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Boomrooierij Weijtmans beschikt over 11 eigen 

vrachtwagens en kan u altijd direct helpen. 

Twee Euro-VI auto’s zijn onze nieuwste aanwinst.

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken vast kunnen 

pakken en afzagen, voor veilig en gecontroleerd 

rooien van bomen. Onze derde telescoopkraan is 

inmiddels ook volgens Euro-VI norm geleverd.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

iepen verwijderaar. Erbo erkend, VCA**, NEN, 

ISO 9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Boomrooierij Weijtmans beschikt over goed opgeleide treeworkers en uniek 

materieel, zodat ieder karwei een honderd procent tevreden klant oplevert.

Onze unieke telescoopkranen met werkhoogte van maar liefst 42 meter







Berkhout Schipluiden investeert in groen & duurzaam met Shell GTL Fuel! In juli 
2014 is het bedrijf overgestapt op de innovatieve brandstof Shell GTL Fuel voor 
onderhoudsprojecten voor het Hoogheemraadschap van Delfl and. Shell GTL Fuel, 
een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas, verbrandt schoner, is vrijwel geheel 
biologisch afbreekbaar en kan een bijdrage leveren aan een beter milieu. Berkhout 
Schipluiden richt zich op bagger-, maai- en snoeiwerkzaamheden en wil tijdens 
haar werkzaamheden zoveel mogelijk een positieve impact hebben op een betere 
water- en luchtkwaliteit. Met Shell GTL Fuel helpt Berkhout Schipluiden het 
Hoogheemraadschap van Delfl and om een duurzaam waterbeheer te realiseren.

SHELL FELICITEERT AANNEMINGSBEDRIJF 
BERKHOUT SCHIPLUIDEN MET DE OVERSTAP NAAR 
DE INNOVATIEVE BRANDSTOF SHELL GTL FUEL

DUURZAAM WATERBEHEER 
MET SHELL GTL FUEL

www.shell.nl/gtl 
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16 Je gaat naar de 
Tour om te winnen, 
niet voor de lol

De beste manier om jezelf als interviewer oud te voelen, is iemand interviewen 

wiens vader je ook al in dezelfde functie hebt geïnterviewd. Het overkwam mij 

met Roger Rooden, sinds vijf jaar ceo van Rooden Landcape Solutions in 

Meersen.
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Duurzaam beheer met oog 
voor de natuur

Begraven worden op een eeuwenoud 

landgoed, omgeven door prachtige natuur 

en paradijselijke stilte. Dat is sinds septem-

ber vorig jaar mogelijk op De Hoevens in 

Alphen, waar van de 190 hectare zo’n 20 

hectare is gereserveerd voor een natuurbe-

graafplaats. Een mooi stuk Brabants land-

schap, dat met de juiste apparatuur perfect 

duurzaam kan worden beheerd.

'Onderscheidend vermogen erg 
belangrijk'

Conform de richtlijnen van Stichting Groenkeur 

ondergaan alle deelnemers eenmaal per jaar een aan-

gekondigde audit. Op verzoek van de deelnemende 

bedrijven komt er echter ook een aanvullende onaan-

gekondigde audit, waarbij voornamelijk lopende pro-

jecten worden gecontroleerd.

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

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

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

Abonnementen
Controlled circulation: Dit betekent dat alle profes-
sionals in de groene sector recht hebben op een 
gratis abonnement. Niet werkzaam in de groene 
sector 91,- per jaar. De abonnementsperiode loopt 
van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar 
en uw abonnement zal jaarlijks automatisch worden 
verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging 
uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe 
abonnementsperiode in ons bezit is.

ISSN: 2352-4634

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

60 28 
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Roundup bezorgt betrokkenen een punthoofd

Staatssecretaris Mansveld heeft begin juni een conceptbesluit naar de Tweede 

Kamer gezonden om het beleid inzake gewasbeschermingsmiddelen buiten de 

landbouw te wijzigen. Die wijziging zou onder meer inhouden dat het gebruik 

van chemische middelen wordt verboden. Mansveld denkt het slim te spelen, 

maar het verbod is zeker nog geen gelopen race.

64
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VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Tot tien acculadingen in de achterbak 
van je bus

Werkers in het groen maken steeds meer gebruik van 

accugereedschappen. De voordelen van deze appa-

raten zijn legio: geen dure brandstof en overlast van 

uitlaatgassen of geluid.
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Silva Cell-systeem op 
NS-plein Tilburg
Greenmax heeft onlangs naast meerdere 
bomen op het NS-plein te Tilburg de Silva Cell 
Groeiplaatsconstructie laten plaatsen. In maart 
werkte Greenmax mee aan een demonstratie van 
de groeiplaatsinrichting in Tilburg. Naar aanleiding 
hiervan gaf de gemeente Tilburg Greenmax de 
opdracht het Silva Cell-systeem bij het NS-plein te 
installeren. De Silva Cell-systemen zorgen ervoor 
dat de bomen meer ruimte krijgen om te groeien 
in de stedelijke omgeving doordat de wortels meer 
ruimte krijgen. De nieuwe bomen worden binnen-
kort geplant.

Stadslandbouw zorgt 
niet voor betere buren
Stadslandbouwen... het klinkt als een gezellige 
bezigheid met alleen maar voordelen, maar dat 
blijkt niet het geval te zijn. Volgens promovenda 
Esther Veen, die haar proefschrift onlangs
verdedigde aan Wageningen University, levert 
stadslandbouw niet altijd de verwachte voordelen 
op. Veen onderzocht zeven tuinen en kwam tot de 
conclusie dat stadslandbouw niet altijd zorgt voor 
een leukere buurt. Buurtmoestuinen zouden het 
sociale contact wel bevorderen, maar tegelijkertijd 
komen in de tuinen dezelfde problemen voor als in 
het echte leven. De tuinen zorgen niet altijd voor 
betere relaties. ‘Daarom is het voor gemeenten, 
initiatiefnemers van stadslandbouwprojecten en 
andere betrokkenen van belang om de vaak hoog-
gespannen verwachtingen bij te stellen’, stelt Veen. 
Het volledige nieuwsbericht is te lezen op de site 
van Wageningen UR.

Duurzaam groen 
Keizer Karelplein 
Nijmegen 
De aanleg van nieuw groen in het parkje midden 
op het Keizer Karelplein te Nijmegen is gereed. De 
Enk Groen & Golf was de afgelopen weken druk in 
de weer om het parkje te voorzien van duurzame 
beplanting. Het Keizer Karelplein is een van de 
belangrijkste en bekendste, maar ook een van de 
drukste verkeersknooppunten van de stad. Het 
plein is een traditionele rotonde, wat wil zeggen 
dat het verkeer óp de rotonde voorrang moet ver-
lenen aan het verkeer dat het plein oprijdt. Midden 
in die drukte ligt een verborgen stukje groen, dat 
zeker de moeite waard is om te bezoeken. Tijdens 
de Nijmeegse Vierdaagse zal iedereen al volop 
van het nieuwe groen kunnen genieten. Wel even 
opletten met oversteken, want op die dagen zijn 
het niet de auto's, maar de fanatieke wandelaars 
die de straten rondom de rotonde bevolken.

Wetswijziging 
gewasbescherming
Staatssecretaris Mansveld van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede 
Kamer geïnformeerd over de wijzigingen in de 
wetgeving gewasbescherming en biociden. De 
wetswijziging voorziet in een verbod op alle 
middelen op verhardingen per januari 2016 of 
kort daarna, met een uitzondering voor laagri-
sicomiddelen. Daarnaast komen er uitzonderin-
gen voor plaatsen waar niet-chemisch beheer 
niet mogelijk is. Het is nog niet duidelijk hoe 
deze uitzonderingen er in de praktijk uit zullen 
zien. Een Kamermeerderheid liet eind decem-
ber weten het niet gewenst te vinden dat mid-
delen tijdelijk moeten verdwijnen, omdat pas 
rond 2020 een Europese lijst met laagrisicomid-
delen wordt verwacht. Tijdens het Kamerdebat 
op 28 mei jl. meldde staatssecretaris Mansveld 
daarom dat zij de Kamer voor de zomer zal 
informeren over een nationale lijst van laagri-
sicomiddelen. In de Europese wetgeving staat 
omschreven welke stoffen laagrisicomiddelen 
niet mogen bevatten. Hoewel er nu helderheid 
is over de wetswijziging, is het nog lang niet 
zeker of de wet ook in deze vorm door kan 
gaan. Er zal immers nog een Kamerdebat over 
worden gehouden. Op 28 mei jl. werd duidelijk 
dat een grote Kamermeerderheid niet zit te 
wachten op wetgeving die vervolgens door de 
rechter ongeldig wordt verklaard.



NIEUWS

Farwick krijgt PSO-
certificaat
Op 20 mei werd in Almelo het PSO-certificaat 
trede 2 uitgereikt aan Farwick Groenspecialisten 
door Bianca Hofmeijer en Joep Dikmans van 
Extend. Het keurmerk Prestatieladder Socialer 
Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Farwick 
Groenspecialisten mensen met een kwetsbare 
arbeidsmarktpositie niet alleen ondersteunt wat 
betreft hun werk, maar hen tevens een plek biedt 
in de gehele bedrijfsvoering. Ook werd de samen-
werking tussen Soweco en Farwick in de gemeente 
Hellendoorn officieel bekrachtigd door het onder-
tekenen van de detacheringsovereenkomst door 
drs. Reinier van Broekhoven, algemeen directeur 
van Soweco NV. Farwick Groenspecialisten is 
met zijn 117-jarig bestaan een gevestigde naam, 
en tevens het eerste groenbedrijf in Nederland 
dat het predicaat 'Bij Koninklijke Beschikking 
Hofleverancier' kreeg toegekend. Ook bezit Farwick 
de certificeringen VCA, ISO en GroenKeur (dak- en 
gevelgroen en groenvoorziening). Vanuit de hoofd-
vestiging in Enschede is Farwick werkzaam op het 
gebied van advies, onderhoud en het realiseren 
van allerhande groenprojecten voor bedrijven, 
overheden en particulieren. Om in deze grillige 
en hevig concurrerende markt onderscheidend te 
zijn en te blijven, investeert het bedrijf continu in 
zijn diensten, opleidingen en de ontwikkeling van 
medewerkers. Voorbeelden van diensten en pro-
ducten die Farwick Groenspecialisten levert, zijn 
groenvoorziening, boomverzorging, particuliere 
tuinen, daktuinen en natuurzwembaden.

Cursussen verzameld 
op één website
Vanaf nu heeft de Noord-Hollandse burger één 
website ter beschikking voor alle natuurcursussen: 
www.degroeneacademie.nl. De Groene Academie 
is het centrale loket waar vraag en aanbod op het 
gebied van opleidingen in natuur en landschap 
samenkomen. Op woensdag 17 juni werd de 
website in het bijzijn van de Gedeputeerde van de 
provincie Noord-Holland gelanceerd. De Groene 
Academie biedt een brede keuze aan natuurcur-
sussen voor kennis en training op maat, bestemd 
voor natuurliefhebbers, actieve vrijwilligers en 
mensen die werkzaam zijn in de natuursector. Op 
de website staat een totaaloverzicht van bestaande 
cursussen van natuurorganisaties in de provincie 
Noord-Holland. Ook andere organisaties en zelf-
standige natuurdocenten bieden hun cursussen 
via dit podium aan. De Groene Academie is een 
initiatief van de samenwerkende terreinbeherende 
en natuurorganisaties in Noord-Holland. Zij heb-
ben de ambitie om de Noord-Hollandse burger te 
betrekken bij het groen in hun directe leefomge-
ving en bundelen hun krachten. Vanuit deze visie is 
het idee ontstaan om het gezamenlijke aanbod op 
één plek aan te bieden.

Modellen met en zonder “rol-greep”
Verhoogde ergonomie

Hoge staal kwaliteit, zeer slijtvast
Leverbaar in 3 handformaten

www.stiermandeleeuw.nl 
info@stiermandeleeuw.nl

0575 59 99 99

Top kwaliTeiT uiT Japan

Opening 
verticale moestuin 
RAI Amtrium
Begin juni is de verticale kas van het RAI 
Amtrium officieel in gebruik genomen. 
Bijzonder aan het Amtrium, dat is ontworpen 
door Benthem Crouwel Architecten, is de ver-
ticale kas voor urban farming. Copijn Tuin- en 
Landschapsarchitecten heeft urban farming 
vertaald naar de eerste verticale stadsmoes-
tuin van Nederland. Deze is gerealiseerd door 
Copijn Groenaanleg en Beheer in de gevelkas 
van het Amtrium. In de gevelkas kunnen 
gewassen worden geteeld voor de keuken 
van het RAI-restaurant en The Roast Room. 
Het Amtrium herbergt het nieuwe congres- en 
vergadercentrum van de RAI. De verticale kas 
bevindt zich op de bovenste vijf verdiepingen 
aan de zuidzijde van het Amtrium. Er zijn 
negentig moestuinbakken met een totale 
oppervlakte van 30 m2. De klimplanten vor-
men een vitrage tegen het hete zonlicht en 
worden geleid door 272 klimdraden van circa 
vier meter lang. Het irrigatiesysteem wordt vol-
ledig automatisch gestuurd met circa vierhon-
derd meter leidingwerk voor de beregening. 
De kas dient ook als luchtcirculatie. De groene 
long zorgt voor frisse lucht en energie tot in de 
haarvaten van het gebouw. De verticale moes-
tuin heeft een eigen tuinvrouw, die het jaar 
rond met een teeltkalender de teelt regelt en 
deze afstemt met de koks. Hollandse gewassen 
worden geteeld op de koelere onderverdie-
pingen, mediterrane gewassen als paprika en 
tomaat op de bovenste verdiepingen.



DESKUNDIGE TEAMSPELERS. Greenengineers is een landelijk opererend adviesbureau 
met expertise in aanleg, beheer en onderhoud van de groene buitenruimte. Wij ondersteunen overheid, ver enigingen, 
project ontwikkelaars en aannemers bij planvorming, bestek voor bereiding, aanbesteding en directie en toezicht van 
cultuurtechnische werken. Van sportcomplexen tot groenonderhoud, van speelplaatsen tot begraafplaatsen.

Kauwenhoven 76a 
6741 PW  Lunteren

Postbus 765
6710 BT  Ede

T  (0318) 654 124
E  info@greenengineers.nl
I  www.greenengineers.nl

cultuurtechnische werken. Van sportcomplexen tot groenonderhoud, van speelplaatsen tot begraafplaatsen.

www.greenmax.eu

GreenMax Wortelgeleiding
Voorkom hobbels op de weg! De geleidings-
wand van GreenMax is uniek in de markt 
omdat deze is voorzien van verticale 
geleidingsribben met een hoek van 90°. De 
wortelgeleidingspanelen hebben zich al sinds 
1976 in de praktijk bewezen en hebben een 
gegarandeerd wortelgeleidend effect. Meer 
project- en opgravingsfoto’s vindt  u op: 
www.greenmax.eu 

GreenMax | Tel +31(0)413-294447 | info@greenmax.eu connecting green and infrastructure

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

  Maai-laadwagens   Veegmachines   Verticuteermachines

HIGH-TECH MACHINES VOOR GROENONDERHOUD

Uddel     +31 (0)577 40 80 80    www.schouten.ws
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Amfors versterkt regi-
onale samenwerking
Amfors besteedt zijn technische dienst uit aan de 
Bakker Bedrijfswagen Groep en Kraakman Perfors. 
Kraakman Perfors onderhoudt met en bij Amfors 
een steunpunt waar alle machines onderhouden 
worden. De Bakker Bedrijfswagen Groep beheert 
voortaan het wagenpark van Amfors. Vier mede-
werkers van de technische dienst gaan vanaf nu 
aan het werk bij Kraakman Perfors. Kraakman 
Perfors uit Soesterberg onderhoudt voortaan 
de machines die door Eemfors gebruikt wor-
den, bijvoorbeeld de in Amersfoort welbekende 

veegmachines en grasmaaiers. Ook al het kleine 
materiaal, zoals ladders, bladblazers en elektrisch 
gereedschap, wordt door Kraakman Perfors 
beheerd en gerepareerd. De Bakker Bedrijfswagen 
Groep is voortaan verantwoordelijk voor het 
complete wagenpark van Amfors. Voor de Bakker 
Bedrijfswagen Groep en Kraakman Perfors is dit 
een mooie en grote opdracht. De uitbesteding 
levert ook Amfors veel op. Ten eerste bespaart 
Amfors kosten door de technische dienst uit te 
besteden. Daarnaast neemt Kraakman Perfors vier 
medewerkers van Amfors over. Dit past perfect 
in het streven van Amfors om zo veel mogelijk 
medewerkers die onder de wsw (wet sociale 

werkvoorziening) vallen, te laten instromen bij 
reguliere bedrijven in de regio. Natuurlijk doen 
ze dit met en onder begeleiding van Amfors. Op 
donderdag 4 juni jl. werd de samenwerkingsover-
eenkomst ondertekend door Amfors-directeur 
Ronald de Koning, samen met algemeen directeur 
Ernst Knaapen van Kraakman Perfors en alge-
meen directeur Guus van Neijenhof van de Bakker 
Befrijfswagen Groep.

NIEUWS

Gianni Ferrari op 
Helix Park Schotland
De redactie ontving deze foto's van de Gianni 
Ferrari T4 Cruiser op Helix Park in Schotland. 
De machine werd onlangs verkocht aan de 
Falkirk Community Trust en wordt daar nu 
ingezet voor het onderhoud van het groen. 
Volgens Lucy Gillie, samen met haar team 
verantwoordelijk voor het onderhoud, heeft 
men voor deze machine gekozen vanwege zijn 
veelzijdigheid, wat weer van pas komt bij de 
grote diversiteit aan grassen in het gebied. Het 
Helix Park maakt deel uit van het Helix-gebied, 
een 'ecogebied' van 350 hectare, dat zestien 
gemeenschappen met elkaar verbindt. 

Corten-brug voor 
BUGA in Havelberg
In de Duitse Hanzestad Havelberg is ter gele-
genheid van de Bundes Gartenschau 2015 
een veertig meter lange Crossline-brug van 
Streetlife geplaatst. BUGA 2015 is verspreid 
over vijf steden, alle gelegen aan de rivier de 
Havel. Het stroomgebied van de Havel en de 
Elbe is door de eeuwen heen gevormd tot een 
landschap met stromen en meertjes, heuvels 
en dalen. De meer dan duizend jaar oude 
Hanze- en domstad Havelberg is ontstaan op 
een eilandje in de Havel, wat typerend is voor 
het landschap in de regio. De indrukwekkende 
St. Marien Dom met kloostertuin en de BUGA-
showtuinen zijn van elkaar gescheiden door 
het Flethedal. Door de aangelegde brug is een 
rondgang langs de beide showlocaties moge-
lijk. De brug is tot stand gekomen door een 
intensieve samenwerking tussen Streetlife en de 
organisatie van BUGA 2015, waarin de plannen 
voor een tijdelijke verbinding een permanent 
karakter hebben gekregen.



Vanaf

€2500
per week

Flexibele en betaalbare 
onkruidbeheersing op huurbasis!

www.huurwave.nl
E-mail: info@huurwave.nl
Tel: +31 (0) 544 482 122 

Vraag om een demo!

