegen 
de wens van Bax, de muren bont te beschilderen.
Het lijkt een gordiaanse knoop van tegengestelde 
wensen en belangen. Toch is Bax achteraf heel blij 
met het resultaat van alle onderhandelingen. ‘We 
zijn eruit gekomen. De noodverlichting is rood 
geworden. De vleermuizen komen nog steeds 
logeren en hun aantal groeit zelfs. De kunstenaars 
hebben onzichtbare, fluorescerende verf gebruikt 
die oplicht onder speciaal licht. Verder wordt 
gebruikgemaakt van projecties op de muren en 
een begeleidende stem uit een luidsprekersy-
steem, die de bezoeker door de expositie leidt. De 
tentoonstelling spreekt tot de verbeelding van de 
bezoekers. De ingrepen, daarentegen, zijn mini-
maal invasief. Als ik wil, kan ik het hele zaakje in 
een paar uur opruimen, zonder dat het zichtbare 
sporen achterlaat in het gebouw.’  

Wapenspreuk
‘Zo min mogelijk ingrijpen’, is de steeds terugke-
rende wapenspreuk van kasteelheer Bax. Dat geldt 
ook voor de wijze waarop hij de natuur op het fort 
bestiert. ‘Minder maaien en minder zagen. Je ziet 
veel dode bomen, maar dood hout leeft ook. Er zit-
ten spechten in en het wemelt er van de beestjes.’ 

Wel dringt zich de vraag op of het minder-is-meer-
beleid van de fortbeheerder niet uit nood is gebo-
ren. Bax bestiert het vestingcomplex immers met 
slechts 2,8 fte aan vaste medewerkers. ‘Ikzelf ben 
een groot deel van mijn tijd kwijt aan het manage-
ment en machineonderhoud. Met management 
doel ik ook op de verschillende vergaderingen met 
de provincie, Staatbosbeheer en andere belang-
hebbenden. Dan gaat nog een hoop tijd op aan 
de instandhouding van de digitale techniek in 
het museum.’ De overige vaste medewerkers, 1,8 
fte, krijgen hulp van drie mensen die op basis van 
arbeidstherapie hun steentje bijdragen. Met die 
krappe personeelsbezetting verzorgt Bax maar 
liefst 17 hectare fortterrein, een fors parkeerterrein 
en de nabijgelegen permanente tentoonstelling 
Castellum Fectio, samen ook nog eens goed voor 
zo’n zes hectare.

Minimalistisch
Toch ligt die beperkte personele bezetting volgens 
Bax niet ten grondslag aan zijn minimalistische 
visie op natuurbeheer. ‘Dat kun je niet stellen, want 
minimalistisch is in dit verband lang niet altijd 
minder arbeidsintensief. Ecologisch maaibeheer, 
bijvoorbeeld, is veel arbeidsintensiever, handwerk 
bijna. De grootste machine die we daarvoor inzet-
ten, is een messenbalk van een meter breed. De 
rest doen we met elektrische bosmaaiers.’       
Een van zijn kroonjuwelen op het terrein is een 
wilde orchidee. ‘Het is nu nog wat te vroeg, maar 
ik denk dat we hem weer gaan zien dit jaar. Het is 
niet zo’n heel exotisch plantje, hoor, maar we heb-
ben hem helemaal op eigen kracht hier gekregen. 
Dat vind ik leuk. Ik had natuurlijk wat zaad van een 
ander fort kunnen halen en hier verspreiden, maar 
daar doen we hier niet aan. Dat vind ik vals spelen.’ 

ACHTERGROND

Marc BaxDe oude boot komt uit de eigen portemonnee.
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Verschraling
Het floreren van de orchidee op het fort is het 
resultaat van het ecologisch natuurbeheer 
waarvoor Bax zich graag hard maakt. Vooral het 
maaibeheer speelt daarin een belangrijke rol. Hij 
maait tweemaal per jaar. ‘De kunst is om plantjes 
die anders niet doorkomen een kans te geven. In 
Nederland met zijn voedselrijke grond doe je dat 
vooral door de bodem te verschralen. Het liefst 
maken we de bodem zo schraal dat zelfs de gras-
sen het voor gezien houden. Als we dan vervol-
gens iets zien opkomen wat we interessant vinden, 
dan maaien we daar keurig omheen, zodat het 
plantje de kans krijgt om zich te vermeerderen.’
Op die manier heeft Bax op Fort De Bilt, waar hij 
en zijn team jarenlang het maaiwerk deden, een 
goede voedingsbodem gekweekt voor de kleine 
ratelaar, een plantje dat parasiteert op grassen. 
‘Toen we dat plantje daar voor het eerst aantroffen, 
waren we er heel zuinig op. Inmiddels ligt er een 
heel veld met ratelaar. Doordat er nauwelijks meer 
grassen staan, krijgen nu ook andere bijzondere 
plantjes de ruimte, daar.’

Teletubbie-land
Die passie voor biodiversiteit kan Bax op zijn ‘eigen’ 
fort niet overal botvieren. Als hij het reduit verlaat, 
wijst hij op een brede betonnen rand in de bodem. 
‘Hier is de grens tussen ecologisch natuurbeheer 
en gazonbeheer.’ Hij staat op het dak van het in 
2015 opgeleverde Nationaal Waterliniemuseum. 
Een strak gemaaid gazon strekt zich uit over het 
hele perceel, waaronder jaarlijks veertigduizend 

bezoekers in een gloednieuw gebouw uitgelegd 
krijgen hoe de Hollandse Waterlinie is aangelegd 
en als verdedigingswerk fungeerde. Het museum is 
helemaal geïntegreerd in de oude vesting. Van bui-
ten bezien vermoedt de bezoeker geen complex, 
modern bouwwerk achter de vestinggevels. Wie op 
het dak staat, ziet alleen gras. ‘Hier is strikt gazon-
beheer voorgeschreven. Niet helemaal mijn smaak, 
zo’n Teletubbie-land, maar de architect wil het zo, 
dus dan doen we dat.’ Even verderop, aan de ande-
re zijde van de betonnen afbakening, woekert de 
vrijgevochten natuur uitbundig, alsof ze een lange 
neus wil maken naar het met militaire precisie 
gemaaide gras boven op het Waterliniemuseum.

Maaiwerk
Toch hoort kort gras vandaag de dag een beetje 
bij de aanblik die mensen gewend zijn van ves-
tingwerken. Het maaiwerk op de steile hellingen 
is vaak bewerkelijk. Beheerders zoeken vaak crea-
tieve oplossingen. ‘Vesting Naarden heeft het lang 
gedaan met Hollandse geiten, maar ook die laten 
sporen achter’, weet Bax te vertellen. ‘Veel forten 
kiezen daarom voor ecologisch beheer: twee keer 
maaien of zelfs helemaal niet meer.’ 
Dat laatste vindt de fortbeheerder van Fort bij 
Vechten niet aanbevelenswaardig. ‘Ook bij ecolo-
gisch beheer moet je ingrijpen om de natuur in 
een bepaalde toestand te houden. Anders eindig 
je met alleen maar brandnetel. Denk daar nog een 
paar hoge struiken met veel schaduw bij, en op de 
bodem groeit helemaal niets leuks meer.’ 
Fortbeheerders die voor een strakke aanblik kie-

zen, moeten vaak de authenticiteit van hun fort 
aantasten om met het juiste materieel overal te 
kunnen komen. ‘Ze moeten onderhoudspaden 
aanleggen of ze hebben heel specifiek materiaal 
nodig.’ 

