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Niets werkt zo       
    
puur groen!

Ervaar een ware natuurbeleving!
Genieten van een inspirerende natuurbeleving met een 

ruimtelijke beachsfeer, midden in het duinlandschap! 

Snoek Puur Groen heeft dit unieke plekje onder de 

vuurtoren van Ameland aangelegd. Diverse sferen van het 

Amelander landschap zijn te proeven op het duinpark. 

Het park is aangelegd met natuurlijke materialen en veel 

variatie van inheemse plantensoorten waar mens en dier zich 

welkom voelen. Pure winst is de circulaire aanleg: zo weinig 

mogelijk afval en mét zoveel mogelijk hergebruik. mede  

hierdoor heeft het park een Green Key keurmerk gekregen. 

snoekpuurgroen.nl

inspirerend als 
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Mini 2.1
1000-1700 m2/dag

MiD 3.0
2000-3000 m2/dag

Multi S
2000-2800 m2/dag

Multi M
3000-4500 m2/dag

DE HEATWEED® METHODE
De meest efficiënte en kosteneffectieve 
chemievrije onkruidbestrijding

99,6ºC

98ºC

57ºC

WAAROM IS EEN NAUWKEURIGE TEMPERATUUR BELANGRIJK?

Met de Heatweed® Methode bent u 
verzekerd van stabiele temperaturen

Ongelijke temperaturen leveren insta-
biele of helemaal geen resultaten op

Tussen de 57 en 95 °C gaat de wortel 
niet dood

Bij temperaturen onder 57 °C blijft het 
effect uit

Het systemische effect op de wortels wordt 
bereikt bij water met een temperatuur van exact 
98-99 ºC op het moment dat het op de planten 
terechtkomt. Als de temperatuur te veel varieert 
of niet hoog genoeg is, levert dat een instabiel 
effect of zelfs helemaal geen effect op. 

Met de Heatweed® Methode bent u verzekerd van 
de traagste hergroei. Daarmee is het de beste  
onkruidbestrijding tegen de laagste totale kosten 
per vierkante meter behandeld oppervlak.*
*Vergeleken met andere niet-chemische methoden.

VOOR DE BEHANDELING DIRECT NA DE BEHANDELING 3 DAGEN NA DE BEHANDELING

WAAROM 100% HEET WATER?

Omdat water veel energie opneemt (afgegeven door hitte) en op precies de juiste manier overbrengt voor een systemisch effect op 
het wortelstelsel van de plant. Onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Gent heeft aangetoond dat heet water 23 tot 27 keer 
meer energie overbrengt dan hete lucht of stoom. Daarom heeft heet water de beste thermische geleiding om het gewenste resultaat 
op het onkruid te bereiken.

Sensor 2.0
17000-35000  m2/dag

XL 60
6000-10000 m2/dag

XL 140
6000-10000 m2/dag

Heatweed Actieve Temperatuur Regeling 
Zeer accurate temperatuur

Milieuvriendelijk
Chemievrije onkruidbestrijding

Hoge capaciteit 
Consistent resultaat

Laag brandstofverbruik 
Lage CO2 uitstoot

Laagste kosten p/m2 

Laagste totale kosten

*In vergelijking met andere chemievrije methoden
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Blik in de toekomst

Supertrees_ zijn het bomen?_  

lampen?_ geluidsinstallaties?_  

dat allemaal en meer_ nieuwe 

ontwikkeling_ groeninnovatie_  

toekomstmuziek?_ in Singapore  
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De ProLine H800 is een cirkelmaaier met lift- en opvangsysteem en is ontworpen 
voor maximale levensduur en minimale uitvaltijd. Het slimme ontwerp maakt 
de ProLine H800 perfect voor het trimmen van gras rond landschapselementen in 
stedelijk gebied en parken. Het hoog presterende maaisysteem levert goede kwaliteit 
en een mooi maaibeeld - cruciaal voor sportvelden en bedrijfsterreinen.

Verzamel-maaier met liftsysteem
PROLINE H800PROLINE H800

DUURZAMER.DUURZAMER.
   BETROUWBAARDER.

PLH8000_JeanHeybroek.indd   1 3/15/18   4:10 PM

www.jeanheybroek.com
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Communicatie-
professionals 
moeten in discussies 

veel meer het eerlijke 
verhaal vertellen

Het zal niemand ontgaan zijn: afgelopen winter liepen de emoties rondom de 

Oostvaarderplassen hoog op. Natuuractivisten schroomden niet om het woord 

genocide of nog ergere woorden in de mond te nemen. De betrokken 

boswachters probeerden hun beleid zo goed mogelijk te verdedigen, maar 

stonden bijna per definitie met 1-0 achter. Een bijzondere tegenstelling, zeker 

als je je realiseert dat zowel voor- als tegenstanders zichzelf als 

natuurliefhebbers zien. 

46
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Exotenbestrijding 3.0 met 
Weed Free Service  

Warm water is al langer een veel gebruikte 
methode om onkruid op verharding te 
bestrijden. Weed Free Service uit Kollum 
heeft de methode nu verder verbeterd, 
waardoor warm water ook gebruikt kan 
worden om onkruid in het veld of bermen 
aan te pakken. De oplossing geeft zelfs 
agressieve exoten zoals Japanse duizend-
knoop of berenklauw de koude rillingen.

‘Goed milieubeleid is niet het 
geboorterecht van 
milieupartijen’

Jaap Kamp, wethouder en eerste locoburger-
meester van de gemeente Moerdijk, heeft een 
uitdagend mandaat. Enerzijds wil het college een 
excellent onderhoudsbeeld in de stadskernen 
handhaven om toerisme te stimuleren. In de bui-
tengebieden daarentegen kiest de gemeente voor 
ecologisch groenbeheer om de biodiversiteit te 
bevorderen. ‘We streven naar een goede balans 
tussen people, planet and profit. Dat levert een 
gevarieerd beeld op.’

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

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

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

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

ISSN: 2352-4634

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

22 52
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EN VERDER

Een kleurig succesverhaal!

In februari bestond de vasteplantenleverancier Griffioen 
alweer 95 jaar. Door de twee unieke concepten 
GreentoColour® en Hello Garden kun je dit familiebedrijf 
met een gerust hart een trendsettend noemen. En ze 
hebben Griffioen zeker geen windeieren gelegd. In 2017 
werd voor beide concepten een omzetplus  
gerealiseerd van 22 procent. 
 

Maaikaart en maaikaart-app stroomlijnen efficiënt 
groenbeheer

Aannemers in de cultuurtechniek hebben vaak honderden kilometers bermen, 
taluds en sloten in beheer. Bij efficiënt groenbeheer is heldere 
communicatie dan ook van groot belang. Om dit proces te stoomlijnen, is er nu de 
maaikaart-app van Nieuwland. ‘Onze medewerkers lopen ermee weg.’ 

18
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Uw partner in stedelijk bosbeheer - www.vandennagel.nl +31 577 49 2403
info@vandennagel.nl
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Mantis lanceert extra 
smalle onkruid-
bestrijder
Dit voorjaar heeft Mantis ULV een nieuwe, extra 
smalle machine gelanceerd: de WS Agro-Compact, 
die ontwikkeld is voor de onkruidbestrijding in 
zwartstroken in het fruit en de wijnbouw. Naast 
deze toepassing is de machine ook geschikt voor 
onkruidbestrijding op en langs fietspaden en op 
begraafplaatsen. 

Deze machine kookt het water waarmee het 
onkruid bestreden wordt. De machine kan worden 
ingezet met een spuitbalk of met de sproeilans. 
Tevens beschikt de machine over een hogedruk-
functie, waardoor hij breder inzetbaar is. De machi-
ne is relatief licht, waardoor er gewerkt kan worden 
met een licht trekkend voertuig; een minitractor of 
elektrokar is voldoende. 
De WS Agro-Compact kan worden uitgevoerd met 
een aggregaat op de aftak-as of op een brand-
stofmotor. Daarnaast kan er worden gekozen uit 
een waterbuffer van 440, 550 of 660 liter. Met een 
standaard afgifte van negen liter per minuut is een 
goede werksnelheid mogelijk.

Nieuwe bosmaaier 
van Husqvarna met 
Autotune-systeem
Husqvarna komt met een nieuwe bosmaaier, de 
545RXT, die over het zogenaamde Autotune-
systeem beschikt. Autotune garandeert volgens 
Husqvarna op elk moment optimaal motorver-
mogen. De afstelling van de carburateur past zich 
namelijk automatisch aan aan de staat van het 

luchtfilter, de soort brandstof, de hoogte, de voch-
tigheid en de temperatuur.
De 545RXT beschikt verder over de standaardop-
ties die de 545RX ook heeft. Husqvarna levert de 
bosmaaier bijvoorbeeld standaard met Balance 
XT-draagtuig. Dit draagtuig heeft een scharnierend 
schouderstuk en een heupriem om het gewicht 
van de 545RXT optimaal over het lichaam te ver-
delen. Bovendien is het model voorzien van een 
chokeloze start met startknop. Het maakt daarbij 
niet uit of je de motor warm of koud start. De 
545RXT is per direct leverbaar door dealers van 
Husqvarna.
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Nieuw type Reform 
Metrac H9 X
Een primeur voor de Nederlandse markt: onlangs 
heeft Wim van Breda het allereerste nieuwe type 
taludtrekker Reform Metrac H9 X afgeleverd. 
Zandee Kloetinge is de nieuwe eigenaar van de 
trekker. De trekker is direct ingezet voor ber-
monderhoud. Het nieuwe type lijkt op het eerste 
gezicht niet enorm veranderd ten opzichte van het 
vorige type, maar onderhuids is dit wel degelijk het 
geval. De Reform Metrac H9 X heeft meer vermo-
gen, nieuwe technieken en voldoet aan de nieuwe 
wetten en milieueisen. De taludtrekker is optioneel 
leverbaar met langere vooras en pendeldoek.

Nieuwe reflecterende 
kleding met 
snijbescherming
Stihl introduceert nieuwe reflecterende kleding 
met snijbescherming. Het Protect MS-pak bestaat 
uit een jas en een broek, die ook apart verkrijgbaar 
zijn. Het pak bestaat uit een lichte, ademende 
bovenstof met stretch inzetstukken. De elleboog-, 
schouder- en kniestukken zijn voorgevormd en 
verstevigd. Voor werken met de kettingzaag zijn 
de jas en de broek voorzien van inzetstukken met 
snijbescherming op mouwen en broekspijpen en 
ter hoogte van de borst en de buik. De jas en broek 
voldoen afzonderlijk aan waarschuwingsklasse 2 
volgens EN ISO 20471. Als de volledige uitrusting 
wordt gedragen, voldoet Protect MS aan de vereis-
ten van de hoogste waarschuwingsklasse, 3.



ADVIESBUREAU VOOR 
DE GROENE OPENBARE 
BUITENRUIMTE EN 
BUITENSPORTACCOMODATIES.
We opereren landelijk en hebben expertise in aanleg, beheer en 
onderhoud van de groene buitenruimte en buitensportaccomodaties. 
Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk gemeentes, woningcorpo-
raties, pro jectontwikkelaars en aannemers, die we op cultuur-
technisch gebied ondersteunen met planvorming (beleid & beheer), 
bestekvoorbereiding, aanbestedingen en directievoering & toezicht. 
Dit doen we voor o.a. sportcomplexen, speelvoorzieningen, begraaf-
plaatsen en openbaar groen.
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6741 PW  Lunteren

Postbus 765
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 T (0318) 654 124
 E info@greenengineers.nl
 I www.greenengineers.nl
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nieuw!

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

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

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

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

> treedash.nl

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

Afgelopen september introduceerde Tree-O-Logic 
Tree-o-Logic Greendash®: in één oogopslag inzicht 
in uw actuele groene data. Waar wordt op welke am-
bitieniveaus beheerd en wat kost dat? U weet het met 
één muisklik. Wat bespaar ik als ik van beeldkwaliteit 
B naar C ga, en wat voor consequenties heeft dit voor 
het beheer? Allemaal vragen die u met één seconde 
beantwoord ziet, zonder het maken van ingewikkelde 
selecties of berekeningen.

WWW.LOOHORST.COM
Buitenbrinkweg 51, 3853 LV Ermelo - 0341 49 47 60 - ermelo@loohorst.com 

Bruinehorst 36, 6744 PB Ederveen - 0318 57 55 77 - ede@loohorst.com

WERK MET EEN GLIMLACH?! 

Wij maken het groen
en de buitenruimte 
waardevol!

Wij zorgen er voor, met…. leuke collega’s 
groeimogelijkheden voor iedereen
uitdagend werk in groen en buitenruimte
BBL-opleidingsplekken op alle niveaus

    

    Bel ons, mail ons, 
    of kom gewoon 
    even langs!
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NIEUWS

Inspecties NVWA bij 
hoveniers en groen-
aannemers
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) gaat controleren op het verbod van het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bui-
ten de landbouw. Sinds 1 november 2017 is een 
verbod van kracht op het professioneel gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen buiten de 
landbouw. Dit houdt in dat in sectoren buiten 
de landbouw, zoals het openbaar groen, profes-
sioneel geen gewasbeschermingsmiddelen meer 
gebruikt mogen worden. Een belangrijk deel van 
de inspecties zal worden uitgevoerd bij hoveniers 
en groenaannemers. Tijdens deze inspecties wordt 
zowel fysiek als administratief gecontroleerd of de 
regelgeving nageleefd wordt. Inspecteurs kunnen 
een locatie van een opdrachtgever bezoeken en 

een monster nemen dat in het laboratorium wordt 
onderzocht op werkzame stoffen van gewasbe-
schermingsmiddelen. Een deel van de inspecties 
richt zich op de uitzonderingssituaties die zijn 
omschreven in de hoofdstukken 8.2 t/m 8.5 van 
de regeling gewasbescherming. Het verbod van 
1 november 2017 is een aanscherping van het 
verbod op professioneel gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen op verhardingen dat al sinds 
31 maart 2016 geldt. De NVWA heeft hierop in 
2017 inspecties uitgevoerd. Bij meer dan de helft 
van deze inspecties werden overtredingen gecon-
stateerd ten aanzien van het gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen op verharde (bedrijfs)
terreinen.

Donkergroen opent 
vestiging in Utrecht
Donkergroen is op 1 juni gestart met een vestiging 
in Utrecht. Dit past bij de groeiambities van het 
bedrijf en de wens om zich vanuit duurzaamheids-
doelstellingen dichter bij zijn klanten te vestigen 
en dus minder kilometers te maken. Anja Kanters, 
algemeen directeur van Donkergroen: 'Wij zijn erg 
blij nu we een geschikte plek hebben gevonden in 
Utrecht; deze opstart past goed in onze groeiambi-
tie. In Utrecht starten we met tien medewerkers en 
twintig seizoenskrachten; dit zijn veelal mensen die 
in de regio wonen. Vanuit onze nieuwe vestiging in 
Utrecht kunnen we onze opdrachtgevers nog beter 
van dienst zijn met lokale kennis en kunnen we 
snel reageren.' 'Daarnaast bewegen wij als groen-
bedrijf in de richting een "groen bedrijf", waarbij 

groen de betekenis heeft van duurzaam. We willen 
in de toekomst volledig duurzaam opereren, vanuit 
een herstellende bijdrage aan de aarde en al wat 
daarop leeft. Wij werken landelijk, maar willen van-
uit die duurzaamheidsgedachte ook regionaal ster-
ker vertegenwoordigd zijn. Daarom zijn we eind 
2017 gestart in Assen, Zwolle, Eindhoven en nu in 
Utrecht en volgt Almere in de tweede helft van dit 
jaar.' Met de opstart in Utrecht werkt Donkergroen 
vanuit zeventien locaties in Nederland en België.

O N K R U I D K O K E N
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 onkruid voor iedere 
groenprofessional

WWW.ONKRUIDKOKEN.NL

Eenvoudig te 
onder houden én  
te bedienen.

Themadag 
‘Toekomstbestendige 
buitenruimte’
Op 5 juli organiseren Has Hogeschool en IPC 
Groene Ruimte in 's-Hertogenbosch een dag 
rond het thema 'de openbare ruimte van de toe-
komst', bedoeld voor iedereen die bezig is met 
de ontwikkeling(en) van de openbare ruimte 
met het oog op de toekomst. De thema's die 
deze dag zoal aan bod komen: het verwaarden 
van groen, biodiversiteit, klimaatadaptatie, 
totaal maatschappelijk rendement, nieuwe con-
tractvormen, innovatief aanbesteden en partici-
patie. Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw orga-
nisatie optimaal inspeelt op deze verschillende 
onderwerpen? Tijdens de themamiddag wordt 
een ideaalbeeld van de toekomst geschetst. Dit 
beeld spiegelen de deelnemers vervolgens aan 
de eigen organisatie. Is de organisatie klaar voor 
de toekomst? Samen met de deelnemers wordt 
bekeken hoe ontwikkelingen kunnen worden 
doorvertaald en wat daarvoor nodig is. Het 
delen van kennis staat hierbij centraal. Het pro-
gramma duurt van 13.30 tot 17.00 uur.
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Emmen bestrijdt 
Japanse 
duizendknoop met 
akkervarken
De gemeente Emmen gaat akkervarkens inzet-
ten om Japanse duizendknoop te bestrijden. De 
invasieve exoot heeft op verschillende plekken 
in de gemeente de kop opgestoken. Het gaat om 
een proef; de eerste varkens zijn in het openbaar 
groen aan de Jagersweg in Klazienaveen uitgezet. 
De inzet van varkens zou in andere gemeenten 
succesvol zijn om duizendknoop te bestrijden. De 
varkens spitten de grond om en eten de plant en 
wortel, waardoor de plant sterft.
De gemeente heeft eerder al grazende schapen 
ingezet en gebruikt heet water om Japanse dui-
zendknoop te bestrijden. Op plekken waar maar 
enkele planten staan, gaat de gemeente hiermee 
door. Mocht de proef met de varkens succesvol 
zijn, dan worden de dieren volgend jaar ingezet 
op meer locaties waar veel invasieve exoten voor-
komen.

Eerste fase groen-
renovatie in Huissen
Het groen in de Huissense wijk De Zilverkamp is 
vernieuwd. De gemeente koos voor het Zorgeloos 
Groen-concept. Na een traject waarbij de bewo-
ners intensief betrokken waren, is de eerste fase 
nu opgeleverd, met een zonovergoten plantjesdag 
als feestelijk sluitstuk. De Zilverkamp, gebouwd 
in de jaren 70, is een bijzondere wijk. Geen lange 
straten met links en rechts hetzelfde type wonin-

gen, maar veel kleine hofjes en vertakkingen van 
wegen. Vandaar ook de naam ‘bloemkoolwijk’. Het 
groen dat destijds aangeplant is, moest de woon-
omgeving aankleden en kleur geven. De laatste 
jaren was dat niet meer het geval. De beplanting 
was sterk verouderd en kon niet meer op niveau 
onderhouden worden. De gemeente Lingewaard 
heeft De Enk Groen & Golf benaderd om de wijk te 
renoveren volgens het Zorgeloos Groen-concept, 
een kleurrijk alternatief van De Enk Groen & Golf, 
Boot & Dart en Buro Mien Ruys voor saai open-
baar groen. De planten zijn gezond en sterk en 
kunnen tegen een stootje. Met deze keuze wil de 
gemeente de wijk aantrekkelijker maken en ervoor 
zorgen dat bewoners hun woonomgeving beleven 
als een tuin. Bovendien is Zorgeloos Groen onder-
houdsarm, wat een kostenbesparing op het onder-
houd oplevert. In het proces naar de realisatie van 
dit plan stond burgerparticipatie voorop. Op een 
informatieavond werden de bewoners geïnfor-
meerd over het plan, waarna zij op georganiseerde 
inspraakavonden hun visie op het plan konden 
geven. Na dit intensieve samenwerkingstraject is 
dit voorjaar begonnen met de uitvoering van fase 
1. Om de vernieuwing van de wijk samen met de 
bewoners te vieren, werd een feestelijke plantjes-
dag georganiseerd. Tientallen grootouders, ouders 
en kinderen hielpen onder het genot van verse 
koffie en schepijs mee met het aanbrengen van 
de laatste plantjes op een centrale plek in de wijk. 
Zij plantten onder begeleiding van een voorman 
van De Enk Groen & Golf onder andere siergrassen, 
eupatorium en geraniums, die de wijk komende 
zomer van kleur zullen voorzien. De betrokkenheid 
van de buurt was zowel in de planvormingsfase als 
de uitvoeringsfase enorm, zo laat De Enk weten. 
Ook de plantjesdag op 16 mei bracht veel buurtbe-
woners enthousiast op de been.
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Wim van Breda dealer 
van AS-Motor
Sinds het voorjaar van 2018 is Wim van Breda de 
officiële dealer van AS-Motor.
Wim van Breda is een samenwerking aangegaan 
met handelsonderneming Rajo uit België, om het 
AS-Motor-assortiment gezamenlijk zo uitgebreid 
mogelijk te vertegenwoordigen in de groen-
voorziening en aannemerij. Het assortiment van 
AS-Motor varieert van hoogwaardige duwmaaiers 
tot radiografisch bestuurbare 4WD-zitmaaiers. 
AS-Motor heeft daarmee als fabrikant gegaran-
deerd een maaier in huis voor nagenoeg ieder 
type landschap. Zo behoort een mulchmaaier tot 
de mogelijkheden voor het maaien van een egaal 
gazon, maar is er tevens een ruwterreinmaaier 
leverbaar voor het werken in bosachtige omstan-
digheden. Geïnteresseerden in een demonstratie 
van de machines kunnen contact opnemen met 
Wim van Breda.

Van der Haeghe start 
met import Avril
Vanaf april 2018 is Van der Haeghe BV uit 
Geldermalsen importeur van het Franse merk Avril. 
Avril produceert machines voor snelle, niet-chemi-
sche onkruidbestrijding voor halfverhardingen. De 
machines van het merk zijn verkrijgbaar in werk-
breedtes van 55, 70 en 90 cm op een tweewielige 
werktuigdrager, bijvoorbeeld een Köppl. Ze zijn 
ook verkrijgbaar in de werkbreedtes 90, 120 en 
160 cm voor in de driepuntshefinrichting van een 
compacttrekker. Volgens Van der Haeghe werken 
de Avril-machines snel en zijn ze nagenoeg onder-
houdsvrij, mede doordat ze niet aangedreven zijn. 
De vorm van de schoffelvoeten, de diameter en 
de werksnelheid bepalen het werkresultaat. De 
vaste stilstaande schoffelvoeten snijden onder het 
onkruid en gooien de losgeraakte resten omhoog. 
De bodemstructuur blijft intact, omdat er niet diep 
gewerkt wordt. Het egalisatienet moet zorgen voor 
de juiste verdeling en een mooi eindresultaat.

Nieuwe onkruid-
borstel van Cramer
De Duitse fabrikant Cramer brengt een nieuwe 
compacte onkruidborstelmachine op de markt: de 
Cramer WKB 480. Eurogarden gaat deze machine 
leveren in de Benelux. Het nieuwe model ken-
merkt zich vooral door zijn robuustheid, aldus 

Lecoba nu ook 
contractdealer 
van Waterkracht 
Weedmaster
Rob Basten, algemeen directeur van Lecoba, 
heeft op 1 juni als tweede distributeur in 
Nederland een contract met Waterkracht 
getekend voor de distributie van de 
Weedmaster-productlijn van Waterkracht. Om 
de klant zoveel mogelijk te ontzorgen, werkt 
Waterkracht met distributiepartners, elk met 
een eigen regio. Lecoba neemt de distributie 
in Zuidoost-Nederland voor zijn rekening. Hans 
Gilbers, algemeen directeur van Waterkracht, 
is zeer content met Lecoba als distributiepart-
ner. Ook Patrick Kuijpers, productspecialist 
onkruidbestrijdingsmachines bij Lecoba, vindt 
dit een goede ontwikkeling. 'Het contact met 
Waterkracht verloopt zeer goed. Er zijn korte 
communicatielijnen, waardoor we snel kunnen 
schakelen en de eindgebruiker de beste service 
kunnen bieden.'
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Eurogarden. Met een werkbreedte van 48 cm en 
met tien gecoate staalkabels als werktuig kan de 
gebruiker onkruid verwijderen op moeilijk toegan-
kelijke plaatsen. Wat opvalt aan het nieuwe model 
is het lage borsteltoerental. Dit ligt op ongeveer 
750 toeren, waardoor de standtijd van de borstel 
langer is en de kans op het wegslaan van steentjes 
en eventuele andere voorwerpen sterk wordt ver-
kleind. Een andere noviteit aan de machine is de 
mogelijkheid om via een hendel het chassis aan 
één zijde iets te laten zakken. Hierdoor borstelt de 
machine naar keuze vlak of op de linkerzijde van 
de borstel. 

Troostwijk en BVA 
Auctions fuseren
Auctio (vooral bekend van BVA Auctions) en 
Troostwijk Auctions & Valuations (Troostwijk 
Veilingen) fuseren. Het nieuwe bedrijf gaat zich 
nog sterker focussen op specifieke sectoren en 
groeibranches in heel Europa, zo valt te lezen in 
de bekendmaking. Daaronder vallen onder meer 
veilingen in de categorieën agrarisch, bouw, infra-
structuur en logistiek en transport. De partijen 
gaan samen in de holding TBAuctions.
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Stihl introduceert 
nieuwe lichte accu-
combimotor
Het combisysteem-assortiment van Stihl krijgt 
er een nieuwe accumotor bij, de Stihl KMA 
130 R. De motor werkt met de 36 V lithium-
ionaccu's van het Stihl Pro-accusysteem. De 
motor weegt 3,2 kg en wordt geleverd met 
ophangoog en draagriem. De accucombimotor 
is compatibel met twaalf verschillende gereed-
schappen van het combisysteem, die af te wis-
selen zijn. Zo maak je van een bosmaaier een 
heggenschaar, bladblazer of hoogsnoeier. Door 
de stille motor is het niet nodig om gehoor-
bescherming te dragen, behalve bij bladblazen.
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Maaikaart en maaikaart-app 
stroomlijnen efficiënt 
groenbeheer
App biedt eenvoudig inzicht in locatie en status van uit te voeren 
werkzaamheden in het groen

Aannemers in de cultuurtechniek hebben vaak honderden kilometers bermen, taluds en sloten in beheer. Bij efficiënt groenbeheer is heldere 

communicatie dan ook van groot belang. Om dit proces te stoomlijnen, is er nu de maaikaart-app van Nieuwland. ‘Onze medewerkers lopen ermee weg.’ 

Auteur: Guus van Rijswijck
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Waar het gaat om groenbeheer, zorgen vaste 
krachten en een schil van flexibele arbeidskrachten 
voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Het 
aansturen van dit werkproces vergt nauwkeurige 
voorbereiding en heldere communicatie tijdens de 
uitvoering. Door schaalvergroting ontstaan vaak 
fouten; informele locatieaanduidingen en nieuw 
personeel dat minder bekend is met het werkge-
bied leiden tot een inefficiënte uitvoering. Het wer-
ken met tekeningen, vastleggen van situaties en 
rapporteren van slootvuilhoopjes levert regelmatig 
onduidelijkheid op.

Overzichtelijk
De oplossing hiervoor is te vinden in de maaikaart-
app: een eenvoudige toepassing, die meteen leidt 
tot grote verbeteringen. Arno Vos is uitvoerder 
bij B. Minekus Zuidland, een bedrijf dat zich 
onder meer bezighoudt met groenvoorziening. 
Hij gebruikt de maai-app sinds 2017. Arno Vos: 
‘Wij houden ons bezig met het maaibeheer van 
bermen en watergangen in de polders van Goeree-
Overflakkee. Voorheen werkten we met tekenin-
gen. Deze maai-app zijn we gaan gebruiken om de 
jongens buiten inzicht te geven in hun werkzaam-
heden. Er worden geen werkzaamheden overgesla-
gen en de app maakt een project overzichtelijk.’

Voortgang checken
Voor de werkvoorbereiding is er een voorberei-
derskaart opgezet voor op kantoor. De werkvoor-
bereider heeft hiermee een interactieve kaart, 
waarop hij de uit te voeren bestekkaarten kan zien 
in de kleur en stijl van de uit te voeren werkzaam-
heden. Het principe is simpel: de werkvoorbereider 

plaatst punten op de maaikaart voor het uit te voe-
ren werk met als status ‘gepland’. Hij zet erbij welke 
machinesoort daar ingezet moet worden; denk 
bijvoorbeeld aan een maaiboot, trekker, maaikorf 
of handwerk. Ook opmerkingen die voor die loca-
tie van belang zijn, zet hij op de kaart, bijvoorbeeld 
flora, fauna, veiligheidsmelding. Vervolgens kan hij 
de voortgang van de werkzaamheden volgen met 
de status ‘gepland’ of ‘uitgevoerd’. 

Controle op de uitvoering
Volgens Vos maakt de bijbehorende maaikaart-
app het gemakkelijker om de bestekadministratie 
nauwkeurig te doen. De gebruiker ziet in de app 
dezelfde kaart met de bestekondergrond en de 
geplande werkzaamheden. Met de app ziet hij dus 
waar hij met welke machine naartoe moet om er 
werkzaamheden uit te voeren (status ‘gepland’). 
Eventuele aandachtspunten staan erbij vermeld. 
Na de uitvoering kan de medewerker een punt 
met gepland werk in de maaikaart aanklikken en 

OpDRACHtgEVER kAN mEEkijkEN 
ViA VOORtgANgskAARt
De maaikaart biedt opdrachtgevers 
van aannemers ook nog de mogelijk-
heid om er een ‘voortgangskaart’ of 
‘meekijkkaart’ op te zetten. Emil Roes 
van Nieuwland: ‘Deze kaart is specifiek 
bedoeld voor opdrachtgevers, zodat 
ze de voortgang kunnen monitoren 
zonder te worden gehinderd door 
overige meldingen of aandachtspun-
ten die niet voor hen bestemd zijn.’
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de status veranderen in ‘uitgevoerd’. Hij kan dan 
bijvoorbeeld een punt op de kaart plaatsen waar 
een hoopje vuil ligt dat later moet worden opge-
haald. Ook kan hij een nieuw aandachtspunt (een 
melding) invoeren waarvan het kantoor en zijn col-
lega’s in kennis moeten worden gesteld. Arno Vos: 
‘We zijn nu bezig met onderhoudswerkzaamheden 
voor het waterschap Hollandse Delta op Goeree-
Overflakkee. Met de maai-app kun je interactief 
laten zien welke werkzaamheden waar en wanneer 

zijn uitgevoerd. De app geeft de opdrachtgever 
bovendien helder inzicht in de verwerkte hoe-
veelheden, die handig in een termijnstaat worden 
omgezet.’

toezichthouder kijkt mee
Het bedrijf B. Minekus Zuidland, dat al een aantal 
jaren met een digitale app werkt, is de maai-app 
van Nieuwland gaan gebruiken op aanraden van 
Dick Klok Cultuurtechniek, die een gedeelte van 

het onderhoud voor Minekus uitvoert. ‘De maai-
app is veel gebruiksvriendelijker dan de app die 
we al een aantal jaren in gebruik hadden. Daarom 
gaan we deze app ook gebruiken voor het andere 
perceel waar wij het maaionderhoud uitvoeren, 
een gedeelte van Voorne-Putten. Voor onze 
jongens buiten is het nu een stuk duidelijker en 
overzichtelijker wat ze moeten doen. Een update 
toont direct wie wat heeft uitgevoerd en welke 
gedeeltes nog moeten worden gedaan. Dat is dui-
delijk voor ons en voor de opdrachtgever, die op 
de toezichthouderkaart direct de werkzaamheden 
kan beoordelen.’