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

www.vredo.nl

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

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

Vredo doorzaaimachines - (be)groot in groen

De beste in het veld

POWER-TRIM KANTENSNIJDERS

KIES VOOR
KWALITEIT

PROFESSIONELER KAN HET NIET

Stalen kogelgelagerde wielen met rubber banden
Stilstaand mes bij het starten van de motor

Horizontaal- en vertikaal verstelbaar mes
Verhooge beschermkap achter snijmes

4.0 PK Honda motor met ‘OIL ALERT’
Diepte instelhendel op de duwboom

Gesloten mes-as met kogellagers
Beschermkap op de poelies

Beveiligingssysteem



Introductie EGO-
machines
Stierman de Leeuw introduceert tuin- en park-
machines van het merk EGO op de Nederlandse 
markt. De machines werken op basis van een 56V 
lithium-ion-accu. De accu’s van de draadloze EGO-
machines zijn gemakkelijk op te laden en zouden 
langer meegaan. Het omhulsel is ontworpen in 
boogvorm, waardoor de machines minder last 
ondervinden van warmte. Het assortiment bestaat 
uit zes producten: een gazonmaaier, bladblazer, 
grastrimmer, bosmaaier, heggenschaar en ket-
tingzaag.

Nieuwe klepelmaaier 
van AS Motor
Stierman de Leeuw meldt de introductie van een 
nieuwe klepelmaaier van AS Motor. De AS 701 SM 
walk-behind klepelmaaier is een antwoord op de 
vraag vanuit de markt naar een compactere uitvoe-
ring van de succesvolle AS 901 SM. Net als zijn gro-
tere broer is de AS 701 SM geschikt voor het wer-
ken op ruw terrein en voor het maaien en mulchen 
van gras en houtachtige gewassen. Door de smalle-
re werkbreedte en het lagere gewicht is dit model 
met weinig inspanning te besturen. De maaier is 
voorzien van Y-vormige klepels, die in staat zijn om 
hoog gras, houtachtige gewassen en stuiken te 
mulchen. De vijfversnellingsbak, individuele wiel-
remmen en het sperdifferentieel staan garant voor 
goed en gecontroleerd werken op ruw terrein. De 
grote luchtbanden met tractorprofiel zorgen voor 
een goede grip bij tractie en remmen. De AS 701 
SM en zijn grotere broer, de AS 901, zijn daardoor 
beide geschikt voor werk op een talud. De AS 901 
heeft standaard dubbellucht gemonteerd; voor de 
AS 701 SM is dit optioneel verkrijgbaar.

Netwerk 'Groen 
Arnhem' van start
Bezoekerscentrum Sonsbeek, Kernteam 
Stadslandbouw, Natuurcentrum Arnhem en de 
gemeente Arnhem bouwen aan een nieuw groen 
netwerk: Groen Arnhem. Dit netwerk heeft als doel 
de groene kwaliteiten van de stad verder te ontslui-
ten en te versterken. Sanne Blok is onlangs gestart 
als coördinator van de stichting. Sanne Blok zal de 
komende tijd alle stakeholders benaderen om te 
ontdekken wat Groen Arnhem voor hen kan bete-
kenen. Blok: ‘Met Groen Arnhem gaan we groene 
initiatieven in en om de stad aanjagen en versprei-
den en de groene kwaliteiten van Arnhem zicht-
baarder maken, om zo de aantrekkelijkheid van de 
stad voor haar bewoners, ondernemende groepen 
en bezoekers te vergroten. We willen Arnhem als 
groenste stad waar het prettig wonen, werken en 
recreëren is verder op de kaart zetten. De campag-
ne Made in [Arnhem] ondersteunt Groen Arnhem 
om de groene kwaliteiten en initiatieven van 
Arnhem voor het voetlicht te brengen.’ Sanne Blok 
was eerder onder meer werkzaam als projectma-
nager bij De Gezonde Stad in Amsterdam, waar zij 
projecten op het gebied van klimaat, luchtkwaliteit 
en groen aanstuurde. 

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nlwww.smitsveldhoven.nl

Wietplanten in 
openbaar groen 
Berlijn
Opmerkelijk nieuws over het openbaar groen 
in Berlijn.In mei werd tussen het groen een 
groot aantal wietplanten aangetroffen. Dat 
meldt het Duitse weekblad Stern. De zeven-
honderd wietplanten, verspreid over een 
stuk grond van bijna tweehonderd vierkante 
meter, werden door een passant ontdekt. Een 
week ervoor werd elders in Berlijn eenzelfde 
aantal planten gevonden. De dader zal ove-
rigens niet snel gevonden worden; volgens 
de politie is het moeilijk te achterhalen wie er 
achter de aanplant zit.

NIEUWS



8  9  10 sept

GRATIS

ENTREE +
 PARKEREN

na (
vo

or)r
eg

ist
ra

tie
 vi

a 

www.g
ro

en
te

ch
nie

kh
olla

nd.n
l 

10 — 17 u

www.groentechniekholland.nl

Dé vakbeurs voor professionals in 
de groene openbare ruimte

Walibi-Biddinghuizen

•  ruim 450 merken op 125.000 m2 beursterrein
•  groot aanbod exposities én demonstraties 

van machines en gereedschappen
•  op unieke centrale locatie 
•  goed bereikbaar, gratis en dichtbij parkeren
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Complex
“De laatste jaren is het speelveld van het con-
tractmanagement, voor zowel opdrachtgevers 
als opdrachtnemers, enorm veranderd. Naast een 
vertrouwde term als het RAW-bestek, wordt het 
werkveld tegenwoordig gekenmerkt door begrip-
pen als EMVI, Design & Construct, UAV-gc en SROI. 
Er treedt een duidelijke verschuiving op van een 
resultaatgerichte werkbeschrijving naar een
risico- en kwaliteitsgestuurd eindresultaat.
Dit vraagt aanpassingsvermogen, zowel bij 
opdrachtgever als bij opdrachtnemer”, aldus cur-
susleider Caroline de Feijter.

Nieuwe cursus
Met de nieuwe cursus Contractmanagement 
Openbare Ruimte stapt HAS Kennistransfer samen 
met het werkveld in dit veranderde speelveld van 
het contractmanagement. De cursus kent vijf cur-
susdagen met een eigen hoofdthema. Daarnaast 
werkt de cursist aan zijn of haar individuele 
opdracht, begeleid door een persoonlijke
coach. De onderdelen die tijdens de cursus
behandeld worden hebben betrekking op de ont-
werpof voorbereidingsfase tot en met realisatie-
fase. De cursus wordt ontwikkeld in samenwerking 
met het werkveld en bestaat uit zowel opdrachtge-
vers (gemeentes) als opdrachtnemers (aannemers), 
te weten Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, 

Van Doorn, Neienhuijs Advies, gemeente ’s 
Hertogenbosch en Dusseldorp. Casussen uit de 
eigen praktijk, ingebracht door de cursisten, vor-
men het uitgangspunt van de cursus. De cursus 
biedt gelegenheid om kennis en ervaringen
uit te wisselen met collega’s. In de cursus zijn dus 
zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers verte-
genwoordigd. Deze combinatie zorgt voor waarde-
volle discussies en een verruiming van de blik.

De cursist
Diegenen die binnen overheden (waterschappen, 
gemeenten), SW-bedrijven, aannemers en advies-
bureaus met deze opgaves aan de slag gaan, zullen 
na de cursus onder meer in staat zijn om met meer 
vertrouwen besprekingen in te gaan, contracten 
op te stellen en uit te onderhandelen en de risico’s 
van een project beter in te schatten. De cursus 
Contractmanagement Openbare Ruimte voor 
opdrachtgevers- en nemers op HBO niveau
gaat op 15 oktober 2015 van start en is kortom een 
must voor een ieder die binnen zijn of haar orga-
nisatie betrokken is bij contractmanagement in de 
openbare ruimte.

HAS speelt in op behoefte
Werkveld met nieuwe cursus contractmanagement

Door de veranderingen in de markt, denk bijvoorbeeld aan een terugtrekkende overheid en het mondiger worden van de gebruiker, ontving

men bij HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen steeds vaker signalen van opdrachtgevers- en nemers dat er behoefte was aan een nieuwe cursus

contractmanagement.

KENNIS

Caroline de Feijter

Meer weten? 
www.haskennistransfer.nl/opleiding-cursus/
groen/cursus-contractmanagement
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De beste manier om jezelf als interviewer oud te voelen, is iemand interviewen wiens vader je ook al in dezelfde functie hebt geïnterviewd. Het 

overkwam mij met Roger Rooden, sinds vijf jaar ceo van Rooden Landcape Solutions in Meersen.

Auteur: Hein van Iersel

Je gaat naar de Tour om te 
winnen, niet voor de lol
Roger Rooden: ‘Als ondernemer moet je soms pijnlijke keuzes maken’
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INTERVIEW

Het moet ergens rond 2000 geweest zijn. Huub 
Rooden leidt mij rond in het toen nog nieuwe 
pand van Rooden. Als we halverwege de rond-
leiding iets passeren wat in mijn herinnering een 
bezemkast is, wijst senior naar een sprieterig, wat 
verlegen ogend manneke. ‘Dat is mijn zoon Roger. 
Hij loopt hier stage.’
Dat sprieterige en onzekere is inmiddels, vijftien 
jaar later, helemaal verdwenen. De bezemkast 
heeft hij ingeruild voor het directiekantoor van 
vader Huub. 
Roger wijst in het rond in die kamer, die verder nog 
precies zo oogt als vijftien jaar geleden en waar 
alles duidelijk tot op de millimeter op zijn plaats 
ligt. ‘Het interieur heb ik zo gelaten. Ik heb alleen 
alles zwart laten spuiten. Mede uit nostalgie wil ik 
aan hetzelfde bureau werken als mijn vader.’

Het aardige van een interview met zowel vader als 
zoon is dat je kunt vergelijken. En verschillen zijn er 
natuurlijk. Vader oogt wat rustiger, en  zoon Roger, 
die naar eigen zeggen bang was dat voor dit inter-
view niets kon verzinnen, praat twee uur achter 
elkaar door. Als interviewer hoef ik opvallend 
weinig brandhout op het gespreksvuur te gooien. 
Het gesprek, bijna een monoloog, gaat crescendo 
door. Leuk, gewoon een jonge energieke kerel die 
als ondernemer full swing met zijn passie bezig is 
en bij wie de adrenaline als het ware uit zijn poriën 
stroomt. Dat komt in kleine details tot uiting, bij-
voorbeeld als hij het heeft over de kopman van 
het Rabo-wielerteam, Robert Gesink, die in een 
interview gezegd zou hebben dat hij naar de Tour 
ging om veel plezier te hebben. Rooden twijfelt 
even of hij wil zeggen wat hij wil zeggen, maar dan 

komt het er toch ondiplomatiek uit: ‘Fuck you'. Als 
je zoiets zegt, dan ben je geen knip voor je neus 
waard. Je gaat naar de Tour om te winnen, niet 
voor de lol.’
De onderliggende boodschap die Rooden hiermee 
wil afgeven, is dat ondernemen in zekere zin ook 
topsport is. ‘Je bent er 24/7 mee bezig en dan gaat 
het niet om “leuk werken”.’ Als we tijdens het inter-
view een paar keer op dit onderwerp terugkomen, 
meldt Rooden steevast dat hij hierbij geen emotie 
voelt. Moeilijk te geloven, van iemand die zo veel 
jeugd en energie uitstraalt. Wat Rooden bedoelt, is 
dat je als ondernemer soms ook pijnlijke en ingrij-
pende keuzes moet maken. Een voorbeeld daarvan 
is het stoppen met de activiteiten op sec alleen het 
gebied van speeltoestellen in onderaanneming. 
Rooden: ‘Wij hadden hier veel tijd, geld en energie 
in gestoken en een aantal van onze mensen was 
er heel intensief mee bezig. Uiteindelijk moesten 
we concluderen dat het niet ons ding was en dat 
we op het gebied van veiligheid risico’s namen, die 
niet verantwoord waren. Daarom zijn we ermee 
gestopt. Die medewerkers vond dat niet leuk, maar 
uiteindelijk konden ze er wel de redelijkheid van 
inzien.’
Daarna ging het bedrijf van Rooden zich sterk 
richten op een aantal specialismen. Dit zijn aanleg, 
renovatie en het beheer van natuurgras, waarin 
het bedrijf marktleider is in Limburg, de aanleg van 
tennisbanen in heel Nederland en België, en open-
baar groen, met als belangrijk onderdeel groen en 
tuinen bij zorginstellingen en dergelijke. Installatie 
van speeltoestellen, tenzij als deelopdracht hoort 
daar niet meer bij. Rooden: ‘Je kunt niet overal 
goed in zijn.’

Vijf jaar 
Rooden is nu ongeveer vijf jaar algemeen directeur 
van Rooden Lanscape Solutions. Dat is door de 
crisis zeker niet echt een makkelijke tijd geweest? 
‘Valt mee. Wij hebben eigenlijk altijd goede cijfers 
gedraaid. Daarom hebben we van Graydon een 
certificaat gekregen waarop staat dat we bij de 
drie procent financieel meest gezonde bedrijven 
van de sector horen.’  
Wel heeft de crisis ervoor gezorgd dat het bedrijf 
de afgelopen vijf jaar niet is gegroeid. Rooden: ‘Wij 
hebben met de helft minder overhead een zesde 
deel van onze omzet ingeleverd. Daardoor is ons 

7 min. leestijd

Bestrijding eikenprocessierups. Aanleg tuin.
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Groen: C:75 M:0 Y:100 K:0
Blauw: C:100 M:45 Y:0 K:30 

Het lage eigen gewicht van slechts 40kg en de 
extra grote wielen maken deze machine zeer 
wendbaar en licht te bedienen. Dankzij de nieuwe 
borstelkop, met 6 borstelelementen en snelwissel-
systeem, borstelt hij ruim buiten de wielen. Verder 
is de machine voorzien van trillingdempers en een 
reductiekit wat het comfort verder verhoogt. 

Voordelen van de Ariens onkruidborstelmachine 
ST622-Pro370 ten opzichte van andere manieren van 
onkruidbestrijding zijn o.a.:

• Milieuvriendelijk.
• Direct resultaat.
• Te gebruiken bij ieder weer type.
• Ook de voedingsbodem wordt verwijderd.
• Lage aanschaf- en borstelprijs.
• In tegenstelling tot een bestrijding met chemicaliën 
   kan de machine ook gebruikt worden in een niet 
   groeizame periode.

Machine excl. btw € 1152,89

Machine incl. btw € 1395,00

Set borstels excl. btw € 18,18

Set borstels incl. btw € 22,00

Onkruidborstelmachine ST622-Pro370
Wilt u milieuvriendelijk, snel en eenvoudig onkruid, mos 

en/of groene aanslag verwijderen, dan is de Ariens 
onkruidborstelmachine ST622-Pro370 de juiste machine 

voor u. Geen gebruik van chemicaliën en meteen resultaat.

since 1933since 1933

since 1958since 1958

HELTHUIS
Tuin en Parkmachines B.V.

“Poort van Midden Gelderland” 
Oranje 2
6666 LV Heteren
www.helthuis.com

T  +31 (0)26 – 4723 464
F  +31 (0)26 – 4722 722 
E  kathy@helthuis.com

Al meer dan 50 jaar het adres voor tuin- en parkmachines
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INTERVIEW

rendement fors gestegen en zijn ook onze andere 
cijfers verbeterd. Omzet als zodanig zegt me niks. 
Het gaat erom wat je overhoudt.’ Cijfers die belang-
rijker zijn, zijn de waardering van klanten en tevre-
denheid van medewerkers. 
Rooden kijkt wat dat betreft wel eens met ver-
bazing naar andere bedrijven in de sector, waar 
primair op omzet wordt gestuurd. Hij noemt geen 
namen, maar doelt op de grote ingenieursbureaus 
die met andermans geld alleen maar op omzet 
jagen. ‘Ik hoor verhalen van bedrijven die keer op 
keer als tweede of derde eindigen bij een tijdro-
vende aanbesteding. Dan moet je je toch achter je 
oren gaan krabben en iets anders gaan doen.’

Crisis
Rooden is redelijk nuchter over de crisis die achter 
ons ligt. ‘In feite wist iedereen het al voordat het 
echt crisis was, voordat het echt zover was. De mar-
ges stonden al onder druk en de prijzen verkeer-
den in een negatieve spiraal. 

Rooden verbond daar voor zichzelf de conclusie 
aan dat hij eerst de basis van zijn bedrijf gezond 
en op orde wilde krijgen, voordat hij zelf meer 
naar buiten trad. Inmiddels is dat gebeurd en gaat 
Rooden veel meer op klantenbezoek, wat ook 
weer leerzaam is. Rooden vertelt hoe ingewikkeld 
de afwegingen zijn waarmee je als bedrijf soms te 
maken hebt. Een klant ging bouwen en Rooden 
werd aangewezen als preferred supplier van de aan-
nemer, maar deze bouwer kneep de prijzen voor 
het groen zodanig uit dat het eindresultaat niet om 
aan te zien was. En wie werd daarvoor verantwoor-
delijk gehouden? Juist, de groenaannemer. Voor 
Roger Rooden zijn dit soort ervaringen leerzaam. 
Ze doen hem beseffen dat de communicatie met 
de klant steeds ingewikkelder wordt. Hoe minder 
inhoudelijke kennis deze heeft, hoe ingewikkelder 
de communicatie is. 

Groei 
De kleine teruggang in omzet van de afgelopen 
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Het duurzame en betaalbare alternatief
Ultima

www.ultima-professioneel.nl

• Bestrijdt onkruid, mos en algen

• Ecologisch verantwoord, breekt volledig af

• Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken

• Het duurzame alternatief voor (half) open verhardingen

MET LANGDURIGE NAWERKING OP DE WORTEL

Na 1 uur Na 6 uur

CHECK  

WWW.ULTIMA-

PROFESSIONEEL.NL  

VOOR MEER 

INFORMATIE

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie

advertentie_hovenier (3).indd   10 3/6/2015   1:19:00 PM
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jaren moet door de nieuwste plannen van Rooden 
worden omgebogen in groei. In Nederweert gaat 
het bedrijf investeren in een nieuw bedrijfspand, 
dat net een tikje kleiner wordt dan het pand in 
Meersen van totaal 3300 meter, en verder in de 
kenmerkende stijl is gebouwd. Rooden hoopt 
hiermee de activiteiten in het noorden van de pro-
vincie wat beter gestalte te kunnen geven, ook al is 
Nederweert slechts vijftig kilometer verwijderd van 
de huidige locatie. 
Rooden heeft er zin in, zozeer zelfs dat hij samen 

met zijn vriendin Nicole en haar bijna vierjarig 
zoontje Finn privé gaat verhuizen naar de nieuwe 
plek, waar hij een huis heeft gekocht. 

Jeugd 
Roger Rooden is zelf nog jong en gaat daardoor 
op een andere manier om met jonge mensen in 
zijn bedrijf. Een praktisch voorbeeld daarvan is 
een aantal jonge mensen, die hij de afgelopen 
jaren als parttimer heeft aangenomen. ‘Wat willen 
jonge mensen in deze sector? Die willen veel uren 
maken op grote machines; knallen dus. Bij ons lukt 
dat niet altijd, omdat wij niet dat soort bedrijf zijn. 
Als we deze mensen nu parttime aan ons kunnen 
binden en de rest van de tijd kunnen ze lekker 
overuren maken bij een loonwerker, dan zijn beide 
partijen geholpen. Op termijn willen deze mensen 
toch de vastigheid en zekerheid van een bedrijf 
als Rooden; dan houden ze vanzelf op bij die loon-
werker.’
Die manier van werken werd door de reeds in 
dienst zijnde mensen aanvankelijk wel met scepsis 
bekeken. ‘”Waarom krijgen de nieuwe mensen een 
voorkeursbehandeling?” werd mij gevraagd. Maar 
uiteindelijk is het ook in het belang van de rest 
van het team. Als de gemiddelde leeftijd van je 
team omhooggaat en de kosten van ziekteverzuim 
nemen daardoor toe. Daar is toch niemand mee 
geholpen? Het is essentieel dat er constant nieuw 
talent instroomt.’