Taludmaaier
Bax kiest voor het laatste. Hij werkt met kleine 
elektrische maaiers, elektrische bosmaaiers of een 
kleine messenbalk. Tijdens de demonstratie voor 
taludmaaiers die Stad en Groen vorig jaar oktober 
organiseerde op Fort bij Vechten, heeft Bax zijn 
oog laten vallen op een taludmaaier van Milati 
Grass Machines uit Papendrecht, de Agria 9600. 
‘Die machine heb ik uitgedaagd op onze taluds. 
Het apparaat kreeg het voor elkaar om zonder 
verankering en zonder bodemschade over de hele 
lengte heen en weer te rijden en te maaien. Dat 
was een succesvolle demo, wat mij betreft. Ik over-
weeg er eentje aan te schaffen.’
Bij dat laatste, de inkoop, toont Bax zich overigens 
een prudent schatmeester. Dat blijkt wanneer hij 
zijn laatste aanwinst toont, een boot die hij heeft 
aangeschaft voor het onderhoud van de grachten. 
Hij zocht al lang een sterke platbodem met een 
krachtige motor. Het vehikel wordt onder meer 
ingezet bij het zagen en afvoeren van bomen en 
takken, waarbij er een platform met een groot 
drijfvermogen aan de boot bevestigd wordt. Zwaar 
werk, dus. 

Gok
Als Bax, na jaren vergeefs zoeken, via een kennis 
geattendeerd wordt op een stokoude stalen boot 
met een dieselmotor, besluit hij de gok te wagen. 
Hij koopt de boot voor achthonderd euro. Even 
later laat hij zich ontvallen dat hij die aankoop uit 
eigen zak heeft gefinancierd. ‘Ik ga niet zo’n gok 
aan met andermans geld. Het ding was oud en lek 
en we hebben er flink aan moeten lassen en sleu-
telen om hem gebruiksklaar te krijgen.’
Veel grote dromen heeft de fortbeheerder niet. 
Gevraagd wat hij zich nog zou wensen, moet hij 
lang nadenken. ‘Ik kan hooguit bedenken dat ik 
iets betere infrastructuur op het terrein zou willen. 
Ik denk dan aan meer toiletten voor de gasten en 
een goede, droge opslag- en werkplaats voor het 
materieel. Meer niet, eigenlijk. We roeien met de 
riemen die we hebben. Dat vind ik wel best, zo.’ 

ACHTERGROND

Bij voorkeur kleine elektrische maaiers. Niemand verwacht zo’n complex modern gebouw achter de 

oude vestinggevel.
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In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer ontwerpt en bouwt Krinkels in samenwerking met Smitsrinsma een geluidsscherm aan de Nieuwe 

Bennebroekerweg ten zuiden van Hoofddorp. 

Auteur: Kelly Kuenen

City meets nature
Krinkels en Smitsrinsma bouwen multifunctioneel geluidsscherm Hoofddorp 

Door het uitdijen van de stad komt de provinciale 
weg steeds meer tégen de stad aan te liggen. Bij 
de bouw van de nieuwbouwwijk Zuiderhoeven, 
aan deze weg gelegen, werd opdracht gegeven 
om een scherm naast de weg te plaatsen. In de 
openbare aanbesteding legde de gemeente de 
lat hoog. Ze vroeg om een geluidsscherm dat met 
meerdere elementen rekening hield. Zo moet het 
energie leveren, de biodiversiteit verhogen en 
bescherming bieden voor flora en fauna die er in 
de huidige situatie niet thuishoren. Daarbovenop 
moet het scherm ook duurzaam en circulair zijn. 

Technische uitwerking
Krinkels kreeg de opdracht gegund op basis 

van het ingediende schetsontwerp. Momenteel 
werkt het bedrijf in de zogenoemde definitieve 
ontwerpfase dit eerste ontwerp verder uit. Aan 
de hand van het definitieve ontwerp wordt de 
omgevingsvergunning aangevraagd, waarna het 
uitvoeringsontwerp wordt gemaakt en de reali-
satie wordt gestart. Eric Rijnders leidt het project 
en vertelt: ‘Het geluidsscherm zal van het type 
Soundkiller zijn. De stalen constructie van gerecy-
cled materiaal wordt voor 85% gevuld met grond, 
het zogenaamde schermsubstraat. Daarin wordt 
een irrigatiesysteem toegevoegd, iets waarmee alle 
Soundkiller-systemen zijn uitgerust.’ 

Dit irrigatiesysteem zorgt ervoor dat de planten 
in de wand voldoende vocht krijgen. Het scherm 
staat op een talud naar het viaduct, waardoor het 
waterpeil lager staat dan normaal. Rijnders: ‘Zo’n 
irrigatiesysteem is nodig om hier een werkelijk 
groen beeld te realiseren. Zonder gedegen onder-
houd krijg je dat niet voor elkaar.’ Het systeem 
gebruikt grotendeels opgevangen neerslagwater, 
dat met een druppelsysteem aan de planten wordt 
gegeven.  

Om te voldoen aan de voorwaarde ‘energieleve-
rend’, wordt het scherm over de volledige lengte 
voorzien van zonnepanelen, die onder meer de 
lichtmasten van energie voorzien. Aan de zijde van 

In deze visualisatie van de geluidswal vanaf de wegzijde is te zien hoe de verschillende vlakken er per seizoen uitzien. 
In werkelijkheid zal de clematis (links in beeld) wat eerder bloeien dan de wilde wingerd.
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de geluidswal wordt de stalen voertuiggeleiding 
vervangen door een geïntegreerde en grotendeels 
houten variant. 
   
Landschappelijke inpassing
Aan de wegzijde krijgt het scherm een vrij sobere 
uitstraling, om automobilisten zo min mogelijk 
af te leiden. Aan de zijde van de woonwijk krijgt 
het een gebiedseigen beplanting. Krinkels richt 
zich met name op de technische kant, het kos-
tenplaatje en de daadwerkelijke uitvoering van 
het project. Voor de landschappelijke inpassing 
werd Smitsrinsma ingeschakeld, een advies- en 
ingenieursbureau uit Zutphen. Momenteel wordt 
ook door deze partij gewerkt aan het verfijnen 
van het eerste ontwerp.  ‘Aan de wegzijde krijgt 
het scherm een functionele inrichting’, weet 
directeur en projectleider Danny Lubbers nu al 
te vertellen. ‘Traditioneel worden schermen met 
klimop beplant. Omdat het om een duurzame 
variant gaat, kiezen we in Hoofddorp voor een 
geïntegreerde beplanting met meer variatie. Naast 
hedera kiezen we voor enkele kleinere vakken met 
bloeiende en bladverkleurende planten: clematis, 
kamperfoelie en wilde wingerd. Wilde wingerd is 
een klimop die in de winter zijn blad verliest, maar 
voordat hij dat doet geel/rood kleurt. Clematis en 
kamperfoelie bloeien rond mei/juni. Zo ontstaat 
een mooie afwisseling, terwijl de hedera ervoor 
zorgt dat het scherm nooit helemaal kaal is.’ 