De medewerkers van Minekus zijn vol lof over de 
maai-app, vertelt Vos. ‘Ze zijn er erg enthousiast 
over. Ook mensen die doorgaans slecht met een 
smartphone of tablet overweg kunnen, werken er 
graag mee. Ze lopen ermee weg.’ 

‘tijD VAN tELEFONisCHE 
ROutEBEsCHRijViNgEN is VOORBij’
Aannemer Struunhoeve ging met ongeveer 
twintig medewerkers aan de slag met de 
maaikaart-app. Het leidde tot de volgende 
reacties:
• Je kunt op elk moment actuele informatie 
  inzien en toevoegen.
• Het geeft een productief gevoel als je 
  efficiënt kunt werken.
• Je hebt geen nutteloze ritten meer om 
  kaarten of info uit te wisselen.
• De tijd van telefonische routebeschrijvingen 
  is voorbij.
• Er ontstaan nieuwe ideeën voor andere
  nuttige toepassingen in het bedrijf.

Ook de opdrachtgever van Struunhoeve liet 
enthousiaste geluiden horen. ‘De informatie 
wordt vastgelegd en is met plaats en datum 
op een later tijdstip terug te vinden. Ook zijn 
er veel minder klachten uit het gebied over 
vergeten locaties.’

Be social 
Scan of ga naar:   

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7599
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‘Goed milieubeleid is niet 
het geboorterecht van 
milieupartijen’
Moerdijk schippert tussen excellent beeldniveau en ecologisch beheer

Jaap Kamp, wethouder en eerste locoburgermeester van de gemeente Moerdijk, heeft een uitdagend mandaat. Enerzijds wil het college een excellent 

onderhoudsbeeld in de stadskernen handhaven om toerisme te stimuleren. In de buitengebieden daarentegen kiest de gemeente voor ecologisch 

groenbeheer om de biodiversiteit te bevorderen. ‘We streven naar een goede balans tussen people, planet and profit. Dat levert een gevarieerd 

beeld op.’

Auteur: Paul van der Sneppen
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Kamp neemt Stad+Groen mee op een fietstocht 
door de toeristische parel van zijn gemeente, 
Willemstad aan het Hollands Diep. De eerste stop 
maken we in de haven. Daar meert net een grote 
boot vol toeristen aan. ‘Dit is vrij nieuw. We krijgen 
steeds meer rondvaartboten die toeristen naar 
Willemstad brengen. Wat we hier zien, illustreert 
het belang van Willemstad als toeristische trek-
pleister.’

Esthetiek
Dat economische belang vertaalt zich ook in het 
groenbeleid. De stadskern van Willemstad wordt 
op een excellent beeldniveau onderhouden. In 
Willemstad draait het groenbeheer vooral om 
esthetiek. Het moet het pittoreske karakter van het 
stadje onderstrepen. Bij oude gevels en kinderkop-
jes past geen onkruid en verwildering. Al het groen 
staat er tiptop bij.

Een heel ander beeld zien we als we de stadskern 
verlaten. In het buitengebied wordt ecologisch 
groenbeheer toegepast. De natuur krijgt er vrij 
spel. Kamp wijst op de begrazing door schapen. 

‘We kiezen hier voor zero emissie-maaibeleid. Dat 
past mooi in het ecologisch groenbeheer. Maar er 
zit ook een ander belang achter. Het levert name-
lijk een mooi beeld op voor de bezoekers van de 
stad.’

Milieu
Wie achter het ecologisch groenbeheer in de 
gemeente Moerdijk de hand van een milieupar-
tij zoekt, heeft het mis. In de Noord-Brabantse 
gemeente heeft de afgelopen collegeperiode één 
lokale partij, samen met de VVD en het CDA, de 
scepter gezwaaid. ‘Goed milieubeleid is niet het 
geboorterecht van milieupartijen’, zegt Kamp daar-
over. Hij ervaart veel steun van het college en de 
raad voor het groene beleid. ‘Die steun is eigenlijk 
in de laatste bestuursperiode al tot volle wasdom 
gekomen. De verkiezingen in maart hebben daar 
geen verandering in gebracht. We kunnen door 
op deze koers. Ik vind ook niet dat een duurzaam 
groenbeleid op gespannen voet hoeft te staan met 
andere belangen van de gemeente en daar word ik 
in gesteund door de raad en het college.’

Moerdijk heeft al geruime tijd ervaring met begra-
zing door schapen. Die ervaringen worden steeds 
meer geïnventariseerd en gedeeld met belangstel-
lenden. ‘Ik verwacht dat onze ervaringen met deze 
vorm van “maaibeleid” onder de streep gunstig 
uitvallen’, voorspelt Kamp. Of de inventarisatie ook 
nuttige ervaringsdeskundigheid oplevert voor 
andere gemeenten is echter de vraag. ‘Moerdijk 
is een grote gemeente, de op één na grootste 
gemeente van Noord-Brabant. Die ruimte is wel 
een randvoorwaarde voor het succesvol laten 
begrazen van het gemeentegroen’, legt Kamp uit. 

Bijen
Ruimte is ook een voorwaarde voor een ander 
project waarmee Moerdijk zich graag profileert. De 
gemeente steekt dit jaar ruim 130.000 euro in een 
bijenlintproject. ‘We willen de wilde bij weer in gro-
ten getale terugzien in onze gemeente. Dat doen 
we onder meer door bermen te laten verschralen, 
zodat er weer wilde bloemen gaan groeien.’
Kamp draagt het project duidelijk een warm hart 
toe. ‘Ik ben eigenlijk heel blij dat milieuorganisaties 
en individuele stadsbewoners ons op de huid zit-

Esthetiek staat voorop in het groenbeleid van Willemstad.



Powered by

Software die uw projectcommunicatie een stuk makkelijker maakt, 
waar en wanneer u maar wilt. 

Vision-Mobile voor:
o   Besparing van kosten en tijd
o   Inzicht in up-to-date informatie
o   Meer samenwerking binnen-buiten
o   Veilig digitaal werken
o   Duurzaam en toekomstbestendig
o   Eenvoudige werkwijze



25www.stad-en-groen.nl

ten om aandacht te besteden aan biodiversiteit. 
Eén van die mensen is onze plaatselijke imker. Die 
luidt al vele jaren de noodklok over de bijenstand 
en de afname van het aantal insecten in onze 
biotopen. Hij deed mij ooit een indringend voor-
beeld aan de hand. Drie decennia terug hadden 
alle automobilisten nog van die insectendoekjes in 
de auto om de ruiten schoon te vegen. Ik kan mij 
dat inderdaad nog goed herinneren. Die doekjes 
zijn echter helemaal in onbruik geraakt, omdat die 

insecten simpelweg nauwelijks meer voorkomen in 
de natuur. Dat vind ik tekenend en ook behoorlijk 
alarmerend.’

Draagvlak
Als de fietstocht om de oude stadwallen heen 
langs een nieuwbouwwijk leidt, stoppen we. Hier is 
de grens tussen ecologisch beheer en traditioneel 
beheer goed te onderscheiden. Als het aan Kamp 
ligt, mag die grens de komende jaren vervagen. 

MoErDIJK In cIJfErs
• Grondgebied: 18,4 hectare
• Circa 37.000 inwoners 
• 16.148 woningen
• Totaal oppervlak openbaar groen: 368 
  hectare, inclusief buitengebied, exclusief 
  verhuurd groen
• 27.000 bomen  

Belangrijkste beheergroepen: 
• Bermen 36%
• Gazon 20%
• Bermen begraasd door schapen 16%
• Beplanting 28%

‘In een grote gemeente als 

Moerdijk heeft

 milieubeleid impact’

Zero emissie-maaibeleid: schapen doen het werk.

De grens tussen excellent beeldniveau en ecologisch beheer.
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v a s t e p l a n t e n  i n  h e t

o p e n b a a r  g r o e n . . .

Een maatwerk oplossing van ontwerp en sortiment, 
grondbewerking, pot 11 kwaliteit planten en een maai- 

en bemestingsplan. Met als resultaat binnen één 
groeiseizoen een duurzame, attractieve beplanting met 

een hoogwaardige uitstraling en lage beheerskosten:
Het GreentoColour®-concept.

é n  b i j  t u i n c e n t r a ,
b e d r i j v e n ,  e t c .
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OP DE FIETS

‘Daar moet draagvlak voor gecreëerd worden. Je 
moet mensen zoiets niet willen opdringen. Maar 
het is zeker een politieke ambitie om het ecolo-
gisch beheer ook tot in de woonwijken te laten 
doordringen. Het probleem daarbij is dat je men-
sen moet laten inzien dat een “rommelige aanblik” 
ook biodiversiteit oplevert. Maar ik begrijp best dat 
niet iedereen zit te wachten op bijen in de tuin als 
je kinderen daar bang van zijn.’

De volgende stop maken we op een stadswal, waar 
Kamp wijst op de sporen van ecologisch beheer. 
De wal wordt onder meer tweemaal per jaar door 
schapen begraasd. Verder krijgt de natuur zoveel 
mogelijk vrij spel. Het is een goed moment om de 
wethouder te vragen naar ongewenste woeker, 
de invasieve exoten. ‘We zijn daar nauwelijks mee 
bezig. Als mensen overlast melden, van reuzenbe-
renklauw bijvoorbeeld, dan grijpen we in.’ Beleid is 
er niet voor de uitvoering van de nieuwe exoten-
wet, moet Kamp toegeven. ‘Het is hier geen urgent 
thema. We hebben onze prioriteiten elders liggen. 
De focus is meer gericht op biodiversiteit en daar 
hebben we onszelf grote doelen gesteld.’

Puristen
De wethouder moet duidelijk schipperen tussen de 
verschillende doelen, belangen en verplichtingen. 
Als we verderop weer een stadswal beklimmen, 
ditmaal aan de rand van de oude stadskern, dringt 
zich weer zo’n verhaal op. De bunkers op de wal 
worden ook ecologisch beheerd: ze worden in 
stand gehouden, maar niet gerestaureerd. De 
natuur heeft er bezit van genomen. De hoogge-
legen locatie, met uitzicht over het Hollands Diep 
aan de ene zijde en de oude stad aan de andere 
kant, trekt op deze zonnige dag veel recreanten. 
Kamp wijst op een trap die van een lager gelegen 
deel de wal op leidt. ‘Puristen van de plaatselijke 
heemkundevereniging vinden eigenlijk dat deze 
trap niet kan. Het is niet natuurlijk en ook histo-
risch niet correct. Een wal hoor je niet te beklim-
men. Die dient juist om mensen buiten te houden. 
Hierover zijn destijds pittige discussies gevoerd. 
Het belang van de recreanten heeft hier gepre-
valeerd. Het blijft zoeken naar de juiste balans. Je 
kunt niet iedereen altijd tevreden houden.’

GREENTOCOLOUR
v a s t e p l a n t e n  i n  h e t

o p e n b a a r  g r o e n . . .

Een maatwerk oplossing van ontwerp en sortiment, 
grondbewerking, pot 11 kwaliteit planten en een maai- 

en bemestingsplan. Met als resultaat binnen één 
groeiseizoen een duurzame, attractieve beplanting met 

een hoogwaardige uitstraling en lage beheerskosten:
Het GreentoColour®-concept.

é n  b i j  t u i n c e n t r a ,
b e d r i j v e n ,  e t c .
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Dit biedt ruimte aan de markt om ontwerp, engi-
neering, uitvoering en onderhoud van projecten 
te integreren tot één totaalaanpak. Ook biedt het 
ruimte voor innovatiekracht, vanuit wederzijds 
vertrouwen én heldere afspraken. Er is daarom ook 
een toenemende vraag naar bouwteams, 
niet alleen voor grote bouwprojecten en infrastruc-
turele werken, maar ook in het groen. 

Gemiste kans
Mart Hoppenbrouwers, regiodirecteur bij Dolmans 
Landscaping, ziet deze trend als een zeer positieve 
ontwikkeling in de groenbranche. Er zijn op weg 
naar de totaalaanpak reeds grote stappen gezet 
binnen het bedrijf, juist vanwege deze ontwik-
kelingen.

Mart Hoppenbrouwers: ‘Ik vind het nog steeds een 
gemiste kans voor de groenbranche dat er op een 
groot aantal projecten, zowel bij onderhoudswer-
ken als aanlegprojecten, veel verschillende bedrij-
ven achter elkaar werkzaamheden uitvoeren die 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zo wordt 
het verzorgend onderhoud vaak nog losgekoppeld 

van het technisch onderhoud, langcyclisch onder-
houd en renovaties c.q. omvormingen. Dit geldt 
ook voor de boomverzorging: bij veel gemeentes 
wordt het bomenbestand nog op basis van “arg-
waan” beheerd. VTA wordt vaak losgekoppeld van 
het snoeien. En ergens daartussenin bevindt zich
een extern bureau  zonder de volledige 
verantwoordelijkheid'. Het gevolg volgens 
Hoppenbrouwers: onnodige scheidingen in de uit-
voering, marge op marge op marge, weinig winst, 
hoge faalkosten, dubbele kosten in de uitvoering, 
die gecombineerd veel goedkoper zou zijn. 

Hoppenbrouwers vult aan: ‘En het ergste: afschui-
ven van verantwoordelijkheid. We verspillen veel 
geld aan fouten en het borgen van onnodige 
risico’s, aan onvolkomenheden in de voorberei-
ding, verrassingen in de planning en uitvoering, 
correcties op overschrijdingen van budgetten, aan 
geschillen en aan reparaties achteraf. Om dit een 
halt toe te roepen zijn aanbestedende diensten 
(soms noodgedwongen) aan het experimenteren 
geslagen met BVP’s, EMVI-aanbestedingen,
PKV’s, bouwteams etc. Niet altijd op de juiste 

manier, maar het is wel positief dat er hierdoor juist 
ontwikkelingen in de inkoop plaatsvinden.’

Door een toenemend aantal integrale onder-
houdsprojecten, bouwteams en geïntegreerde 
contracten ziet Hoppenbrouwers een tendens 
ontstaan om de processen in één hand te houden. 
Processen zoals inventariseren, ontwerpen, uitvoe-
ren, beheren en onderhouden, met samenwerking 
en één gezamenlijk doel als belangrijkste compo-
nenten. 

Tilburg
Hoppenbrouwers: ‘Tilburg vind ik een goed voor-
beeld van een gemeente die kennis en expertise 
durft weg te leggen bij de markt, waarbij één partij 
het volledige proces van A tot Z voor haar kan 
uitvoeren.’ 

De recente BPK-aanbestedingen voor het renove-
ren van twee stadsparken en de GOC-contracten1 
zijn daar goede voorbeelden van. 

opdrachtgevers, zowel publiek als privaat, verschuiven steeds meer in de richting van de regierol. Anders aanbesteden is een logisch vervolg hierop: 

overheden en marktpartijen willen er steeds meer samen voor gaan! niet alleen bij grote werken, maar ook bij kleinere aanbestedingen op lokaal 

niveau wordt vroegtijdig informatie uitgewisseld en/of gedeeld om tot een goed resultaat te komen. Echt luisteren naar elkaar, elkaar leren kennen en 

begrijpen, profiteren van elkaars kennis en de risico’s logisch verdelen zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvol project en om elkaars  

expertise optimaal te benutten. Een mooie ontwikkeling volgens Dolmans Landscaping Group.

Opdrachtgevers en groen
bedrijven gaan er samen voor

Uitgevoerd binnenstedelijk, klimaatadaptief ontwerp 

van L+P Ontwerpers en Adviseurs.
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In 2017 nam Dolmans Landscaping twee unieke 
aanbestedingen aan. Dit keer was de gunning niet 
gebaseerd op de laagste prijs. Hij verliep ook niet 
volgens de traditionele emvi-methode, maar was 
gebaseerd op de beste PKV (prijs-kwaliteitverhou-
ding) via een vooraf gehouden marktconsultatie.

 In het plan van aanpak moest het proces 
van A tot Z omschreven worden, inclusief de 
risico's voor de totstandkoming van het project. 
Uitvoeringstechnisch was namelijk alles al vastge-
steld in het PvE. Het omschreven proces omvatte 
inventariseren, analyseren, ontwerpen, uitvoeren 
en nazorg, inclusief stakeholdermanagement, 
zoals het betrekken van omwonenden, de visver-
eniging en de wijkraad bij het project. Dolmans 
Landscaping won vanwege de meerwaarde, zoals 
verwoord in het plan van aanpak en verduidelijkt 
in een zeer creatieve presentatie.
  ‘De beoordelingscommissie heeft het plan van 
aanpak van Dolmans Landscaping als beste beoor-
deeld. Dolmans Landscaping heeft het proces in 
hun plan van aanpak zeer duidelijk in fasen en 
gedetailleerd weergegeven en hun presentatie was 
zeer doordacht uitgevoerd’, aldus de gemeente 
Tilburg.

Ook tijdens de door Tilburg georganiseerde 
Marktdag was Hoppenbrouwers aangenaam ver-
rast. ‘Een van de conclusies van die middag was 
dat nieuwe plannen weleens het beste uitgewerkt 
zouden kunnen worden door partijen die ook het 
ontwerp aan de uitvoering en het beheer kunnen 
toetsen, én het ook nog eens willen en kunnen 
realiseren!’

Totaalpakket: van A tot Z
De trend naar het totale proces ligt volledig in lijn 
met de strategie van Dolmans Landscaping en 
haar onderneming L+P Ontwerpers en Adviseurs te 
Nuenen. Deze ontwikkelingen stimuleren de groei 
van L+P als adviesbureau, niet alleen in datgene 
waar ze sterk in zijn (inrichten van buitenruimtes), 
maar ook in verbreding naar de raakvlakken grijs 
en groen, en in de verschuiving van landschap-
pelijk inrichter naar (groen)managementadvies-
bureau.

Ook wordt het adviesbureau L+P Ontwerpers 
en Adviseurs door Dolmans Landscaping steeds 
meer ‘verweven’ met zijn uitvoerende vestigingen, 
om zowel publieke als private opdrachtgevers 
meerwaarde te bieden. Onlangs is daarom Fred 

Knibbeler, voorheen adviseur bij Akertech, aange-
nomen als regiomanager voor L+P.

Knibbeler: ‘Zowel in de ontwerp-, bestek- en 
uitvoeringsfase als bij het onderhoud en beheer 
denken en handelen wij integraal, zodat we een 
gedegen, kwalitatief hoogwaardige aanpak kun-
nen realiseren. 

Wij geven optimale invulling aan de projectdoel-
stellingen van de opdrachtgever. Dit doen we door 
het versterken van de eigen expertise met de spe-
cialismen van andere Dolmans-bedrijven en door 
het betrekken van specialismen van complemen-
taire netwerkbedrijven. Proactieve samenwerking 
en integratie van kennis leiden zo tot het gewenste 
eindresultaat voor de opdrachtgever. Door deze 
totaalaanpak is dus alles in één hand.’

Plannen worden door L + P ontworpen en getoetst 
aan de uitvoerbaarheid, maar ook direct afgestemd 
op beheer en onderhoud, en dat alles gekoppeld 
aan de omgeving, kosten en gebruik. ‘We zijn 
er meer dan 100 procent van overtuigd dat we 
hiermee faalkosten reduceren, tijdwinst behalen, 

risico’s beheersen en beperken, de kwaliteit verho-
gen, onderhoudskosten verlagen en het afschuiven 
van verantwoordelijkheden voorkomen. Van A 
tot Z regelen wij het proces, volledig integraal én 
transparant’, aldus Hoppenbrouwers.

samenwerking in de keten 
L+P staat met name bekend als landschappelijk 
inrichter van buitenruimtes. Naast het betrekken 
van onderdelen binnen de Group gaat L + P, vanuit 
de visie ‘alles in één hand’, meer samenwerken met 
andere adviesbureaus op diverse vakgebieden, 
zoals stedenbouw, civiele en milieutechniek, kli-
maatadaptatie en stedelijk water.
Knibbeler: ‘Autonome groei is mooi, maar samen-
werken is van deze tijd en levert veel voordelen 
op voor de opdrachtgever!’ Daarbij richten we ons 
met L+P ook op het realiseren van een verbre-
ding van advies- en engineeringsdiensten voor 
gemeentes, in het reguliere vakgebied en specifiek 
op het gebied van klimaatadaptieve concepten en 
leefbaarheid.’

Verlengstuk
Hoppenbrouwers: ‘Als ik zou mogen aangeven 

ADVERTORIAL

1 De gemeente Tilburg heeft twee overeenkomsten gesloten voor het integrale beheer van de wijk Reeshof en bedrijventerreinen Tilburg. De samenwerking heeft een looptijd van vier jaar, met een optie 

op verlenging met een periode van nog eens vier jaar. De vernieuwende vorm van samenwerking verlangt van de aannemer een rol als huisvader voor de wijk, met de gemeente in de rol van regisseur.

Fred KnibbelerMart Hoppenbrouwers
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waar in de toekomst de beste kansen voor L+P 
liggen, dan is dat in marktverbreding binnen de 
adviesdiensten in de openbare ruimte, samen-
werking met andere adviesbureaus (weder-
zijdse versterking) en onze afdelingen Pius Floris 
Boomverzorging Onderzoek en Advies. Maar ook 
wil L + P een structureel verweven en ondersteu-
nend onderdeel worden van en voor Dolmans 
Landscaping op het gebied van assetmanagement.’

Knibbeler: ‘Dat laatste is iets complexer. Dat licht 
ik even kort toe. Ook in de groenbranche wor-
den projecten steeds complexer. Als aannemer 
moeten we niet alleen focussen op de uitvoering 
(besteksuitwerking), maar ook oog hebben voor 
de assets en de omgeving (stakeholders). Verder 
moeten we ontzorgen door goed te communice-
ren en kostenbewust en resultaatgericht te hande-
len, waarbij deskundigheid in het beheersen van 
programma’s, risico’s, contracten en kwaliteit van 
de buitenruimte (signaalfunctie) bovenaan staat. 
Kortom, we worden een verlengstuk van de orga-
nisatie van de opdrachtgever.’

Hierbij wordt aangehaakt bij een verschuiving van 
het moment waarop opdrachtnemers betrokken 
worden in het proces, zoals bij UAV-gc, Best Value 
en projecten in Bouwteam. 
Op dit vlak is Dolmans Landscaping zeer actief. 
Dan hebben we het over project- en proces-
management. Dolmans Landscaping groeit door 
tot een allround servicegerichte opdrachtnemer.
Termen als raakvlakmanagement, mutatie- en 
datamanagement, eisen- en ontwerpverificaties, 
risicobeheersing, omgevingsmanagement, stake-
holders en contractbeheersing zijn bij ons steeds 
gangbaarder’, aldus Hoppenbrouwers.

samen beter voor buiten
L+P levert een belangrijke bijdrage aan Dolmans 
Landscaping Group door het bieden van onder-
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Legenda:

Heereveldendreef

Fietspad bestaand (tweerichtingen)

Fietspad nieuw (tweerichtingen)

Fietspad versmallen naar eenrichting (gesloten 

verharding). Groen vergroten t.b.v. biodiversiteit

Bestaande bomenlaan

Bestaande bosschages

Bloemen-/bloembollenmengsel t.b.v. vlinders/bijen

Fietspad Langendijk, fietsknooppuntroute 58

Oplossingsrichting 2:

- fietspad oostzijde

Oplossingsrichting 3:

- combinatie 1 + 2 en plusvariant fietsstraat

Groeiplaatsverbetering toepassen

Bestaande bomenlaan

Bestaande bosschages
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Fietspad opbreken en vergroenen

Realisatie fietsrustplek
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Oplossingsrichting 1:

- fietspad westzijde

Fragment uit Plan van Aanpak voor een EMVI-aanbesteding, opgesteld door L+P.
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steuning bij tenders, van het opstellen en uitwer-
ken van de plannen van aanpak tot en met de 
hierop aansluitende vervolgtrajecten: databeheer, 
inspecties, omgevingsmanagement, risicomanage-
ment en verbetermanagement.
‘Met onze gebundelde kennis en ervaring kunnen 
we dit soort ingewikkelde projecten overzien en 
snel inspelen op risico’s en kansen. We kunnen 
putten uit een uitgebreid netwerk van experts 
dat waar nodig wordt ingeschakeld, waarbij wij 
altijd één centraal aanspreekpunt hebben gedu-
rende het gehele proces. Het resultaat is dat de 
klant wordt ontzorgd en niet van zijn regisseurs-
stoel af hoeft. Kennis ontsluiten en delen wordt 
bij Dolmans Landscaping een vanzelfsprekend-
heid. Onze opdrachtgevers ervaren dit als een 
belangrijke toegevoegde waarde en vinden in ons 
een waardevolle partner op het gebied van o.a. 
contractbeheersing’, aldus Hoppenbrouwers. 

Knibbeler: ‘Onze ambitie is een intensieve samen-
werking tussen L+P en Dolmans als asset-gefocust 
bedrijf, gericht op meer dan groen alleen en samen 
beter voor buiten. “Samen” betekent niet alleen 
samen met de opdrachtgever, maar ook met alle 
stakeholders en met andere specialistische bureaus 
en bedrijven. Hierin zijn wij de verbindende factor’, 
voegt hij toe. 

L+P ontwerpers en Adviseurs breidt uit
Dertig jaar geleden begon Jacques van Leuken met een eigen ontwerpbureau, genaamd Jacques 
van Leuken Gardens, Parks & Estates, waarmee hij zich volledig richtte op het inrichten van grote 
particuliere tuinen in het hogere segment. Hierbij stonden kwaliteit, identiteit, karakter en een vol-
wassen aanblik centraal. Later richtte hij parallel L+P Groep op, die ontwerpen, inventarisaties en 
bestekken van buitenruimtes opmaakte, met name voor zorginstellingen en wooncorporaties. Nu, in 
2018, worden de twee bedrijven samengesmolten en heet het bedrijf L+P Ontwerpers en Adviseurs. 
Dit is dus voortgekomen uit de samenwerking tussen L+P Groep en Jacques van Leuken Gardens, 
Parks & Estates, een onderdeel van Dolmans Landscaping Group.

L+P Ontwerpers en Adviseurs richt zich al decennia op het creëren en inrichten van buitenruimten 
in alle vormen, van groen en parken tot woonwijken en stedelijke ruimte en van particuliere tuinen 
tot bedrijfsterreinen.

‘De afgelopen jaren zijn we, naast ontwerp- en gespecialiseerd bureau van ontwerpers en ingeni-
eurs, ook specialist geworden op het gebied van planologie, tuin- en landschapsarchitectuur en 
civieltechniek. Ons werkterrein is bijzonder breed. Wij profileren ons als creatieve kameleons die zich 
aanpassen aan de situatie en de wensen van de opdrachtgever, met als belangrijkste uitgangspunt 
de onmiskenbare signatuur van duurzaamheid en klasse’, aldus Jacques van Leuken.

Peellandstraat 

ADVERTORIAL
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Halfverhard pad is 
duurzaam, maar vergt 
wel onderhoud
Positief over de inzet van de powerhark

Halfverharde paden, wegen en parkeerplaatsen hebben regelmatig onderhoud nodig om onkruid tegen te gaan en verzakkingen te egaliseren. 

Hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf Eijkelboom in Apeldoorn heeft hierin ruime ervaring. Het bedrijf is positief over de inzet van de powerhark, 

waarmee het al sinds 2003 goede ervaringen heeft.

Auteur: Theo Haerkens

De powerhark van Eijkelboom.
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ACHTERGROND5 min. leestijd

Woekerend onkruid en gras, maar ook oneffenhe-
den die in de loop der jaren door het gebruik zijn 
ontstaan, maakten het noodzakelijk de halfverhar-
de paden rond het Oranjepark een opknapbeurt 
te geven. Hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf 
Eijkelboom bv uit Apeldoorn is al enige tijd bezig 
met die klus. Omdat de paden rond het park 
onderdeel zijn van een rijksmonument, moeten ze 
halfverhard blijven en mag de toplaag niet worden 
vervangen door asfalt, tegels of stenen. Gebruikers 
van de paden gaven tijdens de werkzaamheden 
soms luidkeels blijk van hun ongenoegen hier-
over. ‘Zij zien liever dat de paden worden verhard’, 
vertelt Hans Vijfhuize, uitvoerder bij Eijkelboom, 
dat het werk doet in opdracht van de gemeente 
Apeldoorn. De gemeente laat het reguliere onder-
houdswerk gewoon doorgaan, maar denkt naar 
aanleiding van klachten die zijn binnengekomen 
na over alternatieven voor de halfverharde paden 
rondom het Oranjepark, aldus een woordvoerster.

Volgens Vijfhuize zitten er in de paden ‘delletjes’, 
dwarsverzakkingen die in de loop van jaren zijn 
ontstaan door weglopend water. Dat maakt het 
fietsen wat ongemakkelijk. Gevaarlijk is het niet, al 
ervaren gebruikers dat soms anders. ‘De mensen 
zijn banger dan nodig.’

Het onderhoud dat nu wordt uitgevoerd aan de 
paden die als een lijst om het park zijn aangelegd, 
maakt juist een eind aan het ongemak van de 
hobbels op de paden. ‘We frezen de toplaag, ver-
wijderen steentjes, egaliseren de toplaag, brengen 
hem in profiel en walsen hem aan. Daarmee is het 
probleem verholpen’, aldus Vijfhuize. Hij tekent 
aan dat het in droge tijden, zoals de afgelopen 
maanden, even kan duren voor de paden na de 
onderhoudsbeurt hun definitieve vorm hebben 
gekregen. ‘Met wat vocht slaat de bodem dicht en 
krijgt de toplaag zijn definitieve vorm.’