De gerichtheid op jonge mensen komt 
ook tot uiting in de samenwerking met de 

Mutsaersstichting. Dat is een regionale stichting 
op het gebied van jeugdzorg. Rooden vind het een 
uitdaging om de jonge mensen met problemen 
die bij deze stichting zijn ondergebracht in contact 
te brengen met het eigen team. Hij ziet dat ook als 
een manier om iets terug te doen voor de maat-
schappij. 
Werk en privé
Rooden is zeker niet monomaan met zijn bedrijf 
bezig. Niet alleen het bedrijf is belangrijk, ook 
privé telt. Rooden ‘Als ik een ding van mijn vader 
heb geleerd is dat je er altijd moet zorgen voor 
een balans tussen werk en privé. Dat houdt je fris 
scherp, relativeert, en geeft je energie en inspiratie 
om vooruit te komen.’
Verder vindt hij het leuk om rond te kijken in nieu-
we wereldjes. Een voorbeeld daarvan is de racewe-
reld, waar hij met wat vrienden en een collega met 
een voormalige technicus van Team Verstappen 
aan proeft. Maar ook zijn nieuwe vriendin en haar 
zoontje, die op keer op keer in het gesprek naar 
voren komen, zijn belangrijk.

INTERVIEW
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Ik zoek, ik zoek
Op zoek naar een landschappelijke boom voor een doorgaande weg? Een prachtige bloeier voor parken en tuinen? 
Of een waardevolle drachtplant voor bijen en vogels? Met de TreeEbb van Boomkwekerij Ebben vindt u beplanting op 
kleur, vorm, formaat, toepassing, standplaats of tal van andere kenmerken. Met een paar simpele klikken selecteert u 
eenvoudig de juiste boom voor ieder groenproject. Én heeft u uitgebreide soortbeschrijvingen en foto’s direct bij de hand. 

TreeEbb, dé online bomentool 
voor en door groenprofessionals

TreeEbb
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Er is veel te doen over accutypes en het gebruik ervan. Dat veel gereedschap 
en werk- en voertuigen elektrisch kunnen worden aangedreven, is inmiddels 
algemeen bewezen en geaccepteerd. Maar de angst voor de accu is een pro-
bleem dat tussen onze oren zit, en soms is dat terecht.
Over het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ kan ik uit ervaring meespre-
ken. Van de brandstofmotor kennen we inmiddels allemaal de basiswerking 
en wat daarbij komt kijken aan onderhoud; kleine problemen kunnen we zelf 
oplossen. Olie voor de smering, koeling en reiniging, bougies voor de juiste 
ontsteking, een filter voor luchtinvoer en een uitlaat voor een goede afvoer 
van verbrandingsgassen. Mits je als gebruiker maar zorgt voor voldoende 
brandstof, werkt het geheel meestal naar behoren. 

Tja… en bij de accumachine is het eigenlijk niet anders. Ook hier is sprake van 
onderhoud, maar dan meer preventief. Je moet zorgen voor goed functione-
rende elektrische verbindingen door de kabels en aansluitingen schoon te 
houden. Je moet zorgen voor voldoende ventilatie, zowel bij de accu als bij de 
lader. Er zijn echter meerdere accutechnieken en het is dus belangrijk te weten 
met welke type accu je werkt. Daarbij heeft elk type zo zijn eigen eigenschap-
pen wat betreft onderhoud en gebruik. Als je daar rekening mee houdt, kun 
je prima werken met accu’s. Inderdaad: de meeste accu’s leggen voortijdig het 
‘loodje’ omdat men gewoonweg de spelregels niet weet.
Ruwweg kan men drie types veel toegepaste accu’s onderscheiden: lood- , 
nikkel- en lithiumaccu’s. De loodaccu is nog steeds de meest toegepaste vari-
ant. Standaard is het ‘natte’ type, waaraan regelmatig accuwater toegevoegd 
moet worden. Een vriendelijker uitvoering is de gesloten gelvariant. Doordat 
hij gesloten is, is hij redelijk onderhoudsvrij. Het populairst is tegenwoordig 
de AGM-accu, waarbij AGM staat voor absorptive glass microfibre. Ook deze 
is gesloten; hij kan redelijk diep ontladen worden en heeft een iets langere 
levensduur.

Nikkelaccu’s gaan in de ban, vrees ik. Ondanks de hoge vermogensdichtheid 
en de geringe zelfontlading – dus lange levensduur – zijn ze te duur en het 
meest belastend voor het milieu.
Lithiumaccu’s worden momenteel als de beste accu’s beschouwd: ze hebben 
meer capaciteit en een langere levensduur. Dankzij de hoge vermogensdicht-
heid zijn ze lichter en kunnen ze snel geladen worden. 
Behalve de stevige prijs hebben lithiumaccu’s nog meer nadelen: de recycle-
baarheid is economisch nog niet bewezen, en de productie ligt voor meer 
dan 50 procent in politiek instabiele landen zoals Bolivia en Chili. Lithium is in 
accugereedschap en elektrisch aangedreven auto’s redelijk ingeburgerd. De 
prijs staat in een goede verhouding tot het gebruik. Bij veel andere werk- en 
voertuigen zijn de gel- en de AGM-accu de meest toegepaste variant, en staan 

de kosten prima in verhouding tot het gebruik of de gewenste tijd die je wilt 
rijden of werken. 
U leest het goed; ondanks mijn altijd positieve insteek zeg ik toch dat we er 
nog niet zijn en dat er nog een lange weg te gaan is. Maar de ontwikkelingen 
in de accutechniek gaan de laatste jaren enorm snel. Zeker sinds de film An 
Inconvenient Truth uitkwam, is er blijkbaar behoefte aan een alternatief voor 
fossiele brandstoffen en worden er ongelofelijke bedragen geïnvesteerd in het 
‘uitvinden’ van de ultieme accu. 
Waterstof, koolstof en zwavel hebben naar mijn mening veel potentie, vooral 
omdat deze grondstoffen eenvoudig gekweekt of gewonnen kunnen worden 
en dus ook op langere termijn beschikbaar zijn. We zullen het zien!

Theo de Jong is een geboren en getogen Fries. Samen met zijn vrouw en drie 
dochters woont hij in het Friese Bakkeveen. Na een carrière van vijftien jaar als 
elektrotechnicus richtte hij in 2009 vanuit zijn hobby Frisian Motors op. Twitter uw 
reacties naar @frisianmotors, of mail deze naar theo@frisianmotors.com.
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Staatssecretaris Mansveld heeft begin juni een conceptbesluit naar de Tweede Kamer gezonden om het beleid inzake gewasbeschermingsmiddelen 

buiten de landbouw te wijzigen. Die wijziging zou onder meer inhouden dat het gebruik van chemische middelen wordt verboden. Mansveld denkt het 

slim te spelen, maar het verbod is zeker nog geen gelopen race.

Auteur: Guy Oldenkotte

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
Wilma Mansveld, werkt al jaren aan een verbod 
op het gebruik van chemische middelen voor het 
bestrijden van onkruid. Met name glyfosaat, het 
hoofdbestandsdeel van het populaire bestrijdings-
middel Roundup, staat ter discussie. Tegenstanders 
beschouwen glyfosaat als een bedreiging voor 
onze drinkwatervoorziening. Voorstanders wijzen 
naar het standpunt van de Gezondheidsraad, 

die vorig jaar, na een uitvoerig onderzoek, tot 
de conclusie kwam dat ‘moderne chemische 
gewasbeschermingsmiddelen selectiever en beter 
afbreekbaar zijn en zich veel minder ophopen in 
het lichaam van mens en dier dan middelen die 
vroeger werden gebruikt’. Voorstanders vinden een 
verbod daarom overtrokken. De Gezondheidsraad 
verrichtte dat onderzoek in opdracht van dezelfde 
overheid. De controverse die deze conclusie ver-

oorzaakte, is er mede de oorzaak van dat de wens 
van de staatssecretaris tot dusver slechts de vader 
van de gedachte is.
De verwoede pogingen van Mansveld om het ver-
bod te bewerkstelligen, zijn al verschillende malen 
gestrand. Maar daar zou nu wel eens verandering 
in kunnen komen. 
Vooruit via een omweg?
De staatssecretaris heeft ervoor gekozen om haar 

Roundup bezorgt 
betrokkenen een punthoofd
Kan de overheid verbod op chemische onkruidbestrijdingsmiddelen 
bewerkstelligen?
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wens te realiseren via een Algemene Maatregel 
van Bestuur (AMvB). Het gaat om een verbod dat 
in fasen ingaat: eerst voor verhardingen (straten, 
stoepen, grindpaden), begin 2016, en daarna, eind 
2017, voor onverharde oppervlakken (plantsoenen, 
parken). Uitzonderingen komen er voor situaties 
waarin het gebruik van gewasbeschermingsmid-
delen noodzakelijk is en voor terreinen die redelij-
kerwijze niet anders dan met gewasbeschermings-
middelen kunnen worden onderhouden. ‘Het 
probleem is dat het lastig is om juridisch iets tegen 
een AMvB te doen. Pas nadat die is aangenomen, 
kun je actie ondernemen, bijvoorbeeld door de 
wet te overtreden en de bekeuring te laten voor-
komen bij een rechter, zodat deze er een objectief 
oordeel over kan vellen’, zegt Jo Ottenheim van 
de belangenorganisatie voor de Nederlandse 
agrochemische industrie, Nefyto. De belangenor-
ganisatie behartigt de belangen van leveranciers 
van onder meer chemische onkruidbestrijdings-
middelen. Ottenheim is, op zijn zachtst gezegd, 
not amused. ‘Wij zijn geschrokken en geïrriteerd. 
De discussie gaat zich nu verharden, temeer 
omdat wij van mening zijn dat er geen juridische 
grondslag is. Wat Mansveld nu doet is niet de toe-
lating aanvechten, maar het gebruik aanpakken. 
Er ontstaat nu dus een raar spanningsveld.’ Met 
de gekozen route tornt Mansveld als zodanig niet 
aan de autoriteit van het College voor de toelating 
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

(Ctgb), dat bepaalt of middelen überhaupt mogen 
worden gebruikt. ‘Als de AMvB realiteit zou wor-
den, is het straks aan de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit om vast te stellen of de regels wor-
den opgevolgd’, aldus Ottenheim. 

Duits dictaat leidend
Ottenheim stelt dat Nefyto en de industrie alles 
in het werk zullen stellen om goedkeuring van de 
AMvB te voorkomen. ‘We zullen Kamerleden in 
zowel de Eerste als de Tweede Kamer gaan bena-
deren en wijzen op de juridische haken en ogen 
van het voorstel.’ Ottenheim sluit niet uit dat de 
lobby zich ook zal gaan richten op de Europese 
Commissie. 
De kans op een succesvolle vertraging van de 
invoer zou juist in Brussel wel eens kans van slagen 
kunnen hebben. Europese wetgeving overstijgt die 
van de afzonderlijke lidstaten. Dat Nederland pleit 
voor een verbod op chemische middelen bij het 
bestrijden van onkruid mag misschien nobel zijn, 
het eindoordeel wat betreft het gebruik van gly-
fosaat ligt bij de Duitse autoriteiten. Laat glyfosaat 
nu juist het hoofdbestandsdeel zijn van het meest 
populaire onkruidbestrijdingsmiddel in ons land: 
Roundup. ‘Duitsland is door de overige Europese 
landen aangewezen als rapporteur-lidstaat voor de 
tienjaarlijkse herbeoordeling van de actieve stof 
glyfosaat in de EU. Duitsland heeft daartoe het in 
de EU ingeleverde dossier geëvalueerd’, zegt Luc 

Krekels, communicatieadviseur bij het Ctgb. Krekels 
voegt daaraan toe: ‘Als lid van de Europese Unie 
is Nederland verplicht het advies van Duitsland 
te volgen.’ De discussie omtrent het gebruik van 
glyfosaat laaide onlangs op, nadat eind maart een 
artikeltje verscheen in het medische vakblad The 
Lancet. In het artikel stelden wetenschappers van 
het Internationaal Agentschap voor Onderzoek 
naar Kanker (IARC) dat zij tot de conclusie waren 
gekomen dat glyfosaat ‘mogelijk kankerverwek-
kend’ is. Monsanto, de fabrikant van Roundup, 
reageerde woedend. ‘De Duitse regering heeft in 
januari nog een vierjarige studie voor de Europese 
Unie afgerond waarin glyfosaat werd bestudeerd. 
Zij kwam tot de conclusie dat de kans gering is 
dat glyfosaat kankerverwekkend is voor mensen’, 
zegt Dr. Philip Miller, vicepresident Wereldwijde 
Regulering bij Monsanto, in een reactie op de 
publicatie. Noch die publicatie, noch de wens 
van de Nederlandse overheid lijkt voor de Duitse 
instanties voldoende aanleiding om het onderzoek 
te heropenen. De Duitse autoriteiten zullen pas 
actie ondernemen zodra onderzoekers van het 
IARC hun conclusies hebben afgerond. 

Niet voor het eerst
Het is niet voor het eerst dat de wens van de 
staatssecretaris wordt gedwarsboomd door-
dat Duitsland een andere opinie aanhangt. In 
2013 schreef Mansveld aan de Kamer: ‘Glyfosaat 
in oppervlaktewater (Maas, Rijn) is deels van 
Nederlandse herkomst, deels ook afkomstig uit 
bovenstroomse lidstaten en uit de landbouw.’ De 
staatssecretaris reageerde destijds op vragen van 
de VVD. ‘Daardoor is een garantie dat glyfosaat-
concentraties altijd en overal beneden de drink-
waternorm zullen blijven, niet mogelijk.’ De VVD 
vroeg zich af of het voorstel van de staatssecretaris 
wel kon rekenen op steun vanuit de samenleving. 
Ondanks de veelvuldige inzet van communicatie 
sinds eind jaren 90 was de concentratie in het 
water nauwelijks afgenomen. ‘Uitgangspunt van 
beleid is bescherming van het aquatisch milieu 
en bescherming van kwetsbare groepen (zoals 
kinderen) tegen vermijdbare blootstelling aan 
chemische stoffen; daarom worden aan secto-
ren technisch haalbare en financieel betaalbare 
maatregelen voorgeschreven. Het voorkómen 
van een bepaalde zuiveringsstap voor drinkwa-
terbereiding is geen doel op zich’, verdedigde 
Mansveld zich. ‘Een aanzienlijke vermindering van 
de glyfosaatconcentraties wordt wel verwacht. Een 
gezamenlijke aanpak van de verontreinigingen is 
nodig.’ Daarom werd in de nota ‘Gezonde Groei, 
Duurzame Oogst’ aangekondigd dat Nederland 
zich zal inspannen om grensoverschrijdende ver-

7 min. leestijd

De wens van de staatssecretaris om onkruid zonder chemische 
middelen te bestrijden lijkt vooralsnog niet haalbaar.

Jo Ottenheim
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Met onze verschillende methoden, hete lucht, open vlam én 

De Air serie, werkend met hete lucht en warmte terugwinning is 
uniek binnen het thermische onkruid beheer. Zonder gebruik te 
maken van open vlam is de Air serie geschikt voor alle ondergronden 
en valt er te werken zonder brandgevaar en andere risico’s. 
‘Met een laag eigen gewicht, geen roet uitstoot en veruit het 
minste gasverbruik in zijn klasse, is de Air serie voor iedereen 
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Temperaturen tot 1000 °C zorgen voor een optimale bewerking op 
hoge snelheid. Geschikt voor alle terreinen en ondergronden waar 
risicovorming een kleine rol speelt.

De Steel serie is speciaal ontwikkeld voor achterstallig onderhoud. 
Zelfs de meest verwaarloosde oppervlakten zijn met onze 
onkruidborstels goed te behandelen.
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ontreinigingen aan te pakken. De resultaten van 
die inspanning zijn wat betreft glyfosaat beperkt. 
Anno 2015 is Duitsland nog altijd van mening dat 
glyfosaat dus bestaansrecht heeft. Eerlijkheidshalve 
moet daarbij worden opgemerkt dat onze ooster-
buren het middel langzaam maar zeker proberen 
uit te faseren. 

Van uitstel komt…
De publicatie in The Lancet was voor staatsse-
cretaris Mansveld voldoende aanleiding om het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) opdracht te geven een oordeel te vel-
len over de inhoud van de publicatie. Volgens 
Bernadette Ossendorp, afdelingshoofd bij het 
RIVM, zal die conclusie echter nog enige tijd op 
zich laten wachten. ‘Het RIVM komt tot de conclu-
sie dat het IARC-standpunt afwijkt van beoordelin-
gen van glyfosaat die zijn uitgevoerd door andere 
gerenommeerde instanties, waarin de conclusie 
wordt getrokken dat het onwaarschijnlijk is dat 
glyfosaat een risico op kanker geeft bij de mens. 
Ook stelt het RIVM vast dat de volledige IARC-
beoordeling (Monograph 112) nog niet gepubli-
ceerd is en daarom niet door het RIVM ingezien 
kan worden.’ Tot die tijd is het RIVM niet in staat 
om de staatssecretaris te voorzien van voldoende 
informatie naar aanleiding van de publicatie. 
In de wetenschap dat het IARC ook producten als 
koffie, kaneel, augurken en zelfs mosterd als ‘moge-
lijk kankerverwekkend’ heeft geclassificeerd, valt 
het nog maar te bezien of het RIVM redenen kan 
aandragen waarmee Mansveld het gebruik van gly-

fosaat kan verbieden. Zoals de Volkskrant onlangs 
in een redactioneel commentaar stelde: ‘Het kan-
kerrisico van glyfosaat staat of valt met de dosis die 
we binnenkrijgen. Alleen boeren die de onkruid-
verdelger regelmatig spuiten, worden misschien 
aan genoeg glyfosaat blootgesteld om problemen 
te verwachten.’ De Volkskrant verwijst in het arti-
kel zelfs naar de grootste studie ter wereld die is 
gedaan om de gezondheid van boeren in kaart te 
brengen. Volgens de Agricultural Health Study kon, 
na onderzoek van 50.000 boeren, geen verband 
worden gelegd tussen het gebruik van glyfosaat en 
kanker. Bovendien, zo stelde de Volkskrant, ontwik-
kelde er zich geen kanker bij muizen en ratten die 
dagelijks meer dan duizend keer zo veel glyfosaat 
binnenkrijgen als de gemiddelde boer. De conclu-
sie van de Volkskrant was dan ook dat het onder-
zoek van het IARC met een korreltje zout dient 
te worden genomen. Of er daarom enige waarde 
gehecht moet worden aan de publicatie namens 
het IARC, valt nog te bezien, ook volgens Masha 
Meijer van het Nederlands Kankerfonds. ‘De voor-
lopige conclusie dat glyfosaat waarschijnlijk kan-
kerverwekkend of mogelijk kankerverwekkend is, 
geeft weinig duidelijkheid. Het IARC onderscheidt 
vier klassen waarin het risico van kankerverwek-
king door producten is ondergebracht.’ Meijer 
meent dat de publicatie in de The Lancet gezien 
moet worden in een meer wetenschappelijke con-
text. ‘Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift 
wordt door wetenschappers aangegrepen om de 
discussie op te starten. Daarom hebben de uit-
spraken van deze wetenschappers voor het grote 
publiek vooralsnog geen waarde. Het was prettig 
geweest voor het grotere publiek als de weten-
schappers wat voorzichtiger waren geweest met 
hun uitspraken. Maar dit is nu eenmaal de wijze 
waarop de wetenschap werkt.’ 

Niet willen wachten
Net als Krekels en Ossendorp adviseert ook 
Meijer eerst de publicatie van de Monograph af 
te wachten, alvorens conclusies te trekken met 
betrekking tot glyfosaat. Die Monograph zal 
voorlopig echter nog even op zich laten wachten. 
‘Het RIVM heeft contact gezocht met een van de 
auteurs van het betreffende artikel in The Lancet, 
met de vraag wanneer de betreffende Monograph 
gepubliceerd zal worden. Daaruit is naar voren 
gekomen dat dat mogelijk nog een jaar duurt’, 
merkt Bernadette Ossendorp van het RIVM op. 
Blijkbaar is dat voor Mansveld te lang. ‘De staatsse-
cretaris weet echter ook dat de EU, de Amerikaanse 
Milieubeschermingsautoriteit (US-EPA) en het 
panel van de Wereldgezondheidsorganisatie en de 
VN Voedsel- en Landbouworganisatie op basis van 

een groot aantal genotoxiciteits- en carcinogeni-
teitsstudies al geconcludeerd hebben dat glyfosaat 
niet kankerverwekkend is’, zo stelt Ossendorp. 