Behalve geluidswerend wordt het scherm aantrek-
kelijk voor fauna. De achterzijde wordt voorzien 
van bloemen, kruidenvegetatie en een enkele 
klimplant. Lubbers: ‘Er wordt tevens een kruiden-

mengsel opgemengd in het substraat dat in de 
wand wordt aangebracht, zodat ook hier kruiden 
groeien. In de muur worden plekken voor fauna 
gecreëerd met hergebruikt materiaal, zoals riool-
buizen en stukken puin die afkomstig zijn van 
andere locaties in de gemeente. Deze elementen 
trekken egels, insecten, en misschien ook wel 
amfibieën.’

Het werk start op een viaduct ter hoogte van 
natuurgebied Park21, waarmee het viaduct als het 
ware de poort tot het park vormt. Het talud wordt 
ingezaaid met gebiedseigen kruidenmengsels, 
die als het ware overlopen in het scherm zelf. Het 
streven is het scherm eind dit jaar te realiseren. In 
december worden de eerste woningen opgeleverd.

‘Het irrigatiesysteem is nodig 

om een werkelijk groen 

beeld te realiseren’

Geluidswal vanaf taludzijde.

3D-visualisatie 
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Groen, groener, groenst
De oogst aan innoverende groenprojecten

FORT KNODSENBURG EN RUIMTE VOOR DE WAAL IN NIjMEGEN

Aan de noordkant van het nieuwe stadseiland Veur Lent staat sinds eind 2016 
een kanon. Het staat bovenop de plek waar vroeger Fort Knodsenburg stond. 
De contouren van het fort zijn door de gemeente Nijmegen weer zichtbaar 
gemaakt en restanten van het origineel zijn teruggeplaatst op de historische 
locatie. Naast de bastions van het fort is een wandelpad aangelegd. Het pad, 
dat gedeeltelijk begeleid wordt door een bakstenen muurtje, loopt van de 
Oude Dijk tot aan de Lentloper.

Het project Ruimte voor de Waal Nijmegen is één van de omvangrijkste en 
meest in het oog springende projecten die gerealiseerd zijn in het kader 
van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier van 
Rijkswaterstaat. Door de maatregel is de kans op overstroming voor Nijmegen 
en het gebied stroomopwaarts nu en in de nabije toekomst veel kleiner 
geworden. Samen met de bewoners en deskundigen is tegelijk gewerkt aan 

de ruimtelijk kwaliteit van het gebied. In een werkgroep met bewoners en  
historici is zorgvuldig gekeken hoe historische overblijfselen zoals bijvoor-
beeld de oude veerstoep, de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, de weg-
versperringen en andere beeldbepalende objecten een plek konden krijgen  
in het veranderende landschap.

Aanneemsom: 358 miljoen
Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen, Projectbureau ruimte voor de rivier
contactpersoon opdrachtgever: Mathieu Schouten (Gemeente Nijmegen)
Architect: H+N+S Landschapsarchitecten 
contactpersoon architect: Lodewijk van Nieuwenhuijze
Aannemer: Dura Vermeer / Ploegam
contactpersoon aannemer: Adriaan de Jong 
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INTERIEURBEPLANTING BIj ALLIANDER BELLEVUE IN ARNHEM

Voor de totale renovatie van het bestaande hoofdkantoor Bellevue van 
Alliander in Arnhem is Donkergroen gevraagd om het binnengroen voor  
onze rekening te nemen. Belangrijk bij de renovatie was circulariteit en duur-
zaamheid (BREAAM methode). Dat betekent het zoveel mogelijk  
hergebruiken van reeds aanwezige materialen en het duurzaam toepassen 
van nieuwe materialen. De grootste wens was om de herkenbaarheid van de 
verschillende verdiepingen en afdelingen met groen te versterken.  
Er zijn 3 verschillende werkruimten in het pand aanwezig: het atelier, de  
kantoren en de bibliotheek. Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke 
ontmoetingsplekken, zoals de restaurants, café's en het atrium centraal in 
het gebouw. Donkergroen Ontwerp&Advies in Tiel heeft diverse ontwerpen 
gemaakt in samenwerking met de interieurarchitect COARE uit Amsterdam. 
In december heeft Interieurbeplanting Tiel met een heel team hard gewerkt 
om alles op tijd af te krijgen voor de ingebruikname van het pand op 3 januari 
door alle 1.300 medewerkers van Alliander. Op 9 maart 2017 was de feestelijke 
opening van het vernieuwde Bellevue, hierbij was ook de architect van het 
gebouw aanwezig, Thomas Rau, die gespecialiseerd is in het circulair  
ontwerpen en renoveren van gebouwen.

Opdrachtgever: Alliander NV
contactpersoon opdrachtgever: Linda van der Horst
linda.vander.horst@alliander.com,linda.vanderhorst@yask.nl
Architect: Thomas Rau/ Coare
contactpersoon architect: Thomas Rau/ Peter Hoens 
info@rau.eu/ peter@coare.nl
Aannemer: Donkergroen B.V.
contactpersoon aannemer: Marcel Janssen, marcel.janssen@donkergroen.nl

PROJECTEN

SEDUM OP HELMONDSE HUIZEN

Steeds vaker worden ook particulieren  
gestimuleerd hun tuinen te vergroenen. 
Tegel eruit is één mogelijkheid, een andere 
optie is het vergroenen van daken.
Niet alleen voor de openbare ruimte, maar 
ook voor huiseigenaren zelf hebben groen-
daken de nodige voordelen, zoals lagere 
temperaturen en een mooier aanzicht.  
Dat laatste bewijzen de sedumdaken in 
de wijk Brandevoort in Helmond. Du Pré 
groenprojecten voorzag hier in juli 2016 in 
opdracht van de vereniging van eigenaren 
diverse schuur- en verandadaken van sedum-
matten. Het project werd mogelijk gemaakt 
met subsidie vanuit de gemeente Helmond. 

Uitvoering: Juli 2016
Opdrachtgever: VVE 
Uitvoering: Du Pré Groenprojecten
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AANLEG MULTIFUNcTIONEEL court IN WAGENINGEN

Een park waarin spelen, sport en samenzijn centraal staan. In het midden een multifunctioneel 
kunstgras court voor hockeyen, voetballen en handballenen de mogelijkheid om een net op te 
hangen voor volleybal, badminton en tennis. Het oude afgetrapte grasveld daarnaast werd een 
plek voor freerunnen en calisthenics. Aan de andere kant een natuurlijke speelplek met zand 
en water en houten toestellen, schommels en klimaanleidingen. Met een brede rij groen- 
blijvende struiken en planten tussen de plekken en de weg wordt voorkomen dat er hek- 
werken nodig zijn. De Krajicek Foundation speelt en sport hier met kinderen en jongeren.  
Hiermee wordt in het park een positieve sportsfeer gecreëerd met ruimte voor verschillende 
doelgroepen.

Vanaf 2013 heeft gemeente Wageningen het speelruimteplan ‘Spelen, bewegen,  
ontmoeten’ (OBB Speelruimtespecialisten 2011) gerealiseerd, mede vanuit subsidie van  
provincie Gelderland. Vanaf de start was een eventuele meevaller voor het Park Nobelweg 
bestemd.