GTJ (Green Technology Janssen) is importeur 
van machines voor onderhoud en renovatie 
van halfverharde wegen en paden. Voor 
regulier onderhoud levert GTJ machines, 
zoals de HK Planierhobel, die de toplaag in 
tact laten. Hij trekt het onkruid los en dat 
wordt aan de kant van het pad geduwd. Het 
voordeel van deze aanpak is dat de toplaag 
niet verandert in een bed waarin onkruid 
gemakkelijk kan wortelen, aldus directeur 
Peter Janssen. Hij wijst erop dat de machi-
nes, die aan een tractor kunnen worden 
gekoppeld, gemakkelijk en snel (met vijf à 
zes kilometer per uur) een pad onkruidvrij 
kunnen maken. ‘Niet elk grassprietje zal wor-
den meegenomen, maar het levert een heel 
acceptabel beeld op.’

Voor paden en halfverharde wegen die veel 
te lijden hebben gehad en toe zijn aan reno-
vatie, zijn er machines die de toplaag juist 
wel helemaal losmaken. De HEN-machines 
die GTJ importeert, frezen de toplaag los, 
verwijderen het onkruid, leggen de deklaag 
in één beweging weer netjes in profiel en 
verdichten hem. Gaten in de weg worden 
gevuld en als er te veel materiaal is, wordt 
dat afgevoerd. De machine vlakt de weg in 
de lengterichting uit; in de breedte is er enig 
afschot naar rechts. 
Is er echter te veel  onkruid, dan moet dat 
apart worden verwijderd, omdat de verhar-
ding anders niet afdoende wordt verdicht. 
‘Dit werkt het beste bij droog weer’, aldus 
Janssen.

De HEN-machines die GTJ importeert.

Gebruikers van de paden 

gaven tijdens de 

werkzaamheden 

soms luidkeels blijk van 

hun ongenoegen hierover
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ACHTERGROND

Eén machine
Eijkelboom gebruikt voor het hele proces één 
machine, de powerhark, die het bedrijf al in 2003 
aankocht. Het apparaat is gemonteerd op de voor-
zijde van een kleine tractor en freest de bovenste 
laag van het halfverharde pad over een breedte 
van een meter. Tanden van één tot drie centimeter 
woelen de toplaag van het pad los en leggen die 
in een mooi nieuw laagje neer. Als er sprake is van 
verzakking, wat het gevolg kan zijn van opschie-

tend onkruid, kan er specie worden toegevoegd, 
zodat de nieuwe bovenlaag toch weer strak en 
egaal is. Een slede achter de tractor zorgt ervoor 
dat de zo gelegde deklaag stevig wordt aange-
drukt. Als er sprake is van een breder pad, lukt het 
niet in één keer en moet de machine er nog een 
keer overheen. In het Beekpark in Apeldoorn is 
een oppervlakte van wel honderd bij dertig meter 
behandeld. Daar is dan ook een ander profiel 
gebruikt, vertelt Vijfhuize, waarna de bodem met 
een sleepbalk is aangedrukt.

Deze mechanische methode wordt steeds meer 
toegepast om onkruid te bestrijden dat paden aan-
tast. ‘Als je niets doet, groeien ze dicht, vooral als ze 

niet zo intensief worden gebruikt’, aldus Vijfhuize. 
Hij wijst erop dat bestrijdingsmiddelen zoals glyfo-
saat met het oog op het milieu niet meer mogen 
worden gebruikt. Het stomen en verbranden van 
onkruid is niet meer dan een tijdelijke oplossing, 
omdat het spul hardnekkig is en snel weer de kop 
opsteekt, zeker als de wortels blijven zitten. De 
powerhark verwijdert ook de losgewoelde wortel-
stelsels en dat is effectiever, volgens Eijkelboom, 
dat al ruim vijftien jaar met de powerhark werkt. 
Stenen in de toplaag legt de powerhark keurig 
bovenop en worden door een medewerker hand-
matig verwijderd. 

Duurzaamheid
Halfverharding is er in soorten en maten, het 
materiaal is verschillend in grootte en kleur. Voor 
de paden in het Oranjepark wordt gebruikgemaakt 
van grauwacke-split, de voorkeur van de gemeente 

Apeldoorn. Op terreinen van het ministerie van 
Defensie, zoals in Wezep, Stroe, Oldenbroek en 
Ermelo, die ook door het Apeldoornse hoveniers-
bedrijf worden onderhouden, wordt een ander 
mengsel toegepast. Vijfhuize kan niet zeggen wat 
de criteria zijn die de keuze daarbij bepalen.

Halfverharding voor paden en parkeerterreinen 
bestaat uit materialen die met elkaar meer draag-
kracht leveren dan de ondergrond, zoals grind en 
fracties puin en natuursteen. De aanleg van paden 
met dit materiaal is aanzienlijk voordeliger dan 
het gebruik van stenen, tegels of asfalt. Daar staat 
tegenover dat er wat meer onderhoud nodig is, al 
kan een enkel gat eenvoudig worden gerepareerd 

door materiaal toe te voegen. Producenten en 
leveranciers claimen dat de rijkdom aan kalk die 
van nature in het gebruikte steen zit, de ontwikke-
ling van onkruid afremt. Dat komt de duurzaam-
heid van dit type verharding ten goede, stellen zij. 

Afhankelijk van het type halfverharding en uiter-
aard van de breedte en de conditie van het pad 
kan de powerhark zeker vijfhonderd meter pad 
op één dag doen. ‘Bij klein onderhoud – één keer 
frezen, profileren en walsen – is dat geen pro-
bleem’, stelt Vijfhuize. De machine is net als een 
gewone tractor door één man te bedienen, al 
werkt Eijkelboom altijd met een extra medewerker, 
die waarschuwingsborden en pionnen neerzet en 
verwijdert en de noodzakelijke hand- en spandien-
sten verricht. 

HKoop levert machines voor het verwijde-
ren van onkruid op halfverharde wegen en 
terreinen, zoals wandel- en fietspaden en 
begraafplaatsen. De Stabnet-machines die 
het bedrijf importeert, maken gebruik van 
ronde schoffels die het onkruid wegduwen. 
Klepels achter deze schoffels slaan het zand 
van de wortels af en een sleepnet zorgt 
ervoor dat de planten op het pad blijven lig-
gen, waar ze zonder kluit en zonder voeding 
snel verdrogen.

Er is een lichte tweewielige machine, waar 
de gebruiker achter loopt. Maar er zijn ook 
modellen die aan de hefinrichting van een 
tractor worden gehangen met een werk-
breedte van 90 of 105 centimeter. ‘Er is nog 
een groter model met een werkbreedte van 
160 centimeter, maar daar is niet veel vraag 
naar’, aldus directeur Tom Koop van Koop bv. 

De schoffels bestaan uit ronde schijven, die 
door de bovenste laag van de halfverharde 
bodem worden geduwd. Ze zijn heel pre-
cies in hoogte verstelbaar en werken tot 
een diepte van ten hoogste één centimeter. 
‘Soms is het niet meer dan drie millimeter’, 
aldus Koop. ‘Je kunt er gerust fietspaden mee 
behandelen; die blijven bruikbaar, ze worden 
niet rul.’ Door ondiep te werken, wordt het 
onkruid verwijderd, wordt voorkomen dat het 
pad zijn stabiliteit verliest en ontstaat er geen 
kiembed voor ongewenste begroeiing. ‘Ook 
in de losse kiezels langs de spoorrails heeft de 
machine zijn bruikbaarheid bewezen.’
Dat niet alle onkruidwortels worden verwij-
derd, is geen bezwaar, vindt Koop: ‘De plant 
droogt uit.’ Hij wijst erop dat geen enkele 
methode van onkruidverdelging perfect is. 
‘Doordat er zo ondiep wordt gewerkt, kan 
men met een tractor met een snelheid van 
vijftien tot twintig kilometer per uur fietspa-
den behandelen.’

De Avril Stabnet-machines van HKoop

Halfverharding voor paden 

en parkeerterreinen bestaat 

uit materialen die met 

elkaar meer draagkracht 

leveren dan de ondergrond
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‘Wij zijn al in de tenderfase 
betrokken bij het maken van 
de plannen’
Algemeen directeur van T&G Groep Hans Smulders over project 
‘Kolpingbuurt als nieuw’

In de nijmeegse buurt Kolping wordt een groot aantal sociale huurwoningen gesloopt, gerenoveerd en nieuw gebouwd. De complete buitenruimte 

wordt door T&G Terrein en Groenvoorziening (onderdeel van de T&G Groep) onder handen genomen, in een samenwerkingsverband gebaseerd op 

vertrouwen. 

Auteur: Peter Jansen

V.l.n.r: Jochem Langenhuijzen (Den Ouden Groep), Lambèr 

Hendriks (Hendriks Bouw en Ontwikkeling) en Hans Smulders 

(T&G Groep).
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ACTUEEL3 min. leestijd

T&G Terrein en Groenvoorziening is vanaf 
het begin als partner van Hendriks Bouw en 
Ontwikkeling betrokken bij de gehele openbare 
ruimte. Dat doet het bedrijf op zijn beurt met 
eigen partners. In januari werd het project feeste-
lijk afgetrapt. De werkzaamheden aan de openbare 
ruimte kwamen in april op gang.
‘De werkzaamheden zelf zijn niet wat dit pro-
ject voor T&G bijzonder maakt’, aldus CEO Hans 
Smulders. ‘Natuurlijk zijn er uitdagingen die we 
samen gaan oplossen en is het verhaal van een 
buurt die in anderhalf jaar compleet op de schop 
gaat groots. Maar wij zijn vooral trots op de manier 
waarop we als team samenwerken; niet op basis 
van een voorgekauwd plan en contractuele stok-
ken om mee te slaan, maar op basis van echt 
“blauwe-ogenvertrouwen”.’

opzet samenwerking 
T&G werd al in de tenderfase betrokken bij het 
maken van de plannen voor dit project. ‘Ik ken 
Jeroen van Beers van Hendriks Bouw goed; 
we hebben al eens eerder samen projecten 
gemaakt. Het gevoel was goed en het vertrouwen 
was er, omdat beloftes altijd zijn nagekomen. 
Transparantie werpt nu zijn vruchten af. Op onze 
beurt hebben wij Den Ouden Groep als partner 
ingevlogen voor de ondergrondse infra. Zij vroe-
gen Jens Engineers om aan te schuiven en Buro 
Waalbrug werd als landschapsarchitect in het team 
betrokken.’ 

Dat gebeurde allemaal op basis van vertrouwen en 
een geloof in elkaar dat al vanaf dag één aanwe-

zig was. ‘Daar moet ik Jeroen ook een pluim voor 
geven. Hij belde mij op met de vraag of wij het 
aandurfden in dit project te stappen. Toen er een 
bevestigend antwoord kwam op de vraag of wij 
“het winnende team” zouden zijn, ging die energie 
niet meer weg. Uiteindelijk hield elke partner zich 
aan zijn woord en ontstond er een sterke unieke 
samenwerking, die niets meer te maken heeft 
met het historische hoofdaannemer-en-onder-
aannemergevoel, met de bijbehorende financiële 
uitmelkerij. Het hele plan is middels design & build 
tot stand gekomen (methode waarbij ontwerp én 
realisatie de verantwoording is van één aannemer, 
red.). Compleet from scratch. Het heeft geleid tot 
een UAV-GC-contract. Dat betekent dat er ook 
een stukje borging van de kwaliteit in zit middels 
onderhoud, zowel buiten als binnen. Alle experti-
ses komen samen. Zo kan het dus ook.’

start werkzaamheden
Voor de Kolpingbuurt richt het werk zich voor-
namelijk op aanleg. Voor april werden voorberei-
dende werkzaamheden uitgevoerd en hand-en-
spandiensten verzorgd voor Hendriks: grondwerk, 
bouwplaatsinrichting etc. ‘Het openbareruimtever-
haal begon in april. Er werden voor die tijd wel al 
bomen gerooid en dergelijke om de risico’s voor 
de bouw in te perken.’ Voor T&G staat de complete 
openbare ruimte op de planning, ondergrondse en 
bovengrondse werkzaamheden. ‘Er wordt momen-
teel een appartementencomplex gerealiseerd dat 
wij gaan voorzien van een gave groene gevel. Ook 
hebben we een bodemsanering gedaan.’
‘De grootste gezamenlijke uitdaging en plicht die 

we hebben is zorgen dat de spreekwoordelijke 
pacman, zoals Jeroen van Beers het noemt, niet 
door de bewoners gevoeld wordt. Daar draait het 
hele project immers om: de bewoners. We gaan 
voorzieningen treffen om de overlast voor bewo-
ners zoveel mogelijk te beperken en ze zoveel 
mogelijk te betrekken bij hun vernieuwde buurt.’
T&G Groep is sinds 2016 een aannemerscollectief. 
Gustaaf Groenspecialisten was de eerste aanne-
mer die zich hierbij aansloot. Sinds begin dit jaar 
heeft de groep ook een puur infrabedrijf als lid: 
Heesakkers Infra. Zowel T&G als de andere aanne-
mers blijven autonoom, maar bundelen hun krach-
ten en delen een visie, kennis en expertise.

‘Er is een unieke samen-

werking ontstaan, 

niet het historische 

hoofdaannemer-en-

onderaannemergevoel’

Be social 
Scan of ga naar:   

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7602



3 - 201838

Het belangrijkste is dat de 
cultuur en manier van werken 
bewaard zijn gebleven 
Ceo van Biggelaar Groen past zich liever aan het bedrijf aan dan andersom 

roel Jansen was net klaar met zijn opleiding, toen hij voor het eerst in contact kwam met frens van den Biggelaar, de toenmalige ceo van Biggelaar 

Groen. De toen 24-jarige hovenier was op zoek naar een uitdaging en dat trof, want Van den Biggelaar was op zoek naar een opvolger voor zijn 

groenvoorzieningsbedrijf. Een deal was snel gemaakt.

Auteur: Hein van Iersel
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INTERVIEW5 min. leestijd

Jansen geeft geen details over de omvang van 
de deal, maar tussen de regels door kun je wel 
opmaken dat die deal in hoge mate gebaseerd was 
op vertrouwen tussen de gaande en de komende 
man. Jansen: ‘Ik was naar de bank gegaan – nee, 
ik vertel niet welke bank – en ik kreeg eigenlijk 
meteen te horen dat een overnamefinanciering 
geen enkel probleem was. Maar toen het puntje 
bij het paaltje kwam en het hoofdkantoor van de 
bank zich met de deal begon te bemoeien, lag dat 
toch weer anders. De lokale bankman was iets te 
enthousiast geweest; uiteindelijk bleek het hele-
maal niet mogelijk en heb ik de financiering met 
Van den Biggelaar zelf moeten regelen. Frens heeft 
daarbij voor bank gespeeld’. Jansen: ‘Frens van den 
Biggelaar wilde vooral één ding, en dat was dat zijn 
bedrijf zelfstandig kon blijven bestaan en niet zou 
opgaan in een groter bedrijf.’ 

Met de kennis van nu zegt Jansen dat die manier 
van overdracht beter was dan met financiering van 
een bank, ook voor de oude eigenaar. Het was voor 
hem fiscaal voordelig, omdat het bedrag werd uit-
gekeerd over meerdere jaren. 

Cold turkey 
Jansen vertelt hoe hij in het bedrijf werd geïntro-
duceerd. ‘De overdracht was in  januari 2003. Ik was 
de dag voor kerst voorgesteld aan mijn nieuwe 
collega’s, of eigenlijk medewerkers. En maandag 
6 januari kon ik meteen aan de slag. We hadden 
meteen de pech dat het gesneeuwd had, dus we 
konden nergens aan de slag. Toen zijn we met zijn 
allen maar onderhoud gaan plegen in de tuin van 
Frens, konden we in ieder geval goed kennismaken 
met elkaar.’ 

De overdracht liep verder cold turkey. Vanaf dag 
één was de oude eigenaar niet meer op het bedrijf 
aanwezig en moest Jansen het zelf opknappen. 
Roel Jansen: ‘Van den Biggelaar wilde afscheid 
nemen van het bedrijf vanwege zijn leeftijd, maar 
ook omdat hij niet meer met de tijd mee kon. Hij 
had bijvoorbeeld nog steeds geen computer en 
zocht daarom naar opvolging.’ Van den Biggelaar 
had misschien geen computer, maar hij had wel 
een prima bedrijfscultuur en Jansen snapte al 
snel dat het belang daarvan. Die bedrijfscultuur 
bestons en bestaat volgens Jansen uit een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel bij alle medewerkers: 
‘De werknemers van toen die er nu nog zijn wer-
ken alsof het hun eigen bedrijf is . Een voorbeeld: 
Als iemand hier een dag ziek is, bellen ze elkaar bij 
wijze van spreken om te vragen hoe het gaat en 
wanneer hij of zijn weer komt werken.’

Roel Jansen: ‘Voor mij was de overname van 
Biggelaar Groen een uitgelezen kans. Normaal is 
extreem lastig om een groenvoorzieningsbedrijf 
vanaf nul op te starten. Dan duurt het veel te lang 
voordat je alle certificaten en papieren op orde 
hebt. De basis was bij Biggelaar Groen al aanwezig. 
Wel heb ik mezelf vanaf het begin voorgenomen 
om me meer aan het bedrijf aan te passen dan 
andersom. Als alles goed loopt, kun jij wel denken 
dat het anders of beter moet, maar het is dan mak-
kelijker als ik me een beetje aanpas.’ En dan, met 
een brede smile: ‘Waar je mee omgaat, raak je door 
besmet. De bedrijfskleur groen van dit bedrijf vond 
ik persoonlijk niet zo mooi, maar nu draag ik in het 
weekend een groen Biggelaar-shirt en het hele 
nieuwe bedrijfsgebouw is in de bedrijfskleuren 
uitgevoerd.’ En dan weer iets serieuzer: ‘Het belang-
rijkste is dat de cultuur en de manier van werken 
bewaard zijn gebleven. Dat is aardig gelukt.’

Groei
Dat laatste wil niet zeggen dat er niets is veranderd 
in Den Dungen nadat Jansen zijn bedrijf heeft 
overgekocht. In 2003 zat Biggelaar Groen op onge-
veer negen mensen. Dat aantal is gestegen naar 
twintig fte, exclusief een flexibele schil van zzp’ers 
van gemiddeld vijf mensen. Vooral de laatste jaren 
is de groei onbedoeld hard gegaan. In 2013 zat 
Biggelaar op een jaaromzet van 2,4 miljoen en 
amper twee jaar later was dat 1 miljoen hoger. 
Jansen: ‘Ik wil eigenlijk gecontroleerd zachtjes 
groeien, maar dat heb je helaas niet altijd in de 
hand. Ik schreef mee op een aanbesteding voor 
Den Bosch, waar ik als tweede uit de bus kwam. 

De nummer drie ging in protest bij de gemeente 
omdat de referenties niet zouden kloppen. Toen 
die inderdaad niet bleken te kloppen, kregen wij 
de opdracht, terwijl we inmiddels ook al ander 
werk hadden aangenomen De bedoeling van de 
nummer drie was natuurlijk om ook onze referen-
ties onderuit te halen. Toen dat niet lukte, kregen 
wij er onbedoeld ineens 5,5 ton omzet erbij. Daar 
leer je wel van.’

Jansen filosofeert wat over zijn bedrijf: ‘Onder 
Frens was Biggelaar Groen een echte urenfabriek. 

'De bedrijfskleur groen van 

dit bedrijf vond ik 

persoonlijk niet mooi, 

maar nu draag ik in het 

weekend een groen 

Biggelaar-shirt'

Directeur Jansen in zijn voormalige kantoor. Nu opslag van materialen.
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INTERVIEW

Dat heb ik wel veranderd, ook omdat we zwaar 
hebben geïnvesteerd in machines. Wij hebben 
bijna alle machines aan ons eigen, bijvoorbeeld 
een mobiele kraan, hoogwerker en snipperkar. 
Als je dat soort dingen zelf hebt, is dat ontzettend 
makkelijk en kun je veel efficiënter werken. In 2015 
investeerden wij iets van 5,5 ton in nieuwe machi-
nes. Dat was exceptioneel veel, omdat we jaarlijks 
op gemiddeld 2 ton zitten.’

Kwaliteit 
Bij het investeren in machines kiest Jansen altijd 
voor kwaliteit. De tractoren zijn van Fendt en de 
bedrijfsbussen van Mercedes. Over handgereed-
schappen twijfelt hij nog een beetje. Standaard 
gebruikt hij op dit moment Stihl, maar hij is nog 
niet helemaal overtuigd van de accumachines van 
dit merk. Anderzijds beseft Jansen dat er weinig 
keuze is. Alleen Husqvarna en Stihl hebben op dit 
moment een breed portfolio met professionele 
accumachines. Ego heeft weer hele goede accu’s 

BAKfIETsEn VErVAnGEn BusJEs In 
cEnTruM DEn BoscH

Net als uw interviewer bij Biggelaar op 
bezoek is, werden twee elektrische bakfietsen 
afgeleverd.  De twee bakfietsen besparen 
CO2, maar zijn ook handig voor de mede-
werkers die geen auto mogen rijden. De 
bakfietsen zijn op maat gemaakt door het 
Helvoirtse bedrijf Bas van Doorn en hebben 
uitsparingen om gereedschap als een schop 
of bosmaaier mee te nemen.  Opdrachtgever 
Den Bosch is blij met de investering van 
Biggelaar Groen. Projectleider Patrick Verheul 
van Den Bosch: ‘Wij zijn voor CO2 reductie.’ 
Roel Jansen: Met deze fietsen bespaar ik 
weer en bus. Daarnaast ben ik bijna snel op 
mijn werk als met busje. In de binnenstad 
ben je misschien zelfs wel sneller.’  Op maat 
gemaakte e-bakfiets kosten ongeveer € 3500 
per stuk. Dat is inclusief belettering van de op 
maat gemaakte gereedschapsbak.

Een slimme eigen ontwikkeling: In de zomer bomen water geven en in de winter gladheidsbestrijding met pekel.

'Onder de oude eigenaar 

was Biggelaar Groen 

een echte urenfabriek. 

Dat heb ik wel 

veranderd'



De duurzame onkruidbestrijder

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

Lage maandlasten
Aanschaf te duur? Bel of mail ons voor een scherp
�nancieringsvoorstel. Haal met lage maandlasten
de nieuwste techniek in huis.

Uw specialist voor betrouwbare techniek

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

info@ramm.nl   ramm.nl

Vanaf

€ 399,-*
p.m.

Zorgeloos onkruid bestrijden?

*o.b.v. 36 maanden operational lease

WIJS WORTELS DE WEG
Van hobbelige fietspaden tot compleet verstopte buizenstelsels. Boomwortels 
kunnen een zeer ondermijnend effect hebben op hun omgeving. Gelukkig is 
er een oplossing: RootBarrier® RollRib®, wortelgeleiding op rol. Hoe werkt 
het? Wortels groeien het liefst horizontaal en graag in losse grond. Onder net 
aangelegd verhard wegdek bijvoorbeeld, of in de buurt van leidingen, kabels en rioolbuizen. Door 
rond nieuwe beplanting of bestaande bomen wortelgeleiding aan te leggen, dwing je de wortels 
recht naar beneden te groeien. Hoe diep? Dat hangt af van het gebruikte type wortelgeleiding. 
RootBarrier® RollRib® is verkrijgbaar in de goed hanteerbare lengte van 21 m1 tot 75 m1. Het 
product wordt ook geleverd in diverse hoogtes, variërend van 28 tot 118 cm. Kortom; het scherm is 
flexibel toepasbaar en eenvoudig te snijden en installeren.

DE ULTIEME ONKRUIDBARRIÈRE
Als er één plant is die we niet in parken en plantsoenen willen hebben, 
dan is het wel de Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica). Dit agressieve 
onkruid is berucht om zijn gigantische groeikracht. Lukt het niet om deze 
woekeraar in te palmen, dan kunnen de gevolgen destructief zijn voor 
gebouwen, leidingen en wegen. DuPont™ Plantex® Platinium biedt uitkomst. Het doek is ijzersterk 
en ontwikkeld voor ondiepe toepassingen tot 20 cm. Uit meerdere tests - uitgevoerd door Dupont-
wetenschappers - is gebleken dat dit de ultieme onkruidbarrière is. Verdere voordelen: het is 
chemicaliënvrij, snel en eenvoudig te installeren, milieuvriendelijk, water- en luchtdoorlatend en 
relatief goedkoop. Daarom is Plantex® Platinium de perfecte oplossing tegen agressief onkruid. 
Oók op de lange termijn.

Meer weten? 
Bel of mail ons op  0320 215 805 of 
sales@rootbarrier.nl. Voor ons complete 
assortiment zie www.rootbarrier.nl.
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maar in de visie van de directeur mindere machi-
nes. Andere merken hebben vaak interessante een-
lingen, maar geen compleet pakket. Verder denkt 
Jansen dat het met accu’s de komende jaren heel 
hard zal gaan qua ontwikkeling en ook qua inzet. 
Zelf zit hij op dit moment op een verdeling van 
80/20: 80 procent gewone thermische machines en 
20 procent accu’s. 

Locatie
Roel Jansen zit met zijn bedrijf op een superlocatie. 
Oorspronkelijk huurde hij de bedrijfsgebouwen 
van oprichter Frens van den Biggelaar, maar toen 
er verbouwd moest worden, was dat niet meer 
handig en kocht Jansen de gebouwen en de 
ondergrond. Frens van den Biggelaar is nog steeds 
de buurman en is dagelijks bezig met het onder-
houd van zijn arboretum. In 2016 heeft Jansen een 
compleet nieuw kantoor gebouwd.
Hoewel de locatie ideaal gelegen is, landelijk, 
rustig en toch op maar een paar kilometer van het 

centrum van Den Bosch, heeft een bedrijfsruimte 
in het buitengebied ook nadelen, bijvoorbeeld dat 
het lastiger is om uit te breiden. Jansen zit nu met 
zijn bedrijfsgebouwen gecentreerd rondom een 
binnenplaats van ongeveer 2000 meter. ‘Eigenlijk 
heb ik alweer meer ruimte nodig, maar ik zit aan 
het maximum dat ik op deze plek mag uitbreiden 
en bouwen. Het is even afwachten hoe dat afloopt, 
maar ik hoop wel dat ik dit voor elkaar kan krijgen.’ 

De deal was in hoge mate 

gebaseerd op vertrouwen 

tussen de gaande en de 

komende man

Be social 
Scan of ga naar:   

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7603
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Hoewel uitrustingsstukken als bomengrijpers, 
zaagkasten, knippers, houtkillers, lumberjacks en 
rippertanden voor de bosbouw de hoofdmoot 
vormen, heeft Groeneveldt Verhuur ook diverse 
uitrustingsstukken voor overslag en infra. Zo zijn 
er voor infra zware kleigrijpers in de verhuur. Sinds 
vorig jaar staat er buiten een nieuwe, overdekte 
loods om alle machines in kwijt te kunnen.

uitkomst voor last minute werk 
Groeneveldt Grijpers is een van de weinige pro-
ducenten in Nederland die machines produceert 
voor de bosbouw. In de verhuur voor de bosbouw 
zijn er momenteel zo’n vijftig grijpers, maar dit 
aantal zal volgens technisch tekenaar Thijs Sterk, 
die de grijpers ontwerpt, sterk worden uitgebreid. 
‘Het rooiseizoen loopt op 15 maart af, omdat het 

broedseizoen dan begint. Maar het komt voor dat 
overheden nét op het laatste moment nog werk 
vrijgeven. Dan heeft een bedrijf bijvoorbeeld nog 
vijf dagen om zo’n klus af te maken en is het fijn als 
het grijpers kan huren om dit geregeld te krijgen. 
Dit jaar moesten sommige klanten wachten in de 
laatste week voor 15 maart, omdat er geen grijper 
meer te huur was.’

Huren is hot!
Producent bosbouwgrijpers blikt terug op eerste jaren verhuurtak

steeds vaker willen bedrijven materieel huren. Daarom startte Groeneveldt Grijpers BV in 2016 de aparte afdeling Groeneveldt Verhuur, met een 

continu aanbod van zo’n 75 uitrustingsstukken en hydraulische grijpers. om aan de toenemende huurvraag te kunnen voldoen, zal het aantal te huren 

machines toenemen.

Auteur: Sylvia de Witt
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Vier of vijf soorten nodig
Huurders zijn vaak klanten die al eigen machines 
van Groeneveldt Grijpers hebben. Dan kan aan 
zo’n grijper bijvoorbeeld een hydraulische zaagkast 
worden gekoppeld, of een knipper om bomen te 
rooien. De voorbereiding voor deze functies zit 
namelijk al op de grijper. ‘Als je als bedrijf in de 
bosbouwbranche mee wilt tellen, heb je wel vier 
of vijf soorten grijpers en kranen nodig. Hiervoor 
heeft echter niet iedereen de capaciteit in de 
portemonnee, dus het huren van deze machines 
biedt uitkomst.’ Maar ook voor iemand die nog niet 
precies weet welke grijper hij wil aanschaffen, is 
het mogelijk verschillende types te huren voor een 
korte periode. Er zijn zo’n dertig verschillende grij-
pers, allemaal met een ander gewicht. ‘Een grijper 
moet ook toepasbaar zijn op hun graafmachine; 
dan is het handig om die via huur uit te proberen.’

Verhuurvloot wordt continu verjongd
De verhuurvloot bestaat vooral uit nieuwe of jonge 
gebruikte uitrustingsstukken. Na twee jaar worden 
de grijpers verkocht als occasions. ‘Dan ruimen we 
de bestaande verhuurvloot op en maken we weer 
nieuwe producten voor onze verhuurvloot. De 
verhuurvloot wordt dus telkens vernieuwd. Zo kun-
nen klanten altijd de nieuwste producten huren.’ 
Als mensen in de huurperiode kopen, omdat de 
machine geweldig werkt en er nog veel werk in het 
verschiet ligt, kan er een speciale regeling getrof-
fen worden om de klant tegemoet te komen. 

Kijk voor het verhuuraanbod op www.ggbv.nl/
verhuur/ of neem contact op via 06-51483975.

ADVERTORIAL

Thijs Sterk

Be social 
Scan of ga naar:   

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7604
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Communicatieprofessionals 
moeten in discussies veel 
meer het eerlijke verhaal 
vertellen
Peter Jansen: van hovenier tot doctor in de filosofie

Het zal niemand ontgaan zijn: afgelopen winter liepen de emoties rondom de oostvaarderplassen hoog op. natuuractivisten schroomden niet om het 

woord genocide of nog ergere woorden in de mond te nemen. De betrokken boswachters probeerden hun beleid zo goed mogelijk te verdedigen, maar 

stonden bijna per definitie met 1-0 achter. Een bijzondere tegenstelling, zeker als je je realiseert dat zowel voor- als tegenstanders zichzelf als 

natuurliefhebbers zien. 