Volledige wetswijziging noodzakelijk
Dat het een moeizame discussie is, moge duide-
lijk zijn, zegt ook Ruud Snijders van Innogreen, 
leverancier van biologische bestrijdingsmiddelen. 
‘Ik acht een nieuwe wet juridisch niet haalbaar, 
temeer omdat ook de Europese regelgeving hierbij 
meespeelt en omdat het dan om meer zal gaan 
dan om dit bestrijdingsmiddel alleen. In dat geval 
moet ook de milieuschade van laagrisicomiddelen 
als Cito en Ultima worden aangetoond, terwijl deze 
middelen juist worden gezien als de milieuvrien-
delijke methode. Die schade is er niet; daarom is 
een verbod niet mogelijk.’ Daarmee is ook dui-
delijk waarom Mansveld heeft gekozen voor een 
Algemene Maatregel van Bestuur. ‘Dat betekent 
ook dat het bestrijden van onkruid aanzienlijk 
duurder wordt’, vult Jo Ottenheim aan. ‘In mijn 
gemeente van zo’n 22.000 inwoners zullen de kos-
ten stijgen van 53.000 naar 145.000 euro. Dat zijn 
kosten die de maatschappij zal moeten betalen.’ 
Het alternatief zou kunnen zijn dat men genoegen 
neemt met een lager niveau van onderhoud. ‘In de 
AMvB spreekt de staatssecretaris de wens uit dat 
ze vermijdbare blootstelling aan schadelijke stof-
fen wil voorkomen. Als daarmee wordt ingestemd, 
dan is het hek van de dam. Borstelen valt dan af 
als alternatieve methode om onkruid te bestrijden, 
omdat bij borstelen fijnstof vrijkomt. En ook het 
branden van onkruid is geen alternatief, vanwege 
de CO2 die daarbij ontstaat.’ 
Ruud Snijders omschrijft de hele situatie als een 
typisch voorbeeld van hoe de overheid te werk 
gaat. ‘Politici willen graag een statement maken, 
maar dat blijkt in de praktijk niet altijd te werken. 
Ze doen echter beloftes en uitspraken voordat ze 
zich de consequenties realiseren.’ Ook nu lijkt het 
erop dat de staatssecretaris, ondanks de indiening 
vlak voor het zomerreces, wederom overhaast te 
werk is gegaan. De sector zou daarom niet raar 
moeten opkijken als de invoerdatum van een ver-
bod op het gebruik van chemische onkruidbestrij-
dingsmiddelen opnieuw wordt verschoven. 
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Begraven worden op een eeuwenoud landgoed, omgeven door prachtige natuur en paradijselijke stilte. Dat is sinds september vorig jaar mogelijk op 

De Hoevens in Alphen, waar van de 190 hectare zo’n 20 hectare is gereserveerd voor een natuurbegraafplaats. Een mooi stuk Brabants landschap, dat 

met de juiste apparatuur perfect duurzaam kan worden beheerd.

Auteur: Sylvia de Witt

Duurzaam beheer met oog 
voor de natuur
Op een natuurbegraafplaats ga je niet met grote machines werken

Floris van der Lande, de groenmedewerkers, Marcel Zoontjens van Stierman de Leeuw en Liebregts Becx Tuinmachines.
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De zon schijnt uitbundig op deze prachtige juni-
dag. Het is dan ook niet bepaald een straf om te 
vertoeven op het prachtige landgoed De Hoevens 
in Alphen, waar ik onder meer uitleg zal krijgen 
over de nieuw aangekochte machine om het groen 
te beheren, de Atra van Köppl. Maar straks meer 
daarover. 
Het landgoed met zijn 190 hectare graslanden, 
akkers, houtwallen, poelen en lanen werd in 1919 
aangekocht door de grootvader van Caroline van 
der Lande-Vogels. De moeder van Caroline startte 
in de jaren 60 een bescheiden boerenbedrijf op 
het landgoed, dat zich ontwikkelde tot een grote 
melkveehouderij met 200 melkkoeien en inten-
sieve akkerbouw. Een mooi bedrijf misschien, maar 
hierdoor gingen er wel veel landschapselementen 
verloren. 
‘Het hart van mijn schoonmoeder lag echt bij de 
landbouw’, vertelt Floris van der Lande. ‘Haar twee 
zussen heeft ze op een gegeven moment kun-

nen uitkopen, waardoor het landgoed gelukkig 
nooit verkaveld hoefde te worden. Het is uniek dat 
een Tilburgse buitenplaats nog helemaal intact 
is. Caroline is enig kind en heeft nu het volledige 
eigendom. Daarom kunnen we snel slagen maken. 
Wij willen dat het landgoed echt een beleving is, 
dat je het kunt zien, proeven, ruiken en ervaren.’
Zo wordt er op De Hoevens sint-jansrogge ver-
bouwd, waar koekjes, crackers en kruidkoek van 
worden gemaakt. De dorpsbrouwerij brouwt 
er bier van en uit de bijenkasten wordt lekkere 
honing gehaald. Er worden natuurwandelingen 
georganiseerd, yoga, schilderen, paardencoaching 
en ook kan er teambuilding plaatsvinden met 
roofvogels; heel apart. Van der Lande: ‘Alles is met 
elkaar verbonden. Dat vinden de mensen mooi.’ 

Natuur als uitgangspunt
Bij alle activiteiten op het landgoed vormt de 
natuur het uitgangspunt. Alles wordt gedaan 
met respect voor de natuur. Dit geldt uiteraard 
ook voor de begraafplaats, waarvan het grootste 
gedeelte – 15 van de 20 hectare – in gebruik is. 
Daarvan is 3 hectare oude natuur, met oude hout-
wallen. De resterende hectares zijn voormalige 
landbouwgrond, die al mooi ingekaderd ligt in de 
oude structuur van het landgoed. 
Van der Lande: ‘De natuurbegraafplaats is aan-
gelegd in samenwerking met een landschaps-
architect en de natuur moet zich de komende 
jaren gaan ontwikkelen. Er is gekeken welke 
bloemen- en grassoorten hier het beste gedijen. 
Maar dan ben je er nog niet, want na het inzaaien 
van bloem- en grassoorten moet er ook worden 
nagedacht over het beheer. Omdat het oude hooi-
landbeheer van vroeger niet meer bestaat, zijn veel 
bloemen en kruiden in Nederland verdwenen. Ons 
landgoed wordt duurzaam beheerd. Dat betekent 
dat we op het juiste moment maaien, waarna het 
gras op een mooie zonnige dag gedroogd wordt; 
daarna komt er een hooischudder en die klopt 
erop, waardoor die bloemzaadjes los drogen en op 
de grond vallen.’

Compact en wendbaar
De opening van de natuurbegraafplaats was ook 
het moment om te investeren in goede apparatuur 
om het landgoed beter te beheren. Op een natuur-
begraafplaats ga je niet met grote machines wer-
ken, was de gedachte, want het is niet passend om 
met een grote tractor dwars over het veld te gaan 
waar mensen liggen begraven. Maar het is nog niet 
zo gemakkelijk om langs al die hoeken en kanten 
te maaien, zonder daarbij de jonge aanplant te 
beschadigen.
‘We zochten dus een kleinere machine, waarmee 

we met respect voor de overledenen alle hoekjes 
en kantjes van de begraafplaats kunnen uitmaaien. 
Dat is uiteindelijk de Atra van Köppl geworden, 
geïmporteerd door Stierman De Leeuw en aange-
kocht via dealer Becx Tuinmachines uit Moergestel.’
Deze machine wordt veel gebruikt in bergachtige 
gebieden, dus kracht, vermogen en toerentallen 
zijn berekend op de bergen. Grote machines kan-
telen op een berghelling en vallen dan letterlijk 
naar beneden. De Atra is een 9 pk machine, heel 
compact, wendbaar en multifunctioneel, zodat je 
op een basismachine zo veel mogelijk accessoires 
kunt aansluiten. 

‘Hij heeft een nieuw, compacter chassis en het aan-
tal bewegende delen is gereduceerd. Hier kun je 
alles aan koppelen’, vertelt accountmanager Marcel 
Zoontjes van importeur Stierman De Leeuw. ‘De 
machine is uniek, want van deze combinatie met 
een balenpers is er nog maar eentje in Nederland 
verkocht via Becx.’ 
‘Het toebehoren dat je eraan kunt koppelen, zijn 
bijvoorbeeld een balenpers, een maaibalk waar-
mee het gras wordt gemaaid, en een hooier’, vult 
Ivo Liebregts van dealer Becx Tuinmachines aan. 
‘Die zorgt ervoor dat het gras uit elkaar wordt 
geschud en dat er een “dijkje” van wordt gemaakt, 
zodat je met de balenpers het gras op kunt ruimen. 
Hoe mooier de basismachine, hoe meer toebeho-
ren eraan gekoppeld kan worden en hoe makkelij-
ker dat gaat. De basismachine moet een bepaalde 
uitvoering hebben om het toebehoren goed te 
kunnen benutten. In dit geval is dat de Atra gewor-
den. Hij heeft een variabele hydrostatische aandrij-
ving, dus hij wordt op olie aangedreven.’ 

‘Het gras moet worden 

gemaaid, 

maar het veldbloemen-

mengsel moet de kans 

krijgen om te groeien’

7 min. leestijd
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Bloemrijk grasland door zaden te lagen liggen
Even wat technische details van de Atra: de 
twee wielmotoren verhogen de controle over de 
machine. De mechanische aftakas met 837 omw./
min. werkt onafhankelijk van de rijsnelheid. Een 
hydraulische differentieelsper, drukkoppeling en 
parkeerrem zorgen voor aanvullende veiligheid, 
vooral bij maaiwerk op taluds. Een werktuigsnel-
wisselsysteem, drieklauwkoppeling en de turna-
round-besturing verhogen volgens de makers het 
gebruikscomfort. De Atra heeft twee wielmotoren, 
waardoor de gebruiker de machine makkelijker 
onder controle zou kunnen houden. Daarnaast 
heeft de machine een variabele stuurhoogte-
instelling op een nieuwe console. Die is opge-
bouwd voor intensieve toepassingen met een 
goed zicht op het aangekoppelde werktuig.
Kees Bastiaanse, groenbeheerder op De Hoevens, 
heeft hem al uitgeprobeerd met de eraan gekop-
pelde pers. ‘Het is fantastisch als je die baal hooi 
eruit ziet komen. Het was toch wel even afwachten 
hoeveel gras erin ging en wat er precies uitkwam, 
en ook de grootte was een verrassing. Maar het is 
een mooi pakje geworden. Er hoeft nu geen grote 
tractor te komen om te persen om een mooi pakje 
te krijgen. Deze machine is heel klein en wend-

baar; je kunt overal langs en tussendoor.’
Op deze manier komt er volgens Liebregts ook 
geen verschraling waar je juist bloemrijk grasland 
wilt hebben. ‘Je haalt dus wel het gras weg, maar 
het zaad laat je liggen en dan vermengt zich dat 
vanzelf. Als je de zaden wel weghaalt, zal het gras 
overwoekeren en komen de veldbloemen en de 
inheemse planten niet meer terug. Het gras moet 
dus gemaaid worden, de massa moet weg, maar 
daardoor moet het veldbloemenmengsel de kans 
krijgen om te groeien. Dit kan alleen door het vrij 
intensief te maaien en daarna door middel van 
een balenpers het gras weg te halen, waardoor 
de zaden bewaard blijven in de grond. Als de zon 
schijnt, kan het gras drogen. Het zaad moet eruit 
kunnen vallen en als het gras droog genoeg is, kan 
men daar een baal hooi van maken, in dit geval 
een ronde baal.’ 

Versterking ecologische hoofdstructuur
Deze machine zal weliswaar op het hele landgoed 
worden ingezet, maar belangrijk is natuurlijk wel 
de natuurbegraafplaats, omdat daar verschillende 
landschapssferen ontwikkeld zullen worden, vindt 
landgoedeigenaar Van der Lande. ‘Op bepaalde 
gedeelten willen we heide laten groeien. De scha-

pen doen het voorwerk, want die zorgen voor een 
open structuur. We hebben maaisel gekregen van 
onze buurman, de stichting Brabants Landschap, 
en het terrein is voor een gedeelte ingezaaid met 
dit maaisel. Daarvoor is van tevoren de grond 
verschraald. Door een juist en zorgvuldig beheer 
moet de grond nog verder verschralen en pas dan 
krijg je soorten als heide. Op een ander grondstuk 
wordt juist bloemrijk grasland ontwikkeld. Dat 
wordt momenteel gefaseerd gehooid. We pakken 
eerst de probleemhoeken, waardoor akkerdistels 
en ridderzuring die te veel overheersen, worden 
teruggedrongen.’
Er staan klaprozen, veel lupines, margrieten, rode 
klaver en wikke. Daarbij heel veel grassoorten, 
want een variëteit in grassen maakt een landschap 
ook mooi. De mensen die hier begraven willen 
worden, dragen zelf ook bij aan een stuk natuur-
ontwikkeling. Hiermee wordt de ecologische 
hoofdstructuur versterkt. 
‘Als particulier landgoed zijn we heel trots dat 
wijzelf, zonder subsidies, vanuit ons hart kunnen 
bijdragen aan een prachtig stuk natuur, waar niet 
alleen de eigen familie, maar iedereen kan wande-
len tussen zonsopgang en zonsondergang. Overal 
zijn wandelpaden. We hebben ook een stuk maat-
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schappelijke verantwoordelijkheid om anderen 
hiervan te kunnen laten genieten.’

Alleen vergankelijke materialen
De natuurbegraafplaats is in eerste instantie een 
natuurgebied en daarnaast een begraafplaats. 
Natuurbegraven is niet zomaar ergens een mooie 
plek onder een boom zoeken. Als je kiest voor De 
Hoevens, dan kies je ook voor een aantal spel-
regels. Op dit landgoed wordt honderd procent 
milieuvriendelijk gewerkt wat betreft het beheer 
en ook mogen hier alleen vergankelijke materialen 
worden begraven. De kist, de kleding en eventuele 
sieraden van de overledene dienen van verganke-
lijke materialen gemaakt te zijn. Dus geen plastic, 
mobieltjes en andere zaken die redelijkerwijs kun-
nen worden verwijderd, zoals een kunstgebit, een 
bril, een pacemaker. 

‘Maar we zijn wel zo realistisch dat een kunstheup 
kan blijven zitten. We hebben ook geen computer-
chip van polyethyleen om het graf te lokaliseren. 
Hiervoor maken wij gebruik van een ouderwetse 
driehoeksmeting. In de akte die wordt meegege-
ven aan de nabestaanden wordt dit vastgelegd en 
wordt het graf tot op de centimeter nauwkeurig 
gelokaliseerd. Het enige wat toegestaan is, zijn 
houten schijven; die komen van het eigen land-
goed. Als die na een jaar verrot is, kan eventueel 
een nieuwe worden neergelegd. Op sommige 
plekken is het ook mogelijk een boom te planten 
die past in het landschapsplan: bomen die in 
Brabant voorkomen, zoals eik, beuk, linde, tamme 
kastanje. Iedereen is hier gelijk, want de natuur 
staat centraal. Het moet hier geen kermis worden, 
maar een plek waar mensen gewoon even kunnen 
zijn, in het gras liggen, mediteren of een boek 

lezen. Het land wordt begraasd door lakenvelders, 
schapen en paarden om de verschraling te bewerk-
stelligen en met de nieuwe machine wordt dit 
prachtig aangevuld.’ 

‘Dus door gefaseerd te maaien, komen er meer 
bloemen. Daarnaast hebben we ook een natuur-
herstelplan voor de eikenpage en allerlei soorten 
vlinders die hier terug moeten komen. Verder 
participeren wij in Food4Bees, een prachtig project 
dat activiteiten ontplooit en ondersteunt met het 
oog op behoud en uitbreiding van het natuurlijk 
leefmilieu voor pollen- en nectar-etende insec-
ten. Hier krijgen bezinning en ook spiritualiteit 
de ruimte. Dit alles zorgt voor een verbindende 
samenwerking met de aarde en de natuur’, besluit 
Van der Lande.

ACHTERGROND

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5328
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Een aantal jaren geleden waaide vanuit New York de placemaking-methode over, waarmee plekken in de openbare ruimte heringericht worden. Deze 

participatiemethode pakt de zaken anders aan dan men in Nederland tot nu toe gewend was: gebruikers leveren geen input voor het beeld, maar voor 

de functie van de plek. Ook gaat de methode een stap verder dan voorgaande participatietrajecten: ze geeft gebruikers een blanco vel voor hun 

wensen.

Auteur: Santi Raats

U vraagt, u draait
Placemaking: gebruikers geven functie aan openbare ruimte
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ACTUEEL

Er bestaan talloze mooie pleinen in Vinex-wijken 
waar niemand komt. Een voorbeeld van een plek 
die wel veel wordt gebruikt, is de Schilderswijk in 
Den Haag, die niet overal even mooi is, maar waar 
het altijd bruist van het leven. Zo gaat de placema-
king-methode ook uit van wat de gebruiker in de 
openbare ruimte wil doen, en niet van de vraag of 
de gebruiker de plek als esthetisch verantwoord 
ervaart. Burgers leveren in het placemaking-proces 
een cruciale input. De plek gaat daardoor weer een 
rol van betekenis spelen in de stad en burgers zul-
len die plek ook hoger gaan waarderen. 

Ontstaan placemaking
Het Project for Public Spaces (PPS) in New York 
ontwikkelde de placemaking-methode ruim 
dertig jaar geleden en geeft er trainingen in. Een 

cursist uit Nederland bracht de methode onder de 
aandacht bij het CROW en in 2008 verscheen de 
CROW-publicatie ‘Succesvolle openbare ruimte’, 
een vertaling van het cursusboek How To Turn 
a Place Around. Sindsdien wint de methode aan 
bekendheid.
Harro Verhoeven van het CROW: ‘Tegenwoordig 
worden gebruikers niet alleen betrokken bij de 
herinrichting van hun straat, plein of park, maar 
ook steeds meer bij het beheer en onderhoud. 
Maar hoe krijg je gebruikers enthousiast om mee 
te helpen bij het onderhoud en hoe voorkom je 
dat iedereen ongeorganiseerd door elkaar gaat 
roepen? In onze cursus ‘Burgerparticipatie in de 
openbare ruimte’ vertellen gemeenten dat het 
essentieel is om met de gebruikers te communice-
ren over het belang van de openbare ruimte voor 
hun dagelijkse leven. Iedereen snapt tegenwoordig 
dat de gemeente geen onbeperkt budget heeft 
voor herinrichting of onderhoud, dus de discussie 
zal gaan over wat de bewoners zelf kunnen doen 
om toch de gewenste openbare ruimte te krijgen. 
En dat is heel veel: men kan meedenken bij een 
herinrichting, medebewoners aanspreken op hun 
gedrag, helpen met zwerfafval ruimen, leuke acti-
viteiten organiseren en zo meer. Het gaat om het 
creëren van betrokkenheid. Placemaking doet dat 
bij uitstek.’