Aanneemsom: totaal speel-sportzone 225.000,  
waarvan sportcourt 65.000
Opdrachtgever: Gemeente Wageningen
contactpersoon opdrachtgever: begeleiding Elske Oost,  
OBB Speelruimtespecialisten, spelen@wageningen
Architect: HvR Speeltotaal 
contactpersoon architect: Stef Hielkema,  
stef@hvrspeeltotaal.nl
Aannemer: HvR Speeltotaal 
contactpersoon aannemer: Stef Hielkema, 
stef@hvrspeeltotaal.nl

‘TEGEL ERUIT PLANT ERIN’ IN VOORBURG

Op zaterdag 22 april konden bewoners van Voorburg-
West hun tegels inleveren voor een gratis plantje van 
de gemeente. Onder het motto ‘Tegel eruit plant erin’ 
heeft de gemeente op de kruising van de Paradijsstraat 
en de Jacob Arentsstraat de openbare ruimte ver-
groend. De gemeente riep bewoners op om hetzelde 
te doen. Doel van de actie is de trend van versteende 
tuinen te doorbreken en het groen terug te brengen in 
tuinen in Leidschendam-Voorburg. Het initiatief maakt 
onderdeel uit van de landelijke Operatie Steenbreek, 
gericht op het ‘ontharden’ van stenige oppervlakten in 
de openbare ruimte en particuliere tuinen.

Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg
contactpersoon opdrachtgever: Gemma Verijdt,
gverijdt@lv.nl 070 300 9557
Aannemer: Verboon B.V.
contactpersoon aannemer: Alex Maranus,
alex.maranus@verboonbv.nl
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Vanaf dit najaar worden de opleidingen Medewerker Groen, Medewerker Schone Stad en het leerpakket Vakman Groen aangeboden. De nieuwe oplei-

dingen sluiten aan op de toekomst van de stedelijke buitenruimte en de medewerkers die daarin een cruciale rol spelen. 

Auteur: Santi Raats

Stad van de toekomst zoekt 
ambassadeurs!
Luiten (IPC): ‘Groene medewerkers mogen trots zijn op hun werk; ze zijn de ogen 
en oren van de stad’ 

Hans Luiten, adviseur bij IPC Groene Ruimte, 
legt uit wat de drijfveer was voor het nieuwe 
opleidingsaanbod. ‘Er is de afgelopen jaren een 
grotere vraag ontstaan naar mensen die in het 
groen kunnen werken, zowel vanuit gemeenten 
als vanuit de groenaannemerij. Men komt handen 
tekort. Daarnaast zien we een opvallende trend: 
het verplaatsen van vakkennis van de opdracht-
gever – vaak overheden – naar de opdrachtnemer. 
De aannemer voert het onderhoudswerk uit en 
het toezicht op de kwaliteit van het werk wordt 
gedaan door de opdrachtgever of door derden. 

Met onze vernieuwde opleidingen willen wij vol-
doen aan alle vragen die in de huidige tijd spelen, 
zodat zowel de aannemer als de opdrachtgever 
zijn vakkennis kan bijhouden en kan vertalen naar 
de praktijk in het stedelijk gebied.’ 

Medewerker Groen
De opleiding Medewerker Groen is een basisoplei-
ding. De opleiding is daarmee ook geschikt voor 
kandidaten die nog geen ervaring hebben in het 
uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in het 
stedelijk groen. Een belangrijke doelgroep vormen 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
die binnen het groen aan de slag willen gaan. 
‘Aannemers en overheden komen mensen tekort 
en willen voornamelijk multi-inzetbare medewer-
kers, zowel in het groen als in de winterdienst. 
Medewerkers moeten dus het groen onderhouden, 
maar ook overweg kunnen met strooi-, borstel- en 
veegmachines’, aldus Luiten.

Tijdens de opleiding Medewerker Groen leren de 
cursisten werken met de nieuwste machines op 
basis van de laatste technieken, zoals bosmaaiers, 
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maaimachines, motorkettingzagen, bladblazers, 
borstel-veegmachines en strooimachines. Ze gaan 
structureel naar buiten om onderhoudswerkzaam-
heden onder de knie te krijgen, zoals snoeien, 
het maaien van bermen en gazon, aanplanten, 
bladblazen, (chemievrije) onkruidbestrijding, 
bladruimen en gladheidsbestrijding. De leerstof 
wordt aangeboden in de modules Beplantingen, 
Groenbeheer en -onderhoud, Communicatie en 
Wet- en regelgeving. 

Luiten: ‘De praktijkcomponent van de trainingen 
is groot: op locatie leren de cursisten de machines 
veilig en efficiënt in te zetten. Stil, veilig en duur-
zaam werken is het motto. Dit krijgt onder andere 
vorm door de inzet van accugereedschappen.’ 

Medewerker Schone Stad
De opleiding Medewerker Schone Stad is even-
eens een basisopleiding. Dezelfde doelgroep 
wordt hiervoor aangesproken. Luiten stelt: ‘In de 
praktijk zien we dat het onderhoud van groen en 
grijs gedeeltelijk door dezelfde personen gedaan 

wordt. Dat vergroot de inzet en effectiviteit van de 
medewerkers binnen en buiten het groeiseizoen.’ 
Tijdens de basisopleiding leert de cursist de grijze 
buitenruimte schoon en veilig te houden. Dit bete-
kent het verwijderen van onkruid en (blad)afval op 
verhardingen en het uitvoeren van kleinschalige 
gladheidsbestrijding. 

Luiten: ‘Als incompanytraject wordt de opleiding 
Medewerker Schone Stad al enkele jaren succesvol 
uitgevoerd in de gemeente Rotterdam. Dit suc-
ces is mede aanleiding om de opleiding voor een 
breed publiek geschikt te maken.’ 

Vakman Groen
Het leerpakket Vakman Groen is volledig facultatief 
en biedt de cursist de mogelijkheid om zijn kennis 
op specifieke onderdelen verder te ontwikkelen. 
Voormannen vormen de belangrijkste doelgroep. 
Luiten: ‘In de praktijk zien we dat de rol die de 
voorman vervult steeds belangrijker en complexer 
wordt. Naast vakinhoudelijke kennis en vaardig-
heden wordt van de voorman op organisatorisch, 
communicatief en commercieel vlak steeds meer 
gevraagd. Wij bieden tools om hieraan vorm te 
kunnen geven.’ Naast de voormannen behoren 
opzichters, beheerders, (hoofd)uitvoerders en advi-
seurs in het groen tot de doelgroep.

IPC Groene Ruimte legt de nadruk op duurzaam, 
effectief en efficiënt beheer van de groene bui-
tenruimte. ‘Dit gebeurt door de cursist bewust te 
maken van de natuurlijke processen en deze als 
uitgangspunt te nemen. Een echte vakman weet 
wat de effecten van ingrepen in het groen zijn op 
de korte en de lange termijn. Ondanks alle werker-
varing ervaren zij het als prettig om terug te gaan 
naar de basis’, legt Luiten uit. 