Auteur: Hein van Iersel
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INTERVIEW3 min. leestijd

De meeste lezers van dit vakblad hebben waar-
schijnlijk niets met de Oostvaardersplassen te 
maken, maar weten wel dat dit soort emoties ook 
spelen als er bijvoorbeeld ergens een boom gekapt 
moet worden of iets anders in de groene ruimte 
moet worden gedaan. Peter Jansen is verbonden 
aan de opleiding Journalistiek en Communicatie 
van de Christelijke Hogeschool Ede en heeft een 
bijzondere relatie met groen. Hij is inmiddels seni-
or onderzoeker en gepromoveerd doctor in de filo-
sofie, maar is zijn carrière ooit begonnen als hove-
nier. Jansen kijkt op een bijzondere manier naar 
discussies zoals die over de Oostvaarderplassen. 
Die manier van kijken komt voort uit het proef-
schrift Framing Nature, waarop hij in 2017 is gepro-
moveerd aan Wageningen Universiteit, maar ook 
uit zijn visie op het werk van professionele voor-
lichters en communicatieadviseurs. Aan dat laatste 
schort volgens Jansen het nodige. Kort gezegd is 
Janse van mening dat veel van deze professionals 
hun werk niet goed doen en veel meer het eerlijke 
verhaal zouden moeten vertellen, oftewel het ver-
haal achter het verhaal. Een communicatieprofes-
sional moet niet voetstoots een verhaal doorpape-
gaaien, maar het afpellen tot aan de kern. 

Framing nature  
Om te beginnen het proefschrift waarop Jansen 
vorig jaar promoveerde: hierin beschrijft hij dat 
mensen vaak op een bijna religieuze manier over 
natuur communiceren. Termen en begrippen die 
vroeger werden geassocieerd met christelijke spi-
ritualiteit, worden nu gebruikt bij het beschrijven 
van natuurervaringen: ‘Ervaar de nieuwe wereld’, 

of: ‘Ik voel me als herboren.’ Dat geldt zowel voor 
mensen die religieus zijn als voor mensen die niet 
gelovig zijn. Jansen beschrijft dat als romantisering 
van de natuur. Onze voorouders, die in veel geval-
len op het platteland woonden, keken vooral met 
een functionele blik naar landschap en natuur. De 
moderne stadsmens kijkt naar de natuur als naar 
een ideaalbeeld, een plek waar je jezelf kunt zijn en 
je ware ik kunt tegenkomen. Jansen merkt op dat 
ons kijken naar de natuur meer over onszelf zegt 
dan over de natuur. Voor onze voorouders, die als 
boeren in nauwe verbondenheid met de natuur 
leefden, had natuur weinig of geen verheven kwa-
liteiten. Het was eenvoudig de omgeving waarin 
zij dag in, dag uit verkeerden. Hoe anders is dat 
voor de moderne stadsbewoner. Die gaat naar op 
zoek naar authenticiteit en zijn of haar ‘ware ik’, en 
denkt die in de natuur te vinden. De natuur wordt 
beschouwd als de echte, de ware wereld, die beter 
en hoogstaander is dan de drukke stedelijke omge-
ving waarin de meeste mensen in de 21ste eeuw 
inmiddels wonen. 

Niet alleen bezoekers van natuurparken gebruiken 
dergelijke termen, ook marketeers en voorlichters 
in dienst van deze natuurparken gebruiken op reli-
giositeit gebaseerde beelden om hun product aan 
te prijzen. Jansen bepleit hierin terughoudendheid. 
Het kan tot teleurstelling leiden als het geschetste 
hoogdravende beeld niet overeenkomt met de 
werkelijkheid, of beter: als de opgeroepen ervaring 
niet datzelfde effect heeft bij een bezoek aan een 
natuurpark. Ook hier zijn de Oostvaardersplassen 
een goed voorbeeld. De beelden van de kaal 
gevreten vlakte met kadavers van grote grazers lij-
ken niet op het beeld van de betere wereld waarin 
stadsbewoners zichzelf terug hopen te vinden, het 
beeld dat – niet specifiek met betrekking tot de 
Oostvaardersplassen, maar meer in het algemeen 
– in de communicatie over natuur wordt voorge-
steld. Een oplossing voor dit conflict kan Jansen 
niet een-twee-drie geven, maar hij zou communi-
catiemedewerkers in ieder geval adviseren meer 
nadruk te leggen op het eerlijke verhaal. 

Advies
Welk advies zou Jansen beleidsmedewerkers, 
ambtenaren en communicatiemedewerkers 
geven om te voorkomen dat een bepaalde dis-
cussie uit de hand loopt, zoals afgelopen winter 
gebeurd is bij de Oostvaardersplassen? Jansen: 
‘Het is natuurlijk bizar dat er twee groepen men-
sen frontaal tegenover elkaar staan die zichzelf 
allebei beschouwen als natuurliefhebbers.’ Waar 
het volgens Jansen fout gaat, is dat niet vooraf 
duidelijk wordt gemaakt van welk wereldbeeld 

je uitgaat, dat wat je werkelijk bedoelt te zeggen 
niet helder op tafel komt. Dat is vooral de taak van 
de communicatieprofessional. Jansen geeft een 
voorbeeld: ‘Ik ben raadslid voor de ChristenUnie in 
de gemeente Ede en liep tegen een discussie aan 
over een snelfietsroute. In de lokale media, maar 
ook bij de gemeente, ontstond het beeld dat een 
burger met bezwaren een verklaarde tegenstander 
van de fiets moest zijn. Dat bleek bij nader inzien 
helemaal niet het geval te zijn. De burger in kwes-
tie was bezorgd over de veiligheid van kinderen, 
maar was niet tegen de fietsroute als zodanig. De 
taak van een communicatieprofessional zou hier 
geweest zijn om de beleidsambtenaar te helpen 
bepalen wat nu werkelijk het bezwaar is. Het gaat 
er niet om iedereen altijd gelijk te geven, maar 
wel om de kern van de discussie weer te geven. 
Communicatieprofessionals moeten in discussies 
veel meer de diepere lagen boven tafel krijgen.’

De beelden van de kaal 

gevreten vlakte met 

kadavers van grote grazers 

lijken niet op het beeld 

van de betere wereld 

waarin stadsbewoners 

zichzelf terug hopen te 

vinden
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Invasieve exoten zijn hot: de media schrijven er de laatste maanden steeds 
meer over. In kranten, vakbladen en tijdschriften komen we namen als reu-
zenberenklauw en Japanse duizendknoop regelmatig tegen. Zo ook in april, 
toen de resultaten van een groot Brits onderzoek naar Japanse duizendknoop 
gepubliceerd werden. De conclusie van de auteurs was even slikken: de 
invasieve exoot kan volgens hen niet worden uitgeroeid. Hopelijk leidt dit in 
Nederland ook tot het besef dat de tijd begint te dringen om Japanse duizend-
knoop te bestrijden.

Vanuit mijn werkzaamheden bij Rootbarrier BV constateerde ik twee jaar gele-
den al dat de Japanse duizendknoop écht op ons afkomt. De plant verspreidt 
zich in heel hoog tempo. De gemeente Amersfoort meldt bijvoorbeeld een 
jaarlijkse oppervlaktetoename van vijftien procent voor deze plant. In de 
sector worden allerlei oplossingen geopperd: de plant zwakker maken door 
middel van snoeien, afgrazen door schapen of zelfs het behandelen met gly-
fosaat per plantensteel. Wat we echter ook proberen, we krijgen de plant niet 
uitgeroeid. We moeten daarom investeren in het beheren en beheersen van 
Japanse duizendknoop, zodat we verdere besmetting kunnen voorkomen. Dit 
was ook de conclusie van eerdergenoemd Engels onderzoek.

Wat mij betreft zijn er twee belangrijke trajecten om de verdere verspreiding 
van duizendknoop tegen te gaan. Veel partijen zijn al bezig met verschillende 
testmethoden. Daarnaast is het belangrijk – en daar wacht men te lang mee! 
– te inventariseren waar nu al duizendknoop staat; we moeten duizendknoop 
herkennen. Iedereen in de natuur moet weten hoe duizendknoop eruitziet, 
van consumenten tot medewerkers in het groen. Groenbedrijven en gemeen-
tes moeten bovendien meer budget vrijmaken om de plant te bestrijden. Nu 
wordt er vaak gesnoeid, maar via het snoeisel vindt er meer besmetting plaats. 
Het aantal besmettingen neemt nog dagelijks toe door deze onkunde, die je 
hen overigens amper kwalijk kunt nemen.

We beginnen te beseffen hoe groot het probleem is en moeten zorgen dat dit 
niet nog groter wordt. Met symposia kunnen we het probleem onder de aan-
dacht brengen. Daarnaast zou de overheid meer aandacht aan duizendknoop 
kunnen besteden. Ook particulieren hebben ze immers in de tuin staan.

In de ons omringende landen heeft men de handdoek al in de ring gegooid. 
In Engeland heeft Japanse duizendknoop al voor honderden miljoenen eco-
nomische schade aangericht. De bestrijdingskosten zijn daar geraamd op 1,5 

miljard pond, en daarin is de schade aan infrastructuur en vastgoed nog niet 
meegenomen. In Engeland is er zelfs een wet die voorschrijft dat je een huis 
niet kunt verkopen als er Japanse duizendknoop in de tuin staat. De bood-
schap aan ons is dan ook duidelijk: doe er wat aan nu het nog kan! Wij kunnen 
er nog op tijd bij zijn. Er moet echter nog een hoop gebeuren en een definitie-
ve oplossing is er nog niet. Wel kunnen en moeten we in gesprek gaan om met 
een gezamenlijke aanpak de plant te beheren en beheersen. Het ontbreekt nu 
nog aan structuur. Laat die gesprekken de aanleiding zijn om deze exoot op 
termijn definitief van de kaart te vegen.

Bart van der Hart is werkzaam bij Rootbarrier. In deze column zal hij regelmatig 
zijn licht laten schijnen over de groene sector met betrekking tot het aanpakken 
van invasieve exoten.

Tijd begint te dringen 
voor bestrijding Japanse 

duizendknoop

Wat we ook proberen, we krijgen de plant 

niet uitgeroeid
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De slag gewonnen, de oorlog verloren?
De strijd om het onderhoudswerk wordt vanachter 
een bureau beslist. Slim calculeren, een prachtig 
plan van aanpak opstellen, schôn proaten en het 
werk is binnen. De opdrachtgever is blij: die is 
ervan overtuigd dat de juiste partij is geselecteerd. 
De aannemer is blij: brood op de plank voor zijn 
medewerkers. Hoe jammer is het dan als projecten 
voor het beheer van de openbare ruimte op een 
teleurstelling uitlopen. Te vaak blijkt dat de uitvoe-
rende partij de zaken ‘op papier’ beter op orde had 
dan in de praktijk.  

Gapend gat
Alles over Groenbeheer ziet het gapende gat tus-
sen beleid en beheer. Dit bedrijf gaf een andere 
invulling aan de beste prijs-kwaliteitverhouding. 
Gunnen op basis van emvi, met de geleverde kwa-
liteit als belangrijk criterium, inspireerde tot een 
nieuwe selectiewijze. Het feit dat teleurgestelde 
opdrachtgevers herhaaldelijk aangaven niet tevre-
den te zijn over de door henzelf op gangbare wijze 
geselecteerde aannemer, was hierbij een aanmoe-
diging voor Alles over Groenbeheer. 

Hoe krijg ik nu de juiste aannemer op de juiste 
plaats?
Dat is steeds de vraag bij overleg met eigenaren 
van de openbare ruimte. De procedure verloopt op 
de alom bekende wijze. Dat wil onder meer zeggen 
dat de wensen en eisen van de opdrachtgever ken-
baar gemaakt worden, dat er een besteksbegroting 
wordt opgenomen en een inschrijvingsleidraad 
wordt opgesteld. En dan is er natuurlijk het bestek, 
waarover later meer. Tot zover niet veel nieuws.  
Plan van aanpak of gespreksverslag
Doorgaans wordt het plan van aanpak samenge-
steld door een extern bureau, met als gevolg dat 
de aannemer zich niet meer herkent in de geschre-

De juiste aannemer op de 
juiste plaats 
Winnen of verliezen

Het ligt soms dicht bij elkaar en kan verstrekkende gevolgen hebben. Deelnemen aan de Champions League, aan de Olympische Spelen – of nét niet. Een 

meerjarig contract voor onderhoud van de buitenruimte in de wacht gesleept, of gemist op tien euro. In de eerste twee voorbeelden ben je vaak zelf 

verantwoordelijk; je hebt misschien net niet hard genoeg getraind. Maar bij het missen van een onderhoudscontract zijn meer mensen betrokken.   
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ven teksten én dat de opdrachtgever zijn aanne-
mer er niet meer in herkent. 
Het doorgaans uitgebreide en weinig aantrekke-
lijke leesvoer hoort in de nieuwe werkwijze smart 
en beknopt te zijn. Dat is een hele verbetering 
ten opzichte van wat gangbaar was. In een inter-
view kan de inschrijvende partij toelichten hoe 
hij denkt de doelstellingen te kunnen behalen en 
hoe omgegaan wordt met knelpunten en andere 
belangrijke zaken. Van het interview wordt een 
verslag opgesteld. 

Beoordeling
Gesprek en verslag worden inhoudelijk getoetst. 
De beoordeling van de gesprekken, de gespreks-
verslagen en de prijs leveren een rangorde op. 
Hieruit volgt een gunningsadvies. 

Meerwaarde
Zeker de gespreksronde levert meerwaarde op 
voor het eindresultaat. Niet degene die de beste 
schrijver is of het beste bureau inhuurt, maar dege-
ne met de beste oplossingen, de meest praktische 
insteek, het meeste (verantwoordelijkheids)gevoel 
bij het werk maakt een gerede kans te mogen 
laten zien op welke wijze de prestatie geleverd  
wordt. 

Bestek
Daar komt nog bij dat het bestek een andere 
opzet heeft dan men gewend is. En ook hier draait 
alles om eenvoud, om de praktische uitvoerbaar-
heid buiten. Geen ellenlange posten of proce-
durebeschrijvingen. Het gaat om het resultaat. 

Hoe de aannemer hieraan invulling geeft, is aan 
hem, zolang het maar volgens het tijdschema is, 
vaktechnisch correct en conform wettelijke en 
bestekseisen. Alles tot in detail voorschrijven is 
zinloos. Alle medewerkers voldoen aan de eisen 
uit het bestek; een treeworker weet echt wel welke 
tak verwijderd moet worden en een hovenier hoef 
je niet te leren hoe je sierbeplanting aanlegt. Laat 
hen hun vak uitoefenen zonder aan handen en 
voeten gebonden te zijn. 

Resultaat 
Bovenstaande werkwijze is inmiddels een beproef-
de methode gebleken. Dit houdt in dat de kosten 
voor het boombeheer bij verschillende gemeen-
tes reeds zijn afgenomen en nu jaarlijks tussen € 
7,50 en € 10,00 per boom bedragen. Dat is met 

inbegrip van snoeibeheer, wettelijke zorgplicht, 
voorgeschreven invulling van de natuurwet en 
verkeersmaatregelen. Maar niet alleen voor boom-
bestekken is de methode zinvol. Er zijn inmiddels 
dergelijke overeenkomsten gesloten voor open-
baar groen, begraafplaatsen en aanplant. Door veel 
taken neer te leggen bij de aannemer, die immers 
de beste is, dalen bovendien de kosten voor direc-
tie en toezicht. Normaal gesproken liggen deze 
op 6 à 7 procent van de aannemingssom. Bij deze 
nieuwe methode van aanbesteden blijken deze 
kosten uit te komen op 3 à 4 procent. Een nieuwe 
stap in het ‘ontzorgen’ van de opdrachtgever? Nee, 
bij Alles over Groenbeheer noemen ze het liever 
het ‘verwennen’ van de opdrachtgever.

ADVERTORIAL
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Exotenbestrijding 3.0 met 
Weed Free Service  

Wie onkruid op verharding op een milieuvriende-
lijke manier wil verwijderen, kan terugvallen op 
vele systemen en oplossingen. Eén daarvan is de 
warmwatermethode die ooit door het Nederlandse 
bedrijf Wave Weed Control uit Veenendaal werd 
bedacht. Het uitgangspunt van dat systeem is 
bekend: verwarm water tot een temperatuur van 
98 graden, zorg ervoor dat die temperatuur con-
stant blijft en spuit het warme water onder lage 
druk, maar in een afgestemde waterdikte, in de 
knop van het onkruid dat je wilt verwijderen. De 
hoge temperatuur zal de celstructuur in die knop 

doen openbarsten, waarna het onkruid tot op 
de wortel afsterft. Weed Free Service uit Kollum 
heeft de methode nu nog verder verfijnd, zodat 
ook onkruid elders kan worden aangepakt. U kunt 
daarbij denken aan onkruid in het veld of in de 
berm langs de weg. Met deze verbeteringen slaagt 
Weed Free Service er ook in om agressieve exo-
ten zoals Japanse duizendknoop en berenklauw 
adequaat aan te pakken. ‘Wij kunnen binnen één 
jaar 30 tot 45 procent van de aanwezige Japanse 
duizendknoop op een locatie verwijderen. Bij 
berenklauw is ons slagingspercentage nog hoger’, 

stelt Harry Kloosterman van Weed Free Service. Het 
is hem er veel aan gelegen om de naam van het 
bedrijf eer aan te doen. 

Kloosterman en zijn team hebben het oorspronke-
lijke concept op verschillende manieren verfijnd en 
verbeterd. ‘Dankzij de toepassing van goede digi-
tale meters lukt het ons om het water continu op 
de juiste temperatuur te houden, zelfs wanneer we 
op 45 tot 50 meter afstand van de unit werken.’ Het 
vermogen om het water op een constante en juiste 
temperatuur te houden, is cruciaal om onkruid 

Weed Free Service gebruikt heet warm om exoten zowel 

bovengronds als ondergronds aan te pakken.

Warm water is al langer een veel gebruikte methode om onkruid op verharding te bestrijden. Weed Free Service uit Kollum heeft de methode nu verder 

verbeterd, waardoor warm water ook gebruikt kan worden om onkruid in het veld of bermen aan te pakken. De oplossing geeft zelfs agressieve exoten 

zoals Japanse duizendknoop of berenklauw de koude rillingen.

Auteur: Guy Oldenkotte

Verbeterde warmwatermethode geeft zelfs berenklauw en duizendknoop 
koude rillingen
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te kunnen aanpakken. Wanneer men daar niet in 
slaagt, is het effect van het warme water op de cel-
structuur van het onkruid beperkt. ‘Daarnaast heb-
ben wij de lans die gebruikt wordt om het water 
in het onkruid te spuiten, doorontwikkeld, door 
de lansstructuur te verbeteren.’ Maar de grootste 
stap voorwaarts die Weed Free Service heeft gezet, 
is dat het onkruid zowel bovengronds als onder-
gronds kan worden aangepakt. ‘Voor elke plant 
hebben we een aparte lans; in sommige geval-
len hebben we zelfs verschillende variaties in de 
lansen.’ Om onkruid overal te kunnen aanpakken, 
kan Weed Free Service de unit zowel achterop een 
pick-up, op een tractor, shovel of op een ponton 
plaatsen. ‘Geen plek is ons te gek’, stelt hij luchtig. 

Effectief bij exoten
Behalve dat geen plek hem te gek is, is geen enkel 

onkruid hem te gortig om aan te pakken. ‘Door de 
waterdruk en watertemperatuur goed af te stellen 
voor de juiste duur, lukt het ons met deze methode 
om ook exoten zoals Japanse duizendknoop of 
berenklauw te elimineren.’ Die laatste kent zo’n 60 
verschillende varianten, maar met name de reu-
zenberenklauw wordt als problematisch gezien. 
De plant kan twee tot vijf meter hoog worden en 
het sap ervan kan tot huidirritatie of zelfs blindheid 
leiden. In augustus 2016 is de reuzenberenklauw 
daarom op een Europese zwarte lijst geplaatst. 
Sindsdien is men verplicht om de reuzenberen-
klauw actief te bestrijden. Tot voor kort was die 
verplichting een martelgang omdat er bij die 
bestrijding geen chemische middelen mochten 
worden toegepast, terwijl de milieuvriendelijke 
oplossingen onvoldoende effectief bleken te zijn. 
Volgens Kloosterman heeft Weed Free Service daar 
nu verandering in gebracht. 

Invasief-onkruidbestrijdingssysteem
Behalve in de technische aanpassing van zijn 
warmwatersysteem heeft Weed Free Service ook 
geïnvesteerd in een Europees invasief-onkruid-
bestrijdingssysteem (ISRP). ‘Dit systeem is het 
beste antwoord op de EU-richtlijn 1143/2014’, zo 
merkt hij op. Deze Europese verordening stelt 
regels met betrekking tot preventie en beheer 
van invasieve exoten. ‘ISRP is het eerste bewezen 
monitoringsprogramma voor het bestrijden en 
beheren van invasieve exoten. Daarmee kun je in 

real time meekijken, terwijl het programma ook 
de data voor vervolgactiviteiten kan vaststellen.’ 
Op basis van foto’s die gemaakt worden tijdens de 
inspectieronde wordt er vervolgens een behande-
lingsmethode opgesteld. Kloosterman omschrijft 
het programma als ‘perfect’ voor zijn organisatie. 
‘Wij kunnen daardoor snel schakelen, waardoor 
we effectiever kunnen werken. Ik durf daarom te 
stellen dat het programma de rode draad in ons 
bedrijf is.’ Weed Free Service heeft in het systeem 
de acht belangrijkste invasieve exoten vastgelegd. 
‘Dat is voldoende voor ons om de exoten goed 
aan te pakken.’ Het bedrijf uit Friesland doet dat 
zowel in Nederland en België als Duitsland, maar 
krijgt tegenwoordig ook veel belangstelling uit 
Engeland. ‘We komen dus verschillende bodem-
structuren tegen, zodat we de methode continu 
moeten afstemmen op de omstandigheden.’ Nu 
de Europese Unie er strenger op toeziet dat de 
verwijdering van exoten wordt aangepakt, merkt 
Kloosterman dat de overheden het meer tot prio-
riteit maken. ‘In Nederland zijn we daar al ruim vijf 
jaar mee bezig, maar in Duitsland, bijvoorbeeld, 
maakte men zich tot voor kort niet zo druk over de 
aanpak van onkruid. Nu men echter aansprakelijk 
kan worden gesteld, begint daar verandering in 
te komen.’ Vandaar dat de teams van Weed Fee 
Service tegenwoordig dus veelvuldig in Duitsland 
zijn te vinden.

ACTUEEL4 min. leestijd
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Volledig gecertificeerd
Behalve in software en de feitelijke onkruidbe-
strijdingsunit heeft Weed Free Service ook geïn-
vesteerd in het personeel. ‘Al ons personeel is 
gecertificeerd voor het bestrijden van exoten.’ Een 
deel van de studie moest in het buitenland worden 
gevolgd. ‘De studie bestond uit een deel praktijk-
ervaring en een deel theorie.’ Weed Free Service 
grijpt nu elke winterperiode aan om de medewer-
kers bij te scholen in het bestrijden van exoten. ‘We 
hebben best een grote ploeg. De winter is dus een 
gunstige tijd om dat te doen, zonder dat het werk 
eronder hoeft te lijden.’  

Kloosterman wijst erop dat het bestrijden van 
onkruid een kwestie van lange adem is. ‘Het is 
belangrijk dat een opdrachtgever ons zijn vertrou-
wen geeft. Men moet er rekening mee houden 
dat het verwijderen van agressieve exoten zoals 
Japanse duizendknoop of berenklauw tijd kost.’ Hij 
weet waarover hij praat. ‘Ik heb 30 jaar als hovenier 
gewerkt en ben mijn hele leven al geïnteresseerd 
in beplanting.’ Dat hij warm water gebruikt om 
onkruid te bestrijden, vloeit voort uit zijn ervaring 
met de DOB-methode om onkruid op verhardin-
gen aan te pakken. De stap om hardnekkig en 
agressief onkruid ook in het veld aan te pakken, 
ligt dus voor de hand. 

Wie exoten wil aanpakken, dient daarvoor buiten 
de gedefinieerde kaders te denken. Vandaar dat 
Weed Free Service een bewezen warmwaterme-
thode verder heeft aangescherpt. Zo geeft dit 
bedrijf zowel inheems als exotisch onkruid een 
koude douche. 
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Sap van de berenklauw kan huidirritatie of zelfs blindheid veroorzaken.
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Het middel Pistol Flex bestrijdt onkruid voordat het 
opkomt of net na de kieming, tot twee bladen. De 
werkzame stoffen zijn diflufenican (36 procent)en 
iodosulfuron-methyl (1 procent). De werkingsduur 
is volgens Bayer ongeveer drie maanden. Marcel 
Nijssen van Bayer: ‘Pistol Flex is heel geschikt in 
een tankmix met andere middelen, zoals glyfosaat, 

vandaar de toevoeging Flex. Pistol Flex bestrijdt 
de meeste onkruidsoorten tot twee bladen, maar 
in combinatie met glyfosaat kan het ook grotere 
onkruiden bestrijden. De mix blijft stabiel en dege-
nereert niet ineens na enkele uren of een halve 
dag. Hierdoor heeft de gebruiker een hele poos de 
tijd om het toe te passen.’

De proef 
Samen met Paul Derikx, salesmanager hoveniers 
bij Mertens bv, behandelde het beheerteam van 
De Schatberg drie proefvakken met de rugspuit. 
Huub Nijssen, beheerder van De Schatberg: ‘Dit 
waren vakken op en rond het parkeerterrein, dat 
bestaat uit open verharding (zie de uitzondering 

Derikx (Mertens bv): ‘Met Pistol 
Flex kun je het maandenlang 
uitzingen zonder onkruid’
Bayer brengt praktijkproefresultaten van toegelaten onkruidbestrijdingsmiddel 

naar buiten

In april, mei en juni 2017 hield recreatiepark De Schatberg samen met Bayer en toeleverancier Mertens bv een proef op de parkeerplaats van 

viersterrenrecreatiepark De Schatberg in Sevenum. Volgens het praktijkproefteam wordt het net opkomende onkruid voor langere tijd onderdrukt 

door de langdurig actieve stoffen in Pistol Flex, terwijl het bestaande grootbladige onkruid door glyfosaat wordt gedood. 

Auteur: Santi Raats
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op de regel). We bekeken deze vakken op drie 
tijdstippen gedurende het groeiseizoen, met 
intervallen van een maand. Op 30 april namen we 
foto’s van de onbehandelde vlakken, op 30 mei 
behandelden we de vlakken en op 30 juni bekeken 
we de resultaten.’

Waarnemingen
Op 30 juni was in het proefvlak met Pistol Flex-
glyfosaat alles weggeteerd, volgens Derikx en 
Huub Nijssen. Derikx maakte er foto’s van. ‘Alle 
onkruidgrassen waren kapot en bruin. Het groot-
bladige onkruid was verdwenen.’
In het proefvlak waar alleen Pistol Flex was toege-
past, was het breedbladige onkruid gedood, maar 
niet verweerd. Er was geen nieuw onkruid opgeko-
men. ‘Pistol Flex valt dus wel breedbladig onkruid 
aan, maar breekt het niet af. Straatgras pakt het 
ook aan.’ 

Derikx voegt daaraan toe: ‘Belangrijk om te 
vermelden is dat Pistol Flex op grasvelden kan 

worden toegepast: het middel spaart Engels raai, 
veldbeemd en roodzwenk. Het valt alleen straat-
gras aan.’ De beheerder van De Schatberg, Huub 
Nijssen: ‘We hebben alleen proeven gedaan op de 
kiezelverharding op het parkeerterrein en niet op 
onze gazons. Hier kan ik dus geen uitspraken over 
doen.’

In het proefvlak waar alleen glyfosaat was gespo-
ten, zagen Derikx en Huub Nijssen dat alle onkrui-
den kapot waren gegaan, maar dat het eerste 
onkruid langzaam terugkwam. ‘Pistol Flex heeft 
dus aanvullend nut, namelijk om drie maanden 
lang ook het opkomende onkruid weg te houden. 
Uit deze proef blijkt dat glyfosaat op deze plaats 
alleen het onkruid doodt dat er al stond’, verklaart 
Derikx. 

Hij concludeert: ‘We hebben waargenomen dat je 
het met de combinatie Pistol Flex-glyfosaat heel 
lang zonder onkruid kunt uitzingen. De langdurig 
actieve stoffen in Pistol Flex blijken inderdaad 
voor een langere tijd het net opkomende onkruid 
te onderdrukken, terwijl glyfosaat het bestaande 
grootbladige onkruid verwoest.’ 

Mogelijkheden
Eind 2015 verleende het Ctgb toelating voor het 
onkruidbestrijdingsmiddel Pistol Flex van Bayer. 
Bayer en leverancier Mertens brengen nogmaals 
onder de aandacht dat dit middel op diverse 
plekken is toegestaan. Met inachtneming van de 
uitzonderingen en de Green Deals is Pistol Flex 
op diverse gebieden nog een prima oplossing om 
onkruid te beheersen.

Marcel Nijssen van Bayer: ‘We merken overigens 
dat hoveniers, sportveldbeheerders, greenkeepers 
en vakantieparken niet altijd weten hoe het precies 
zit sinds de wetgeving in november 2017 is aange-
past. Distributeurs zoals Mertens BV kunnen deze 
bedrijven en personen altijd helpen als ze willen 
weten waar en hoe ze Pistol Flex kunnen inzetten. 
Pistol Flex mag namelijk op veel plekken nog wél 
worden gebruikt, ook in combinatie met glyfosaat.’

Nijssen somt op: ‘Op open verharding, onverhard 
terrein en terrein zonder teelt, op sportvelden, 
golfbanen, bungalowterreinen, campingterreinen, 
groepsaccommodaties, bij jachthavens, in bota-
nische tuinen en laanboomkwekerijen. Maar ook 
bij spoor-, metro-, en trambanen, op vliegvelden, 
defensieterreinen, bij elektrische installaties en 
hoogspanningen, op terreinen waar een verbod 
geldt op draaiende motoren of openbaar vuur en 
bij weg- en waterbouwconstructies.’

Gebruikerservaring
Beheerder Huub Nijssen: ‘We zijn normaliter veel 
tijd kwijt aan onkruid bestrijden. Aan het begin 
van het seizoen beginnen we met schoffelen in de 
tuinen bij de bungalows. Het kleine onkruid laten 
we zitten en behandelen we met middelen die we 
nog op voorraad hebben. We moeten vaak terug-
komen, dus onkruidbeheer is bij ons zeer arbeids-
intensief. Aan de proef op het parkeerterrein heb-
ben we kunnen zien dat je met Pistol Flex minder 
vaak hoeft te spuiten. Dat heeft meerwaarde in de 
praktijk: onze tijd is kostbaar, zeker nu het seizoen 
op gang komt. Als je minder vaak hoeft terug te 
komen, komt er tijd vrij om andere zaken binnen 
het onderhoud op te pakken. Het is ook fijn dat dit 
middel is ontwikkeld met het oog op de trend dat 
er steeds minder traditionele middelen worden 
toegestaan. We maken eerst onze voorraad op en 
dan gaan we de balans opmaken. Een voorwaarde 
voor de inzet van Pistol Flex in de tuinen bij de 
bungalows is wel dat de planten beschermd moe-
ten blijven.’