Eén plek, vier kernkwaliteiten 
Medewerkers van JSO Kennis- en adviescentrum 
volgden de PPS placemaking-cursus in New York 
en sindsdien draagt het bureau de methode zo 
veel mogelijk uit. Adviseur vitale leefomgeving 
Trees van der Gun van JSO heeft al tal van place-
making-projecten uitgevoerd en vertelt hoe zij 
te werk gaat. ‘Volgens de placemaking-methode 
gaan we met betrokkenen, in groepen van vijf tot 
acht mensen, naar buiten om de buitenruimte 
te beoordelen op vier kernkwaliteiten en draagt 
men verbeterpunten aan: wat kan weg en wat kan 
beter? Zo’n samenkomst heet een place game. De 
vier kernkwaliteiten zijn: gebruik en activiteiten, 
comfort en beeldvorming, toegankelijkheid en 
verbindingen en tot slot gezelligheid. De betrok-
ken gebruikers interviewen zelf andere gebruikers 
van de ruimte door ze aan te spreken op straat of 
bij ze aan te bellen. Vaak bekijken we deelplekken 
stuk voor stuk, zodat we alle facetten van de plek 
bespreken. We organiseren meerdere place games, 
vaak voor volwassenen, kinderen, jongeren en 
senioren. De beoordeling van de openbare ruimte 
tijdens een place game gebeurt met scoreformulie-
ren. Om te beginnen kijken we welke activiteiten 
er op dat moment op de plek plaatsvinden en hoe 
de ruimte wordt gebruikt. Daarna kijken we hoe 

de toegankelijkheid en verbindingen op de plek 
zijn georganiseerd, bijvoorbeeld of de plek bereik-
baar is voor kinderwagens, rollators, rolstoelen 
en of er stallingsmogelijkheden voor fietsers zijn. 
Vervolgens beoordelen we de plek op comfort en 
beeldvorming: zijn er zitplekken en bevallen deze? 
Is het veilig, schoon, kleurrijk, beloopbaar en is 
het groen van goede kwaliteit? Tot slot evalueren 
we de gezelligheid. Dus of mensen er een praatje 
maken met elkaar, of er diversiteit in mensen te 
bespeuren is, of mensen zich er thuisvoelen en 
of er vormen van eigen beheer voorkomen op de 
plek. Daarnaast bedenken de gebruikers welke ver-
beteringen ze op korte en lange termijn willen rea-
liseren. De ‘gezamenlijke’ items, dus alles waar men 
het eens over is, worden op een grote plattegrond 
ingetekend op AO-formaat.

Gebruikers van het gebied zijn bijvoorbeeld bewo-
ners, ondernemers, scholen, woningcorporaties 
en kinderdagverblijven. De gezamenlijke wensen, 
ideeën en verbeteringen van de gebruikers wor-
den op een grote plattegrond op AO-formaat inge-
tekend. De groepen presenteren hun plannen ple-
nair. De intentie is om samen uit te komen op een 
gezamenlijk plan waar ieder zich in kan vinden.
Dit vormt de basis voor het nieuwe ontwerp. 
De reacties en wensen van de gebruikers worden 
door een ontwerper vertaald in een tweede ont-
werp. Het ontwerp wordt steeds gedetailleerder. 
We proberen dan jongeren, volwassenen en kinde-
ren samen tot één ontwerp te laten komen. Na een 
aantal maanden presenteren we het ‘voorlopige 
ontwerp’ aan de gebruikers. Vaak vinden dan alleen 
nog kleine wijzigingen plaats omdat het budget 
kleiner of groter is dan aanvankelijk gedacht.’

Gelijkwaardigheid
De input die gebruikers geven, varieert van de aan-
leg van wandelroutes en trapveldjes, het houden 
van braderieën, het invullen van de activiteitenpro-
grammering in het gebied tot het zelf meehelpen 
bij het beheer. Maar de input kan ook groter zijn, 
zoals momenteel in Alblasserdam, waar JSO een 
tweede ‘ontwerplab’ organiseert. Trees van der 
Gun: ‘Twee wijkbewoners uit dat gebied zijn vanaf 
het begin op vrijwillige basis sterk betrokken bij de 
placemaking. De één doet de communicatie en de 
ander, die ontwerper is, schetst het ontwerp.’
Burgerparticipatie wordt door de opdrachtgevers 
van JSO Kenniscentrum niet opgelegd aan de 
gebruikers. ‘Als gebruikers iets voor het gebied 
gaan betekenen, gebeurt dat op basis van gelijk-
waardigheid en enthousiasme’, vertelt Van der Gun. 
‘Gebruikers voelen zich door placemaking meer 
eigenaar van hun eigen leef- of woonomgeving.’

8 min. leestijd
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Pilot placemaking
JSO Kenniscentrum boekte zijn allereerste succes 
in de wijk Palenstein in Zoetermeer. Daar startte 
JSO in 2009 met de gemeente Zoetermeer een 
pilot placemaking in een vernieuwingstraject van 
de wijk Palenstein, die voor comfort slechts een 
4,7 scoorde bij de bewoners. In totaal deden er 75 
bewoners en toehoorders mee. ‘De bijeenkomsten 
leverden ontzettend veel goede ideeën en sugges-
ties op. In groepen werden er ontwerptekeningen 
gemaakt voor de deelplekken’, vertelt Van der Gun. 
‘We hebben de heringerichte wijk extra waarde 
gegeven met onder meer een natuurspeelplek 
voor kinderen, bestrating in legverband en met 
een kleur naar wens van de gebruikers, anders aan-
gelegde paden, picknicktafels en het ontplooien 
van activiteiten voor jongeren, zoals de aanleg 
een skatebaan, het opknappen van het trapveldje 
en een tafeltennistafel. Het placemaking-traject 
heette ‘Palenstein komt buiten!’ en had een eigen 
logo. Naast dit pilot-traject waren er succesvolle 
placemaking-trajecten in onder meer Vlaardingen, 
Rijswijk, Purmerend, Alblasserdam, Hoge Nesse, 
Krimpenerwaard en Leiden.’

Voorbeeld placemaking bestrating
Om placemaking te illustreren, het volgende voor-
beeld. In Zoetermeer kwam de uiteindelijke kleur- 
en legverbandkeuze van de bestrating tot stand 
via de placemaking-werkmethode. In de wijk werd 
een gebied van enkele honderden vierkante meter 

met verschillende bestratingssoorten aangelegd. 
Een week lang waren daar intensieve activiteiten. 
Er stonden ‘steengoed-stembussen’ op straat, in het 
wijkcentrum en op twee basisscholen. Een inge-
huurde kunstenares reed met een ‘baksteenfiets’ in 
een ‘stenenpak’ door de wijk, en bezocht school-
klassen om uitleg te geven over bestratingsmateri-
alen en wat je daarmee kunt doen. Iedereen werd 
uitgenodigd om naar de proefstroken te komen 
kijken en het ingevulde formulier in de steen-
goedstembus te deponeren. Het resultaat was dat 
heel veel mensen via hun kinderen op de scholen, 
maar ook door de voortdurende zichtbaarheid 
van het participatieproject in de wijk, vertrouwen 

kregen en bereid waren om hun mening te geven. 
Vervolgens werden er 639 stemmen uitgebracht. 
Ook werden er veel vragen gesteld en opmerkin-
gen gemaakt die de gemeente kon gebruiken. De 
beoordeling van de nameting na oplevering van 
de herinrichting was een 7,4. Samen met bewoners 
en welzijnsorganisaties werkt de gemeente nu 
aan de ingebruikname en programmering van de 
plekken. Zo gaat het kinderwerk iedere donder-
dagmiddag naar de natuurspeelplek, zal jaarlijks de 
nationale straatspeeldag in de wijk georganiseerd 
worden en worden bewoners gestimuleerd om een 
BBQ te organiseren op de BBQ-plek.

Hans Jacobse, Hogeschool VHLHarro Verhoeven, CROW Trees van der Gun, JSO Kennis- en adviescentrum

Place game voor kinderen

Nilfisk Outdoor Division

3 in 1 All Year 
Operation

Cost Saving

www.nilfisk-outdoor.nl

Op maat gemaakte 
kwaliteitsgereedschap-
pen voor ieder seizoen
Innovatie en kwaliteit vormen de basis voor 
onze professionele, duurzame en aan- en 
afkoppelbare gereedschappen. Machine en ge-
reedschap vormen een geheel voor uitstekende 
prestaties bij de meest veelzijdige taken.

Bekijk de City Ranger 3500 of Park Ranger 2150 - neem contact op voor 
informatie over het volledige Outdoor programma.

Groter of juist kleiner ? Vindt uw juiste machine in 
onze Outdoor range !

Professionele en handige werktuigen optimaliseren de inzet
· Veeg-zuigcombinatie met een veegbreedte tot 2200mm
· Onkruidborstel te gebruiken met of zonder direct opzuigen
· Ook in te zetten voor winterdienst of gazononderhoud
· Ook thermische onkruidbestrijding mogelijk

Krachtige veelzijdigheid voor 
efficient wijkonderhoud

Eén machine  

voor alle onder-

houdstaken

Onkruidbeheer, vegen, groenwerkzaamheden 
en winterdienst met slechts één machine

De veegcontainer van 
500 liter inhoud wordt 
gebruikt voor normaal 
straatvegen en/of voor 
borstelen met opvang

Knikgestuurd - zeer kleine draaicirkel en 
ideaal voor krappe ruimtes

Comfortabel - stille, geveerde cabine 
voor optimaal chauffeurscomfort

Snelwisselsysteem, binnen 1 minuut is 
de machine aan te passen - snelste  
wisselsysteem ter wereld

Eenvoudige en duidelijke bediening

Dé ideale machine voor gebiedsonderhoud.  
Combineer meedere taken in één machine.

NIEUW !
Borstelen en  

opzuigen in één  

arbeidsgang

35 PK & 4 cilinder motor en 4-wiel  
aandrijving

 
Nilfisk-Advance B.V.
Versterkerstraat 5
NL-1322 AN Almere
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Griffioen Wassenaar BV www.greentocolour.com

Vasteplanten in het openbaar groen

GREENTOCOLOUR®

VASTEPLANTEN CONCEPT
WEINIG ONKRUIDGROEI,

MINDER ONDERHOUD
KLEURRIJKE UITSTRALING,

LAGE BEHEERKOSTEN

Griffi oen biedt het totaalpakket Greentocolour® aan voor een duurzaam ingerichte 
buitenruimte. Het concept, dat zorgt voor snelle dichtgroei met een laag onderhoudsniveau
en weinig onkruidgroei, bestaat uit:
• ontwerp
• sortimentskeuze
• grondbewerking
• P11-kwaliteit planten
• maai- en bemestingsplan

Vasteplanten dragen sterk bij aan de biodiversiteit.
Vasteplanten dragen sterk bij aan de biodiversiteit.
Vasteplanten dragen sterk bij aan de biodiversiteit.Een kleurenpracht Een kleurenpracht Een kleurenpracht voor omwonenden envoor omwonenden envoor omwonenden envoorbijgangers en aantrekkelijk voor vogels,

voorbijgangers en aantrekkelijk voor vogels,
voorbijgangers en aantrekkelijk voor vogels,vlinders, bijen en ander dierenleven.

vlinders, bijen en ander dierenleven.
vlinders, bijen en ander dierenleven.
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Snel sociale doelen bereiken
Voorwaarden voor succes zijn echter dat de plek 
een rol van betekenis speelt voor de buurt en 
wijk en meerdere functies heeft, dat er (politiek) 
draagvlak is om de plek aan te pakken, maar ook 
politiek draagvlak om gebruikers een stem te laten 
hebben. Volgens Van der Gun levert dit geen pro-
blemen op; integendeel: doelen bereik je sneller 
in een samenwerkingsgroep. Ze legt uit: ‘Fondsen 
aanspreken, crowdfunding opstarten, vergunnin-
gen aanvragen – dergelijke zaken gaan sneller. Zo 
hoeven vergunningen voor braderieën niet meer 
maandelijks aangevraagd te worden. Ook is er in 
een samenwerkingsgroep meteen oog voor sociale 
processen. Normaal gesproken zitten ontwerpers 
nog wel aan tafel met beheerders, maar niet met 
iemand van sociale zaken.’ Een andere voorwaarde 
is dat er budget voor het participatietraject 

beschikbaar is; zonder budget kunnen gebruikers 
niet voor honderd procent betrokken worden bij 
de herwaardering van de plek. En verder moet er 
een enthousiaste projectleider zijn, de spin in het 
web van gemeente, corporaties en wijkprofes-
sionals. 

Verzamelen deelnemers
JSO Kenniscentrum neemt het werven van deel-
nemers zeer serieus en ziet het als een van de 
grootste voorwaarden voor succes. ‘We starten 
altijd met het zoeken naar sleutelfiguren in de wijk 
en proberen via hen hun achterban te bereiken. 
Dat kan via social media, e-mail, flyers, berichten in 
de krant en mond-tot-mondreclame.’ Ook moeten 
de kaders voor de plek duidelijk gemaakt worden 
aan de deelnemers. ‘Het is handig om gebruikers 
te laten kiezen binnen vaste randvoorwaarden. 
Bijvoorbeeld: de bomen moeten blijven staan; de 
laad- en losplek mag wel verplaatst worden, maar 
mag niet weg uit het gebied; moet het wandelpad 
worden ontsloten naar de skatebaan of niet? Als 
gebruikers uitdrukkelijk kiezen voor kleurrijke 
onderhoudsgevoelige planten, maar de gemeente 
daar geen onderhoudsbudget voor heeft, dan ver-
tellen wij de gebruikers dat ze daar dan zelf voor 
moeten zorgen. Als later blijkt dat de gebruikers 
het onderhoud niet langer doen of niet goed meer 
doen, dan kan het zijn dat de gemeente het kleur-
rijke plantenperkje omvormt tot onderhoudsex-
tensief gras.’ 

Succesvolle participatie
Wanneer gebruikers niet volgens afspraak het 
onderhoud uitvoeren van het groen dat boven 
het budget was, wordt de beplanting omgevormd 
tot arbeidsextensief groen. Maar dit komt na een 

placemaking-traject nauwelijks voor, zo meldt 
Hans Jacobse, docent op Hogeschool VHL. Hij heeft 
met zijn studenten Management Buitenruimte 
aan meerdere placemaking-projecten gewerkt en 
ziet dat de onderhoudsparticipatie meestal goed 
verloopt. ‘Van tevoren heeft er al discussie plaats-
gevonden over de vraag waar participanten voor 
te porren zijn. Willen zij geen vuil prikken, maar 
bijvoorbeeld wel vaste planten snoeien of de vijver 
schoonmaken? Prima, doe vooral datgene wat je 
leuk vindt.’ Hij haalt een voorbeeld in Oosterbeek 
aan. ‘De gemeente knapte een buurtpark op. Voor 
het beheer wilde ze bewoners mobiliseren. Eind 
2013 kreeg onze school opdracht om dit voor 
elkaar te krijgen. Met de placemaking-methode 
zorgden studenten dat de bewoners betrokken 
raakten bij het project. Ze gingen met appeltaart 
langs de huizen om koffie te drinken en met de 
bewoners te praten over de gebruikersfunctie van 
het nieuwe park. Bij de presentatie van het eerste 
ontwerpplan was 80 procent van de genodigden 
aanwezig. De studenten waren daarvoor in het 
park gaan staan. Ze hadden wat eten en drinken 
bij zich, ze hadden vuurkorven geplaatst en flip-
overs neergezet om stellingen met de deelnemers 
te bespreken. Aan het eind was er een borrel. 
Het resultaat was dat de deelnemers zodanig 
betrokken waren geraakt bij dit project, dat ze 
zich enthousiast aanmeldden voor het groenon-
derhoud. Bij placemaking zijn de doelen klein. Dit 
waarborgt de continuïteit van de onderhoudspar-
ticipatie. De gemeente moet niet alleen de klus-
dagen initiëren, maar ook budget hebben voor 
participatie door het verstrekken van plant- en 
klusmateriaal. Het onderhoud in Oosterbeek gaat 
nog steeds goed: om de twee weken op maandag 
onderhouden de bewoners het park. Ze sluiten de 
werkzaamheden af met een borrel.’ Een creatieve 
manier om de deelnemers te mobiliseren is vol-
gens Jacobse vereist. Daarvoor heeft Hogeschool 
VHL een caravan aangeschaft. Studenten nemen 
die vaak mee als ze op pad gaan. Een van de 
andere geheimen om deelnemers enthousiast te 
maken voor nieuwe plannen, is volgens Jacobse, 
geestig genoeg, eten. ‘Neem eten of drinken mee 
naar bijeenkomsten, of huur een stand zoals een 
poffertjeskraam of ijscokar. Gegarandeerd succes.’

Voorwaarde voor succes 

is o.a. dat de plek 

een rol van betekenis 

speelt

Be social 
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‘In de Zevenhuizerplas heeft zandafgraving plaats-
gevonden voor het opspuiten van omliggende 
wijken, zoals Zevenkamp,’ legt Marco Jongeneel, 
uitvoerder bij Punt BV, uit. ‘Door de onderstroom in 
deze plas spoelt de bodem weg, waardoor de vlak 
onder het oppervlak liggende gaten bloot komen 
te liggen. Die gaten zijn soms wel twee meter diep. 
Dat is levensgevaarlijk en dus is het van belang om 

de bodem van zwemwater driedimensionaal in 
kaart te brengen en te blijven monitoren.’

Conventionele meetmethode
De gangbare methode hiervoor is om met een 
waadpak aan het water in te lopen en handmatig 
te meten. Maar dit kan tot slechts 1,5 meter diepte, 
anders loopt het waadpak vol. Een andere metho-

de is om te meten vanuit een bootje met een peil-
loodje of lange stok. ‘Wij vroegen ons af of dit niet 
doeltreffender kon. Wanneer je op land meet met 
een gps-Rover, kun je zo’n 2000 punten per dag 
meten. Als je de bodem meet vanaf het waterop-
pervlak, liggen de meetpunten vaak verder van 
elkaar af. Je vaart langs een lijn; aan het einde van 
die lijn keer je om en ga je een stukje verderop, 

Met een kano waterdieptes 
en GPS-data verzamelen
Recreatieschap Rottemeren Groenservice Zuid-Holland is door een verdrinking in zwemwater Zevenhuizerplas hardhandig op zijn zorgplicht gewezen. 

In zwemwater mogen zich binnen het aangewezen zwemoppervlak, de zogeheten ballenlijn, geen (spoel)gaten bevinden. De diepte mag er maximaal 

1,40 meter zijn. Het is bijna ondoenlijk om dat met de hand uit te peilen. Groenaannemingsbedrijf Punt heeft nu een elektrische kano uitgerust met een 

digitaal peillood en hoeft alleen de ingestelde lijn af te varen om te bepalen of er geen spoelgaten in de bodem zitten.

Auteur: Santi Raats
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INTERVIEW

parallel aan de gevaren lijn, opnieuw meten. Het 
ligt aan de opdracht hoe dicht de meetpunten van 
elkaar liggen. Soms liggen de meetlijnen vijf meter 
van elkaar af, maar soms ook minder. Gemiddeld 
kun je vanaf het wateroppervlak zo’n 1200 punten 
per dag meten. De opdracht van G.Z-H bestond 
echter uit het meten van maar liefst 28.000 punten. 
Dat betekende dat de meetlijnen bijzonder dicht 
op elkaar lagen, ongeveer een meter van elkaar af. 
Op de conventionele manier zouden we 23 dagen 
bezig zijn met meten. Dat is te kostbaar wat betreft 
tijd en geld.’

Sonar en gps
Groenaannemingsbedrijf Punt BV ging in gesprek 
met de specialist in bouwbenodigdheden Visser 
en Visser uit Breda. De oplossing kwam in de vorm 
van sonarmeetapparatuur. Het idee ontstond 
omdat sonarmeettechnieken gangbaar zijn op zee. 
Punt BV monteerde de apparatuur vervolgens in 
een kano. Door de combinatie van sonar en gps 
kan Punt BV circa 30.000 vierkante meter bodem 
binnen twaalf uur opmeten.