Maatwerk
IPC Groene Ruimte levert volgens Luiten indivi-
dueel maatwerk: ‘Wij willen ons aanbod optimaal 
afstemmen op de leerbehoefte van de kandidaat. 
Dit betekent dat wij werken aan de hand van een 
intakegesprek, een soort nulmeting. Op basis hier-
van stellen wij de leerbehoefte en het beoogde 
eindresultaat vast. De deelnemer ontwikkelt 
kennis en vaardigheden die maximaal aansluiten 
op eerder verworven competenties en vaardig-
heden in relatie tot de (nieuwe) werkzaamheden.’ 
Gedurende het leertraject wordt de cursist actief 
door IPC Groene Ruimte gecoacht om de eind-
streep te halen. 

Bij incompanytrajecten is maatwerk eerder regel 
dan uitzondering. ‘Elke klant is uniek en wenst 

dat de invulling van het lesmateriaal is afgestemd 
op de lokale omstandigheden en behoeften. Wij 
bieden dit maatwerk graag aan’, stelt Luiten. Hij 
vervolgt: ‘Binnen de incompanytrajecten kunnen 
wij naast de basisopleiding ook specialisatiemo-
dules aanbieden, gericht op de bediening van 
groot materieel, zoals heetwatermachines en grote 
borstelmachines, en op de communicatieve vaar-
digheden van de medewerkers. Wij leren hen om 
de rol van ambassadeur van de toekomst vorm en 
inhoud te geven. Dit betekent trots zijn op je werk, 
de ogen en oren van de stad vormen, problemen 
signaleren en dit terugkoppelen aan de leiding-
gevende.’

Hans Luiten
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Verhoog uw productiviteit met de Husqvarna frontmaaiers: de P 524, P 520D en P 525D.  
Het compacte ontwerp en de bestuurbare achteras zorgen voor een ongekende wend 
baarheid: maaien in krappe ruimtes, rond bomen en struiken, onder banken en langs 
hekken is geen enkel probleem voor deze machines. Naast deze eigenschappen hebben  
de machines ook de beschikking over een robuust chassis en vele ergonomische 
oplossingen die zorgen voor jarenlang winstgevend en zorgeloos maaien. 
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Onkruid kent vele gezichten, maar evenzoveel 
locaties om te verschijnen. Straten, wandelpaden, 
stoepranden, greppels, fietspaden, maar ook op 
de rand van de wegberm steekt het de kop op. 
Dit vraagt om twee verschillende typen borstels, 
vertelt Stefan Verschaete van Vandaele. ‘In de bin-
nenstad werk je doorgaans op een tractor met 
een grootbezem, om vooral onkruid tegen de 
stoeprand te verwijderen. Zo’n bezem legt het 
onkruid op een hoopje, waarna een zuigwagen 
het weggeborstelde onkruid wegzuigt.’ Buiten de 
stad is het een ander verhaal: door het gebrek aan 
stoepranden volstaat het wegborstelen van onge-
wenste vegetatie. Verschaete: ‘Daarvoor heb je een 
cilinderborstel nodig om aan je voertuig te bevesti-
gen. Een vrij unieke borstel, die het overgroeiende 
onkruid van de straat wegveegt en het in de berm 
werpt.’

Breed inzetbaar
De mechanische onkruidborstel is breed inzetbaar: 
of het nu gaat om straatranden met verhoogde 
stoepranden of overgroeiende graszoden, aarde 
en vuil. Het voordeel van beide onkruidborstels 
is dat zij aan verschillende typen voertuigen kun-
nen worden bevestigd. Verschaete: ‘Bij voorkeur 
bevestig je zo’n borstel vooraan, omdat dat een 

beter zicht op het werk geeft. Maar achteraan is 
ook mogelijk. Het voordeel van de grootbezem en 
de cilinderbezem is dat deze op hetzelfde chassis 
gemonteerd kunnen worden. Door het loskoppe-
len van de hydraulische slangen is het mogelijk om 
de ene bezem uit te schuiven en de andere borstel 
te monteren. Op één frame kun je dus beide bor-
stels monteren. Door deze mogelijkheid kun je met 
één machine zwaar onkruid op een harde onder-
grond verwijderen binnen én buiten de stad.’

Probleemloze vuilverwijdering
Carrel van der Weijde van loonbedrijf C.H. v.d. 
Weijde maakt al drie jaar gebruik van de verticale 
borstel. ‘Wij maken er de wegkanten mee schoon 
voor het asfalteren en het splitten van de weg, 
waarbij je kleine steentjes over de weg aanbrengt. 
Soms hebben we te maken met gras dat zo’n der-
tig centimeter op de weg staat. Vroeger gebruikten 
we daarvoor vaak een stalen schuif en een kraan. 
Dit gaat veel mooier; op deze manier volg je het 
asfalt en kun je zonder problemen al het vuil van 
de straat af halen.’ 

Twee verwisselbare borstels voor een 
onkruidvrije zone in én buiten de stad
Een van de vervelende eigenschappen van onkruid is dat het zich niets aantrekt van stadsgrenzen. Het vernietigen van ongewenste vegetatie op een 

harde ondergrond moet dan ook flexibel zijn: onkruidverwijdering in het stadscentrum is anders dan buiten de stad. Vandaele vond hier iets op: een 

makkelijk vervangbare, krachtige onkruidborstel met een aangebouwd frame.

Auteur: Guus van Rijswijck
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Rondetafeldiscussie ‘groen met een grijs randje’ over vertrouwen of 
kennisontwikkeling in de markt

De pest van rotzooien in het 
groen is dat je het vaak pas 
veel later terugziet
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Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Dat zal de mening zijn van de gemiddelde groenbeheerder ten opzichte van aannemers en leveranciers. Wat 

daarbij weleens vergeten wordt, is dat voor controle ook kennis nodig is. En ook vertrouwen komt niet zomaar aanwaaien. Vakblad Stad+Groen gaat 

over dit onderwerp in discussie met een aantal beheerders, die net gepensioneerd zijn of op de drempel van hun pensioen staan.

Auteur: Hein van Iersel 
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Grofweg bestaan er twee zienswijzen over 
dit onderwerp. Het is niet verrassend dat Bert 
Gijsberts als voormalig VHG-voorzitter, ex-directeur 
van een groenvoorziener én VVD-politicus aan-
hanger is van de zienswijze zorg voor vakkennis 
én verantwoordelijkheid" in de marktpositie van 
aannemers en groenvoorzieners. Ook zijn buurman 
in de rondetafeldiscussie, Johan van Wijck, heeft 
een verleden bij de VHG, maar is juist uitgesproken 
kritisch over het functioneren van aannemers: ‘Als 
ik zestien kuub grondverbetering voorschrijf in een 
bestek, en ik controleer dat niet, bestaat de kans 
dat het werk wordt gedaan met zes kuub.’ Johan 
van Wijck werkt na zijn carrière bij de VHG onder 
andere bij Griffioen in Wassenaar: ‘Directeur Bert 
Griffioen zei aanvankelijk tegen mij dat je een aan-
nemer toch niet hoeft te controleren. Dat moet je 
dus wel doen. Anders gaat het niet goed.’