ADVERTORIAL

30 mei 2017: onkruidgroei op de parkeerplaats aan de kopse 

kanten.

30 juni 2017: dezelfde plek na inzet van Pistol Flex en Roundup 

Evolution.

31 juli 2017: het eindresultaat.
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Caring environments
Zorginstellingen zijn steeds vaker plaatsen waar 
veel mensen bij elkaar komen en zijn tegelijkertijd 
steeds meer geïntegreerd in de leefomgeving, 
met mensen in verschillende levensfasen en in 
verschillende omstandigheden. Besloten plek-
ken zijn er alleen waar dat echt nodig is en er is 
steeds meer integratie met de openbare ruimte 
in de omgeving. Dit is een positieve ontwikkeling, 
die generaties en groepen onderling verbindt. De 
plaats en de inrichting van de faciliteiten leveren 

daar een belangrijke bijdrage aan. Met de aanpak 
van Loohorst Bedenken & Maken worden bijpas-
sende buitenruimten als caring environments 
gerealiseerd en vervolgens in stand gehouden met 
Terreinzorg & Service. Reinald van Ommeren van 
Loohorst stelt: ‘Met caring environments helpen en 
ondersteunen we mensen om individueel de invul-
ling van hun eigen leven te blijven bepalen en om 
deel te nemen aan en opgenomen te worden in de 
maatschappij. De buitenruimte, ingericht als zorg-
zame omgeving, is daarbij van essentieel belang!’

Variatie aan instellingen
Bij steeds meer caring environments is de inte-
gratie zo ver doorgevoerd dat de grenzen met de 
omgeving vervagen. Vanzelfsprekend zijn de aard, 
de plaats en de omvang van de instelling bepalend 
voor de mogelijkheden en daarnaast vooral ook 
de visie en het beleid van de organisatie erachter. 
Loohorst is actief binnen een breed spectrum van 
de zorgwereld, van ziekenhuizen, verpleeg- en 
ouderenzorg tot plekken voor mensen met een 
beperking. Vaak gaat het om grotere objecten, 

Caring environments
Loohorst en zorg nieuwe stijl

Dat groen en de buitenruimte kunnen bijdragen aan de gezondheid en het welzijn is inmiddels breed bekend. Veel zorginstellingen hanteren daarbij de 

term healing environment vanwege de bijdrage aan genezingsprocessen. Loohorst Landscaping heeft de visie dat het belang van groen en de buiten-

ruimte voor de zorg breder ligt. Daarom wordt er met caring environments gewerkt aan een zo compleet mogelijke zorgzame omgeving, met als doel 

betekenis voor allen die in en rond zorginstellingen wonen, werken en verblijven.

Auteur: Reinald van Ommeren
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maar soms ook om een enkele woning in een 
woonwijk. Steeds wordt er gekeken wat de opties 
zijn om een caring environment te maken of te 
behouden. De volgende cases van opdrachtgevers 
die veel waarde aan de buitenruime hechten, 
geven ieder voor zich een beeld van wat een 
caring environment kan betekenen.

Groot Schuylenburg, Apeldoorn: zorg op maat 
voor mensen met een beperking
De tijd dat we mensen met een verstandelijke 
beperking wegstopten, ligt ver achter ons. Met de 
plekken die daar vroeger voor gebruikt werden, 
gebeuren inmiddels mooie dingen. ’s Heeren Loo 
bouwt op Groot Schuylenburg in een parkachtige 
omgeving mooie woningen voor zijn cliënten. 
Dit gebeurt volgens een vast huisvestingscon-
cept. Hierdoor kunnen woningen in de toekomst 
eenvoudig worden aangepast aan de wensen en 
behoeften van de cliënt. Een woning met studio's 
kan bijvoorbeeld met weinig inspanning worden 
omgebouwd tot appartementencomplex. In 
samenwerking met Arcadis en Stadwaterland heeft 

Loohorst de afgelopen jaren een groot deel van 
de buitenruimte heringericht als zorgzame omge-
ving: besloten waar nodig, open waar mogelijk, en 
passend in de omgeving, met veel ruimte voor de 
doelgroep jongeren. Over het geheel genomen is 
de inrichting zo gemaakt dat er veel interactie kan 
zijn met de aansluitende woonwijk, bijvoorbeeld 
met het voorplein waar de buurtwinkel en de 
Brasserie te vinden zijn. De parkachtige omgeving 
kan volop worden benut door bewoners, per-
soneel, familie, vrienden en buurtbewoners. De 
essentie is dat er hier voor allen een echt thuisge-
voel is.

‘Voedingsziekenhuis’ Gelderse Vallei, Ede
Voeding en beweging zijn de bouwstenen van de 
zorg van het Edese ziekenhuis. Patiënten merken 
dat door een uitstekende maaltijdservice en een 
goed advies, gebaseerd op de nieuwste inzichten 
uit (eigen) wetenschappelijk onderzoek. Patiënten 
genezen sneller door gezond eten en voldoende 
beweging. De buitenruimte, met een hoog aandeel 
groen, speelt daarbij belangrijke rol. De basis is 
ontworpen door Paul Poelmans. Met Terreinzorg 
& Service wordt deze zorgzame omgeving door 
Loohorst al jaren op niveau gehouden en waar 
nodig aangepast. Ook wordt het geheel altijd toe-
gankelijk gehouden, bijvoorbeeld door 24/7 inten-
sieve gladheidsbestrijding. Bijzonder is het kweken 
van groente in de patio door leerlingen van Aeres 
Ede samen met Loohorst, die weer beschikbaar is 
voor bezoekers en patiënten. Een mooie zorgzame 
toevoeging is de recent aangelegde, meer beslo-
ten verblijfstuin, en ook de revalidatietuin mag 
genoemd worden. Hier gaan healing en caring dus 
als vanzelfsprekend in elkaar over.

Landgoed Veldwijk, Ermelo: 
regie over eigen leven
GGz Centraal ziet zich als terreineigenaar voor de 
uitdaging gesteld het aantal vierkante meters zo 
efficiënt mogelijk te benutten en ggz-zorg aan te 
bieden in moderne gebouwen die voldoen aan 
de eisen van deze tijd. Vastgoed en grond die 
niet meer ten dienste staan van de patiëntenzorg, 
worden beoordeeld op mogelijkheden tot heront-
wikkeling. Dat heeft tot gevolg dat veel gebouwen 
en terreindelen een andere bestemming krijgen. 
Het geheel gaat daarmee ruimte bieden aan een 
nieuwe kwalitatief hoogwaardige invulling met 
functies die, naast de bestaande zorgfunctie, aan-
sluiten bij de behoefte van de samenleving. Voor 
een flink deel heeft dat al invulling gekregen met 
particuliere woningen, geïntegreerd in het gebied. 
In samenwerking met de gemeente Ermelo wordt 
het landgoed gaandeweg een plek waar veel men-
sen samenkomen. Loohorst verzorgt de terreinen 
en past deze aan de ontwikkelingen aan. Recent 
werd er een beweegtuin ingericht waar iedereen 
welkom is, van revaliderende cliënten tot jongeren 
en senioren uit het dorp. Van een gesloten omge-
ving naar een open caring environment, dus.

Axioncontinu, Utrecht: optimisten in de zorg
Axioncontinu houdt er een geheel eigen bena-
dering op na. Bij Axion begint de zorgvraag 
namelijk altijd met iets wat niet meer lukt, tijdelijk 
of blijvend, met ‘onmogelijkheden’ die het leven 
van degene die het overkomt vaak flink raken. 
Verzorgd wonen houdt in dat je definitief weg 
bent uit je vertrouwde omgeving en dingen moet 
achterlaten. Intensief revalideren betekent meestal 
dat je een lange periode niet meer thuis eet en 
slaapt. Maar ook als je wel in je eigen omgeving 
kunt blijven, is er altijd sprake van een ingreep in 

Een prachtige, bosrijke 

woonomgeving 

die uitnodigt tot 

ontmoeting
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je dagelijkse ritme en je privacy. Dat vraagt om 
een zorgzame omgeving. Zoals vermeld op de 
website van Axion: ‘Wij zijn opgewekte, positieve 
mensen. Ook in situaties waarin het perspectief 
maar heel beperkt is. Dat is de manier waarop we 
naar ons werk, onze organisatie en naar de zorg 
als geheel kijken. Niet voor niets is ons motto: 
“Axioncontinu. Optimisten in de zorg”.’ Dat krijgt 
bijvoorbeeld invulling in de intensieve binnentuin 
voor dementerende ouderen met een open blik 
naar de omgeving bij de Voorveldse Hof, naar 
een ontwerp van Theo Reesink en gemaakt door 
Loohorst, inclusief de nazorg. De directe buren zijn 
studenten en andere bewoners, die elkaar kunnen 
treffen in de Brasserie. Enige jaren geleden werd de 

Wartburg heringericht en op dit moment worden 
er een nieuw zorghotel en een behandelcentrum, 
Domstate, gerealiseerd, met Loohorst als partner 
voor het terrein naar een ontwerp van MTD. Het 
zijn zorgzame omgevingen die komen vanuit 
de genen van Axioncontinu, met veel praktische 
inbreng van Loohorst bij de realisatie. 

Oranjepark, Ermelo: meer-generatiebuurt met 
sociale samenhang
Het Oranjepark wordt in Ermelo ontwikkeld door 
de Zorggroep Noordwest-Veluwe. Binnenkort start 
de uitvoering van een bijzonder project: een schit-
terende nieuwe woonwijk met een innovatief con-
cept. De komende jaren ontstaat er op het terrein 

rond de Julianalaan een sterk woon-zorggebied 
waarin jong en oud, vitaal en kwetsbaar, alleenwo-
nenden en gezinnen samen leven en naar elkaar 
omkijken. Op een heel praktische manier helpen 
en versterken zij elkaar, vrijwillig en op basis van 
wederkerigheid, in een prachtige, bosrijke woon-
omgeving die uitnodigt tot ontmoeting. Dit plan is 
geïnspireerd op het Liebenau-principe. 
Het eerste gebouw, dat begin 2019 wordt opge-
leverd aan de Sparrenlaan, zal een woonzorgcen-
trum voor kwetsbare ouderen zijn. Dat is het eerste 
gebouw waarin de visie op zorgzaam samenleven 
werkelijkheid wordt. Zowel de Buurtkamer in dit 
gebouw als het park eromheen zal van meet af aan 
als trekpleister fungeren voor de hele buurt. Jong 
en oud komen daar samen, voelen zich welkom 
en zijn bovendien volwaardig onderdeel van de 
buurtgemeenschap. De realisatie ligt in handen 
van een bouwteam, waarbinnen Loohorst op basis 
van Bedenken & Maken de terreininrichting voor 
zijn rekening neemt. Imoss maakt daarvoor een 
masterplan en werk dat uit tot een VO. Samen 
met de gemeente Ermelo heeft de Zorggroep 
besloten te gaan proberen voor dit gebied een NL 
Greenlabel Gebiedslabel te behalen: een mooie 
kapstok om een caring environment in optima 
forma met duurzaamheid en kwaliteit aan te han-
gen, en als geheel meetbaar te maken.

Reinald van Ommeren is directeur van Loohorst Landscaping
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Een van de betrokkenen van het eerste uur is 
René de Munnik, manager communicatie van 
Advanta: ‘We willen met deze praktijkdag de focus 
verbreden tot de levende tuin. Dat betekent naast 
aandacht voor het gazon meer ruimte voor beplan-
ting. En dat zie je terug op de sterk uitgebreide 
onderwerpenmarkt met bomen en plantgoed, 
biologische plaagbeheersing en tuinbenodigd-
heden. Vandaar de aanpassing van de naam. 
“Nationaal” en “Demodag” zijn uiteraard gebleven. 
We richten ons met deze landelijke vakdag op alle 
groenprofessionals in Nederland. En daarnaast is 
het juist het demo-aspect dat onze dag onder-
scheidt van andere bijeenkomsten en events. 
Onderhoudsmachines zie je hier ook daadwerkelijk 
in actie en je staat met twee benen in de praktijk. 
We willen pertinent geen beurs zijn met statische 
opstellingen!’

Gazon Demodag wordt 
Nationale Demodag Hoveniers
Levende tuin centraal op 19 september a.s. in Biezenmortel

De derde woensdag in september is het weer de Nationale Gazon Demodag, de niet te missen praktijkdag voor hoveniers en groenvoorzieners. Met een 

nieuwe naam en invulling willen de initiatiefnemers de dag naar een nog hoger plan trekken. De Nationale Demodag Hoveniers laat op 19 september a.s. 

in Biezenmortel de allerlaatste trends en ontwikkelingen uit  ‘de levende tuin’ zien. Er komen ook grote themademonstraties met de nieuwste machines, 

producten en toepassingen. Schrijf u vandaag nog in op www.demodaghoveniers.nl. De toegang is gratis!
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Twee grote themademonstraties
Nieuw tijdens deze negende editie zijn ook de cen-
trale themademonstraties. Gerrit Klop van DCM, 
het andere organiserende bedrijf, geeft uitleg: ‘In 
de ochtend laten we stapsgewijs de verschillende 
facetten rond de aanleg van een nieuw gazon zien, 
van bodemanalyse en -bewerking tot graszoden 
leggen. Vervolgens staan ’s middags onderhoud 
en herstel op het programma met de jaarlijkse 
opknapbeurt als insteek. Bemesten, maaien, ver-
ticuteren, afzuigen, doorzaaien, werkelijk alles 
komt aan de orde. Dit wordt echt uniek en enorm 
interessant voor hoveniers. Het 10.000 vierkante 
meter grote demoterrein biedt uiteraard ook weer 
de nodige ruimte voor allerlei proef- en testvak-
ken. Zo laten wij het effect van verschillende 
bodemverbeteraars en meststoffen zien, allemaal 
om te tonen wat werkt en wat niet. En verder is er 
aandacht voor de aanpak van storende lagen in de 
bodem.’ Advanta heeft verschillende voorbeeldga-
zons aangelegd én een biodiversiteitsetalage met 
fraaie veldbloemenobjecten die passen binnen 
duurzaam groenbeheer. 

Interessante innovaties en toepassingen
Jorg Kuypers van Kuypers Graszoden in 
Biezenmortel is blij dat zijn bedrijf wederom als 
gastheer van de Nationale Demodag Hoveniers 
mag optreden. Naast de vaste groep standhouders 
zijn er dit keer veel nieuwe deelnemers, die interes-
sante innovaties en toepassingen gaan demonstre-
ren. Bezoekers krijgen daarmee tal van oplossingen 
aangedragen die veelal direct toepasbaar zijn in 
de werksituatie. Jorg: ‘Met begroeningsspecialist 
Jan Krijnen van Advanta en bodemkundig advi-
seur Jeffrey Jansen van DCM zijn we volop bezig 
met het prepareren van het grote demoterrein, 
zodat alles er straks in september pico bello bij 
ligt.’ Jeffrey vindt het ontzettend leuk om aan de 
organisatie van zo’n mooi vak-event mee te doen: 
‘Ik heb zelf jaren als hovenier gewerkt en weet als 
geen ander wat mensen willen zien op zo’n dag. 
Het verrijkt je vakbekwaamheid en is ook een 
prachtgelegenheid om bij te praten en ervaringen 
uit te wisselen. Komen dus!’

De Nationale Demodag Hoveniers wordt op 
woensdag 19 september aanstaande gehouden in 
Biezenmortel. De toegang is gratis na voorinschrij-
ving op www.demodaghoveniers.nl. Er is een door-
lopend programma van 09.00 tot 17.00 uur.  

De Nationale Demodag Hoveniers is een 
initiatief van graszaadbedrijf Limagrain 
Advanta en meststoffenleverancier DCM en 
wordt mede mogelijk gemaakt door Stierman 
De Leeuw, Etesia, Vredo, Lankhaar Techniek, 
Stihl, Eliet, Herco Machinery, Wolterinck, 
Josta tuinmachines, Rajo, Kuypers Graszoden, 
Van den Borne, Fertilab, Biocontrole, Donar 
Groen, Simpul en Groenbeurs Haaren.

ADVERTORIAL
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Fothergilla, de Amerikaanse 
puzzel opgelost
Vijftien verschillende klonen van Fothergilla in Nederland in cultuur, maar slechts 
twee soortnamen
Fothergilla is geen bijzonder populair gewas en wordt niet op grote schaal gekweekt. Daarbij is er altijd veel naamsverwarring geweest. De planten 

werden van oudsher onder drie soortnamen verhandeld, maar in de praktijk zijn er meer dan vijftien verschillende klonen in cultuur. Door Amerikaans 

onderzoek is de naamsverwarring opgelost, en wat populariteit betreft, zijn er maar weinig redenen om Fothergilla niet toe te passen.

Auteur: Ronald Houtman
Foto’s: Plants & Pictures
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What’s in a name
Linnaeus is nooit in Noord-Amerika geweest. 
Toch heeft hij veel Noord-Amerikaanse planten 
beschreven. Hij kon dit doen doordat hij inten-
sieve briefwisselingen met botanici in Noord-
Amerika onderhield. Eén van deze mensen was 
dr. Alexander Garden. In 1765 omschreef Garden 
verschillende nieuwe geslachten in een brief aan 
Linnaeus. Eén van deze geslachten lijkt oppervlak-
kig gezien wat op Hamamelis en Garden stelde 
voor dit geslacht Anamelis te noemen. Na enige 
correspondentie werd door Linnaeus en Garden 
besloten het nieuwe geslacht te publiceren en 
Fothergilla te noemen. Daarmee werd de Engelse 
medicus John Fothergill (1712-1780) vernoemd, 
die eveneens met Linnaeus, Garden en andere 
botanisten correspondeerde. Fothergill was een 
steenrijke Engelsman die een bijzondere interesse 
in natuurhistorische zaken had. Hij bezat een eigen 
botanische tuin in Upton (bij Londen). Ook Garden 
werd trouwens door Linnaeus in de soortnaam 
van de nieuw beschreven plant geëerd: Fothergilla 
gardenii.

Twee soorten
Fothergilla behoort tot de Hamamelidaceae. In 
deze familie zijn Parrotia, Parrotiopsis en Sycopsis 
het nauwst verwant. Het is een klein geslacht dat 
slechts uit twee soorten bestaat, Fothergilla garde-
nii en F. major, beide inheems in het zuidoostelijk 
deel van de Verenigde Staten. Het zijn bladver-
liezende heesters. De twijgen groeien enigszins 
zigzag en zijn licht grijsbruin. De bladeren zijn 
enkelvoudig en staan verspreid. Ze zijn (breed) 
omgekeerd eirond tot ovaal, soms bijna rond. 
Het zomerblad is donkergroen tot blauwachtig 
grijsgroen. De herfstkleuren variëren van geel 
tot oranje en van rood tot dieppurper. De crème-
kleurige bloemen zitten in compacte opstaande 
aren tot circa 6 cm lang en 4 cm in doorsnede. De 
bloemen hebben geen kroonbladen en het zijn de 
naar buiten gerichte meeldraden die de aandacht 
trekken. Hierdoor lijken de bloemaren ietwat op 
een crèmewitte miniatuur van de lampenpoetser 
(Callistemon), waarmee Fothergilla overigens geen 
enkele verwantschap heeft. De bloemen versprei-
den een aangename zoete geur.
De natuurlijke verspreidingsgebieden van beide 
soorten komen gedeeltelijk overeen, maar F. major 
heeft een groter verspreidingsgebied en groeit 
wat meer landinwaarts en in hoger gelegen gebie-
den. Ook qua uiterlijk is er een aantal duidelijke 
verschillen tussen beide soorten. F. gardenii is over 
het algemeen een meer gedrongen struik, die veel 
wortelopslag vormt en dunne twijgen heeft. F. 
major groeit hoger, vormt minder wortelopslag en 

heeft iets dikkere twijgen. De bladeren van 
F. gardenii zijn relatief klein, gewoonlijk omgekeerd 
eirond en grijsgroen van kleur. De bladeren van 
F. major zijn beduidend groter en breder en groe-
ner van kleur dan bij F. gardenii. De bloemen van 
F. gardenii openen iets voor het uitlopen van het 
blad, wat eerder is dan bij F. major, waarbij de bloe-
men tijdens het uitlopen van het blad openen. De 
herfstkleuren van beide soorten zijn vergelijkbaar: 
schitterend geel, oranje, rood en purper. Dit kan 
echter per cultivar verschillen. Ook lokale omstan-
digheden zijn van invloed op de herfstkleuren. 
Denk hierbij aan bodem, vocht, temperatuur etc. 

Problematiek
In cultuur werden (en worden) verschillende 
klonen onder beide namen gekweekt en ver-
handeld. In de praktijk worden ook nog steeds 
planten onder de naam F. monticola gekweekt en 
verhandeld. Deze zuidelijke variant van F. major 
wordt tegenwoordig niet meer als aparte soort 
beschouwd en is dus opgegaan in F. major. Dat de 
naamsverwarring behoorlijk was, blijkt uit het feit 
dat er meer dan vijftien verschillende klonen van 
Fothergilla in Nederland in cultuur zijn, terwijl er 
maar twee soortnamen zijn!
Hoewel de chromosoomaantallen van beide 
soorten niet gelijk zijn, kunnen ze toch met elkaar 
gekruist worden. En omdat de natuurlijke versprei-
dingsgebieden elkaar overlappen, ligt het dus voor 
de hand dat er natuurlijke hybriden zijn ontstaan. 
Ook in cultuur is hybridisatie bekend; er komen 
planten voor die duidelijk aan de beschrijving van 
F. gardenii voldoen en planten die alle kenmerken 

van F. major hebben. Maar er komen ook planten 
voor die min of meer intermediair zijn tussen beide 
soorten, soms meer neigend naar F. gardenii, soms 
meer op F. major gelijkend. 
In 2007 kwam er een eind aan deze onduidelijk-
heid. De Amerikanen Ranney, Lynch, Fantz en 
Capiello publiceerden een onderzoek waarbij ze 
concludeerden dat het vrijwel onmogelijk is om 
de soorten en de hybriden van elkaar te onder-
scheiden op basis van uiterlijke kenmerken. Deze 
conclusie was ook al getrokken door PPO, toen 
nog in Boskoop gevestigd, en de keuringscommis-
sie van de KVBC. In hun onderzoek bepaalden de 
Amerikanen de hoeveelheden DNA en telden ze 
chromosomen. Ze zagen opmerkelijke verschillen 
in aantallen chromosomen tussen de soorten F. 
gardenii (2n=48) en F. major (2n=72) en de planten 
die hybriden bleken (2n=60). Het chromosoomaan-
tal van de hybriden is exact intermediair tussen dat 
van de soorten. Dit leidde tot de introductie van 
de hybridesoortnaam Fothergilla × intermedia. Voor 
de praktijk blijft het echter een probleem dat op 
basis van uiterlijke kenmerken vaak niet goed kan 
worden vastgesteld of het om F. × intermedia gaat 
of om één van beide soorten.

Cultivars
Naast de twee soorten en de hybride zijn er diverse 
benaamde cultivars op de markt. Als het onder-
scheiden van de verschillende soorten en hybride 
al lastig is, mag het duidelijk zijn dat ook de 
verschillen tussen de cultivars in veel gevallen bij-
zonder klein zijn. De voornaamste verschillen zijn 
te vinden in plantvorm, bloeirijkheid, bladvorm en 

Fothergilla gardenii 'Blue Mist'
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Fothergilla intermedia 'Suzanne'
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-kleur en herfstverkleuring. Toch is een aantal vrij 
goed onderscheidbaar van andere. Dit zijn onder 
andere. F. gardenii ‘Blue Mist’, F. gardenii ‘Harold 
Epstein’, F. gardenii ‘Zundert’, F. major ‘Bulkyard’ en 
‘Blue Shadow’. Hoewel een aantal cultivars in cul-
tuur is, zijn deze niet breed verkrijgbaar, maar het 
kan zeker de moeite lonen ze te traceren en toe 
te passen. Een voordeel van cultivars is dat deze 
altijd vegetatief vermeerderd worden, waardoor de 
eigenschappen altijd gegarandeerd zijn. Dit is ove-
rigens ook het geval als steeds bij dezelfde kweker 
een goede, vegetatief vermeerderde kloon wordt 
ingekocht. 

Fothergilla gardenii
De opvallendste cultivar van F. gardenii is ‘Blue 
Mist’. Deze wijkt af van de soort door een vrij 
gedrongen groei en opvallend blauwgrijs blad. 
Helaas heeft de plant de neiging af en toe groen-
bladige scheuten te vormen en ook de herfst-
kleuren zijn minder dan bij andere Fothergilla. 
Gewoonlijk kleurt het blad wat oranjegeel voordat 
het afvalt. 
‘Zundert’ heeft eveneens een vrij gedrongen groei. 
De bloemen zijn relatief klein, maar de plant bloeit 
niet slecht. De herfstkleuren wisselen per jaar, maar 
veel opvallender is dat het blad in het najaar erg 
lang aan de planten blijft. 

Naar aanleiding van het sortimentsonderzoek 
door de KVBC werd in 2012 ‘Carolina’ (genoemd 
naar de Amerikaanse staat) benaamd, een tot dan 
toe onbenaamde kloon. Deze cultivar heeft alle 
kenmerken van een typische F. gardenii. De plant 
wordt circa 1 m hoog en heeft relatief klein blad 
met opvallend gekartelde bladranden. De herfst-
kleur is gewoonlijk rood. 
Een derde opvallende cultivar van F. gardenii is 
‘Harold Epstein’. Met zijn dwergachtige groei is dit 
een buitenbeentje in het geslacht. De plant groeit 
breed spreidend en is minder groeikrachtig dan 
andere cultivars. De bladeren en bloemen zijn ook 
kleiner dan bij andere Fothergilla. De herfstkleuren 
variëren van geel tot oranjerood. Dit is geen plant 
voor grootschalige toepassing, eerder een liefheb-
bersplant. 
Opgemerkt moet worden dat de bloemknoppen 
van ‘Carolina’ en ‘Harold Epstein’ veel te lijden 
hebben gehad van de vorst tijdens de afgelopen 
winter. Dit is deels te verklaren door het feit dat F. 
gardenii van nature een zuidelijker verspreidings-
gebied heeft. 

Fothergilla major 
De typische F. major is een beduidend forsere plant 
dan F. gardenii. Het meest in het oog springend zijn 
de grotere, rondere bladeren. Vaak zijn de bladeren 
meer gegolfd en ‘gebobbeld’ dan bij F. gardenii, 
waarvan de bladeren veel gladder zijn. Een goede 
cultivar is ‘Bulkyard’. Deze grootbladige vorm bloeit 
vaak enkele dagen later dan de typische F. major. 
Dit geeft meteen aan dat het hier om een zuivere 
cultivar van F. major gaat (bloei na het uitlopen van 
het blad). De bladeren zijn opvallend sterk gegolfd 
en ‘Bulkyard’ geeft fantastische oranjegele tot diep 
purperrode herfstkleuren. 
In Noord-Europa is het vrij gebruikelijk dat proef-
stations verschillende (zaailing)klonen van één 
soort verzamelen en vervolgens de beste een 
cultivarnaam geven. Met ‘beste’ wordt dan bedoeld 
een combinatie van (zeer goede) winterhardheid 
en sier- en gebruikswaarde. Midden jaren 90 van 
de vorige eeuw is een dergelijk onderzoek naar 
Fothergilla opgezet in Finland. De beste kloon, 
oorspronkelijk afkomstig uit het Mustila Arboretum 
in Elimäki, werd vervolgens ‘Velho’ genoemd. Het 
is een goed groeiende en bloeiende plant, die ook 
een goede herfstverkleuring geeft. Velho is Fins 
voor tovenaar.

Fothergilla × intermedia
Veel cultivars die nu tot F. × intermedia worden 
gerekend, hebben het beste van beide ouders in 
zich. De planten groeien wat meer gedrongen en 
bossig dan F. major en zijn sterker dan F. gardenii. 

Fothergilla major 'Velho'
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Ze bloeien gewoonlijk (zeer) rijk en geven ook 
fraaie herfstkleuren. Eén van de beste cultivars 
is ‘Mount Airy’, die eigenlijk alles heeft wat een 
Fothergilla zou moeten hebben. De plant werd 
door Michael Dirr gevonden en benaamd. Het viel 
Dirr op dat deze plant rijk bloeide met mooie volle 
bloemaren. Een bijkomend voordeel is dat ‘Mount 
Airy’ goed te stekken is. 
‘Blue Shadow’ ontstond als mutant in ‘Mount Airy’. 
Feitelijk is het niets anders dan een variant met 
blauwgrijs blad. De bladkleur is bijzonder mooi, 
hoewel ook ‘Blue Shadow’ soms de neiging heeft 
groenbladige twijgen te vormen. Deze moeten 
worden verwijderd. De herfstkleuren zijn iets min-
der intens dan bij ‘Mount Airy’, maar nog steeds de 
moeite waard. 
Twee cultivars die zeer sterk op elkaar lijken, zijn 
‘Red Licorice’ en de nieuwere ‘Suzanne’. Ook deze 
bloeien rijk en de bloemaren zijn zelfs een fractie 
groter en dikker dan bij ‘Mount Airy’. Ze geven 
schitterende herfstkleuren en behoren tot de meer 
aanbevelenswaardige cultivars. 

Naast de hier genoemde cultivars is er nog een 
tiental andere cultivars op de markt. De meeste 
hiervan zijn (nog) slechts op zeer kleine schaal 
verkrijgbaar of recent geïntroduceerd en alleen 
verkrijgbaar in de Verenigde Staten. De minder 
gemakkelijke verkrijgbaarheid geldt ook voor een 
aantal van de hierboven genoemde cultivars; deze 
zijn alleen bij gespecialiseerde kwekers te vinden.

Sier- en gebruikswaarde
De sierwaarde van Fothergilla is tweeledig. In 
april-mei bloeien de planten vaak overdadig met 
crèmekleurige bloemaartjes. Het tweede moment 
van grote sierwaarde ligt in de herfst. De herfstver-

Fothergilla gardenii 'Zundert'

Naast de hier genoemde 

cultivars is er nog een 

tiental andere cultivars op 

de markt
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SORTIMENT

kleuring van Fothergilla behoort tot de beste van 
alle heesters, hoewel dit deels afhangt van (lokaal) 
klimaat, grondsoort, vochtigheid en standplaats.
In de openbare ruimte wordt Fothergilla niet veel 
toegepast; het gebruik beperkt zich voornamelijk 
tot parken en tuinen. Maar onder de juiste omstan-
digheden is er eigenlijk geen reden om Fothergilla 
niet op grotere schaal in het openbaar groen te 
gebruiken. Fothergilla kan goed in kleine en mid-
delgrote groepen worden gebruikt. Zowel in bloei 
als in herfstkleuren kan een groep Fothergilla een 
prachtige aanblik geven in een groenstrook of als 
kleinschalige beplanting in woonwijken. Vanwege 
de gevoeligheid van de wortels is Fothergilla onge-
schikt om langs wegen te gebruiken. Strooizout 
wordt slecht verdragen.