Het single beam sonarapparaat stoot een geluids-
signaal af naar de bodem en vangt het signaal 
daarna weer op. De data van deze meetpunten 
worden opgeslagen in een gps-systeem. Daarvoor 
is aan boord een tablet-veldboek aanwezig. Uit 
de metingen kun je later een 3D-profiel maken. 
‘De voordelen van de kano zijn dat hij geen geluid 
maakt, geen benzinedampen geeft en stabiel in 
het water ligt. Een kano is ook makkelijk alleen te 
bedienen en bovendien kun je er makkelijk mee 
manoeuvreren,’ legt Jongeneel uit. ‘Een man alleen 
laten werken is het goedkoopste. De kano met 
sonarmeetapparatuur hebben we uitgerust met 

een elektromotor en twee accu’s, zodat de persoon 
die de metingen verricht zich volledig kan focus-
sen op de metingen en de hele dag kan varen. 
Aan de linkerkant van de kano zit het stuur, aan 
de rechterhand zit de sonar-/gps-apparatuur en 
de hendel voor snelheid en voor-/achteruit. Vooraf 
stel je de lijn in waarlangs je wilt varen en op het 
veldboek kun je die lijn volgen. De apparatuur kun 
je zodanig instellen dat er om de zoveel meter 
automatisch wordt gemeten. Het varen gaat met 
een snelheid van 2 à 3 kilometer per uur. Dat lijkt 
wellicht langzaam, maar is vele malen sneller dan 
handmatig meten. Op deze manier hebben we bin-
nen twee dagen de 28.000 metingen verricht. Dat 
is een tijdwinst van zo’n drie weken.’

Sonar en gps meten bijna 

30.000 m2 bodem 

binnen twaalf uur op

Met een waadpak kun je maximaal 400 meetpunten per dag meten; met de kano al gauw 18.000.
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Greentocolour in Zoeterwoude
In tijden van bezuinigingen hebben gazons bij veel gemeentes de voorkeur boven heesters of vaste planten. De vraag is echter of dat altijd zo 

verstandig is. Vaste planten bevorderen immers de biodiversiteit, wat interessant is voor vogels, insecten en vlinders. En vergeet de hoge sierwaarde 

niet, die door de bewoners enorm wordt gewaardeerd. De gemeente Zoeterwoude begreep dit jaren geleden al en hun openbare ruimtes zijn dan ook 

opgefleurd met vaste planten. Gemeente Zoeterwoude wilde hiermee voldoen aan de duurzaamheidsvraag en biodiversiteit. Vakken met heester-

rozen zijn omgevormd naar vaste planten en ook eenjarige plantvakken zijn afgeschaft. Vaste planten zijn duurzamer in vergelijking tot eenjarigen. 

De plantvakken zijn aangeplant volgens het Greentocolour-concept van Griffioen Wassenaar. Dit geeft binnen één jaar gegarandeerd resultaat mits er 

wordt voldaan aan 4 pijlers: de juiste plant op de juiste plaats, grondvoorbereiding, gebruik van acht planten in P11-kwaliteit per M2 en als laatste het 

onderhoud met kort afmaaien/mulchen/mesten. Met het gewenste resultaat: een snel dichtgroeiende beplanting met kleurrijke bloemen, waaronder 

Herfstanemoon (wit), Eendagslelie (oranje), Zonnehoed (geel), Rode Zonnehoed (roze), Kattenkruid (paars) en Phlomis oftewel Brandkruid (geel). 

Griffioen verzorgde het ontwerp en stelde het beplantingsplan samen. Het resultaat is een succes; onderhoudsvriendelijke vaste planten in het open-

bare groen, voor iedereen een verrijking.
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Het zal veel gemeenten niet vreemd in de oren 
klinken: door de crisis is er vrijwel nergens extra 
geld voor intensief groenonderhoud. Sinds aan-
vang 2014 voert het door de overheid gedomi-
neerde bedrijf Circulus-Berkel het onderhoud uit 
aan het groen in de gemeente Lochem. De over-
eenkomst is voor tien jaar. Het gaat er met name 
om dat het onderhoud van de buitenruimte goed-

koper en efficiënter wordt, dat inwoners meer bij 
het onderhoud worden betrokken en dat mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring 
opdoen. In totaal moet deze uitbesteding 155 
duizend euro besparen, vooral doordat Circulus-
Berkel op grotere schaal opereert en daarmee een 
efficiëntieslag maakt. 

Besparing personeels- en uitvoeringskosten
De Lochemse buitendienst, met 26 medewerkers 
(waarvan twee opzichters), acht flexibele arbeids-
krachten en 34 mensen van het werkvoorziening-
schap Delta, is onder de naam Bedrijf Beheer en 
Onderhoud Openbare Ruimte (BBOOR) in zijn 
geheel ondergebracht bij Circulus-Berkel, met 
dezelfde arbeidsvoorwaarden. Dit bedrijf is op 

Buitendienst op afstand zetten 
bespaart gemeente 1,5 ton
Wanneer wordt ‘laten doen’ goedkoper dan zelf doen?

Gemeenten met een eigen groenonderhoudsdienst zijn schaars aan het worden. Particuliere bedrijven worden tegenwoordig snel aangewezen om 

gemeentelijk buitendienstpersoneel in te lijven, want men wil regiegemeente worden. De gemeente Lochem heeft dit recentelijk gedaan en dient voor 

andere gemeenten als voorbeeld. Is op afstand zetten daadwerkelijk goedkoper? Waarin zitten de besparingen? Lochem aan het woord. 

Auteur: Santi Raats
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ACHTERGROND

zijn beurt ontstaan uit de afvalbedrijven van acht 
gemeenten, waaronder Lochem.
Henk-Jan Bouwhuis, afdelingshoofd van de 
gemeente Lochem en interim-manager van 
BBOOR: ‘De taakstelling voor BBOOR is om met 
twee man minder te werken. Dit moet een bespa-
ring van 75 duizend euro opleveren. Ook moet er 
in totaal 80 duizend euro bespaard worden op de 
uitvoeringskosten.’ Bouwhuis ziet de uitvoering 
van de taakstelling rooskleurig in. ‘Dat gaat zeker 
lukken. We huren twee vakmensen minder in, maar 
hebben het hele jaar de beschikking over 34 men-
sen van het sociale werkvoorzieningschap Delta.

Besparing door burgerparticipatie
Burgerparticipatie moet volgens het bedrijfsplan 
van BBOOR 10 procent van de totale besparing 
opleveren. De werkelijke besparing is lastig in 
geld uit te drukken. Bouwhuis: ‘We hebben op dit 

moment zo’n 40 bewonerscontracten afgesloten. 
Dat betekent dat 40 groepen bewoners ons helpen 
met het onderhouden van het openbare gebied. 
Zij krijgen daar het geld voor dat wij kwijt zouden 
zijn voor de goedkoopste vorm van onderhoud.’
Inmiddels zien andere gemeenten de uitbesteding 
van het onderhoud in Lochem als een succesver-
haal. Stad en Groen spreekt met betrokkenen om 
te achterhalen wat er allemaal kwam kijken bij het 
op afstand zetten.

Taken verdelen, participatie en werken naar 
vermogen
De overgang vergde de nodige voorbereidingen. 
Adviesbureau KplusV kreeg als taak om een organi-
satie- en bedrijfsplan te maken. Adviseur Aiko Klein 
was daarbij betrokken. Hij vertelt: ‘We hebben de 
activiteiten en financiën in kaart gebracht en geke-
ken welke taken en bedragen mee naar Circulus-
Berkel konden, en welke bij de gemeente moesten 
blijven. Daarnaast was het belangrijk om de aan-
vullende ambitie van de gemeente waar te maken, 
namelijk het realiseren van meer arbeidspartici-
patie, het te werk stellen van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Het laten werken van 
mensen vanuit de sociale dienst bij BBOOR is iets 
duurder door het geven van begeleiding, maar nog 
altijd goedkoper dan hen uitkeringsgerechtigde te 
laten zijn. Dat scheelt de gemeente het betalen van 
uitkeringen en levert behoorlijk wat op.’
Daarnaast kan een overheidsbedrijf makkelijker 
bezuinigen dan een overheid zelf. Een overheids-
bedrijf kan zijn uitvoering efficiënt opzetten voor 
kostenbesparing, maar wanneer de overheid een 
bezuiniging zou moeten doorvoeren op haar eigen 
buitendienst, dan zou zij zich daarmee wel eens in 
de vingers kunnen snijden. 

Besparing door centralisatie
Toenmalig wethouder Thijs de la Court, die ooit 
met de rug tegen de muur voorstelde om bosbou-
wer te worden om zo het noodzakelijke onderhoud 
van het buitengebied te bekostigen, hield zich 
intensief bezig met de nieuwe inrichting van het 
onderhoudsbedrijf. Voorheen had de overheid ver-
schillende werkverbanden in de onderhoudsdienst: 
sociaal-cultureel werk, stichting Welzijn Lochem, 
werkvoorzieningschap Delta en burgerparticipa-
tiecontracten. Overheidsbedrijf BBOOR stuurt deze 
verschillende werkverbanden voortaan vanuit 
één centraal punt aan. De visie van De la Court is 
gebaseerd op een kringloopwinkel, waarbij een 
gebruikt bankstel via verschillende bewerkingen 
door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
in die ene kringloopwinkel weer opgelapt wordt 
voor een tweede leven. Met andere woorden: door 

verschillende werkzaamheden en werkverbanden 
op één locatie onder te brengen, kun je efficiënt 
werken en geld besparen. Ook inkoop en facture-
ring zijn inmiddels gecentraliseerd.

Betrokken partijen
Formeel moest KplusV een bedrijfsplan schrijven, 
maar het proces daaromheen was net zo belang-
rijk. Relevant is de verschillende partijen in het 
proces te betrekken. Bouwhuis vertelt: ‘Circulus-
Berkel was bij alle bijeenkomsten aanwezig en de 
buitendienst had een klankbordgroep die mocht 
meepraten. Deze betrokkenheid vloeit voort uit 
het feit dat Circulus-Berkel betrokken wil zijn bij 
de beleidsvorming. Dat is het voordeel van een 
overheidsbedrijf: het staat dicht bij de overheid en 
heeft niet tot doel om winst te maken. Het werkt 
tegen kostprijs.’

Bij de overheveling van een overheidsdienst naar 
een overheidsbedrijf kan een gemeente ‘inbeste-
den’: omdat het overheidsbedrijf is voortgevloeid 
uit gemeentediensten en alleen aangestuurd kan 
worden door overheden, hoeft men niet open-
baar of onderhands aan te besteden en kunnen 
overeenkomsten na afloop desgewenst zonder 
aanbesteding verlengd worden. Lochem heeft met 
Circulus-Berkel een overeenkomst afgesloten voor 
tien jaar. Bij uitbesteding aan een doorsnee markt-
partij is één van de opties dat een opdrachtgever 
zijn personeel telkens meeneemt in de volgende 
aanbesteding, maar dan weten de personeelsleden 
nooit wie de volgende keer hun baas zal zijn. Dat 
kan onrust in de hand werken.

Onderhoud én beheer uitbesteed
De gemeente wilde regiegemeente worden. Hierbij 

De taakstelling voor 

BBOOR is 

om met twee man minder 

te werken

6 min. leestijd
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ACHTERGROND

is gesproken over drie varianten: Regie Basis (alleen 
de uitvoering overdragen naar BBOOR), Regie 
Plus (uitvoering, beheer, projecten en investerin-
gen mee naar BBOOR) en Regie Max (uitvoering, 
beheer én beleid mee naar BBBOOR). De gemeente 
koos voorlopig voor Regie Basis, met een gefaseer-
de invoering. Sinds januari 2014 is de uitvoering 
overgegaan naar BBOOR. Tot januari 2016 is er tijd 
om beheer, projecten en investeringen over te dra-
gen naar het overheidsbedrijf. Het overhevelen van 
de binnendienst gaat niet over één nacht ijs, want 
opnieuw worden taken en budgetten eerst duide-
lijk in kaart gebracht voordat ze overgenomen kun-
nen worden. Adviesbureau KplusV is aangewezen 
om dit proces te begeleiden. 

Kennis delen
Klein vertelt waar de kennis vandaan komt voor de 
uitvoering van het onderhoud door BBOOR bin-
nen Circulus-Berkel. ‘Het grootste gedeelte van de 
kennis komt vanuit de gemeente. Je kunt daarbij 
denken aan bedrijfsplannen, beheerplannen, de 
inventarisatie en de staat van het areaal en de 
budgetten. Maar Circulus-Berkel levert evengoed 
input: ook hier is beheer- en onderhoudskennis 
aanwezig en er moet goed worden gekeken hoe 
BBOOR daarbinnen past. Zij zijn vanaf het begin bij 
het proces betrokken, want zij zijn degenen die de 
taken gaan overnemen.’ 

Personeel goed inlichten
De buitendienstmedewerkers stonden open voor 
de verandering. Volgens Klein was dat te danken 
aan het werk van het afdelingshoofd Bouwhuis. ‘Hij 
heeft zijn personeel goed betrokken bij het proces 
en uitgelegd hoe de nieuwe situatie er voor hen uit 
zou komen te zien, namelijk dat zij terechtkomen 
in een bedrijf dat gericht is op uitvoering, waar 
meer (ontwikkelings)mogelijkheden zijn. Elders 
zijn voorbeelden bekend van medewerkers die 
eerder plantsoenen schoffelden en bijvoorbeeld 
werkzaam werden binnen het afvaltransport of 
op de kraan. Als BBOOR-mensen zelf wat anders 
willen, kunnen ze binnen Circulus-Berkel reageren 
op interne vacatures.’ Volgens Klein is de sleutel tot 
succes van een uitbesteding dan ook het personeel 
op de juiste manier te betrekken bij alle ontwik-
kelingen in het proces; dat zorgt voor draagvlak bij 
het personeel.

Controleren op kwaliteit
Omdat de gemeente en Circulus-Berkel allebei wil-
den weten waar ze aan toe waren, verrichtte Antea 
Groep in oktober 2013 volgens CROW-richtlijnen 
een nulmeting in het openbaar grijs en groen op 
tweehonderd plekken van 100 bij 100 meter. In 
oktober 2014 is er opnieuw een meting verricht. 
‘De algehele situatie was gelijk of verbeterd’, aldus 
Henk-Jan Bouwhuis. ‘Door de tweede meting werd 

ook inzichtelijk waar Circulus-Berkel te véél groen-
onderhoud had verricht en waar het onderhoud 
meer aandacht vergt. De resultaten van de tweede 
meting kunnen door Circulus-Berkel worden 
gebruikt om efficiënter te werken.’

Bouwhuis legt uit hoe Lochem regie voert en 
de verantwoordelijkheid, maar ook de ken-
nis bij Circulus-Berkel legt. ‘Lochem werkt 
in drie jaar tijd toe naar een zogeheten 
Dienstverleningsovereenkomst. Dat betekent dat 
we werkafspraken maken voor deelplekken in de 
openbare ruimte, zoals vlakken op A-kwaliteit of 
op B-kwaliteit onderhouden, of het aantal burger-
meldingen terugbrengen van 1000 naar 800. Dat 
betekent dat Circulus-Berkel ervoor moet zorgen 
dat de ‘scheefliggende tegel’ of ‘overhangende tak’, 
waar normaal gesproken een burger over geklaagd 
zou hebben, voorkomen wordt. Voorkomen is 
beter dan genezen.’
 
Uitbesteden niet per se beste optie
Volgens Aiko Klein is uitbesteden van onderhoud 
niet per se de beste optie, hoewel de redactie 
van Stad en Groen nauwelijks een gemeente kan 
vinden met een eigen groendienst (afgezien van 
grote gemeenten, die door hun schaal nog een 
eigen groendienst kunnen aanhouden). ‘Het hangt 
ook af van wat het gemeentebestuur belangrijk 
vindt. Sommige besturen geloven in een eigen 
dienst, sommige geloven in de markt. Ook hangt 
het ervan af hoe effectief de eigen buitendienst 
werkt en welke ervaringen een gemeente heeft 
met marktpartijen. En tot slot is verzelfstandigen 
meer een middel dan een doel. Het politieke doel 
moet centraal staan, mogelijk ook met doelstel-
lingen zoals de Participatiewet. De vraag is welk 
middel in een specifieke gemeente en situatie het 
einddoel het beste dient.’

Aiko Klein Henk-Jan Bouwhuis

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5335
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AANLEG GROENE GEVEL ARCUS COLLEGE IN HEERLEN

Het project Arcus College in Heerlen werd in twee fasen aangelegd. Een fase 
was in opdracht van bouwaannemer Laudy Bouw. Deze omvatte de aanleg 
van de daktuin tussen de verschillende gebouwen. De andere fase was in 
opdracht van Arcus College en omvatte de aanleg van het volledige buitenter-
rein met aan de achterzijde een park. Dolmans Landscaping was verantwoor-
delijk voor de uitvoering.

Opdrachtgever fase 1: Laudy Bouw 
Opdrachtgever fase 2: Arcus College
Aannemer: Dolmans Landscaping

Groen, groener, groenst
De oogst aan innoverende groenprojecten

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

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

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5337
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AANLEG TUIN ONDERWIjS BOULEVARD IN ’S-HERTOGENBOSCH

In ’s-Hertogenbosch heeft W. Ketelaars Groenvoorzieningen B.V. de voortuin van Avans Hogeschool aan 
de  Onderwijs Boulevard te ’s-Hertogenbosch aangepast. Deze aanpassing heeft tot doel om een meer 
homogeen beeld langs de Onderwijsboulevard te creëren. Het ontwerp is afgestemd op de inrichting van 
de buurman waardoor er een homogener beeld ontstaat.  Op basis van het ontwerp zijn de werkzaam-
heden uitgevoerd. Uitgangpunt is een bloeiende voortuin achter beukhagen. De bloeiende vaste planten 
komen in de eindsituatie boven de hagen uit zodat een kleurig beeld ontstaat. 

Opdrachtgever: Avans Hogeschool 
Aannemer: W. Ketelaars Groenvoorzieningen 

INRICHTINGSPLAN ELISABETHTERREIN IN AMERSfOORT

Burgerinitiatief ‘Het nieuwe samenwerken’ heeft de samenwerkingsgroep 
‘Samenwerking Elisabeth Groen’ opgericht om samen met Adviesbureau Haver 
Droeze te komen tot een Inrichting- en beheerplan voor het Elisabethterrein. 
Betrokkenen hebben 200 ideeën aangeleverd. Deze zijn met behulp van een 
ideeënkwartet getoetst aan de randvoorwaarden. Op basis van de uitkomsten 
kon een breed gedragen Inrichting- en beheerplan opgesteld worden. Een plan 
dat ook bijzonder vlot door de politiek is goedgekeurd.  Adviesbureau Haver 
Droeze begeleidde het proces om tot een gezamenlijk Inrichtings- en beheer-
plan te komen voor de Elisabethlocatie. Ruim 200 ideeën die door stadsgenoten 
en omwonenden waren aangedragen zijn vertaald. Op basis van de vooraf 
gestelde randvoorwaarden zijn de ideeën getoetst en geselecteerd. Vervolgens 
kregen de voorgedragen suggesties een plek in het ontwerp van het toekom-
stige park. De complete doorlooptijd van dit project bedroeg vanaf de initiatief-
opdracht tot en met het vastgestelde bestemmingsplan slechts 8 maanden!