De twee groenbeheerders die bij de rondeta-
feldiscussie aanwezig zijn, zitten met hun visie 
tussen Van Wijck en Gijsberts in. Rob Boekelman 
geeft meteen toe dat het menselijk is om de kluit 
een beetje te belazeren als dat zo uitkomt, maar 
steunt Gijsberts in zijn mening over het belang van 
kennis. Boekelman is voormalig senior groenbe-
leidsmedewerker bij de gemeente Noordwijk en is 
sinds enkele maanden met pensioen. Lex Wijnbeek 
is nog steeds groenbeheerder van Haarlem. Als 
groenbeheerder bij een gemeente van die omvang 
is het bijna onmogelijk om alles zelf te controleren. 
Wijnbeek: ‘Als ik door Haarlem rij en ik zie op een 

rotonde de geraniums achterblijven in groei, dan 
weet ik dat daar iets is misgegaan.’ Lex Wijnbeek 
sluit af: ‘De pest van rotzooien in het groen is dat je 
het vaak pas veel later terugziet.’

Wijnbeek snijdt een belangrijk punt aan. Veel 
gemeentes zijn tegenwoordig regiegemeentes. 
Dat betekent dat uitvoering, onderhoud en reali-
satie op afstand worden gezet en dat binnen het 
gemeentelijk apparaat vaak niet meer de kennis 
aanwezig is om een groenvoorziener aan te stu-
ren of te controleren. En als die kennis nog wel in 
huis is, verdwijnt die vaak snel doordat ervaren 
krachten, die het vak nog in de praktijk geleerd 
hebben, met pensioen gaan. Lex Wijnbeek en Rob 
Boekelman zijn daarvan twee treffende voorbeel-
den. Wijnbeek is in de maanden die hem nog res-
ten bij de gemeente druk bezig met het inwerken 
van zijn opvolger. Die blijkt gelukkig over ruime 
praktijkkennis te beschikken. Ook Boekelman heeft 
wat dat betreft minder geluk. Mensen die bijvoor-
beeld van Larenstein komen zijn prima opgeleid, 
maar de kennis van de praktijk is mager. Ook Johan 
van Wijck ervaart dat zo: ‘Als je niks met planten 

Waarom valt die geranium 

ineens terug?

Bert Gijsberts

Johan van Wijk
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hebt, kun je ook op sport afstuderen. Dan volstaat 
het om vijf onkruiden in een gazon van elkaar te 
kunnen onderscheiden.’ 

Burger 
Toch zijn Boekelman en Wijnbeek niet alleen maar 
negatief over de ontwikkelingen in het openbaar 
groen. Met name Wijnbeek ziet een kentering in 
de waardering van groen, die met name wordt 

aangejaagd door de kritische houding van bur-
gers ten opzichte van groen in de bebouwde 
omgeving: ‘We zitten nog in zwaar weer, maar 
het wordt beter. De burger gaat ons redden.’ Juist 
omdat burgers kritisch zijn, hebben de politiek en 
beleidsmakers aandacht voor groen. Ook Gijsberts 
ziet een kentering. Hij bekijkt dit vanuit de positie 
van de aannemer. Aannemers zullen kritisch zijn 
over hun eigen werk als ze iets te verliezen én iets 
te winnen hebben door goede verhoudingen. 
Vandaaruit geredeneerd is de oud-voorman van de 
VHG er geen voorstander van dat aannemers wor-
den gecontroleerd door externe toezichthouders, 
die als enkel doel lijken te hebben hun salaris terug 
te verdienen door het uitschrijven van boetes bij 
de aannemer

Kennis 
Johan van Wijck belicht een heel ander aspect. Bert 
Griffioen heeft jaren geleden een concept ontwik-
keld waarbij opdrachtgevers meer kopen dan 
alleen een pallet planten in potten: Het Green To 
Colour concept. Het concept moet voor goed pre-
senterende vasteplantenborders zorgen. Van Wijck: 
‘Bij het Griffioen-concept gaat het om de samen-
hang van het juiste sortiment, de juiste potmaat, 
grondbewerking en beheer door middel van maai-
en, klepelen en ontwerp. Als een van de aspecten 
achterwege blijft of slecht wordt uitgevoerd, werkt 
het concept niet.’ Van Wijck is van mening dat dit 
soort concepten de toekomst hebben. En niet 
alleen in vaste planten, maar bijvoorbeeld ook in 
laanbomen. 

Het kan toch niet zijn dat je 

je diploma hovenier/

groenvoorziener haalt 

met de kennis van 5 

onkruiden in een gazon

Rob Boekelman

Les Wijnbeek
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Onkruid branden zonder 
open vlam
Infraweeder heeft voor iedere klus een machine

Ook Lankhaar Techniek behoorde op de GTH 

Demo-Doe-Dag Onkruid en Reiniging tot de 

aanwezigen. Het bedrijf uit Eethen nam de 

complete lijn Infraweed-onkruidbranders mee 

naar Almere. Sinds het verbod van chemie op 

verhardingen heeft de verkoop van deze 

branders een flinke vlucht genomen. 

Auteur: Nino Stuivenberg

Lankhaar Techniek is al sinds een jaar of acht 
importeur van Infraweeder-machines in Nederland. 
De Zwitserse machines draaien dan ook al vijftien 
jaar mee op de onkruidmarkt. Lankhaar levert 
zes verschillende modellen: de Lady, Junior, Eco 
propaan, Eco butaan, de Master 510 en de Master 
510 R. Het succes van Infraweeder zit hem in de 
compactheid van de machines, aldus Bas Lankhaar 
van Lankhaar Techniek. ‘Een deel van machines is 
draagbaar, waardoor ze overal uit de voeten kun-
nen. Dat is erg belangrijk.’ Zo is de Infraweeder Eco 
in twee versies beschikbaar: de Eco butaan, die op 
de rug gedragen wordt, en de Eco propaan, die op 
een trolley bevestigd is. ‘Die flexibiliteit maakt de 
branders uitermate geschikt voor bijwerk.’

Alle Infraweeder-machines zijn onkruidbranders. 
Wat maakt de machines zo bijzonder? Lankhaar: 
‘Er is geen open vlam te zien bij deze branders. De 
Infraweeder is uitgerust met een keramische bran-
derbodem. Door de infraroodstraling wordt het 
onkruid op temperatuur gebracht en vervolgens 
vernietigd. De onkruidcellen barsten dan open, 
waardoor de plant afsterft. Je mergelt als het ware 
het wortelpakket van het plantje uit.’ 

Specialismen
De verschillende Infraweeder-modellen hebben 
ieder hun eigen specialisme. Zo is de Infraweeder 
Lady vooral geschikt om kleine stroken mee te 
bewerken, zoals op begraafplaatsen tussen graf-

zerken. Een ander speerpunt van Infraweeder is 
de Master, die geleverd kan worden als Master 510 
en Master 510 R. De Master heeft een brander van 
51 x 60 centimeter en kenmerkt zich doordat de 
machine op een vierwielig onderstel is gemon-
teerd. Vanaf de duwboom zijn verschillende hoog-
tes in te stellen. De kruik van de Master weegt elf 
kilo, waardoor de machine tot wel zes uur werk 
kan leveren en dus behoorlijk energiezuinig is. De 
Master kan het best uit de voeten op paden, tussen 
rijen en bij andere toepassingen, zoals op begraaf-
plaatsen, tennisbanen, klinkerwegen en gravel- of 
grindpaden.