Combinaties met roze of blauw bloeiende vaste 
planten zoals Brunnera, Geranium of Nepeta zijn 
erg fraai. Ook combinaties met heesters met een 
opvolgende bloeitijd, zoals lager blijvende Weigela, 
Hydrangea paniculata en Philadelphus, combineren 
goed met Fothergilla. Uiteraard kunnen dergelijke 
combinaties ook in (particuliere) tuinen worden 
gemaakt. Het is daarbij aan te raden om geen 
voorjaarsbloeiende geel- of witbloeiende planten 
met Fothergilla te combineren, hoewel zachtgeel 
bloeiende tulpen wel weer fraai zijn.
Fothergilla gedijt het best op goed doorlatende, 
enigszins zure grond. Bij een pH hoger dan 6 zal de 
groei achterblijven. Qua grondsoort is Fothergilla 
niet echt kieskeurig. Bij voorkeur groeien ze op een 
ietwat vochtige, maar goed doorlatende bodem. 
Ze hebben een voorkeur voor lichtzure tot zure 
grond, bij voorkeur veenachtig of humeus. Bij een 
pH boven 6 zal de groei wat achterblijven. Hoewel 
de bodem ietwat vochtig moet zijn, kunnen ze 
slecht tegen stilstaand water rond de wortels. De 
planten groeien het best in de halfschaduw, maar 
de bloei en herfstkleuren zullen beter zijn als ze in 
de volle zon staan. Mits de bodem niet te veel uit-
droogt, zullen de planten overigens prima groeien. 

Fothergilla intermedia 'Blue Shadow'

Fothergilla intermedia 'Mount Airy'
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De MPM30D zat al geruime tijd in de pijplijn bij 
Fort. Het assortiment ‘kleine’ werktuigdragers van 
Fort krijgt met de MPM30D een grote broer. Dit 
nieuwe model werd begin 2017 al eens door Van 
Dyck getoond op de Groene Sector Vakbeurs in 
Hardenberg. Na een jaar vol teasers is het model nu 
productieklaar om geleverd te worden door heel 
Europa. Fort spreekt zelf over ‘een nieuw tijdperk’, 
waarin schoonmaken en vegen een stuk makkelij-
ker worden. Van Dyck, exclusief importeur voor de 
hele Benelux, is al even enthousiast. De importeur 
omschrijft de machine als ‘compact, wendbaar, 
krachtig en een echte allrounder’.

Multifunctioneel inzetbaar
Met name met dat laatste aspect, de multifunctio-
naliteit, kan de nieuwe Fort het verschil maken. De 
Fort MPM30D is een professionele machine voor 
stedelijk onderhoud, onderhoud van groene zones, 
openbare ruimten, straatonderhoud en winter-
dienst. De machine kan uitgevoerd worden met of 
zonder cabine en is verkrijgbaar met tal van acces-
soires: een maaidek (klepelmaaier), veegborstels, 
sneeuwploeg, vacuüm‐veegunit en zoutstrooier. 
Door al die accessoires is de machine multifunctio-
neel inzetbaar.

Met een snelkoppelsysteem kunnen de aanbouw-
delen bovendien makkelijk gewisseld worden, 
aldus importeur Van Dyck. De MPM30D kan bij-
voorbeeld ingezet worden om voet- en fietspaden 
te vegen en onkruidvrij te maken, of om sneeuw 
te ruimen en tegelijk met een pekelinstallatie 
paden sneeuw- en ijsvrij te houden. In het huidige 
tijdperk van mechanische onkruidbestrijding kan 
de MPM30D dus meerwaarde bieden. De machine 
kan dan immers ook in het winterseizoen gebruikt 
worden.

Specificaties
Er zijn twee varianten van de Fort MPM30D. De 
machine is namelijk beschikbaar zonder of met 
cabine. De versie zonder cabine is 250 kilo lichter 
dan de uitvoering met cabine, die 1100 kilo weegt. 

De basismachine heeft een wielbasis van 1 meter, 
een draaicirkel van 1,5 meter en een breedte van 
1,5 meter. Dat maakt de MPM30D – in combina-
tie met het knikchassis – tot een compacte en 
wendbare machine. De Fort is voorzien van een 
Kubota-dieselmotor die een vermogen levert van 
29,5 pk (21,5 kW). De maximale werksnelheid is 
20 kilometer per uur. De machine is hydrostatisch, 
vierwiel-aangedreven. Het trekvermogen van de 
machine is 750 kilo, terwijl de laadcapaciteit aan de 
achterkant 500 kilo is.

Multifunctionele werktuigdrager 
voor jaarrond onderhoud
Van Dyck haalt Fort MPM30D naar Benelux

Als exclusief invoerder in de Benelux komt Van 

Dyck Marcel Belgium met een nieuwe werk-

tuigdrager van het Italiaanse Fort: de MPM30D. 

‘Een nieuwe aanwinst in ons gamma’, aldus de 

importeur.

Auteur: Nino Stuivenberg

ADVERTORIAL

Met het snelkoppelsysteem 

kun je aanbouwdelen snel 

wisselen

®

seed solutions

Borne goo.indd   1 25-02-2014   15:52

10.000 m² demoterrein met alles over 
grond, gras, voeding en watertechniek 

thema-ochtend grondbewerking, 
zaaien en bezoden

thema-middag onderhoud en herstel 
met live machinedemonstra� es

onderwerpenmarkt de levende tuin

biodiversiteitsetalage voor een 
duurzaam groenbeheer

woensdag 19 september a.s. 
Gijzelsestraat 18 in Biezenmortel
bij Kuypers Graszoden

PRAKTIJKDAG 
VOOR DE 

GROENPROFESSIONAL

gra� s toegang na voorinschrijving op:

www.demodaghoveniers.nl

Nu nóg groter van opzet!

Be social 
Scan of ga naar:   

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7613



3 - 201874

Be social 
Scan of ga naar:   

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7598



75www.stad-en-groen.nl

Robotroofdier verjaagt 
eikenprocessierups 
Jip van Leeuwenstein heeft een robot gebouwd voor de bestrijding van de eikenprocessierups. De robot eet de nachtvlinders, waardoor de rups zich 

niet verder vermenigvuldigt. Van Leeuwenstein werd voor zijn project A diverse monoculture geïnspireerd door de verstoorde relatie tussen mens en 

milieu. ‘De natuur is van niemand, maar we eigenen ons haar wel toe en manipuleren haar steeds verder, zonder oog voor de ecologie.’ De 

eikenprocessierups is volgens hem uitgegroeid tot een plaag door menselijk ingrijpen. Hoge eikenlanen zonder plek voor natuurlijke vijanden zijn 

de bakermat van het probleem, aldus Van Leeuwenstein. 

Het ontwerpen van nieuwe robotroofdieren heeft volgens de uitvinder het voordeel dat we de controle niet verder verliezen; het vervaagt de grenzen 

tussen cultuur en natuur. De robot, de Dionaea Mechanica Muscipula, zal ook deel uitmaken van de voedselkringloop door middel van micro fuel cells. 

Dit zijn cellen die door een chemische reactie de opgegeten EPR-vlinders omzetten in stroom voor de robot. Deze stroom wordt weer gebruikt om 

de vlinders opnieuw te vangen. De robot heeft een lichtgevende mond, die de nachtvlinders moet aantrekken. Ook de feromonen van de opgegeten 

vlinders trekken nieuwe vlinders aan.

Van Leeuwenstein is inmiddels in gesprek met de Vrije Universiteit van Amsterdam om subsidie te ontvangen voor zijn robotroofdieren.
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Plat is ook zo wat
‘Ach, die tien kilometertjes …’ Maar ze zijn wel dodelijk

Bij het adviseren over speelruimte gaat het vaak over het gevaar van auto’s, van de weg bij of naar een speelplek en dat men zich in de 

30 kilometerzone niet aan de maximumsnelheid houdt. In onze plannen roepen wij dan ook op om bij de (her)inrichting van woon wijken hier 

nadrukkelijk rekening mee te houden en de straat zo in te richten dat kinderen er veilig kunnen spelen. 

Auteur: Johan Oost 
(OBB Speelruimtespecialisten)

Maar er ligt ook – of juist – verantwoordelijkheid 
bij de automobilist. De auto lijkt soms zo heilig dat 
we alles maar accepteren en gedogen dat automo-
bilisten onveilig gedrag vertonen, met name in 30 
kilometergebieden.

Tijdens een verkeersveiligheidstraining hoorde ik 
dat circa 85 procent van de dodelijke ongelukken 
binnen een paar kilometer van huis plaatsvindt, in 
of nabij woonwijken, dus daar waar mensen zelf 
goed bekend zijn. Met name het theoriegedeelte 
gaf veel stof tot nadenken over spelen in de open-
bare ruimte. In het praktijkgedeelte werden we 
geconfronteerd met remafstanden en leerden we 
het voertuig te beheersen bij calamiteiten.

Er werd een tabel gebruikt waarin de snelheid was 
uitgezet tegen de remafstand die nodig is om te 
reageren en tot stilstand te komen. Hierin viel dui-
delijk af te lezen dat u bij een snelheid van 30 km/
uur binnen 13 meter stilstaat. Als u met een snel-
heid van ‘slechts’ 40 km/uur remt voor een kind, 
zou u nog met ruim 35 km/uur over het kind heen 
rijden. Als u 50 km/uur rijdt, heeft u nog niet eens 
kunnen afremmen voordat u het kind raakt!

Een kind dat onverwachts achter een bal aan rent 
of vanachter een auto opduikt, is het toch waard 
om even rustiger aan te doen?

Zorg ervoor dat 

automobilisten zich 

beheersen
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ACHTERGROND2 min. leestijd

En dan nog: die tien kilometertjes extra in woon-
buurten, hoeveel tijd scheelt het eigenlijk? Binnen 
de meeste woonbuurten rijdt u meestal maximaal 
circa 750 meter. Bij 30 in plaats van 40 km/uur 
scheelt dit 23 seconden op een mensenleven.

Bij dezen dus een oproep aan degenen die bepa-
len hoe wegen worden aangelegd en onderhou-
den: zorg ervoor dat automobilisten zich beheer-
sen. Maar mijn oproep aan automobilisten is nog 
nadrukkelijker: beheers u!

Tijdens een verkeers-

veiligheidstraining hoorde 

ik dat circa 85 procent van 

de dodelijke ongelukken 

binnen een paar kilometer 

van huis plaatsvindt

Johan Oost
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Verloop (33) deed de afgelopen tien jaar ervaring 
op in de groene sector bij een grote groenaan-
nemer. Hij volgde gelijktijdig een deeltijdstudie 
hbo en studeerde af op het thema geïntegreerde 
contractvormen. Met die kennis in het achterhoofd 
is Verloop eind 2016 voor zichzelf begonnen met 
Denkwijze(R) Tender & Projectmanagement. Met 

zijn bedrijf begeleidt en ondersteunt hij bedrijven 
bij aanbestedingen. Bij zijn eerste klus – voor aan-
nemingsbedrijf J. Tijssen uit Sint-Maartensdijk – 
was het meteen raak en werd de aanbesteding aan 
zijn opdrachtgever gegund. Een teken dat Verloop 
direct op de goede weg was.

Uitbreiding
Het succes van Denkwijze(R) is in de groene sector 
niet onopgemerkt gebleven. Steeds meer bedrij-
ven melden zich en daarom is er extra capaciteit 
aangetrokken. Verloop werkt sinds vorig jaar 
samen met zijn compagnon Jacob Muilwijk (30). 
Verloop legt uit: ‘Ik was op zoek naar extra 

‘Wij laten het mkb concurreren 
met de top vijf van Nederland’
Denkwijze(R) begeleidt ondernemers succesvol bij aanbestedingen

Aanbestedingen zijn de laatste tien jaar steeds complexer geworden. Grote groenbedrijven hebben doorgaans speciaal personeel in dienst voor het 

opstellen van een plan van aanpak voor emvi en aanbestedingen, maar het mkb niet. Hoe kun je als mkb-bedrijf dan toch een aanbesteding winnen? 

Denkwijze(R) Tender & Projectmanagement kan hierbij de helpende hand bieden. Het jonge bedrijf begeleidt sinds 2017 mkb-ondernemers in het tender-

proces. ‘En dat gaat tot nu toe heel goed’, aldus oprichter Pieter Verloop.

Auteur: Nino Stuivenberg
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personeel en maakte toen kennis met Jacob 
Muilwijk, die met soortgelijke opdrachten bezig 
was. We konden het goed vinden en Jacob heeft 
zich toen bij het bedrijf aangesloten. Sindsdien 
werken wij intensief samen onder de naam 
Denkwijze(R).’ In de loop van dit jaar gaat de orga-
nisatie verder uitbreiden. Denkwijze(R) kan nu de 
volledige begeleiding van een aanbesteding op 
zich nemen. ‘Indien de aannemer het wenst, kun-
nen wij zelfs de implementatiefase begeleiden. 
Zo staan we garant voor het complete proces. We 
lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid.’

Denkers en doeners
Het eerdergenoemde eerste succes is een 

mooi voorbeeld van de ondernemers waarop 
Denkwijze(R) zich vooral richt: mkb-bedrijven in 
groen en infra die actief zijn op het gebied van 
aanleg, beheer en onderhoud van de buiten-
ruimte. Verloop legt uit: ‘Wij willen het mkb laten 
concurreren met de top vijf van groenbedrijven in 
Nederland. De contractvormen zijn de laatste tien 
jaar een stuk complexer geworden. Bij groenbe-
drijven werken over het algemeen doeners. Daar 
is niets mis mee, maar er zijn ook mensen nodig 
die het denkwerk doen, bijvoorbeeld rond aanbe-
stedingen. Wij stappen in dat gat en begeleiden 
de bedrijven, zodat zij meer opdrachten kunnen 
binnenhalen en op professionele wijze uitvoeren. 
Personeel vinden in de groene sector is namelijk 
moeilijk.’

De werkervaring van Verloop is daarbij een groot 
voordeel. ‘We zijn geen organisatieadviesbureau, 
maar hebben groen ondernemersbloed in de ade-
ren. Onze toegevoegde waarde ten opzichte van 
een adviesbureau is dat wij zelf ook kennis bren-
gen. Dat maakt ons een uniek bedrijf.’ Denkwijze(R) 
richt zich primair op het integraal beheer en onder-
houd van de buitenruimte, maar beperkt zich daar 
niet toe. ‘We hebben ook al eens een aanbesteding 
voor baggerwerk succesvol begeleid en geven 
eveneens trainingen rond verandermanagement’, 
aldus Verloop.

Samenwerking
De invulling van een gemiddeld tendertraject is 
intensief en rust op nauwe samenwerking. ‘Je hebt 
niet zomaar resultaat’, vertelt Verloop. ‘We begin-
nen al in de eerste fase met het afstemmen van 
de verwachtingen van beide partijen. Daarnaast 
lees ik mij zoveel mogelijk in, niet alleen in de 
aanbestedingsstukken, maar ook online in andere 
informatiebronnen. Door veel bij elkaar te zitten, 
ontstaat langzaam een product.’ Zo’n plan van aan-
pak hoeft soms maar vier A4’tjes groot te zijn. Toch 
kan de voorbereiding op zo’n document weken 
duren. Verloop: ‘Je hoort mensen weleens zeggen: 
Zolang doe je daar toch niet over? Maar zo simpel 
is het niet. Het gaat om het hele denkproces dat 
achter de tekst zit. Samen met de opdrachtgever 
werk je naar een eindproduct toe.’

Die intensieve samenwerking betekent vanzelf-
sprekend dat Verloop veel bedrijfsinformatie in 
handen krijgt. Het is zaak om daar vertrouwelijk 
mee om te gaan, stelt hij. ‘Het is best een uitdagen-
de job, want je krijgt vaak strategische informatie 
van bedrijven in handen. Daar moet je integer mee 
kunnen omgaan. Zelf hanteer ik daarom altijd de 
advocatenaanpak: als er enige belangenverstren-

geling is, doe ik het niet. Onze klanten moeten 
daarnaast begrijpen dat ik alleen per project voor 
iemand kan werken.’

Wantrouwen
Bij aanbestedingen is doorgaans nog veel wantrou-
wen tussen de overheid en de inschrijvende partij-
en, constateert Verloop. ‘Dat heeft vooral te maken 
met het verleden. Zo’n veertig à vijftig jaar geleden 
deed de overheid al het uitvoerende werk nog zelf. 
Omdat ze dit qua personeel niet kon bolwerken, 
werd veel werk uitbesteed en werd alles vermarkt. 
Het eigen personeel werd teruggedrongen en alles 
ging de markt op voor de laagste prijs. Nu hebben 
we het punt bereikt dat de praktische kennis van 
de overheid beperkt is; er is een kenniskloof tus-
sen opdrachtgever en uitvoerder. Deze kloof moet 
gedicht worden, maar dat zal tijd en geld kosten. 
Je ziet bovendien dat grote bedrijven direct men-
sen van bijvoorbeeld provincies of Rijkswaterstaat 
aannemen, die bekend zijn met de denkwijze van 
de overheid. Een interessante ontwikkeling.’ Het 
bewijst eens te meer hoe belangrijk het is om als 
mkb-bedrijf een specialist voor aanbestedingen in 
te schakelen. 

Verloop is sowieso kritisch op de overheid als het 
gaat om aanbestedingen. Hij vertelt: ‘De overheid 
blinkt zelf vaak niet uit in goede tenderprocessen. 
De inschrijvende partij wordt vaak de dupe van 
een slechte interne planning bij de overheid. Dit 
betekent in veel gevallen dat er te weinig tijd is 
voor een goed tenderproces of dat er bijna geen 
implementatietijd is. Een ander voorbeeld is de 
inschrijver die zijn werk één minuut te laat inlevert: 
dat wordt hem fataal. De opdrachtgever kan echter 
oneindig wachten met het uitbrengen van zijn 
gunningsbeslissing.’

ADVERTORIAL

‘Indien de aannemer het 

wenst, kunnen wij ook 

de implementatiefase 

begeleiden’

BELAnGRIJkSTE THEmA’S
De veranderingen vinden dus niet alleen 
plaats in de aanbestedingsfase, maar juist 
als de aanbesteding gewonnen is. Verloop: 
‘Om aanbestedingen te winnen, zal er anders 
gewerkt moeten worden. Het motto van 
Denkwijze(R) is: Wat was, is er niet meer. Wat 
er is, is er nog niet! Denkwijze(R) wil dit motto 
samen met het mkb vormgeven.’ Dit doet 
Denkwijze(R) aan de hand van zes thema’s:
1. verhouding markt-overheid
2. digitalisering en big data 
3. geïntegreerde contracten
4. burgerparticipatie
5. SROI-verplichtingen
6. duurzaamheid/energietransitie en 
innovatie
In september 2018 wordt daarbij een nieuw 
concept gelanceerd voor de digitalisering 
van het uitvoeringsproces in de buitenruimte. 
Hierbij maakt Denkwijze(R) gebruik van een 
online kaartplatform. ‘Zo kunnen we de klant 
volledig ontzorgen bij contracten en hem 
voorzien van alle kennis’, aldus Verloop.
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Importeur van o.a. Gianni Ferrari in Nederland en Duitsland. 
Kijk voor meer informatie of voor de dealer bij u in de buurt op 
www.ferrari-frontmaaiers.com/verkooppunten of bel 
0481-371423

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

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

ORCA

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

Over Rijd Chassis Aanbouw

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

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

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

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

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

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

 worden gewerkt.
Hemos het levert de ORCA in een

 uitvoering  met vaste afmetingen,
 passend onder elk type trekker.

Aan het uiteinde van de giek
 kunnen diverse werktuigen

 worden uitgewisseld.
zoals; maaikorf,

slootreinger,
baggerpomp,
klepelmaaier,
stobbenfrees,

bosfrees,
enz.

Machinebouw bv
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Zouden we over pakweg tien jaar nog tractoren op diesel kunnen kopen, of 
bestaat het aanbod dan louter uit elektrische machines dan wel hybride-uit-
voeringen? En is waterstof dan een doodgewone brandstof, die je op de oude 
‘Groningse’ gasaansluiting thuis of bij je werkplaats kunt tanken, zodat je met 
gemak de klok rond kunt werken? 

Niemand die het echt weet, al is de laatste berichtgeving dat autofabrikanten 
binnen afzienbare tijd gewoonweg stoppen met dieselmotoren in Europa. Dat 
zegt toch wel iets, al is het uiteraard onder dwang van …

Dat diesel in de agrarische tak zo’n succes is, is inherent aan het feit dat het 
zeker 20 procent zuiniger is in gebruik en stukken goedkoper dan benzine. 
Sterker nog: in de Verenigde Staten raakt men net gewend aan diesel vanwege 
de relatief hoge benzineprijs en staat diesel zelfs, naast waterstof, ethanol 
en elektrisch, op de lijst van meest groene alternatieven. Het is maar wat je 
gewend bent. Diesel als groen alternatief, kom daar bij ons eens om.

Biodiesel dan? Dit wordt gemaakt uit plantaardige olie of dierlijk vet. Biodiesel 
wordt vaak toegepast in een mengvorm met gewone diesel. De benaming die 
men eraan geeft, is de B van bio en daarna het percentage van de bijmenging. 
Bij gebruik van pure biodiesel spreekt men dus van B100. Tot zover is het dui-
delijk, maar dan is het even oppassen dat je het hebt over minimaal de tweede 
generatie, die uitsluitend gebruikmaakt van afvalstromen, en dat er dus niet 
speciaal complete koolzaad- of palmolievelden worden aangelegd die ons bij 
de komende voedselkrapte beconcurreren. Er komen echter nog steeds even-
veel fijnstof en stikstofoxiden vrij, dus is het wel een alternatief?

Het laatste, minst schadelijke en volledig fossielvrije alternatief waarop inmid-
dels ons gehele bedrijfspark rijdt, is blauwe diesel. Ja, blauwe diesel en het is 
ook echt blauw van kleur. Officieel heet het HVO (hydrotreated vegetable oil), 

zeg maar de derde generatie biodiesel, die ook nog eens gemiddeld 30 pro-
cent minder gifstoffen uitstoot en CO2-neutraal is. Ik moet zeggen dat ik echt 
enthousiast ben, voor zover ik over diesel enthousiast kan zijn: de verbranding 
is schoner en stiller en we zijn naar schatting zeker 5 tot 10 procent zuiniger 
met het verbruik. Helaas kost het gemiddeld 18 cent per liter meer, maar voor 
ons wagenpark is het een prima tijdelijk alternatief, dat bijdraagt aan onze 
gemoedsrust. Uiteraard wachten we op de dag dat onze dieselbedrijfswagens 
kunnen worden ingeruild voor elektrische exemplaren met daarbij een water-
stofcel als extra range extender. Ik denk dat dat het meest reële scenario is.

Theo de Jong
CEO Frisian Motors

Biodiesel dan? Dit wordt gemaakt uit 

plantaardige olie of dierlijk vet. 

Biodiesel wordt vaak toegepast in een 

mengvorm met gewone diesel

Een tractor 
zonder diesel?
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Investeren op bestek
Door kortingen wordt een bedrijf gestimuleerd om te investeren in 
milieuvriendelijk materieel

Overheden stellen steeds meer extra 

eisen in bestekken. Sommige aanne-

mers spelen hierop in door het meest 

duurzame materieel aan te schaffen 

dat er op de markt te koop is. Stephan 

marcusse van Engelen Groen uit Uden 

is zo’n aannemer. ‘Vroeger was er het 

beeld van een loonwerker die aan het 

werk was met een grote tractor met 

zwarte rookpluimen. Dit beeld is enorm 

veranderd doordat je met schoon mate-

rieel kunt werken.’

Auteur: Sylvia de Witt

Iets doen tegen de klimaatverandering staat hoog 
op de agenda in ons land. Het kabinet stelt tot en 
met 2030 jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar 
voor maatregelen die bijdragen aan de ambitie om 
de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49% te 
hebben verminderd. De ministerraad heeft nu de 
investeringen voor 2018 vastgesteld. Vanaf volgend 
jaar zal het investeringsbudget worden gebruikt 
voor maatregelen uit het Klimaatakkoord. In 2009 
ontwikkelde ProRail de CO2-prestatieladder met 
vijf niveaus, die sinds 2011 in eigendom en beheer 
is van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden 

en Ondernemen. Met dit instrument krijgen we 
inzicht in het energiegebruik en de CO2–emissie, 
om deze vervolgens te kunnen verminderen. De 
reductie van CO2-uitstoot kan worden beloond bij 
aanbestedingen in de vorm van een fictieve kor-
ting op de inschrijfprijs. 
Engelen Groen begon in 1976 met maai- en hove-
nierswerk, toen nog onder de naam Engelen Groen 
Uden. Inmiddels verzorgt het bedrijf het integrale 
groenbeheer voor gemeentes, waterschappen, 
sportverenigingen in de regio Eindhoven-Den 
Bosch-Nijmegen en het Rijksvastgoedbedrijf. 

‘Tot en met niveau 3 maak je werk van de uitstoot 
van de eigen organisatie’, legt eigenaar Stephan 
Marcusse uit. ‘Vanaf niveau 4 en 5 neem je maat-
regelen tegen de CO2-uitstoot van de keten. Wij 
hebben het hoogste niveau, niveau 5, binnen twee 
jaar gehaald.’

Voordelen op de markt
Het kost volgens Marcusse behoorlijk wat om 
gecertificeerd te worden.  ‘Het heeft zeker voor-
delen op de markt, maar je moet er wel moeite 
voor doen om die certificaten te behalen en te 

Schouten Faunus maaiveegwagen van Engelen Groen.
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Stephan Marcusse

behouden. En je moet blijven investeren in nieuw 
materieel; dat is ook een dingetje. Je kunt het wel 
willen, maar je moet het ook kunnen. Toch dringt 
dit klimaatbewustzijn langzamerhand in de markt 
door. De grotere groenvoorzieners hebben nu ook 
niveau 3 of niveau 5 op de CO2-prestatieladder. We 
hebben ook intern cursussen gehad over het nieu-
we tractorrijden: hoe je zuiniger kunt rijden waar-
door je minder brandstof verbruikt, over maaien 
met scherpe klepels, over het schoonhouden van 
de luchtfilters en het rijden met de juiste luchtdruk 
in de banden. Eigenlijk is het een beetje hetzelfde 
als rijden met een auto. Wij hebben machines die 
helemaal elektrisch zijn; andere machines rijden en 
werken op gas.’ 

Gemeente nijmegen
In het verleden werden aanbestedingen in 
Nederland gegund op basis van de laagste prijs. 
Maar de Nederlandse politiek zag uiteindelijk in 
dat dit niet leidt tot de hoogste maatschappelijke 
toegevoegde waarde. Engelen Groen is al vanaf 
begin jaren 90 bezig in Nijmegen, met een pauze 
in de jaren 2005, 2006, 2007 en 2008. Marcusse: 
‘Soms grijp je weleens mis bij een tender en ben je 
zo een paar jaar uit beeld. De gemeente Nijmegen 
stelt hoge eisen aan het milieu en werkt via een 
emvi-aanbesteding, waarbij zowel de prijs als de 
kwaliteit meetelt in de offerte. Een bepaald percen-
tage wordt gegund op basis van kwaliteitsaspec-
ten en een bepaald percentage op prijs, waarbij je 
een fictieve korting kunt krijgen. Als je maait met 
bepaalde schone machines, krijg je korting; als je 
rijdt met bussen op cng (compressed natural gas), 
krijg je een fictieve korting. Door deze korting 
maak je met jouw inschrijfsom meer kans om het 
werk binnen te halen. Je wordt echt gestimuleerd 
om te investeren in milieuvriendelijk materieel.’

Zoeken naar de schoonste oplossing
‘Zo word je als inschrijver beloond’, gaat Marcusse 
verder. ‘Je moet dus niet alleen met de prijs scherp 
inschrijven. Je kunt ook een aanbesteding winnen 
met bepaald gedrag, door anders te investeren. Ik 
moet bijvoorbeeld een bus kopen en kan kiezen 
tussen een die op gas rijdt en een op diesel. Ik 
koop de duurdere bus die op gas rijdt en ik krijg 
een fictieve korting van een paar duizend euro in 
Nijmegen. Dan heb je meer kans om die aanbeste-
ding te winnen. Als ik beloof dat al mijn machines 
elektrisch maaien, zou ik veel korting krijgen, maar 
dat is niet het geval. Zou het iemand in de markt 
echter wél lukken, dan maakt diegene een grote 
kans om al het werk binnen te halen. Als aannemer 
blijf je dus zoeken naar de schoonste oplossing, 
omdat je dan meer kans maakt bij inschrijvingen.

Een maaimachine staat in het seizoen constant 
vol gas te draaien en is elke dag in die stad bezig. 
Als je de emissie dan kunt beperken, win je weer 
iets. Maar er zijn nog steeds gemeentes die dit niet 
doen, die gewoon de allergoedkoopste aannemer 
willen en waar je nog gerust met een twintig jaar 
oude machine kunt aankomen.’

Faunus 1810-maai-laadcombinatie
Marcusse blijft geregeld investeren in nieuw mate-
rieel. Onlangs schafte hij een Faunus 1810-maai-
laadcombinatie aan van Schouten Machines. Door 
de grote doorlaat, de grote bakinhoud met zwaar 
onderstel en semihoogkippende bak en de maai-
unit met zeer grote rotoras heeft deze machine 
een behoorlijke capaciteit. 

‘Maar deze maai-laadcombinatie heeft niets met 
CO2-uitstoot te maken. Het is een werktuig dat aan 
de tractor wordt gekoppeld. De kwaliteit is prima; 
de machine is degelijk gebouwd en gaat lang mee. 
Dat zou je duurzaam kunnen noemen. Het is een 
mooie, degelijke machine, de prijs-kwaliteitver-
houding is ook goed en ik heb hem er graag bij. 
Hij hangt aan een tractor met een schone motor 
met AdBlue, een stikstoftoevoeging die de uitlaat 
nog een keer extra verbrandt, waardoor je minder 
uitstoot krijgt. Het automatisch lage stationaire 
toerental verlaagt ook het brandstofverbruik. Ik 
had eerder al een maai-laadcombinatie van een 
ander merk aangeschaft. Ook die voldoet aan al 
mijn eisen.’