Opdrachtgever:  Samenwerking Elisabeth Groen (burgerinitiatief )
Adviesbureau: Haver Droeze 

PROJECTEN
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Innovatief
Lage onderhoudskosten

HERINRICHTING CENTRUM ERMELO

In opdracht van de gemeente is er een herinrichtingsplan gemaakt met 
aandacht voor kwaliteit, groen en een prettig winkelklimaat voor de gehele 
Stationsstraat wat in drie fasen wordt gerealiseerd. Fase 1 en 2 zijn reeds 
uitgevoerd in 2014 en fase 3 volgt in najaar 2015 en voorjaar 2016. Ook het 
plein voor molen De Koe is opnieuw ingericht. Midden op het plein is een fraai 
boomeiland gekomen met randen van natuursteen waarop men kan zitten, 
in de rand is de naam Molenaarsplein gegraveerd. Naast een nieuwe indeling 
zijn hoogwaardige en duurzame materialen gebruikt zoals gebakken klinkers, 
natuursteen en speciaal voor Ermelo vormgegeven zitbanken, boomroosters 
en verlichting. LooHorst Landscaping uit Ermelo kreeg de opdracht voor 
de groene inrichting van de diverse heringerichte plekken waaronder het 
Molenaarsplein. Gezamenlijk met de gemeente Ermelo is een groenontwerp 
gemaakt.

Opdrachtgever: Gemeente Ermelo
Contactpersoon opdrachtgever: Peter van der Velde, team werkvoorberei-
ding en realisatie
Architect: Hernrichtingsplan: MTD Landschapsarchitecten, s’Herthogenbosch
Beplantingsplannen: LooHorst Landscaping, Ermelo
Contactpersoon architect: MTD Landschapsarchitecten: Ruud Dubbeld
Aannemer: LooHorst Landscaping, Ermelo
Contactpersoon aannemer: Reinald van Ommeren
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PROJECTEN

AANLEG OPENBARE TUIN HUIS VAN HENDRIK IN HAARLEM

De L-vorm van dit nieuwbouwcomplex, maakt dat de openbare tuin 
aan de achterzijde een beschutte, introverte ruimte wordt. Het vloer-
peil van de woningen ligt 1,80 meter boven tuinniveau. Door een zone 
van bloemensawa’s en lage brede hagen te maken, wordt het hoog-
teverschil trapsgewijs opgevangen. Het hagenpatroon reageert op de 
geknikte vorm van de gevel. Wandelpaden en trappen leiden tussen 
bloemen door naar de centrale open ruimte met een terras rondom 
een fontein, een natuurspeelplaats voor de allerkleinsten en een groot 
grasveld voor gezamenlijk gebruik. De bloemenborders zijn beplant 
volgens het beplantingsconcept “Zorgeloos-Groen”, uitbundig bloei-
ende, jaarrond kleurige beplanting die onderhoudsarm is.  

Aanneemsom: € 307.300,--
Opdrachtgever: Ymere
Contactpersoon opdrachtgever: Robert Leusink 
Architect: Buro Mien Ruys, Tuin- en Landschapsarchitecten
Contactpersoon architect: Boto van der Meulen (destijds in dienst 
Buro Mien Ruys)
Aannemer: De Enk Groen & Golf bv
Contactpersoon aannemer: B. Los

AANLEG VIER DAKTUINEN W-HOTEL IN AMSTERDAM

Copijn heeft opdracht gekregen van PBM Construction BV om vier 
daktuinen op het W Hotel aan te leggen. In samenwerking met 
de architecten van Office Winhov is het ontwerp en de technische 
uitwerking gemaakt. In hartje Amsterdam wordt het voormalige 
‘Rijkskantoorgebouw’ getransformeerd tot een vijfsterrenhotel. Het 
gemeentemonument uit de jaren twintig met een robuuste metsel-
werkgevel, krijgt een glazen dakopbouw. Het ontwerp voor de daktui-
nen is enthousiast ontvangen waardoor de aanleg van de dakterrassen 
nu gerealiseerd is. Copijn heeft de uitvoering hiervan in samenwerking 
met Hoek Hoveniers verzorgd. Drie daktuinen worden opgebouwd 
met lichtgewicht betonnen constructie, bekleed met natuursteen. Dit 
resultaat kan bereikt worden door het gebruik van watershells, een 
lichtgewicht kunststof constructie om een verhoogde vloer te creëren. 
Het vierde terras zal opgebouwd worden uit EPS isolatie en substraat. 
De daktuinen zijn smal en lang. De ontworpen patronen zorgen voor 
de ultieme verbinding tussen de binnen en de buitenruimte.
 
Opdrachtgever: PBM Construction BV
Architect: Office Winhov
Aanleg: Copijn Groenaanleg en beheer en Hoek Hoveniers



54 www.stad-en-groen.nl

Nergens vindt u op de vierkante meter zoveel 
gazonkennis en –expertise als op de Nationale 
Gazon Demodag. Het event is met 500 bezoekers 
dan ook uitgegroeid tot dé praktijkdag voor de 
professionele groenbeheerder met een voor ons 
land uniek concept: 8.000 m2 demogazon waarop 
in groepen doorlopend uitleg wordt gegeven over 
de meest uiteenlopende onderwerpen aangaande 
de inzaai en het onderhoud van gazons. 

Breed aanbod                                                                                                                              
Het aanbod voor editie 2015  is behoorlijk ver-
breed. Aan de orde komen in- en doorzaaien, 
bezoden, bemesten, beregenen, beluchten, struc-
tuurverbeteringen, diepte-instellingen bij maaien 
en nog veel meer. Op diverse demonstratievakken 
vertonen de nieuwste machines straks hun kun-
nen. Proefvelden met verschillende grassoorten en 
bemestingsregimes geven bezoekers inzicht in de 
gebruiksmogelijkheden en voeding van gazons. 

Ook is er vanuit een profielkuil aandacht voor de 
bodemopbouw en voor handige hulpmiddelen om 
grondverdichtingen op te sporen. 

Gratis toegang                                                                                                                         
Nationale Gazon Demodag wordt gehouden 
op het buitenterrein van Kuypers Graszoden in 
Biezenmortel, centraal gelegen bij Den Bosch. De 
toegang is gratis na voorinschrijving op 
www.nationalegazondemodag.nl. 

Nationale Gazon Demodag 
op 23 september in het
Brabantse Biezenmortel
De 6e editie van de Nationale Gazon Demodag op 23 september a.s. in het Brabantse Biezenmortel wil hoveniers en openbaar groenbeheerders de 

praktische kant van het toplaagbeheer laten zien. Hoe vaak komt het niet voor dat een gazon te hard, nat, dichtgeslempt of beschadigd is en daardoor 

te weinig gras en teveel onkruiden bevat? Nationale Gazon Demodag toont de oplossingen en zorgt dat u als groenprofessional de belangrijkste 

teeltmaatregelen onder de knie krijgt. De toegang is gratis na voorinschrijving op www.nationalegazondemodag.nl.
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ADVERTORIAL

U ziet de nieuwste machines in actie.

De praktijk staat de hele dag centraal.

uitGelicHt
Structuurverbetering op verschillende grondsoorten
U kent het wel, die snelle plasvorming en natte plekken op zwaardere en 
dichtgeslagen gronden. Nationale Gazon Demodag toont u het langjarig 
effect van structuurverbetering en de toepassing op de meest 
voorkomende gronden in ons land.

Bermbeheer met graskruidenvegetaties
Natuurlijk ontbreken ook de verschillende veldbloemenmengsels niet op 
de demodag. Nieuw daarbij is een speciaal demovak over bermbeheer 
met graskruidenvegetaties. Naast de wegenbouwkundige functie zijn de 
beleving en ecologische waarde van bermen heel belangrijk. Weelderig 
bloeiende bermen ogen aantrekkelijk voor passanten en recreanten, maar 
dragen ook bij aan de verkeersveiligheid doordat ze het monotone beeld 
van het landschap doorbreken. Verder zijn bermen biodivers, een ideaal 
leefklimaat voor veel flora en fauna. Wist u dat maar liefst de helft van de 
ongeveer 1.450 Nederlandse plantensoorten in wegbermen is te vinden!? 

infomarkt over gewasbescherming en beplanting
Naast het spektakel buiten op het demoveld is er ook binnen van alles te 
beleven en te ontdekken. Hier kunt u terecht voor tips en adviezen als het 
gaat om een effectieve aanpak van ziekten, plagen en 
onkruiden in gazons. Ook worden er verschillende biologische oplossin-
gen voorgesteld. Verder zijn er tuinplantdeskundigen aanwezig die u kun-
nen helpen met de invulling van uw beplantingsplannen en plantenlijsten: 
van bodembedekker tot haag en van laanboom tot de allerkleinste plant 
die de plantenbak siert.

Nationale Gazon Demodag is een initiatief van graszaadbedrijf Limagrain/Advanta, meststoffenleverancier 
DCM, John Deere-dealer Staadegaard & Zn en Stierman-De Leeuw groentechniek en wordt mede 
mogelijk gemaakt door Eliet, Vredo, Bras Fijnaart, Van den Borne, Eurofins BLGG, Stad+Groen, Bayer, Pireco, 
Biocontrole en Gebr. Van Oirschot Tuinplanten. 
De dag kent een doorlopend programma van 10:00-17:00 uur.



56 www.stad-en-groen.nl

OUDERWETS
VOORDEEL

KNIPPEN
Gratis ARS snoeischaar 

bij abonnement op 
Stad + Groen

Jaargang 3

nr. 3, 2015

Vakblad over openbaar Groen en het vergroenen van de buitenruimte

Kees Weijtmans: Als dit crisis is, dan mag 

de crisis voor mij eeuwig doorgaan

Sporten in een dynamisch landschap • Grote betrokkenheid 

door bomenproject • Gemeente laat zich te makkelijk 

met beheerkosten opzadelen • Biocovers-onkruiddoek 

• Sociaal in het groen • Groen, groener, groenst • Met 

de ‘boomvoetjes’ in het groen • Huidkanker • Bomentool 

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

Integrale onkruIdbestrIjdIng volgens 

‘de Punt Methode’

de juIste MachIne oP de juIste Plek en coMbIneer!

geen gIf Meer nodIg!

•	 ‘de Punt Methode’ Is goedkoPer dan sPuIten  

als je alles eerlIjk Meetelt!

•	 goed toePasbaar Met Inzet sW-MedeWerkers  

en Mensen Met een afstand tot de  

arbeIdsMarkt (sroI).

•	 geen resIstente soorten en nIet WeersgevoelIg.

• co² neutraal

• geen fossiele 

brandstof meer 

zoals lPg

• gebruikt bio-

massa om mee 

te ‘branden’

• voor groot- 

schalig werk

• 5x per jaar  

strak gestoken  

grasrand

• geen afval- 

kosten

• lagere veeg- 

kosten

• reinigende  

werking

• co² neutraal

• elektrisch rijden

• geen fossiele 

brandstof meer 

zoals diesel,  

maar biomassa

• heet water 98c

• geen overlast,  

herrie /stof

• eenvoudige  

techniek
• voor kleinschalig 

werk

• dulevo 5000 d

• euro 5 met  

adblue

• super fijnstof- 

filters

• heel zuinig met 

waterverbruik

• razend snel

RED KaNT BRaNd STEKER®

MaChiNaal vEGEN

Een abonnement op het leidende vakblad voor de openbaar groensector is nu wel erg 
goedkoop. U neemt een abonnement en u betaalt € 35 voor de resterende nummers 

van 2015 en € 75 voor 2016* en u ontvangt een gratis ARS Snoeischaar.
*Deze aanbieding geldt alleen in combinatie met een abonnement voor 2015 én 2016.  

Eerder opzeggen is niet mogelijk.

Bedrijf:             

Naam:              

Adres:              

Postcode:        

Plaats:             

Tel:                  

E-mail:              

Winkelwaarde 

€ 56,80 

Stuur deze bon naar Vakblad Stad + Groen, Fransestraat 41, 6524 HT Nijmegen
Inschrijven kan ook online: www.stad-en-groen.nl/abonnement

Abonnement.indd   1 30/06/15   10:20
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Afgelopen woensdag was ik deelnemer aan de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit 
van CROW Levende Stad in Ede. Onder leiding van Harro Verhoeven was het 
weer een genoegen om deze middag bij te wonen, als een van de weinige 
aanwezige aannemers.

Een van de actuele vraagstellingen van deze middag was hoe gemeenten en 
aannemers moeten omgaan met de beleving van de burger. Waar bestaat die 
beleving uit en hoe passen we onze producten en diensten daaraan aan? Is 
beleving te meten? En kan een aannemer op een cijfer van burgertevreden-
heid worden afgerekend? Daarover werd een interessante en uiterst belang-
rijke discussie gevoerd in de diverse workshops. Enkele zaken vielen mij bij die 
gesprekken op. 

1. De bezoekers en ook de diverse sprekers zijn vakzusters en -broeders, 
gedegen opgeleid aan Larenstein of doorgegroeid na de middelbare tuin-
bouwschool. Kortom, mensen met liefde voor het groene of grijze vak. Bij 
gesprekken over beleving, burgerparticipatie en modern assetmanagement is 
dit echter niet altijd ideaal.
Terecht merkte een dame van de gemeente Zoetermeer op: ‘Jullie blijven er 
allemaal zo technisch over spreken.’ Zij kon en mocht dit zeggen, want ze was 
afkomstig uit het sociale domein en bevindt zich sinds enkele maanden als 
strategisch beheerder buitenruimte tussen groene techneuten. Chapeau voor 
deze dame met lef en voor de gemeente die haar op zo’n functie heeft gezet. 
Out of the box moeten we gaan. De samenleving is veranderd, mensen! Het 
gaat om experience en awareness, om er eens wat termen tegenaan te gooien. 

2. De gemeente Deventer en de gemeente Lansingerland presenteerden drie 
belangrijke factoren die van invloed zijn op de beleving van de burger: het 
product, de dienstverlening en de omgevingsbeleving. En de grote vraag is 
dan: weten gemeenten of en hoe deze factoren op orde zijn? Een reeks opties 
passeerde de revue. Wat ik een beetje miste, was de vraag hoe wij met elkaar 
(gemeente en marktpartijen) kunnen zorgen dat alles op orde is voor de 
burger. Voordat we immers gaan onderzoeken, meten en benchmarken, moe-
ten we samen als een vitale coalitie aan de slag gaan. Samen de wijk in, met 
bekende gezichten met een integrale blik. Professionals die van de buurt gaan 
houden en daar, gewoon Hollands sprekend, een rol vervullen. Transparant en 
open-minded ten opzichte van de samenleving, in dienst van de burger. We 
hebben het niet voor niets over ‘de samenleving’.

3. Dan kom ik vanzelf op mijn derde punt: de constatering dat er bij ambte-
naren nog vaak een gebrek aan vertrouwen heerst ten opzichte van de markt. 
In gesprekken merk je soms dat zij van aannemers geen visie verlangen en 
verwachten op aspecten als beleving, participatie, sociale cohesie in buurten 
en alles wat verder van belang is naast het technisch uitvoeren van de werk-
zaamheden; plannen van aanpak ten spijt. De beleving van ambtenaren op dit 
vlak is nog niet overal veelbelovend. Een aannemer met visie? Een aannemer 
die samen met mij, ambtenaar, een vitale coalitie wil vormen ten dienste van 
de burger? Bestaat die dan?

Ik zal niet ontkennen dat dit deels aan onszelf ligt. Ja, we hebben een ver-
leden, maar vele conculega’s met mij zijn progressief genoeg om niet in dat 
verleden te blijven hangen. 

Een aannemer is ook participerend burger. Burger in een levende stad of een 
levend dorp. Maar vooral, net als u, burger in een zoekende stad.

Wilco Boender
Commercieel manager, Verheij Integrale groenzorg
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innovatie en nieuwe markten
Het begint allemaal in 1924 met de door de heer 
Hasselman opgerichte boomkwekerij in Leersum. 
Op de handelskwekerij worden voornamelijk 
heesters geteeld, ingekocht en uitgeleverd aan 
gemeenten en bedrijven in de groot groenvoor-
ziening. Met de jaren groeit de kennis over de 
producten en de behoeften in de markt. Vanuit 
die kennis ontstaan nieuwe ideeën over toepas-
singsmogelijkheden van groene producten in de 
openbare ruimte. 

Onder leiding van de huidige directeur de heer G.L. 

Ilsink worden twee innovatieve concepten in de 
markt gezet: Darthuizer Oase-lease en Mobilane. 
Oase-Lease is gespecialiseerd in het verhuren en 
verzorgen van onder andere bloembakken en 
hanging baskets in straten, op pleinen en in win-
kelcentra. Mobilane levert wereldwijd duurzame 
kant-en-klare groenconcepten voor dakbedekking, 
afscheidingshagen, groene gevels, geluidschermen 
en wandbekleding in binnenruimtes. 

Deze innovatieve marktconcepten vinden hun 
oorsprong in een continue focus op productinno-
vatie. Gerald: ‘We hebben een eigen researchafde-

ling waarin heesters veredeld worden: we werken 
onder andere samen met de landbouwuniversiteit 
Wageningen. Daarnaast reist onze directeur de 
hele wereld over, op zoek naar nieuwe groene 
producten en ideeën waarmee we klanten kunnen 
ontzorgen.’ 

Het draait om logistiek en informatie
Met de introductie van nieuwe producten ver-
sterkt de Darthuizer Groep zijn positie in de markt. 
Daarnaast maakt het bedrijf het verschil in kwaliteit 
en klantgerichtheid, die hun basis vinden in goed 
geoliede dagelijkse werkprocessen. In de handels-

‘Innovatie is ons 
onderscheidend vermogen’
Gerald Danen, Financieel Directeur Darthuizer Groep

Ooit begonnen als boomkwekerij heeft de Darthuizer Groep zich ontwikkeld tot een bedrijf dat functioneel groen en complete, innovatieve concep-

ten levert voor de groene binnen- en buitenruimte. Financieel Directeur Gerald Danen: ‘innovatie zit in ons bloed. Het is voor ons de enige manier om 

nieuwe, toekomstbestendige afzetmarkten te creëren en daarmee ons bedrijfsrisico te spreiden.’ 
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Naam: Gerald Danen
Functie: Financieel Directeur Darthuizer Groep
Plaats: Leersum
Omvang: 80 – 200 medewerkers 
(afhankelijk van het seizoen)
Software: GroenVision Professional  

Geschreven onder verantwoordelijkheid van 
Darthuizer Groep

KENNIS

kwekerij draait het om slimme logistiek en een 
uitstekende samenwerking tussen in- en verkoop 
en logistiek. In de andere bedrijven vormen con-
ceptontwikkeling en productmanagement het hart 
van de organisatie. Gerald: ‘De activiteiten binnen 
Oase-Lease en Mobilane zijn gericht op het opzet-
ten en uitvoeren van projecten. In de handelskwe-
kerij bieden wij 10.000 plant/maat combinaties aan 
onze klanten en leveren we samengestelde orders 
op iedere gewenste plaats in Nederland af. Dat is 
een andere tak van sport.’ 

Het logistieke netwerk van Boomkwekerij 
Darthuizer bestaat uit twee distributiecentra  in de 
productiegebieden Boskoop en Zundert, een dis-
tributiecentrum bij de kwekerij in Leersum en een 
eigen vrachtwagenpark. Maar dit fysieke netwerk 
komt niet in beweging zonder informatie over in- 
en verkooporders. 

Gerald: ‘Zonder informatie kunnen wij niets. De 
complexiteit zit hem in de hoeveelheid producten, 
de veelvuldige mutaties in orders en de beno-
digde detailinformatie over bijvoorbeeld fusten, 
afleverdata en leverspecificaties. Hoe eerder en 
hoe completer wij informatie aan elkaar en aan 
onze klanten kunnen overdragen, hoe beter. Om 
dat proces te stroomlijnen is een passende auto-
matiseringsoplossing een must. INFOGROEN is de  
ICT-leverancier die met GroenVision aan die vraag 
kan voldoen.’ 

GroenVision voor Oase-Lease en de boomkwekerij
In 2013 stapt Darthuizer Oase-Lease over op 
GroenVision, in 2014 gevolgd door  Boomkwekerij 
Darthuizer. Gerald: ‘We werkten met de voorloper 
van GroenVision: GROEN-Handelskwekerij. Naar 
tevredenheid, maar GroenVision is moderner en 
biedt ons meer mogelijkheden. GroenVision werkt 
bijvoorbeeld met één database en is ook geschikt 
voor de werkprocessen van Oase-Lease. Hierdoor 
is het voor ons heel eenvoudig om overzicht te 
houden en inzicht te krijgen in de resultaten van 
individuele afdelingen en beide bedrijven.’ 