De Master 510 R heeft nog een extra functie: de 
brander is namelijk zelfrijdend. Deze machine 
wordt in de praktijk dan ook vaak geadviseerd, 
geeft Lankhaar aan. ‘De snelheid bij onkruidbe-
strijding is natuurlijk erg belangrijk. Als er te snel 
gereden wordt, dan is de warmte-intreding niet 
voldoende. Een zelfrijdende machine garandeert 
dat het onkruid efficiënt en goed verwerkt wordt.’ 
Dat de machines nu pas doorbreken, is volgens 
Lankhaar te wijten aan de wetswijziging. ‘Voorheen 
waren het vooral milieubewuste mensen en 
natuurliefhebbers die deze machine gebruikten. 
Tegenwoordig zijn de verkoopaantallen veel hoger.’

Bas Lankhaar
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In april kreeg de redactie van Stad+Groen een rondleiding door Sint Marten. Deze Arnhemse wijk onderging de afgelopen jaren e

en stevige renovatie. 

Auteur: Kelly Kuenen

Van zorgenkindje tot 
moderne participatiewijk
Arnhemse Sint Marten maakte omslag van probleemwijk naar gewilde woonwijk

Met een centrale ligging nabij het station en het 
Sonsbeekpark heeft de Arnhemse wijk Sint Marten 
alles in zich om booming te zijn. Toch was het dat 
jarenlang allesbehalve. De arbeiderswijk werd net 
als het aangrenzende Klarendal door verpaupe-
ring en overlast lang gezien als achterstandswijk. 
Na jarenlange inspanning hebben woningen en 
openbare ruimte een grondige update gekregen 
en heeft Sint Marten weer een fris en aantrekkelijk 
karakter. 

De afgelopen jaren werden diverse huizen met 
achterstallig onderhoud van woningcorporatie 
Portaal verkocht tegen aantrekkelijke prijzen, met 
als voorwaarde dat de kopers het huis binnen een 
à twee jaar opknapten. Arnhem maakte deze keuze 
omdat het renoveren van de woningen een te 
grote kostenpost was voor Portaal. Daarmee ver-
kleinde weliswaar het aandeel – toch wel gewilde 
– huurhuizen, maar daar staat tegenover dat een 
groot publiek de kans kreeg een huis te kopen 
tegen een aantrekkelijke prijs, ook degenen voor 

wie kopen niet direct binnen het bereik lag. 
Inmiddels is nog 23% van de 2300 woningen in 
de wijk St. Marten/Sonsbeek-Zuid in het bezit van 
een corporatie en is aan de buitenkant amper te 
zien of het om een huur- of koopwoning gaat. 
Deze woningen wisselen elkaar af en omsluiten de 
diverse hofjes die de wijk telt. Veel van deze hofjes 
en andere initiatieven worden beheerd door bewo-
ners. Stadsdeelmanager wijkonderhoud Vivienne 
van Sante toont tijdens de rondleiding diverse 
participatieprojecten, die op meerdere manieren 
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tot stand zijn gekomen: vanuit de gemeente, de 
bewoner of bijvoorbeeld woningcorporatie Portaal, 
die in verschillende projecten ook optreedt als 
(mede)financier.  

Meerdere aannemers
In Arnhem wordt gewerkt met meerdere aanne-
mers, elk aangestuurd door één stadsdeelmanager. 
Van Sante: ‘Op deze manier kunnen we een prijs-
vergelijking maken en het risico spreiden, mocht 
een van de partijen om welke reden dan ook 
wegvallen. Daarnaast willen we ook kleine bedrij-
ven een kans geven.’ Aannemer is onder meer Van 
der Weerd Grafhorst BV uit de gemeente Kampen. 
In Sint Marten wordt gewerkt met een integraal 
bestek. Daarbinnen valt het vegen, het verwijderen 
van onkruid, het bijhouden van groen en het legen 
van afvalbakken en klein straatwerk. Veel is op 
basis van beeldkwaliteit opgenomen in het bestek. 
Overwogen wordt om ook het snoeien van over-
hangend groen, het repareren van scheve paaltjes 
en het controleren en egaliseren van valonder-
gronden als beeldkwaliteitsposten op te nemen; 
momenteel zijn dit frequentieposten of stelposten.

Onderhoudsniveau 
Deze wijk moet voldoen aan beeldkwaliteitsniveau 
C. Maar beeldniveau B wordt ruimschoots gehaald, 
stelt Van Sante. ‘Enerzijds komt dat doordat de 
aannemers snel ingrijpen, anderzijds doordat 
bewoners hier meehelpen.’ Van Sante geeft eerlijk 
toe dat dit beeld niet voor de hele gemeente geldt. 
‘Er zijn delen van Arnhem waar het anders is. Daar 
hebben mensen te veel aan hun hoofd binnen de 
deur; dan zul je je minder snel focussen op de rom-
mel buiten de deur.’ 
Beeldkwaliteit C wordt in de CROW 
Kwaliteitscatalogus omschreven als ‘redelijk veel 
onkruid’, niveau B als onkruid ‘in beperkte mate’. 
Rondom elementen als lantaarnpalen, hekjes en 
varkensruggen staat in Sint Marten inderdaad 
regelmatig onkruid. Toch stoort dat hier allerminst, 
wellicht door de grote hoeveelheid groen in de 
straten die de aandacht trekt. Daar komt bij dat de 
wijk een verzorgde indruk maakt; rondslingerend 
afval ontbreekt vrijwel geheel en er is geen sprake 
van bijvoorbeeld graffiti, uitgezonderd de vele 
muurschilderingen die de paden naar de binnen-
hofjes sieren. 
Aannemers worden door een aparte partij proefs-
gewijs gecontroleerd op de beeldkwaliteit volgens 
de CROW-richtlijnen. Voldoet die niet, dan kan een 
boete worden uitgeschreven. Die boete is naar ver-
houding; als een van de tien gecontroleerde loca-
ties niet aan het niveau beantwoordt, dan krijgt de 
aannemer 10% boete. Doordat aannemers vroeg 
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actie ondernemen, mogen ze redelijk ver ‘zakken’ 
voordat ze een boete krijgen. 
Maar Van Sante zegt – niet verrassend – dat zij niet 
zit te wachten op het uitdelen van een boete. ‘Ik 
wil dat de buitenruimte aan het niveau voldoet. 
Als gemeente sturen wij daarom bij. Als het niveau 
in het eerste jaar niet behaald is, attenderen we 
de aannemer er het tweede jaar twee maanden 
vóór die tijd al op dat hij hier extra op moet let-
ten.’ Controle doet de gemeente bewust niet zelf, 
omdat ze wil optreden als regiegemeente. Alleen 
een wijkopzichter is verantwoordelijk voor het aan-
sturen en controleren van de dagelijkse werkzaam-
heden. Daarnaast kunnen bewoners een melding 
doen over de openbare ruimte via de website van 
de gemeente. 