Verder kocht Marcusse dit jaar vier nieuwe 
Groundsmaster 4010-D-maaimachines van het 
merk Toro. Hij had er al vijf, dus er staan nu negen 
exemplaren in totaal, waarvan acht 4010 D en één 
5910, een grote maaimachine van bijna vijf meter 
breed.

Vier jaar geleden de enige schone machines
‘Deze Toro-maaiers van Jean Heybroek zijn de 
schoonste maaimachines die momenteel op de 
markt zijn. Ze voldoen aan de strengste milieuei-
sen. Vier jaar geleden waren dit de enige schone 
machines die verkrijgbaar waren. Enkele andere 
merken hebben nu ook schone maaiers, maar die 
van Toro zijn echt fijn, ook in ergonomisch opzicht. 
Ze hebben een luxueuze cabine met geblindeerde 

‘Soms grijp je weleens eens 

mis bij een tender en ben je 

zo een paar jaar uit beeld’
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ramen.’ De machine past de snelheid al naar gelang 
de omstandigheden automatisch aan. Bij het 
maaien van hoog gras wordt de snelheid auto-
matisch verlaagd en blijft de rotatiesnelheid van 
de maaimessen constant. De koelventilator met 
automatisch omkeermechanisme houdt de motor 
koel; de ventilator draait korte tijd in tegengestelde 
richting om afval uit het luchtinlaatsysteem te bla-
zen. De all time traction assist helpt de bestuurder 
automatisch bij het rijden op een zachte of extre-
me ondergrond. Sinds dit jaar zit er trouwens ook 
standaard een sperdifferentieel op om vastrijden te 
voorkomen. Allemaal handige dingen, dus. 

‘Inderdaad’, zegt Marcusse. ‘Daarnaast hebben we 
opnieuw voor de Toro-maaimachines gekozen 
omdat we eraan gewend zijn. We hebben nu alle 
know-how in huis wat betreft de techniek; dat is 
makkelijk bij het onderhoud.’
 
maatschappelijk verantwoord ondernemen
Engelen Groen streeft ernaar het werk te kunnen 
uitvoeren met steeds schonere machines. 
‘Vroeger was er het beeld van een loonwerker die 
aan het werk was met een grote tractor met zwarte 
rookpluimen uit de uitlaat. Dit beeld is al enorm 
veranderd, doordat we nu met schoon materieel 

werken.’
Ook wil Engelen Groen zijn steentje bijdragen aan 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Marcusse: ‘Het is misschien een beetje een stan-
daardverhaal, maar jongens die een opleiding vol-
gen, moeten ergens stage lopen en dat kan bij ons.’
Hij vertelt dat zijn dochter onlangs naar een infor-
matiebijeenkomst ging van de opleiding Business 
Innovation van de HAN (Hogeschool Arnhem-
Nijmegen). Vroeger was geld verdienen belangrijk, 
maar daar kwam heel erg naar voren dat een 
ondernemer waarde moet toevoegen. Je moet 
ervoor zorgen dat die jongen op de tractor goed 
in zijn vel zit, dat de maaimachine fijn en ergono-
misch werkt en weinig belastend is voor het milieu. 
‘Als wij met studenten werken of met mensen die 
al heel lang in de kaartenbak van de gemeente 
zitten, zijn er klanten die dit op de een of andere 
manier willen belonen.’

Zonder eis voor minder geld klaar
Hoewel er natuurlijk wel geld verdiend moet wor-
den, ziet Marcusse zijn bedrijf niet als de loonwer-
ker op de hoek, maar als een bedrijf dat daadwer-
kelijk maatschappelijk verantwoord onderneemt 
en ook wil investeren in duurzaamheid. ‘Als de 
gemeente Nijmegen wil dat een aannemer een 
Euro 6-vrachtwagen of -veegwagen heeft, creëert 
zij in de markt ook vraag naar schone motoren. 
Als de gemeente deze eis niet had gesteld, was ik 
waarschijnlijk voor minder geld klaar geweest bij 
de aanschaf van een nieuwe machine. Maar wij zijn 
de weg ingeslagen van investeren in de schoonste 
machine die er op dat moment is, of het nu gaat 
om een tractor, een kraan of een maaimachine.’ 

Toro maaiers
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Wat is hydroseeding?
Hydroseeding is een manier om sedumscheuten 
aan te brengen op een extensief groendaksysteem. 
Nadat de scheuten (ook wel stekken genoemd) 
handmatig zijn uitgestrooid, worden ze afgedekt 
met een laag organisch materiaal, de zogenoemde 
mulchlaag. Deze laag bestaat uit water, een groen 
gekleurd mengsel van hout- of cellulosepulp en 
een speciale kleefstof met meststof. Het mengsel 
wordt in de tank van de machine aangemaakt en 
daarna met behulp van een hydroseeder over de 
sedumscheuten gespoten.

De mulchlaag zorgt ervoor dat de stekken niet snel 
uitdrogen, niet wegwaaien of door vogels worden 
meegenomen en zich snel wortelen en vermeer-

deren in het substraat. Hierdoor is er minder 
onderhoud nodig in de aanvangsfase en wordt het 
eindresultaat sneller bereikt. 

Ook om taluds of bermen te begroenen
Behalve op daken wordt hydroseeding ook vaak 
toegepast als erosiebescherming van taluds en 
bermen langs de weg. Bij deze toepassingen wor-
den in plaats van sedumscheuten vaak graszaden 
ingezet. De zaden worden direct met de mulchlaag 
vermengd en in één keer op het talud of de berm 
gespoten.

Afhankelijk van de weersomstandigheden is de 
bezaaide oppervlakte tussen twee en zes maanden 
voorzien van een mooie vegetatielaag.

Wat zijn de voordelen?
• Bescherming van sedum tegen winderosie; de 
mulchlaag zorgt ervoor dat het substraat en de 
sedumstekken niet weg kunnen waaien. Zo blijven 
de stekken en het substraat gelijkmatig verdeeld 
over het dak.

• Voorkomen van snelle uitdroging van sedum; het 
water wordt in de mulchlaag en in het substraat 
vastgehouden, waardoor de sedumstekken sneller 
wortelen en het eindresultaat sneller wordt bereikt.

• Sneller aanslaan van sedum; doordat de sedum-
stekken bij het hydraulisch zaaien worden afgedekt 
met een mulchlaag, is er een beter contact met het 
substraat, waardoor de vegetatie sneller aanslaat. 

Hydroseeding
Sedum uit het vat in plaats van op de mat!

Bent u bezig met een project waarbij de sedumlaag niet direct groen hoeft te zijn na aanleg? Dan is hydroseeding een snel en economisch alternatief voor 

de vertrouwde sedummat.



89www.stad-en-groen.nl

• Bescherming van sedum tegen vogels; doordat 
de mulchlaag op de stekken ligt, kunnen de vogels 
de stekken niet meenemen. 

• Minder onderhoud van het sedum in de begin-
fase; het aanbrengen van sedumstekken met 
hydroseeding zorgt voor een sneller en gelijkmati-
ger resultaat dan het aanbrengen van sedumstek-
ken zonder hydraulisch zaaien. Door de mulchlaag 
en het sneller aanslaan van de sedum hoeven er 
minder vaak stekken bijgestrooid en onkruid ver-
wijderd te worden.

• Eenvoudig te combineren met andere zaden, 
zoals wilde bloemen.

• Snel in aanleg met een fantastisch eindresultaat; 
in één werkdag kan er door twee man een dakop-
pervlakte van méér dan 3.000 m² van sedumstek-
ken worden voorzien.

• Economisch: het regulier zaaien van sedum lijkt 
misschien goedkoper dan hydroseeding, maar 
het resultaat van een egale mat is onderhevig 
aan weersinvloeden. Daarnaast duurt het langer 
voordat er resultaat te zien is. Voor een heel aantal 
toepassingen en situaties is hydraulisch zaaien 
dan ook uiteindelijk een duurzamere en daarmee 
betere en goedkopere oplossing dan conventio-
neel zaaien van sedumstekken.

Totaalpakket hydroseeding
Nophadrain BV biedt via zijn sedumkwekerij 
Sedumdirect een totaalpakket aan voor hydrosee-
den. Het pakket bestaat uit het leveren en aan-
brengen van de complete sedumvegetatie door 
middel van hydroseeding, de huur van de machine, 
personeel en de benodigde materialen.

kwaliteit, ruime keuze en voorkeur 
Om de kwaliteit van de vegetatie te waarborgen, 
maakt Nophadrain bij het hydroseeden gebruik 
van sedumstekken die afkomstig zijn uit de eigen 
kwekerij. Het standaardmengsel van stekken 

bestaat uit minimaal zeven verschillende soorten 
sedum. Dit kan uiteraard aan uw wensen worden 
aangepast. Zo kunnen de stekken eventueel ook 
worden gecombineerd met een zaadmengsel van 
wilde bloemen, kruiden en siergrassen. Zowel bij 
de sedumsoorten als bij de aan te brengen hoe-
veelheid stekken volgen wij de richtlijn voor ont-
werp, aanleg en onderhoud van dakbegroeiingen 
zoals deze is opgesteld door SBRCURnet.

ADVERTORIAL

mEER InFORmATIE?
Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer 
informatie? Bezoek dan onze webpagina over 
hydroseeding: www.nophadrain.nl/
hydroseeding (hier kunt u o.a. een filmpje 
bekijken van de hydroseedingmachine in 
actie). U kunt ons natuurlijk ook telefonisch 
bereiken via +31(0)458200970 of een e-mail 
sturen naar advies@nophadrain.nl.

Hydroseeding is een manier 

om sedumscheuten aan 

te brengen
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Groen, groener, groenst
De oogst aan innoverende groenprojecten

nIEUWE ImPULS VOOR REESHOFPARk En QUIRIJnSTOkPARk In 
TILBURG

Het Reeshofpark en Quirijnstokpark in Tilburg hebben afgelopen periode 
een upgrade gekregen. In opdracht van de gemeente Tilburg heeft Dolmans 
Landscaping de twee parken omgetoverd tot een park met beeldniveau A. 
De rol van de gemeente Tilburg binnen dit project en de samenwerkingen 
met stakeholders en andere partijen maakten dit project uniek. Zo heeft 
Dolmans Landscaping Services o.a. meerdere zogenoemde parkschouwen 
georganiseerd. Bijeenkomsten waarbij bewoners en andere belanghebbenden 
uitgenodigd werden om samen met Dolmans een rondgang door het park te 
maken. Laurens Hendrikx: “Bewoners uit de omgeving kunnen ons de beste 
informatie geven. Zo lag er in één van de parken een visvijver die toe was 
aan een grote onderhoudsbeurt. De planten in deze vijver zijn voor de vissen 
van cruciaal belang. Samen met de plaatselijke visverenging hebben we een 

inventarisatie gemaakt van welke planten absoluut niet verwijderd mochten 
worden. Op basis daarvan zijn we pas met een nieuw ontwerp gekomen. Ook 
heeft de visvereniging zelf meegeholpen met werkzaamheden. Zo hielden 
budget over voor andere werkzaamheden binnen het park.  En niet alleen 
met de stakeholders werd de samenwerking opgezocht. Ook de expertise van 
ontwerp- en adviesbureau Dolmans L+P Ontwerpers en Adviseurs werd bij dit 
project ingeschakeld. Zo hebben zij o.a. een beheerplan opgesteld, waarin de 
huidige onderhoudspartij kan lezen op welke manier het onderhoud het beste 
uitgevoerd kan worden. 

Opdrachtgever: gemeente Tilburg
Aannemer: Dolmans Landscaping Services
Projectleider:  Laurens Hendrikx
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VERGROEnInG ARnHEmSE BEDRIJVEnTERREInEn 

Veel bedrijventerreinen worden gekenmerkt door verharding van 
rand tot kant, bedrijfshallen en geparkeerde auto’s. In de zomer 
kan het in deze stenen woestijn onaangenaam heet worden. 
De ‘vergroening’ van deze terreinen dient meerdere doelen. De 
invloed op het vestigingsklimaat en het imago, meer groen geeft 
in de regel een meer representatief karakter. Daarnaast speelt 
verduurzaming een belangrijke rol. Het gaat daarbij om water- én 
hittebestendigheid. Hoe minder verharding en hoe groener de 
daken, des te beter regenwater opgevangen wordt. Daarbij heeft 
groen als meerwaarde een verkoelende werking. Dit biedt voor-
delen binnen het veranderende klimaat. Het is de hoogste tijd 
om de problematiek samen aan te pakken. Niet alleen plannen 
maken, maar een planning maken tot uitvoering. Met de studie 
naar de vergroeningsmogelijkheden van de Arnhemse bedrijven-
terreinen zetten we de eerste stap. Deze studie is in gezamenlijk 
overleg met meerdere partijen (waaronder grondeigenaren en 
belanghebbenden) tot stand gekomen. Om draagvlak te creëren 
moet naast een inspirerende prent of een mooi verhaal het finan-
ciële plaatje duidelijk zijn. De gemiddelde ondernemer zal eerder 
een keus maken met zijn portemonnee dan het zien van een 
mooi plaatje. Deze praktische insteek was de basis voor de ver-
groeningsstudie, wat resulteerde in een catalogus. Hierin wordt 
praktische input gegeven aan ondernemers die hun bedrijventer-
rein willen vergroenen. Voor de zes bedrijfsterreinen zijn speci-
fieke kansenkaarten gemaakt, welke aansluiten bij het karakter 
en omgeving van de terreinen. De korte termijnkansen worden 
nu uitgevoerd, de lange termijn kansen zijn een stip op de hori-
zon. Daar werken we samen naar toe. Bottom-up initiatief vanuit 
Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen en brede samenwerking 
gericht op praktische aanpak en toekomstvisie. 

PROJECTEN

Aanneemsom: Door middel van samenwerking met gemeente Arnhem, waterschappen, 
Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB) en deelnemende bedrijven zijn subsidies 
toegekend om hittestress, waterontkoppeling en sociale aspecten mogelijk te maken. 
Afhankelijk van de ingreep verschilt het budget.
Opdrachtgever: Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen
Contactpersoon opdrachtgever: Paméla Zeylstra 
Architect: Veenenbos en bosch landschapsarchitecten
Contactpersoon architect: Willem Brouwers
Samenwerking: SmitsRinsma

POP-UP PRAATPALEnPARk

Zaterdag 21 april vond de jaarlijkse Nationale Rode Kruis Bloesemtocht door de Betuwe plaats, 
waaraan 32.860 wandelaars deelnamen. De Leeuwenstein Groep is al 26 jaar een van de hoofd-
sponsoren van dit wandelevenement. Dit jaar werd Post Kievit, een rustplaats langs de wandel-
route, op een ludieke manier ingericht met een POP-UP praatpalenpark, ter introductie van de 
tot autolaadpaal omgebouwde praatpaal. Signa Terra richtte binnen twee dagen het POP-UP 
praatpalenpark in met 48 originele praatpalen die als hagen naar een podium leiden met daarop 
de omgebouwde praatpaal. Per paal werd het grondanker van de praatpaal bijgeslepen en een 
gat geboord. Het podium werd gemaakt van twee platte karren met daarop klinkerbestrating 
en belijning. Achterop de karren werd op steigerpalen een wind doorlatend framedoek gemon-
teerd, met daarop de afbeelding van een kantoorpand. Bovenop het podium prijkte het nieuwste 
product van Ecoleon BV: de tot autolaadpaal omgebouwde gele praatpaal naast een elektrische 
auto. Het geheel vormde een levensecht decor van een parkeerplaats voor een bedrijfspand mid-
den in een groene polder. Direct na de Bloesemtocht bracht Signa Terra het terrein weer terug in 
haar originele bestemming: agrarisch grasland. Bij deze opdracht kwamen alle disciplines van de 
Leeuwenstein Groep samen: Signa Terra regelde vakkundig en snel de inrichting en opruiming 
van het POP-UP park, Van Doorn Geldermalsen leverde de kraan en verzorgde het transport van 
de praatpalen en Ecoleon bedacht het ontwerp.

Aanneemsom: €5100,-
Opdrachtgever: Ecoleon BV 
Contactpersoon opdrachtgever: Marco Vermeulen
Architect: Ecoleon BV
Aannemer: Signa Terra BV 
Contactpersoon aannemer: Remco Houtkoop
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PROJECTEN

VOLTOOIInG SHOWROOmPARk QUATREBRAS

Wandelpark Quatrebras was vroeger op een zich zelf liggend 
groot (groen) park (wandelbos) dat maar voor een klein deel van 
de inwoners bereikbaar was. Door de omlegging van de A9 en 
de daarbij behorende nieuwbouwprojecten gaat het park in de 
toekomst een verbindende rol spelen tussen diverse woonwij-
ken in het dorp. Afgelopen zomer/najaar is een aannemer bezig 
geweest met het verwijderen van het groen en het verzetten van 
grondwerk. Nu dat dit is uitgevoerd mag Krinkels Alkmaar het 
park naar de voltooiingfase brengen. Het park zal gaan bestaan 
uit kronkelige paden van tijdelijke half-verharding, weelderige 
bloemenvelden van gras/kruiden-mengsels, met een grote diver-
siteit aan sierheesters, meer-stammige bomen, bomen, bollen 
en oeverplanten. Door het hele park komen diverse banken om 
te relaxen en optimaal te genieten van het mooie uitzicht. In het 
laatste deel van het park komt ook een speelveld met kleine doel-
tjes. Aansluitend op het park en het bestaande zwembad wordt 
een recreatieve buitenruimte gemaakt voor het zwembad. Deze 
wordt voorzien van een kunstgras speelplaats met speeltoestel, 
een terras en een aangeklede tuin. Werkzaamheden zullen rond 
mei van 2018 worden afgerond. Bijzonder: door een verandering 
in het ontwerp hebben onze medewerkers in bijna het gehele 
projectgebied de grond moeten ophogen.

OnTWERP BUSSTATIOn VEGHEL, GEmEEnTE mEIERIJSTAD

Het samenbrengen van het busstation met de nieuwe HOV-
lijnen in een functioneel en ruimtelijk goed ontwerp, dat was de 
uitdaging waar BRO en Megaborn in dit project voor stonden. 
Binnen beperkte ruimte is in 12 maanden een compleet plan, 
inclusief de noodzakelijke planologische procedures, ontworpen 
en uitgevoerd. In het project is het busstation van het Bolkenplein 
in het centrum verplaatst naar het stadhuisplein, de groene 
voorruimte naast het gemeentehuis. Hier wordt het busstation 
verbonden met de nieuwe HOV-verbindingen Eindhoven-Oss en 
’s-Hertogenbosch-Uden welke over de Rembrandtlaan lopen. De 
complexiteit van de opgave was hoog. Binnen de beperkte ruimte 
moest een goed functionerend busstation worden ingepast, 
rekening houdend met sociale veiligheid, koppeling van de HOV, 
en de entreefunctie van het gebied. Een groot kunstwerk in het 
plangebied moest worden geïntegreerd, om de realisatie niet in 
gevaar te brengen. Basis van het ontwerp is daarom het behoud 
van de waardevolle bomen en de inpassing van dit kunstwerk. In 
het ontwerp slingert een ‘loper’ als een centrale as door het plan-
gebied. Deze loper verbindt de HOV-haltes aan de Rembrandtlaan 
met het nieuwe busstation, en het busstation met het centrum 
van Veghel. De bestaande grote en waardevolle bomen omzomen 
het busstation en geven de entree een groen karakter. Onder 
de bomen, tussen het fietspad en de loper, worden de fietsen 
gestald. Ter versterking van het groene karakter zijn de stallingen 
met hagen omzoomd. Het resultaat is een kwalitatief hoogwaar-
dige, groene en veilige openbare ruimte die past bij het karakter 
van Veghel. Het busstation is hierdoor een visitekaartje van 
Veghel geworden. 

Aanneemsom: €247.421,-
Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer
Contactpersoon opdrachtgever: Marianne Filius
Architect: Copijn tuin- en landschapsarchitecten
Aannemer: Krinkels
Contactpersoon aannemer: Jeron Boellaard

Aanneemsom (ontwerpwerkzaamheden): € 20.000,- (tot VO)
Opdrachtgever: Gemeente Meierijstad
Contactpersoon opdrachtgever: Marieke 
Willekens
Ontwerpbureau: BRO Adviseurs
Contactpersoon ontwerp: Michel Nelissen
Civiel ingenieursbureau: Megaborn 
Contactpersoon: Niels van Amstel
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Handbladblazers, heggenscharen, stokheggen-
scharen en bosmaaiers: Monsdal heeft ze tegen-
woordig allemaal op accu. Nadat de Stihl-machines 
in mei geleverd werden door Frissen Groen 
Techniek, kunnen deze vanaf juni ingezet worden 
door de groenmedewerkers van Monsdal. In totaal 
gaat het om meer dan zestig accumachines van 
Stihl, ongeveer een derde van het machinepark 
van Monsdal. De elektrische machines zijn gekocht 
als vervangers voor verouderde exemplaren die 
het bedrijf in zijn bezit had. Twee betrokkenen ver-
tellen hoe de beslissing tot stand is gekomen.

Trouwe klant
‘Monsdal heeft eigenlijk altijd al met machines 
van Stihl gewerkt’, vertelt Wiel Baadjou. Baadjou is 
sinds januari 2012 regiomanager van het bedrijf. 
‘We hebben nooit een ander merk in onze organi-
satie gehad. Het laat zich raden dat de stap naar 
accu’s van Stihl dan snel gezet is. We hebben in 
2017 een aantal pilots gedaan met deze machines, 
onder meer in de gemeente Nuth, maar ook bij de 
Universiteit van Maastricht en een academisch zie-
kenhuis. Dat zijn goede voorbeelden van locaties 
waar geluidsoverlast voorkomen moet worden. 
Accumachines komen op zo’n moment optimaal 
tot hun recht.’

Baadjou ziet een aantal duidelijke voordelen bij 
accumachines. ‘Het geluid is een stuk minder dan 
bij een machine op benzine: een voordeel voor 
zowel de medewerker als de omgeving. Je hebt 
simpelweg minder overlast. Daarnaast is er een 
besparing op brandstof en natuurlijk CO2.’ De fysie-
ke belasting voor de medewerkers is ook lager, legt 
hij uit. Dat is belangrijk, want juist de medewerkers 
karakteriseren het bedrijf Monsdal, aldus Baadjou. 
‘Wij proberen het begrip people een goede invul-
ling te geven. Ongeveer zeventig procent van ons 
personeelsbestand bestaat uit mensen die een 
zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 
Je probeert hen bij hun werkzaamheden zo goed 
mogelijk te ondersteunen. Accumachines dragen 
hieraan bij.’

Verantwoordelijkheid
Baadjou ziet de investering in accu dan ook als 
een stukje verantwoordelijkheid. ‘De ontwikke-
lingen op het gebied van accu gaan ontzettend 
snel. Als aannemer moet je zulke trends volgen 
en bijblijven. Als je gecertificeerd bent volgens de 
CO2-prestatielader, dan ben je dat in mijn ogen 
ook verplicht.’ De medewerkers krijgen verder 
uitgebreide instructies bij hun nieuwe machines. 
‘Bijvoorbeeld hoe ze de accu’s om het lichaam 
moeten dragen en hoe alles precies werkt.’ De 
accu’s blijven immers substantiële onderdelen van 
het pakket. Afhankelijk van de machine moet de 
accu een aantal maal per dag vervangen worden. 
Zo heeft de heggenschaar ongeveer twee accu’s 
per dag nodig.

Opladen
Een beperkt aantal werkuren op één accu en een 
lager vermogen, dat zijn nadelen die in de markt 
veel genoemd worden. Onterecht, stelt Luc Frissen 
van Frissen Groen Techniek. Als accountmanager 
bij de Stihl-dealer volgt hij de ontwikkelingen van 
het Duitse merk op de voet. ‘Stihl heeft de laatste 
jaren grote stappen gezet met zijn accu’s. Het is 
heel mooi dat wij nagenoeg alle bosmaaiers en 
honderd procent van de heggenscharen een op 
een kunnen inzetten ten opzichte van motorische 
machines. De trend die we zien op het gebied 
van accu zal de komende jaren alleen maar verder 
doorzetten.’

Monsdal schaft ruim zestig Stihl-accumachines aan

‘Als aannemer moet je  
inspelen op de trend van accu’

In de groene sector is de trend van accuma-

chines de laatste jaren steeds duidelijker 

zichtbaar. Aannemers stappen massaal over 

op elektrische producten. Zo ook monsdal 

Limburg Zuid, onderdeel van Dolmans Landsca-

ping Group. monsdal verving in mei ruim zestig 

van zijn machines door exemplaren die op accu 

werken. De levering werd gedaan door Frissen 

Groen Techniek.

Auteur: Nino Stuivenberg
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3  min. leestijd ADVERTORIAL

Frissen Groen Techniek, dat zijn vestiging heeft in 
Valkenburg aan de Geul, besteedt bovendien veel 
aandacht aan advies bij de aanschaf van accuma-
chines, legt Frissen uit. ‘Een goed advies vormt 
altijd de basis. Als eerste stap brengen we in kaart 
welke machines een aannemer nodig heeft en van 
welke zwaarte deze moeten zijn. Vaak kunnen we 
daarna een accupakket aanbieden dat iets onder 
zijn vraag ligt, omdat machines uiteindelijk niet 
jaarrond bezet zijn. We verzekeren de aannemer 
ervan dat hij de hele dag door kan werken, bijvoor-
beeld door snelladers bij de accu’s te leveren.’ De 
blokaccu’s zijn met een snellader al na 35 minuten 
volledig opgeladen. De ruggedragen accu’s heb-
ben tweeënhalf uur nodig om op krachten te 
komen.

Proefdraaien
In de markt merkt Frissen dat partijen vaak nog 
wat achterdochtig zijn. ‘Ze vragen zich toch af: zou 

de accu wel lang genoeg meegaan? Het is daarom 
aan ons om goed te inventariseren en te kijken 
wat de klant doet. We vragen wat hij wil en wat hij 
in de toekomst van plan is. Zo kom je als het ware 
tot een behoeftebepaling, en daar kun je de juiste 
accu’s bij zoeken. Je moet dus goed luisteren en 
kunt dan een plan maken.’ Als aannemers eenmaal 
overstappen op accu, stellen zij hun mening vaak 
snel bij. Dat ziet Frissen ook in de praktijk gebeu-
ren. ‘We geven veel demo’s en daar reageert men 
heel enthousiast op, vooral ook op het merk Stihl.’

Proefdraaien is dus heel belangrijk. Frissen licht 
toe: ‘De charme van een product zit voor een groot 
deel tussen de oren. Als mensen een ronkende 
kettingzaag zien en horen, denken ze direct dat 
hij wel veel vermogen zal hebben: een gevoel van 
power. Bij een demonstratie kun je laten zien dat 
accumachines tegenwoordig ook sterk zijn.’ En er 
zijn steeds meer partijen die overstag gaan, vertelt 

Frissen. ‘De levering aan Monsdal, een groot bedrijf, 
is daar een mooi voorbeeld van. Maar ook kleinere 
bedrijven investeren in accu. We zien al kleinere 
hoveniers die volledig met accuproducten werken.’

Wiel Baadjou

‘Wij werken al sinds jaar en 

dag uitsluitend met Stihl’

DE DEAL In CIJFERS:

6 handbladblazers

11 stokheggenscharen

20 bosmaaiers

29 heggenscharen
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Duurzaamheid is een must, 
maar moet ook in je 
DNA zitten
Anja Kanters: ‘De overheid is een belangrijke partij die ons de ruimte kan geven 
om te experimenteren met duurzaamheid’

natuurlijk is duurzaamheid de heersende trend en soms ook wel een hype. maar naar de mening van CEO Anja kanters van Donkergroen zijn 

circulariteit en duurzaamheid niet meer weg te denken en moet je die als ondernemer centraal meenemen in de strategie van je bedrijf.

Auteur: Hein van Iersel 
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‘Natuurlijk zijn wij geen heilig boontje’, zo betoogt 
CEO Kanters, ‘maar wij zijn er wel vast van over-
tuigd dat duurzaamheid iets is wat je als groene 
aannemer moet meenemen in alles wat je doet. Bij 
alles wat je doet, moet je je afvragen of het goed 
is voor de planeet, de mens en uiteraard je bedrijf. 
Wij moeten vanzelfsprekend geld verdienen, ook 
dat is een onderdeel van onze duurzaamheid 
en ons bestaansrecht. Maar duurzaamheid gaat 
natuurlijk veel verder. Daarom zijn wij vorig jaar 
een samenwerking aangegaan met de stichting 
The Natural Step en hebben we Maarten van den 
Nieuwenhof aangenomen als coördinator duur-
zaamheid vanuit de Rijksuniversiteit Groningen. 
Hilda Feenstra van de stichting The Natural Step is 
een jaar lang aan ons bedrijf verbonden geweest 
om ons in alle geledingen te helpen in de slag naar 
duurzaamheid. Het doel is wel om dit volledig in 
het bedrijf en onze projecten te integreren. Dat is 
een voorwaarde; anders wordt het mijn speeltje.’ 

Circl
Ook Elwin de Vink was als hoofd ontwerp bij 
Donkergroen een belangrijke aanjager van cir-
culariteit bij het ontwerp en de realisatie van de 
terreininrichting rondom het circulaire paviljoen 
‘Circl’, dat ABN AMRO achter zijn hoofdkantoor op 
de Zuidas heeft laten bouwen. Kanters is ervan 
overtuigd dat duurzaamheid in de haarvaten van 
haar organisatie moet doordringen, maar ziet dat 
niet als een overdreven moeilijke opgave: ‘Groen 
is toch al ons ding en zit in ons DNA.’ Partners erbij 
betrekken is ook van belang. Voor dit project heeft 
Donkergroen bijvoorbeeld de complete voor-
raad van een biologische kweker opgekocht en 
vervolgens samen met Van Ginkel uit Veenendaal 
afnamegarantie gegeven voor het volgende jaar, 
om de biologische teelt te versterken. Andere 
voorbeelden op het gebied van mobiliteit zijn het 
inbouwen van een slimme smartbox in het totale 
wagenpark, videoconferencing en daardoor een 

sterke vermindering van het aantal afgelegde kilo-
meters en reistijd, en natuurlijk de aanschaf van 
elektrische auto’s bij vervanging van het wagen-
park. Daarnaast worden waterstoftoepassingen 
onderzocht.

kritisch
Kanters durft ook kritisch te zijn, met name in de 
richting van de overheid: ‘Ik heb gemengde gevoe-
lens ten opzichte van de overheid. Enerzijds vind ik 
de overheid niet altijd even consequent als partner, 
als zij ons vraagt in te zetten op duurzaamheid, om 
ons vervolgens af te rekenen op de laagste prijs, 
zodat iedere speelruimte om duurzaamheid inte-
graal mee te nemen al bij voorbaat is verdwenen. 
En in dat soort discussies is de aannemerij altijd 
de gebeten hond. Tegelijkertijd ben je als overheid 
en bedrijfsleven tot elkaar veroordeeld.’ Kanters: 
‘Anderzijds hebben we de overheid nodig als 
launching customer van duurzame projecten en zij 
ons voor ontwikkeling en innovatie. De overheid 
is een belangrijke partij, die ons als bedrijfsleven 
de ruimte kan geven om te experimenteren.’ Bij de 

snelheid waarmee dat gebeurt, maakt Kanters nog 
wel een aantal kanttekeningen, en bij de opdracht-
gever mist ze soms de daadkracht of het gevoel 
van noodzaak om de weg naar duurzaamheid in te 
slaan. ‘Ik mis de urgentie bij de overheid, en die is 
wel nodig om diepgang te bereiken.’