Participatie
Lopend door de wijk valt de grote hoeveelheid 
‘participatiegroen’ op. Er staan vele plantenbakken 
op de straat en we komen diverse moestuintjes 
tegen. Bewoners krijgen hier een grote mate van 
vrijheid en er wordt in principe gewerkt zonder 
overeenkomst. Voor het onderhoud kunnen inwo-
ners een beroep doen op budget via een wijkplat-
form, dat een wijkbudget van de gemeente krijgt. 
Op de vraag of de projecten altijd goed gaan, 
antwoordt Van Sante: ‘Over het algemeen gaat dit 
heel goed. Natuurlijk, er belandt vast wel eens een 
pompoen in een pan waar hij eigenlijk niet thuis-
hoort. Hier geldt, ook voor de moestuinen, dat een 
openbare tuin ook openbaar blijft. Is je salie weg, 
dan heb je pech gehad. Als je dat soort dingen 

echt wilt voorkomen, moet je een volkstuin huren.’
De gemeente lijkt dus succesvol met deze aanpak. 
Maar Van Sante laat ook de keerzijde van burger-
participatie zien. Zo lopen we langs een stukje 
grond waarop een stadstuintje ligt te verpieteren. 
‘Hier is ooit gestart met een pilot voor stadsland-
bouw. Maar participatie, ook stadslandbouw, gaat 
vaak met ups en downs. In het begin zijn mensen 
enthousiast, maar het komt regelmatig voor dat de 
animo later afneemt.’  

Maar liefst 80% van de boomspiegels in de wijk 
worden onderhouden door bewoners. Het beeld 
van deze stukjes groen is zeer wisselend. De 
ene boomspiegel lijkt met de grootste precisie 
ingericht en onderhouden, een andere heeft een 
wildere begroeiing. Om de aannemer duidelijk te 
maken welke boomspiegels hij moet meepakken 
bij het onderhoud, worden de boomspiegels die 
onderhouden worden door burgers omheind met 
een hekje of gemarkeerd door een groene tegel. 
Even verderop zien we dat participatie niet altijd 
goed uitpakt, al heb je als gemeente nog zulke 
goede bedoelingen. ‘Deze straat was slecht onder-
houden. De gemeente heeft toen een keer grondig 
onderhoud laten uitvoeren, zodat de bewoners 
met een schone lei konden beginnen. Sommige 
stukjes werden vervolgens netjes onderhouden, 
maar andere helemaal niet. We hebben onszelf 
toen wel de vraag gesteld of we het onderhoud 
weer in eigen beheer moesten nemen.’ 

Social return
Sinds januari werkt de gemeente met een wijk-
team leefomgeving. Dat team kan het sociale 
element integreren in de wensen wat betreft de 
leefomgeving en het onderhoud ervan en hierover 
overleggen met bewoners. Ook wordt de focus 
gelegd op social return. ‘We hebben al contracten 
met aannemers waarin staat dat zij minimaal 10% 
WSW-mensen in dienst moeten hebben en 7% bij-
standsgerechtigden. Meestal halen zij een veel gro-
ter aandeel. Na het ontschotten van de budgetten 
voor het onderhoud van de openbare ruimte is het 
nu een uitdaging om de sociale en de fysieke com-
ponent te koppelen, bijvoorbeeld door mensen als 
dagbesteding te laten werken in het groen.’ Om dit 
te vergemakkelijken, worden ook de ‘schotten’ tus-
sen de budgetten fysiek en sociaal verwijderd. 

Drie demodagen lang hét vakevenement  
voor professionals in de openbare ruimte

•  ruim 450 merken op  
125.000 m2 beursterrein

•  groot aanbod exposities én 
demonstraties van machines  
en gereedschappen

•  op centrale locatie,  
goed bereikbaar en  
dichtbij parkeren

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6755
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Voor de vorige uitgave van dit vakblad interviewde ik een stuurclub van 
het CROW, die zich bezighield met de voorbereiding van een symposium. 
Ingewikkelde kost, maar ook hoogst interessant. Hoe krijg je de burger betrok-
ken bij het ingewikkelde spel tussen aannemer en opdrachtgever betreffende 
de kwaliteit van de openbare ruimte? Soms, als ik een heel goed humeur heb, 
probeer ik dat ’s avonds uit te leggen aan mijn vrouw. Dat is best wel een klus. 
Ik heb een slimme vrouw, maar ze is ook nogal nuchter ingesteld en ze snapt 
eigenlijk niet goed waarom een zaal vol volwassen en hoog opgeleide man-
nen en vrouwen een hele dag heel serieus met elkaar kunnen praten over 
beeldbestekken en hoe je die kunt vertalen naar effectbestekken. Niet de 
opdrachtgever of de aannemer bepaalt of een werk naar behoren is gedaan, 
maar de burger. Het punt is natuurlijk dat ‘de burger’ niet bestaat en dat de 
mening van de burger onmogelijk vast te pinnen is. 

En daar kunnen aannemers en opdrachtgevers dan weer geen koekjes van 
bakken. Die moeten weten of een op 35 mm gemaaid grasveld goed of slecht 
is. De burger denkt natuurlijk niet zo zwart-wit en vindt meestal eigenlijk 
helemaal niets. Zolang alles er maar een beetje puik uitziet, vindt hij of zij het 

goed. Daarnaast heeft de burger ook helemaal geen zin om de hele dag aan 
de gemiddelde onkruidbedekking van een bestratingsvoeg te denken.
Met andere woorden: het indrukwekkende technische kader dat wij met zijn 
allen hebben ontwikkeld om te bepalen of iets goed of slecht is, moeten we 
snel laten vallen, als we de burger in het algemeen en mijn vrouw in het bij-
zonder serieus willen nemen. Dat is taalgebruik dat de gebruiker van de open-
bare ruimte totaal wezensvreemd is en soms zelfs leidt tot vermakelijke vergis-
singen, zo blijkt uit een interview in deze Stad + Groen. Bijvoorbeeld een heg 
die of een gazon dat lang niet gemaaid is. De burger zal dat ‘hoog’ noemen, 
maar de sector noemt dat ‘laag’. De burger komt van Venus, de groene sector 
van Mars. Dat hoeft overigens geen probleem te zijn. Ik hou het met vrouw – 
die ook van een andere planeet komt – ook alweer bijna vijfentwintig jaar uit. 
En we zijn nog steeds gelukkig. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

De burger komt van Venus, 

de groene sector van Mars

Venus en Mars

Daarnaast heeft de burger helemaal geen 

zin om de hele dag aan de gemiddelde 

onkruidbedekking van een bestratings-

voeg te denken
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De samenleving 
verandert

Alle examenkandidaten van Nederland heel 
veel succes! Wij zullen rekening houden met 
jullie examentijden. #slimmeroutes 
#elektrischgereedschap #stilteAUB

Daar wordt ook aan gewerkt! #CO2reductie 
#CO2prestatieladder5

SIGHT Landscaping @SIGHTLS  •  10 mei

SIGHT Landscaping @SIGHTLS  •  17 mei

Fokko Kortlanglaan 137  |  3845 LC Harderwijk  |  Postbus 425  |  0341-436 436  |  www.sightlandscaping.nl  |  info@sightlandscaping.nl

wij veranderen mee…

›  Integraal wijkonderhoud van gevel tot gevel

›  Participatiecontracten 

›  Alternatieve onkruidbestrijding

›  BVP-contracten

›  Integrale aanlegprojecten
LANDSCAPING

LANDSCAPING

LANDSCAPING

Bedankt! Het was inderdaad lekker stil! 
Maar wel erg warm :-)  #examens2017 
#compliment

Monique van der Linde @Monique34  •  17 mei
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