Eigenaarschap 
Ook over de toekomst van haar eigen bedrijf is 
Kanters uitgesproken. Zij heeft daarbij de stellige 
mening dat Donkergroen als zelfstandig bedrijf 
een mooie toekomst heeft. ‘Wie vooruitkijkt, heeft 
de toekomst. Ik geloof heilig in de ambitie en 
schaal van Donkergroen zoals het nu in de markt 
staat. Wij zijn groot genoeg om zelfstandig te 
blijven.’ Om dat te benadrukken en als blijk van 
waardering, is het bedrijf recent gestart met een 
vorm van medewerkersparticipatie. Medewerkers 
kunnen een deel van de aandelen van het bedrijf 
in hun bezit krijgen. Die actie is mede ingegeven 
door de noodzaak om mensen te werven en langer 
aan het bedrijf te binden. Kanters: ‘De arbeidsmarkt 
is krap. Wij zien dat we lastig aan goede ambitieuze 
vakmensen en talentvolle leidinggevenden kunnen 
komen.’ In totaal gaat het in eerste instantie om 25 
procent van de aandelen van Donkergroen, die als 
extra aandelen worden uitgegeven. Momenteel 
is de helft van de aandelen in het bezit van Anja 
Kanters en de andere helft van de familie Donker, 
erven van de oprichter Hessel Donker. Kanters: ‘Ik 
geloof er heilig in dat naast figuurlijk ook letterlijk 
eigenaarschap van de medewerkers het bedrijf kan 
versterken: samen vermenigvuldigen en samen 
delen.’
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Het snoeiseizoen is begonnen: het is nú de juiste tijd om bomen te snoeien! 

Bomen zijn gedurende de groeiperiode in staat snoeiwonden actief af te 

grendelen en kunnen de snoei dus beter verwerken. Door de juiste toepassing 

van gedragscode’s voor stendig beheer en zorgvuldig bosbeheer kunnen wij 

ook tijdens het broedseizoen bomen rooien en snoeien. Ons goed opgeleide 

team draagt zo bij aan een betere fl ora en fauna.

   Veilig snoeien met behulp van een hoogwerker

Eén van onze unieke telescoopkranen

Bomen rooien in stedelijk gebiedVersnipperen van snoeihout

start nú met snoeien!
Boomrooierij Weijtmans

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

   Veilig snoeien met behulp van een hoogwerker

Versnipperen van snoeihout

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers



103www.stad-en-groen.nl

Nu de parkeergarage steeds meer vorm krijgt, is 
gestart met het grond- en rioleringswerk van het 
plein. Het plein krijgt een volledig nieuwe uitstra-
ling met een diversiteit aan verhardingsmaterialen. 
Zo worden er straatbakstenen en drie verschillende 
soorten natuursteen toegepast. Ook komen er 
nieuwe traptrede- en tribune-elementen, een fiets-
pad en beplanting. Het plein wordt voorzien van 
een waterelement dat bestaat uit vier segmenten 
van verschillende hoogtes. Het water loopt daar-
door over van het ene naar het andere segment. 
Een waterzuivering met helofytenfilter en een 
combinatie van planten en bacteriën zorgen voor 

de zuivering van het water. De realisatie van ter-
reininrichtingsprojecten vraagt om een gedegen 
voorbereiding en afstemming met de opdrachtge-
ver. In de onderzoeksfase heeft het team van Van 
Kessel Sport en Cultuurtechniek dan ook uitvoerig 
gekeken naar de mogelijkheden in het ontwerp. 
Dat ontwerp is van OKRA Landschapsarchitecten, 
met technische ondersteuning van Witteveen+Bos. 

‘Het is een voorrecht een bijdrage te mogen 
leveren aan dit toonaangevende project in het 
hartje van Utrecht’, zegt Jaap Kamp, operationeel 
directeur bij Van Kessel Sport en Cultuurtechniek. 

‘Wij werken graag samen met onze VolkerWessels-
collega’s om een hoogwaardig eindresultaat te 
realiseren.’
 

Metamorfose Jaarbeursplein
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek levert bijdrage

De contouren van het nieuwe Jaarbeursplein in 

Utrecht worden steeds zichtbaarder. De combi-

natie van koninklijke VolkerWessels-onderne-

mingen Van Hattum en Blankevoort en Visser & 

Smit Bouw (samen Bouwcombinatie Jaarbeurs-

plein) realiseert hier de complete vernieuwing 

van het Jaarbeursplein, met daaronder een 

ondergrondse parkeergarage. Het plein, dat zich 

bevindt aan de westkant van Utrecht Centraal, 

wordt een ontmoetingsplek met ruimte voor 

onder andere buitenevenementen en activitei-

ten. Aan Van kessel Sport en Cultuurtechniek 

de eer om te zorgen voor de finishing touch: de 

inrichting van het plein.

ADVERTORIAL

Visuals:  (c) OKRA landschapsarchitecten

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek is een 
moderne bouwonderneming met enorm 
veel ervaring op het gebied van sportpro-
jecten en cultuurtechnische werken. Het 
werkgebied is verrassend veelzijdig en omvat 
de disciplines cultuurtechniek, aanleg van 
sportvelden en atletiekbanen, dak- en gevel-
groen, terreininrichting, bronbemaling, hori-
zontale en verticale drainage en versnelde 
consolidatie (IFCO). Van Kessel Sport en 
Cultuurtechniek is onderdeel van het interna-
tionaal opererende bouwconcern Koninklijke 
VolkerWessels.
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Een kleurig succesverhaal!

Bij zijn geboorte kon je er eigenlijk al gif op inne-
men dat Bert Griffioen in de plantenhandel zou 
terechtkomen. Op 23 februari 1923 startte zijn 
grootvader – die ook Bert heette – op 22-jarige 
leeftijd een vasteplantenkwekerij in Voorschoten. 
Het bedrijf werd in de jaren vijftig voortgezet door 
zijn twee zonen, die naast de kwekerij ook één van 
de eerste tuincentra van Nederland begonnen. 
Rond 1980 nam de oom van Bert Griffioen het 
tuincentrum over: dit werd Intratuin Voorschoten. 
Berts vader zette de kwekerij voort, waar werd 
gekweekt in vierkante 9-centimeterpotten en in de 
volle grond. 

Pruisisch blauw
In 1996 vestigde Bert Griffioen zijn bedrijf in 
Wassenaar en het daaropvolgende jaar was gelijk 
een slecht plantenjaar. In de herfst van 1997 sprak 
hij collega-kwekers. Ze dachten dat 1998 wel weer 
een goed jaar zou worden. ‘Er was een collega – 

het bedrijf bestaat inmiddels niet meer – die zei: “Ik 
verkoop veel aan particulieren; die willen iets gro-
ters dan een plant in 9-centimeterpot.” Ik ging naar 
Amerika en zag dat daar planten werden gekweekt 
in potten van een kwart gallon, wat overeenkomt 
met de Europese maat 11 bij 11 centimeter. Ik 
dacht: dit is wat de consument in de toekomst wil 
kopen. Het betekende een enorme omschakeling 
in het bedrijf. Ook rees de vraag waarom alle pot-
ten eigenlijk zwart waren. Als we toch de potmaat 
gingen veranderen, konden we ook eens naar een 
andere kleur kijken.’

Bij een plaatselijke verfhandelaar kocht Griffioen 
spuitbussen met de kleuren terracotta, groen en 
ivoorwit. Hiermee ging hij langs enkele tuincentra 
met de vraag wat men van deze kleuren vond. Ze 
vonden het maar niks. Griffioen wist het even niet 
meer, totdat hij iemand sprak die zei dat hij de 
kleur donkerblauw moest nemen. Die kleur is chi-
que, ziet er strak uit en is altijd in de mode. 
‘Met dit in mijn achterhoofd liet ik in Duitsland 
potten fabriceren in de kleur Pruisisch blauw. 
Jarenlang is er nog een combinatie geleverd van 
potten van 9 en 11 centimeter. Maar gaandeweg 
gingen de klanten de grote potmaat steeds meer 
waarderen. Met deze maat kun je immers veel 
langer in het voorjaar en de voorzomer werken. Vijf 
jaar geleden besloten we daarom de 9-centimeter-
pot definitief vaarwel te zeggen.’

Geen geijkte rozenperkjes
Griffioen Wassenaar heeft twee vestigingen. 
In Wassenaar zit het deel dat zich bezighoudt 

met vaste planten voor de openbare ruimte: 
GreentoColour. In Boskoop richt Hello Garden zich 
geheel op de tuincentrummarkt. In de beginjaren 
zag het GreentoColour-sortiment er nog heel 
anders uit dan tegenwoordig. Bert Griffioen begon 
met planten waarvan hij zeker wist dat ze het 
goed zouden doen. Maar hij moest oppassen voor 
eentonigheid. ‘Of erger nog, dat de vaste planten 
de nieuwe geijkte rozenperkjes uit de jaren 90 
werden. Daarom blijven we constant zoeken naar 
vernieuwing en verbreding van ons sortiment. Zo 
houden we onze opdrachtgevers blij, de openbare 
ruimte kleurrijk en ons werk interessant!’
Maar succes komt nooit alleen. Dit concept valt 
of staat volgens Griffioen dan ook met de samen-
werking met partners. Griffioen zelf zorgt voor het 
ontwerp en levert de planten aan. De uitvoering, 
dus de grondbewerking, het planten, maaien en 
mesten, wordt door partnerbedrijven gedaan. De 
afgelopen vijftien jaar heeft Griffioen Wassenaar 
in samenwerking met partners meer dan 2500 
projecten aangelegd volgens het GreentoColour®-
concept. Met als missie: het terugbrengen van 
vaste planten in de openbare ruimte. 

Zeventien thema’s
In 2016 nam Griffioen een nieuwe vestiging in 
Boskoop in gebruik. Terwijl Wassenaar gespeci-
aliseerd is in GreentoColour, worden vanuit de 
vestiging in Boskoop onder de naam Hello Garden 
vaste planten en kruiden geleverd aan tuincentra 
in heel Noordwest-Europa. Dit concept houdt in: 
een zo breed mogelijke keuze met de beste visueel 
aantrekkelijke planten. Per thematafel (gesorteerd 

In februari bestond de vasteplantenleverancier 

Griffioen alweer 95 jaar. Door de twee unieke 

concepten GreentoColour en Hello Garden kun 

je dit familiebedrijf met een gerust hart een 

trendsettend noemen. En ze hebben Griffioen 

zeker geen windeieren gelegd. In 2017 werd 

voor beide concepten een omzetplus  

gerealiseerd van 22 procent. 

Auteur: Sylvia de Witt
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ACHTERGROND7 min. leestijd

Bert Griffioen

op kleur en gebruik) wijzigt het sortiment gedu-
rende het seizoen. Het sortiment bestaat uit ruim 
700 planten. Het Hello Garden-concept biedt een 
hoog rendement per vierkante meter door een 
goede marge, een hoge omloopsnelheid vanwege 
potmaat P11 en een langer verkoopseizoen dankzij 
het grote sortiment.

De vaste planten zijn er in alle kleuren en zijn ook 
nét een maatje groter dan andere vaste planten. Ze 
bedekken de grond goed, waardoor onkruid veel 
minder kans krijgt en zijn goed voor de biodiver-
siteit. Het basisassortiment zit in blauwe potten, 
bijzondere soorten in zilverkleurige en de onbe-
spoten kruiden zitten in groene potten en staan 
in tuincentra op thema gegroepeerd op tafels. Er 
zijn in totaal zeventien thema’s, maar ieder tuin-
centrum neemt de thema’s die daar het beste aan-
slaan. Zo zijn er kleurenthema’s: blauw en paars, 
roze en rood, wit, en geel en oranje, en thema’s als 
grassen, bijen en vlinders, kruipers, schaduwzoe-
kers, zomerbloeiers, zilte lucht en krachtpatsers.
Voor dit jaar kan Hello Garden rekenen op een 
stijging van de toegezegde schapruimte bij tuin-
centra.

kleine tuintjes met veel schaduw
Tuincentrum Osdorp verkoopt al zo’n twintig jaar 
planten van Griffioen en ook het Hello Garden-
concept werd hier met open armen ontvangen. 
‘Op dertien tafels staan de hoofdthema’s, zoals 
kruipers, schaduwplanten, bijzondere soorten, 
zomerbloeiers en kruiden’, vertelt Margo Stove, 
verantwoordelijk voor de vasteplantenafdeling 
van Tuincentrum Osdorp. ‘Hier in Amsterdam heb 
je kleine tuintjes met veel schaduw; de tafel met 
schaduwplanten loopt dus een hard. Maar ook 
kruiden gaan hier hard; die zijn niet aan te slepen. 
En dat terwijl we ook een hele kruidenafdeling 
hebben. De tafel bijen en vlinders loopt ook goed. 
Aan het eind van deze zomer wordt die vervangen 
door twee tafels met het thema wintergroen; die 
blijven dan de hele winter doorlopen.’ 

Borders voor het pand aangeplant
In 2014 trok Tuincentrum Osdorp het vasteplan-
tenconcept van Griffioen door naar buiten toe en 
werden in de borders vaste planten aangeplant 
volgens het GreentoColour-concept. 
Stove: ‘De gemeente Amsterdam had al alle roton-
des en perken volgens dit concept ingeplant. 
Hierop kwamen veel reacties van klanten: Ik heb 
op die rotonde die blauwe planten zien bloeien; 
hebben jullie die ook? Dan moest ik zeggen dat 
we die inderdaad hadden en met hen meelopen 
naar een tafel. En als ze een ander plantje hadden 
gezien, moest je weer meelopen naar een andere 
tafel.’
Eerder waren de borders voor het pand volgens 
Margo Stove nogal een troosteloos geheel, waarop 
ze met haar werkgever in conclaaf ging om te 
kijken of die niet ook leuk volgeplant konden 
worden. 
‘Op deze manier is GreentoColour helemaal door-
getrokken naar binnen toe. Ik heb ook borden aan 
het hek op het parkeerterrein gehangen met de 
tekening van de border en alles wat erin zit. En in 
de winkel heb ik geplastificeerde foto’s van boven 
de tafels opgehangen, zodat klanten ze herkennen. 
Ook dit is een succesverhaal. Griffioen wordt nu 
door steeds meer tuincentra gevraagd om dit ook 
bij hen te doen.’

Vaste planten tegen tunnelbak
GreentoColour is al jaren een beproefd concept bij 
gemeenten en andere groeneigenaren en -beheer-
ders. De snelle dichtgroei van vaste planten zorgt 
voor aanzienlijk minder onkruidgroei en er kan 
flink worden bespaard op onderhoudskosten. Door 
de uitgekiende beplantingsplannen is water geven 
onnodig en zijn er volop mogelijkheden voor 

situaties met strooizout, hitte en andere lastige 
omstandigheden. Daarbij is het kostenplaatje van 
het beheer altijd bepalend.
Zo’n tien jaar geleden kwam Eli Zeitsen, gebiedsbe-
heerder Groen van de gemeente Beverwijk, via een 
bollenleverancier in contact met Griffioen. ‘Hij ver-
telde er heel enthousiast over. Er was net een grote 
tunnelbak dicht bij een aantal woningen aange-
legd. Daarop was veel commentaar gekomen van 
bewoners. Om ze toch iets terug te geven, wilde ik 
vaste planten van Griffoen in een strook planten, 
tegen de tunnelbak aan. Dit werd goed ontvangen.’
Op een gegeven moment moest het onderhoud 
echter worden aanbesteed. Dat ging toen nog op 
basis van de laagste prijs. ‘Er was iemand die het zo 
goedkoop aanbood, dat ik dacht: dat bestaat niet. 
We zijn toch met hen in zee gegaan. Uiteindelijk 
raakten we in conflict met de aannemer, omdat het 
onderhoud niet goed werd uitgevoerd. Het was 
een overeenkomst voor twee jaar met de mogelijk-
heid die nog twee jaar te verlengen. Dat hebben 
we niet gedaan.’

Bezorgde telefoontjes van bewoners
Griffioen werd opnieuw benaderd en verzorgt het 
onderhoud weer.
Zeitsen: ‘We zijn nog steeds bezig met een inhaal-
slag. Er komt nieuwe aanplant en bij alle nieuwe 
projecten speelt Griffioen een rol bij de vaste 
planten.’

‘Ook dit is een succes-

verhaal. Griffioen wordt nu 

door steeds meer tuincentra 

gevraagd om dit ook bij  

hen te doen’

‘Zij zijn de experts; we laten 

het allemaal aan hen over’
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Griffioens GreentoColour is zichtbaar aan door-
gaande wegen en in winkelcentra. Nu Griffioen 
het onderhoud weer doet, hoeft Zeitsen er zelf 
niet meer naar om te kijken. ‘Mocht het ergens 
iets minder goed gaan, dan is het een kwestie 
van één telefoontje en de boel wordt weer geac-
tiveerd. De bewoners vinden de bloemenpracht 
mooi; dat horen we vaak. Maar als in februari en 
maart alles kort bij de grond wordt afgemaaid, 
komen er ongetwijfeld weer bezorgde telefoontjes 
van bewoners die denken dat alles kapot wordt 
gemaakt. Dit hoort echter bij het onderhoud. Door 
te maaien, stimuleer je planten juist om extra te 
groeien en zo vroeg mogelijk te bloeien. Ik vind 
het een heel mooi concept.’

Zo lang mogelijk bloeiende planten
De vasteplantenvakken worden ontworpen door 
Griffioen. ‘In principe heb je dan bijna het hele jaar 
door óf bloeiende planten, of een uitgebloeide 
plant met een bepaalde vorm, wat ook heel mooi 
is. De soorten worden groepsgewijs aangeplant, op 
kleur of op uiterlijk en bloeitijd. Het is het mooist 
als het elkaar afwisselt, zodat je zo lang mogelijk 
bloeiende planten hebt. Griffioen kijkt naar de 
ligging van het vak. Als het tussen twee flatgebou-
wen windgevoelig is, weten zij exact welke vaste 
planten daar kunnen worden geplant. Zij zijn de 
experts; we laten het allemaal aan hen over. Het 
concept is inclusief grondverbetering, aanplant en 
onderhoud. De plantenvakken zijn in een mum van 
tijd dichtgegroeid, zodat er veel minder onkruid 
opkomt en er minder onderhoud nodig is.’

Herkenningspunten in de winkel
Bij Tuincentrum Leurs staan al zo’n twaalf jaar vaste 
planten van Griffioen. Er staan nu twaalf tafels van 
3 bij 1,60 meter volgens het Hello Garden-concept. 
Mede-ondernemer Bart Renkens: ‘Van het ene 
thema hebben we wat meer dan van het andere, 
gewoon omdat er meer vraag naar is. Dat zijn de 
thema’s bijen en vlinders en witbloeiend. Alles is 
duidelijk aangegeven op de tafels. De mensen kun-

nen zien dat ze bij een tafel met schaduwplanten 
staan of bij een van de twee tafels vlinderlokkend. 
Veel mensen zoeken momenteel iets voor vlinders, 
want dat is op het nieuws geweest. Er is ook veel 
vraag naar schaduwplanten en naar het kleuren-
thema. Griffioen is één van de eerste plantenbe-
drijven die met zo’n kleurenthema begonnen. 
Dat is een groot succes geworden.’
Dit jaar is er ook beplanting van Griffoen aange-
legd buiten in de perken; dat zijn stroken die vari-
eren van 1,5 bij 20 meter tot 0,80 bij 2 meter. Het 
zijn planten in blauw-grijs-witte tinten. ‘Wij had-
den aangegeven welke tinten we wilden, waarop 
Griffioen met een beplantingsadvies kwam. De 
hovenier met wie zij samenwerken, heeft dit uit-
gevoerd. Wanneer straks alles mooi in bloei staat, 
wordt dat getoond door middel van foto’s op de 
tafels.’ 

Renkens: ‘Dan is alles wat daar te zien is ook bij 
ons in de winkel te vinden. Hierbij kun je dat Hello 
Garden-verhaal goed gebruiken. Het zijn herken-
ningspunten in de winkel.’ 

meedenken
Renkens is enorm te spreken over de concepten 
van Griffioen. ‘De vertegenwoordigers van Griffioen 
komen hier meerdere keren per jaar met tips en 
aanwijzingen. Zo suggereren ze om ergens een 
omschakeling te maken, of ze raden aan om een 
bepaalde plant te vervangen door een andere 
soort die weer leverbaar is en waar veel vraag naar 
komt. Ze blijven meedenken. Zij zien wat er nu 
groeit en wat visueel mooi is. Wij werken echt heel 
graag samen met deze kweker.’

Bert Griffioen is inmiddels de zestig gepasseerd en 
nog steeds volop ‘in bedrijf’. Enkele jaren geleden 
is hij echter ingegaan op een aantrekkelijk aanbod 
om een deel van de aandelen alvast over te dragen 
aan Boot & Dart Boomkwekerijen in Boskoop. Het 
bedrijf zal ook straks geheel zelfstandig blijven 
opereren in de twee verschillende markten.

ACHTERGROND

De kantoortuin van Griffioen in Wassenaar.

 Tuincentrum Osdorp in Amsterdam.

Voorbeeldtuin

Tuincentrum Leurs.
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Maak nu voordelig kennis met de gecontroleerd  
vrijkomende meststoffen van LandscaperPro!

Standaard 
Groeiseizoen

basisvoeding voor 

het hele seizoen

Premium  
Schaduw

voeding voor hele seizoen  

bij schaduwrijke gazons

Premium Inzaai 
& Aanleg

juiste toepassing voor hele 

seizoen bij nieuwe inzaai

Part of

Speciaal ontwikkeld voor professioneel gazononderhoud
• Duurzame kwaliteitsvoeding met minder uitspoeling
• Bevat ureum dus vriendelijk voor het bodemleven
• Voor een dichte, vitale grasmat

Meer weten? Kijk nu op landscaperpro.nl/kennismakingspakket en ervaar zelf onze producten tegen een 
aantrekkelijk kennismakingstarief.
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Fermenteren is het broertje van composteren, 
maar is wel anders. Bij composteren wordt bio-
logisch materiaal afgebroken door stoffen en 
diertjes die van nature in en om het materiaal 
aanwezig zijn. Er zijn geen toevoegingen nodig 
en zuurstof speelt hierbij een belangrijke rol. Dit 
wordt het aerobe proces genoemd. Zo ontstaat 
een natuurlijke verbranding. Het fermentatieproces 
is daarentegen een anaeroob proces. Dit verloopt 
grotendeels zonder zuurstof en er worden stoffen 
toegevoegd: zeeschelpenkalk en kleimineralen. 
Dit is een mengsel van zogenaamde EM, effectieve 
micro-organismen. EM Agriton uit Noordwolde is 
leverancier van stoffen die aan groenresten wor-
den toegevoegd om het fermentatieproces goed 
te laten verlopen. Zo nodig zijn ze ook betrokken 
bij metingen en advies. Van origine richt het bedrijf 
zich op de landbouw, maar de bokashitechniek 
is inmiddels ook bekend geworden voor andere 
toepassingen. Adviseur Simone Vos vergelijkt het 
fermenteren met inkuilen, zoals ook bij veevoer 
gebeurt. ‘Anders dan bij composteren is het een 
koud en gesloten proces. Het voordeel hiervan is 
dat er veel voedingsstoffen in het eindproduct ach-
terblijven, dat er amper CO2 en koolstof vrijkomen 
en dat de energie behouden blijft.’ 

Onderzoek
Dat het proces relatief weinig CO2 uitstoot, blijkt 
uit een onderzoek door Feed Innovation Services 
(FIS). Dit onderzoeksbureau was betrokken bij het 
fermenteren op het terrein van Van den Hengel 
in Achterveld, een veehouderij die tevens een 
composteringstak heeft. Op dit bedrijf werd ruim 
26.000 kilo bermmaaisel, afkomstig uit Wijk bij 

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

Fermentatiemateriaal en -proces
Feedtuber is bij het proces betrokken als leveran-
cier van het ‘inpaksysteem’. Volgens het bedrijf 
blijkt uit proeven bij gemeenten dat bij fermente-
ren veel minder materiaal verloren gaat. Jan-Dirk 
van der Tol van Feedtuber vertelt: ‘Bij composteren 
ben je al snel 40 procent van je product kwijt 
aan warmte. De hoeveelheid materiaal wordt 
bovendien minder. Bij bokashi wordt dit proces 
afgeremd.’ Feedtuber is importeur van folieslurven 
en de machines die hierbij gebruikt worden. Van 
der Tol vertelt hoe het proces verloopt. ‘Materialen 
worden onder hoge druk in een folieslurf met een 
diameter van 2,7 tot 3,6 meter gedrukt. Door de 
hoge druk wordt alle zuurstof uit de slurf geperst. 
Omdat de slurf rondom dicht is, kan er geen zuur-
stof in terugkeren.’ 

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

Bermmaaisel en bladafval 
hergebruiken
Fermenteren als alternatief voor composteren 

Fermenteren is in opkomst bij particulieren, 

maar ook bij gemeenten. Bij de toepassing op 

groene reststromen, zoals bermmaaisel en blad-

afval, wordt de techniek aangeduid als bokashi.

ADVERTORIAL
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Boomwortelgeleiding

GreenMax  |  Tel:  0031 413 29 44 47  |  www.greenmax.eu

¡ Bewezen werking sinds 1976
¡  Voorkomt verlies van stabiliteit van de boom
¡  De meest hoogwaardige panelen op de markt
¡  Wortelankers voorkomen opdrukken van panelen
¡ Panelen zijn in elke vorm te buigen (hoek) 
¡  Hoogtes: 30, 45, 60, 90, 105 en 120 cm hoog

Voorkom wortelopdrukHoek

Wortelankers

Koppeling

Nieuw!
TRG 90, TRG 105

& TRG 120

info@kybys.nl - www.kybys.nl

> Vestiging Boxtel
Bosscheweg 107-8
Postbus 371 - 5280 AJ Boxtel
+31 (0)411 678 055

> Vestiging Heemstede
Herenweg 115
2105 MG Heemstede
+31 (0)411 678 055

KYBYS geeft kleur aan 
uw groen …
Het openbaar groen welteverstaan. En we combineren dit 
naar hartelust met rood, grijs, blauw.

Omdat het niet alleen om groen gaat, maar omdat onze 
omgeving een rijkgeschakeerd palet van kleuren is; de 
buitenruimte herbergt immers meerdere functies. De 
ingenieurs en adviseurs van KYBYS weten infrastructuur, 
natuur en water samen te voegen tot een haalbaar 
ontwerp. Afgestemd op de wensen van de gebruiker. 
En met respect voor de toekomst.
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Als je denkt aan werken in de groene sector, denk je vaak al snel aan mannen 
met grote handen die lichamelijk bezig zijn. Ik weet het: de werkelijkheid is 
vaak anders, maar dat is het beeld dat de buitenwereld van de sector heeft. 
Completeer dat beeld en de cultuur die daarbij hoort met veel grote machines 
en een flinke snuif diesel, en je hebt een groot deel van het groene imago van 
deze sector te pakken. Natuurlijk klopt dat beeld in werkelijkheid allang niet 
meer. Overal zijn er initiatieven om anders aangedreven machines in te zetten: 
hybride, brandstofcellen, milieuvriendelijke diesels. Maar ja, een beeld dat zich 
in een hoofd heeft vastgezet, is hardnekkig en verdwijnt niet zomaar. Cultuur 
is sowieso niet iets wat sterk geassocieerd wordt met deze sector. Dat is jam-
mer, want slimme ondernemers zetten de cultuur van een organisatie op num-
mer één; dat kunt u lezen in het ceo-interview met Roel Jansen van Biggelaar 
Groen in deze uitgave van Stad + Groen. 

Hij begrijpt haarfijn dat hij misschien wel de baas is van het spul, maar dat hij 
verder dienend moet zijn voor zijn organisatie. Misschien met uitzondering 
van president Trump, weet iedere echte leider dat hij zonder mensen geen 
cent waard is. Een andere slimme ondernemer meldt in deze uitgave dat zij 
een deel van haar bedrijf gaat verkopen aan diezelfde medewerkers. Hartstikke 

clever, natuurlijk. Op dit moment is binden en boeien van goed personeel 
een van de grootste uitdagingen van de sector en ondernemers die daarvoor 
een goede oplossing organiseren, kunnen groeien met hun bedrijf. Waarbij 
groeien natuurlijk niet hetzelfde hoeft te betekenen als meer-meer-meer omzet. 
Diezelfde slimme ondernemers weten dat groeien ook een cultureel dingetje 
kan zijn. Een organisatie waar de mensen op de juiste plaats zitten en het 
onderlinge gevoel goed is, is meer waard dan een eenmalige financiële klap-
per. Zoiets is leuk voor de baas, maar uiteindelijk brengt dat een organisatie 
niet naar een hoger plan. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

Een echte leider voelt haarfijn aan dat 

hij misschien wel de baas is van het 

spul, maar dat hij dienend moet zijn 

voor de organisatie

Cultuur

Op dit moment is binden en boeien van 

goed personeel een van de grootste 

uitdagingen van de sector
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connecting green and infrastructure

AHA de Man
uw golfbaan op zijn best

TRIPLE A LIGHTING
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Niets werkt zo       
    
puur groen!

Ervaar een ware natuurbeleving!
Genieten van een inspirerende natuurbeleving met een 

ruimtelijke beachsfeer, midden in het duinlandschap! 

Snoek Puur Groen heeft dit unieke plekje onder de 

vuurtoren van Ameland aangelegd. Diverse sferen van het 

Amelander landschap zijn te proeven op het duinpark. 

Het park is aangelegd met natuurlijke materialen en veel 

variatie van inheemse plantensoorten waar mens en dier zich 

welkom voelen. Pure winst is de circulaire aanleg: zo weinig 

mogelijk afval en mét zoveel mogelijk hergebruik. mede  

hierdoor heeft het park een Green Key keurmerk gekregen. 

snoekpuurgroen.nl

inspirerend als 
    