De implementatie van GroenVision verliep bij 
beide bedrijven naar tevredenheid. Gerald: ‘De 
overstap naar een nieuw systeem is best spannend. 
Alle gegevens moeten overgezet worden en de 
interne werkwijze aangepast worden. Daarnaast 
zijn er altijd functionaliteiten die anders werken 
dan je voorheen gewend was en verbeterd moe-
ten worden. De samenwerking met INFOGROEN 
is daarbij goed. INFOGROEN is een pragmatisch 
bedrijf met korte lijnen. De medewerkers reageren 
snel en direct op onze vragen en verbeterwensen. 

Het programma voldoet hierdoor op dit moment 
aan onze basiswensen. Onze gezamenlijke uitda-
ging is nu om de functionaliteiten in GroenVision 
verder uit te breiden zodat we onze klanten nog 
beter kunnen bedienen.

Nieuwe toekomstgerichte functionaliteiten
Inmiddels is GroenVision niet meer weg te denken 
uit de dagelijkse operatie van Darthuizer. Gerald: 
‘Eerlijk gezegd kunnen we GroenVision geen dag 
meer missen.  GroenVision geeft overzicht en 
neemt ons veel werk uit handen. Een dag zonder 
GroenVision zou in het leverseizoen problema-
tisch zijn’. Belangrijk voordeel voor Darthuizer is 
dat GroenVision continu doorontwikkeld wordt. 
Gerald: ‘We willen alle denkbare handelingen in 
de informatieoverdracht automatiseren. We heb-
ben een wensenlijst opgesteld met functionali-
teiten die we graag toegevoegd willen hebben. 
INFOGROEN reageert daar adequaat op. Mits 
toepasbaar voor meerdere bedrijven wordt ieder 
wijzigingsverzoek gehonoreerd. We krijgen snel 
en duidelijk antwoord, inclusief een bijbehorende 
planning en kostenplaatje.’  Voorbeelden van de 
nieuwe mogelijkheden zijn mancolijsten die intern 
geautomatiseerd verstuurd worden, orderpicklijs-
ten inclusief prognoses en de fust- en klantenpor-
tal. Gerald: ‘Samen met INFOGROEN realiseren we 
voor het aankomend leverseizoen dat onze chauf-
feurs onderweg met een iPad fusten realtime kun-
nen in- en uitboeken. Onze klanten hebben dan 
via de klantportal realtime inzicht in hun fustsaldo. 
Bovendien willen we graag dat onze klanten zelf 
orders kunnen afroepen inclusief een gewenste 
leverdatum en dat ze geleverde orders en facturen 
kunnen inzien. Op deze manier wordt standaard 
informatie automatisch en foutloos verwerkt én 
inzichtelijk gemaakt voor onze klanten. Dat geeft 
ons ruimte om klantcontacten te gebruiken voor 
advies en verkoop. En dat vergroot absoluut onze 
toegevoegde waarde.’ 

Eerlijk gezegd kunnen we 

GroenVision geen dag 

meer missen
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conform de richtlijnen van Stichting Groenkeur ondergaan alle deelnemers eenmaal per jaar een aangekondigde audit. Op verzoek van de deelnemen-

de bedrijven komt er echter ook een aanvullende onaangekondigde audit, waarbij voornamelijk lopende projecten worden gecontroleerd.

Auteur: Dick van Doorn

De jaarlijkse audit van deelnemers die gecerti-
ficeerd zijn volgens een van de vijf Groenkeur-
beoordelingsrichtlijnen is een aangekondigde 
audit. Bij deze audit wordt ongeveer de helft van 
de tijd gebruikt voor de controle op kantoor en de 
andere helft voor de controle buiten op projectlo-
caties. Deze audit wordt gedaan door een auditor 
van een certificatie-instelling. ‘Tijdens diverse 
bijeenkomsten in 2013 en 2014 gaven de deelne-
mende bedrijven aan dat zij prijs stelden op een 
extra jaarlijkse onaangekondigde audit, waarbij 
meer vaktechnisch naar de kwaliteit van het werk 

wordt gekeken’, aldus Matthijs Mesken, directeur 
van Stichting Groenkeur.
Als reactie daarop ontwikkelde de stichting een 
werkwijze voor deze aanvullende onaangekon-
digde audit. ‘Een groot verschil vergeleken met de 
aangekondigde audit is dat we bij de onaangekon-
digde audit eigenlijk volledig op de projectlocatie 
zelf controleren’, aldus Mesken. ‘Verder wil de 
stichting de opdrachtgever in de gelegenheid stel-
len aanwezig te zijn bij onaangekondigde audits.’ 
Omdat van tevoren proefgedraaid moest worden, 
organiseerde Stichting Groenkeur enige weken 

geleden een proefaudit die afgenomen werd bij de 
Nationale Bomenbank. Binnenkort zal een tweede 
proefaudit plaatsvinden. De ervaringen uit deze 
eerste pilot zullen hierbij worden meegenomen.

Verzekerd van goed werk
Frans Pladdet, senior beleidsmedewerker bij 
Stichting Groenkeur, weet alles van kwaliteitsma-
nagementsystemen. ‘Deze aanvullende onaan-
gekondigde audit is ontwikkeld als aanvulling 
op de normale kwaliteitsmanagementsystemen 
van Stichting Groenkeur. Met dit keurmerk kun-

'Onderscheidend vermogen 
erg belangrijk'
Bij onaangekondigde audit focus op vaktechnische zaken

Herman Wevers, de onafhankelijke European tree technician die de proefaudit uitvoert, constateert dat de projectmap compleet is.
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nen opdrachtgevers ervan verzekerd zijn dat ze 
de kwaliteit krijgen die is afgesproken en die ze 
mogen verwachten. Het vakmanschap van een 
Groenkeurbedrijf moet hier borg voor staan.’ Een 
auditor van een certificatie-instelling beoordeelt 
volgens de senior beleidsmedewerker het kwali-
teitsmanagementsysteem vanuit zijn expertise en 
bekijkt op locatie of de werkzaamheden volgens 
afspraak zijn uitgevoerd. Daarnaast kan een exter-
ne vaktechnische deskundige bijvoorbeeld zien 
of op de juiste plaats vijf takken van een boom 
gesnoeid zijn en of dit op de juiste manier gebeurd 
is. ‘Daarvoor is specialistische vakkennis nodig.’
Verder controleert de vaktechnische deskundige 
de boomonderhoudstoestand, bijvoorbeeld of 
de boom in de toekomst schade zou kunnen 
veroorzaken doordat er een tak afbreekt. Maar 
ook alle gegevens van een boom worden door de 
vaktechnische deskundige gecontroleerd. Hierbij 
gaat het onder meer om de soort, cultivar, con-
ditie, boomhoogte, klasse enz. Ook bij het rooien 
van bomen gaat de audit van de vaktechnische 
deskundige verder dan die van een certificatie-
instelling. Pladdet: ‘Hij kijkt niet alleen of er een 
KLIC-melding gedaan is, maar ook of de stobben 
wel diep genoeg uitgefreesd zijn. Dat gebeurt 
namelijk wel eens te ondiep, waardoor op een later 
moment verzakkingen in het straatwerk ontstaan.’ 
Ook de groeiplaatsconstructie, bijvoorbeeld een 
Permavoid-sandwichconstructie, wordt door de 
vaktechnische deskundige gecontroleerd. Daarbij 
kijkt hij of de groeiplaatsconstructie juist is toe-
gepast en of alles technisch goed ingevuld is. Als 

gebruik is gemaakt van een verkeersplan, contro-
leert de vaktechnische deskundige of het afdoende 
en volgens de geldende regels uitgevoerd is. 
Pladdet: ‘Als dit keurmerk bij een groenbedrijf aan 
de muur hangt, kan een opdrachtgever er dus op 
vertrouwen dat kwalitatief goed werk geleverd 
wordt en dat volgens de regels gewerkt is.’

Plus op iSO 9001
Wat dat betreft is dit een bijzonder jaar, volgens 
Pladdet, omdat momenteel alle keurmerken geac-
tualiseerd worden. ‘Zo komt er een heel nieuwe ISO 
9001. De nieuwe onaangekondigde aanvullende 
audit is een plus bovenop deze nieuwe ISO 9001.’ 
De resultaten en bevindingen van de proefaudit 
bij de Nationale Bomenbank vormen ook de basis 
voor eventuele controlepunten die herzien moeten 
worden. Pladdet: ‘Uit de proefaudit kunnen we nu 
al de conclusie trekken dat we het beste lopende 
projecten kunnen screenen in plaats van afgeron-Matthijs Mesken

De proefaudit vond enige weken geleden plaats en startte vanaf de thuislocatie van de Nationale Bomenbank in Bleskensgraaf.

Herman Wevers

Het beste om 
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7 min. leestijd
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de projecten. Dat is al een eerste leerpunt.’
Nog een reden om met deze aanvullende onaan-
gekondigde audit te beginnen, is dat opdrachtge-
vers volgens de senior beleidsmedewerker vooral 
kijken naar de kwaliteit van het geleverde werk. 
‘En daar worden wij als Stichting Groenkeur op 
“afgerekend”. Met deze extra audit willen we het 
eindresultaat van projecten steekproefsgewijs nog 
beter controleren. Daarnaast is de audit een mooi 
communicatiemoment van Stichting Groenkeur 
met de opdrachtgevers en de deelnemers.’ Tijdens 
de nieuwe audit gaat de onafhankelijke vaktechni-
sche controleur echt met groene ogen kijken naar 
het werk, volgens Pladdet. ‘Die gaat zowel kijken 
naar de kwaliteit die in de contracten en bestek-
ken is afgesproken, als naar de kwaliteit die een 
opdrachtgever mag verwachten van onze deelne-
mers.’ Volgens Pladdet zullen van de 350 deelne-
mers van Stichting Groenkeur jaarlijks zo'n 30 à 40 
geaudit kunnen worden.

Onafhankelijke deskundige
De proefaudit vond enige weken geleden plaats 
bij een project van de Nationale Bomenbank 
uit Bleskensgraaf. Volgens directeur-eigenaar 
Pieter-Jan de Winter zal de aanvullende jaarlijkse 
onaangekondigde audit zorgen voor meer onder-
scheidend vermogen in de sector. ‘Vandaar dat ik 
ook meedoe aan deze proefaudit. We willen met 
dit keurmerk namelijk een boomspecialist van top-
kwaliteit worden.’
Een ander verschil met de reguliere jaarlijkse 
aangekondigde audit is dat Stichting Groenkeur 
in plaats van een auditor van een certificatie-
instelling een externe vaktechnische deskundige 
inzet voor het uitvoeren van de audits. Bij deze 
proefaudit die bij de Nationale Bomenbank wordt 
uitgevoerd, gaat het om Herman Wevers, directeur 
van Alles over Groenbeheer en tevens onafhanke-
lijk European tree technician. Wevers: ‘Vandaag kij-
ken we tijdens deze proefaudit met één oog naar 
het bestek en verder controleren we of alles vak-
technisch van voldoende kwaliteit is. Dit doen we 
mede aan de hand van de zogeheten Groenkeur-
beoordelingsrichtlijn (BRL). Wat het vaktechnische 
gedeelte betreft, besteed ik bij de audit veel aan-
dacht aan de eisen die de opdrachtgever aan de 
deelnemer stelt en aan de vraag of de deelnemer 
daaraan voldoet.’
De proefaudit vond plaats bij een project in Leiden, 
waar de Nationale Bomenbank aan het werk was 
met zuigtechniek om straatbomen van nieuwe 
grond te voorzien. Als we op de locatie in Leiden 
aankomen, gaat Wevers direct aan de slag. Hij ziet 

al meteen een punt met betrekking tot het ver-
keersplan. In het raamcontract is namelijk een post 
opgenomen voor het treffen van de juiste verkeers-
maatregel. Wevers zegt tegen de voorman, dat hij 
bij de opdrachtgever had moeten aangeven dat ze 
niet alleen op het voetpad aan het werk zouden 
gaan, maar ook op de openbare weg. ‘Je had dus 
moeten vragen of de volledige straat afgesloten 
had kunnen worden. Die zuigwagen blokkeert nu 
de rijweg.’

Aandachtspunten verkeersplan
Wevers gaat verder met zijn controle en consta-
teert dat de projectmap compleet is. ‘Keurig’, bromt 
hij. Wat betreft de verkeersmaatregelen heeft hij 
echter nog een punt van kritiek. ‘Vooraan in de 
straat is niet duidelijk dat voetgangers moeten 
oversteken. De inleidende bebording (geel WIU-
bord) met de tekst “voetgangers oversteken” 
ontbreekt.’ De voorman en De Winter horen het 
allemaal aan en zeggen dat het inderdaad beter 
had gekund. Een ander punt waarop Wevers wijst 
bij deze proefaudit, zijn de hesjes. ‘Die moeten te 
allen tijde dicht zitten en schoon zijn. Personeel dat 
's ochtends op pad gaat, moet 's avonds wel weer 
heel terugkomen.’ Mesken vindt het een goede 
zaak dat Wevers de verkeersmaatregelen zo goed 
controleert. ‘Goed dat we dit vanaf nu ook gaan 
controleren bij deze nieuwe onaangekondigde 
audit.’
Daarna gaat Wevers door met het controleren van 
de technische aspecten van de werkzaamheden. ‘Ik 
zie dat daar een paar tegels buiten het werkvak lig-
gen. De tegels moeten binnen het werkvak blijven 
en die plaats moet je afzetten of afsluiten.’ Daarna 
vraagt hij aan de voorman of hij de indringings-
weerstand gecontroleerd heeft. ‘Jazeker’, zegt de 
voorman. Wevers wil het voor de zekerheid toch 
even ter plaatse controleren. Hij steekt de penetro-
meter in de grond. ‘Inderdaad, het ligt na verdich-
ting tussen de 1,5 en 2,0 MPa, dus dat is oké.’ De 
eindconclusie van de onafhankelijke vakdeskun-
dige is dat hij het vakinhoudelijke werk, inclusief 
het terugleggen van de tegelverharding, als zeer 
goed beoordeelt. De totale beoordeling ligt echter 
wat lager door de geconstateerde aandachtspun-
ten wat betreft verkeersmaatregelen. Tijdens de 
audit stelt Wevers volop vragen aan de voorman, 
maar soms ook aan de medewerkers. ‘Bij het stel-
len van de vragen let ik er ook op of de voorman 
en zijn medewerkers voldoende kennis hebben en 
passie voor de werkzaamheden. Dat heb ik gauw 
genoeg door.’

Meerwaarde voor opdrachtgever
Wevers gaat verder met zijn technische controle Frans Pladdet Pieter-Jan de Winter

Over weging onderdelen 

kunnen we discussiëren
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van de werkzaamheden. Het is dat de opdrachtge-
ver het bomenzand hier zelf heeft geleverd, anders 
zou Wevers het controleren of laten analyseren. ‘Ik 
zou het bomenzand kunnen controleren op een 
of meer van de gestelde eisen. Voor bomenzand 

zijn duidelijk meetbare kwaliteitscriteria. Als de 
vaktechnische aanvraag van de opdrachtgever 
zelf rammelt – er wordt bijvoorbeeld bomenzand 
gevraagd met meer dan 5 gewichtsprocent organi-
sche stof – dan verwachten wij van de deelnemer 

dat hij de opdrachtgever daarop wijst.’ De directeur 
van Stichting Groenkeur, Mesken, luistert aandach-
tig toe. ‘Uit deze proefaudit komen al diverse ver-
beterpunten naar voren. Dat is precies wat we met 
deze nieuwe audit willen bereiken. Meerwaarde 
voor de opdrachtgever, dus.’
Bij de proefaudit maakt Wevers gebruik van een 
controlelijst. ‘Dit kost echter zo veel extra werk, dat 
ik tijdens de tweede proefaudit gebruik zal maken 
van een tablet, dus alles digitaal ga invoeren. Het 
voordeel is dat ik dan ook foto's als bijlage bij het 
controledocument kan voegen.’ Het auditen van 
projecten kost volgens Wevers wel wat tijd. ‘Omdat 
het nu om een proefaudit gaat, heb ik deze keer 
als passagier in de auto even gauw van tevoren het 
bestek bekeken.’ Tijdens de autorit had hij ook nog 
even contract met de opdrachtgever van dit pro-
ject, de gemeente Leiden. ‘Die waren heel content 
met deze onaangekondigde audit.’

conclusies proefaudit
Na deze aanvullende korte audit overleggen de 
drie heren over het tijdstip waarop een audit van 
tevoren bij de deelnemer aangekondigd wordt. 
Uiteindelijk wordt besloten om dit op maximaal 
24 uur van tevoren te stellen. Een ander punt is de 
inschatting van de duur van het auditen van één 
project. Wevers: ‘Als het een vrij eenvoudig project 
is, zoals bij deze proefaudit het geval was, schat 
ik dat je de audit in een halve dag kunt uitvoeren. 
Bij grotere en ingewikkelde projecten zul je wat 
meer tijd moeten reserveren. Daarbij geldt wel als 
voorwaarde dat alles meteen op locatie digitaal op 
een tablet ingevuld moet kunnen worden; anders 
heb je meer tijd nodig.’ Daarna wordt de weging 
van de afzonderlijke auditonderdelen besproken. 
Globaal gesproken zijn er drie onderdelen waarop 
een deelnemer beoordeeld wordt, namelijk de vak-
matige, de technische en de verkeersmatige kant. 
Mesken: ‘Hoe zwaar de afzonderlijke onderdelen 
meewegen, daar gaan we de komende tijd bij 
Stichting Groenkeur nog over discussiëren, onder 
meer aan de hand van de tweede pilot.’

Wevers wil voor de zekerheid toch even ter plaatse de indringingsweerstand controleren.
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Tot tien acculadingen in de 
achterbak van je bus!
Start IPS ziet een toekomst in de independent power source 
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Werkers in het groen maken steeds meer gebruik van accugereedschappen. De voordelen van deze apparaten zijn legio: geen dure brandstof en over-

last van uitlaatgassen of geluid.

Auteur: Hein van Iersel 

GREEN INNOVATION AWARD

Het probleem van deze accugereedschappen is 
nu nog het opladen van de accu's in het veld. 
Volgens Dries van Tuijn, die met zijn collega Niels 
Mobers verantwoordelijk is voor de start-up IPS, 
zijn gebruikers niet altijd bereid om met een accu 
op de rug te werken. Dergelijke accu’s zijn relatief 
zwaar en werken weinig comfortabel. Daarnaast is 
dit ook een relatief dure oplossing. 

Het bedrijf van Mobers en Van Tuijn komt nu met 
een oplossing die dit probleem zou moeten verhel-
pen: de IPS independent power source. De IPS is een 
compacte box, die je gewoon als een stopcontact 
kunt gebruiken en waarop je acculaders en ander 
gereedschap kunt inpluggen. Niels Mobers: 'Wat 
wij gedaan hebben, is bestaande technieken in een 
compact apparaat bij elkaar brengen en dit goed 
beveiligen. Zou je hier bijvoorbeeld een waterko-
ker op aansluiten, dan trek je de IPS te snel leeg. 
Daar is het apparaat voor beveiligd en dan gebeurt 
er uiteindelijk niets. Daarna kun je weer gewoon 
doorwerken.'

lithium
Technisch gesproken is de IPS een emissievrije 230 
Vac-energiebron. Met één schakelaar wordt het 

apparaat bediend en is het klaar voor gebruik. Het 
hart van het systeem is een ingebouwde lithium-
ion-accu. Deze kan bijgeladen worden door middel 
van zonnepanelen, het elektriciteitsnet of via het 
12 V-systeem van de auto. In de praktijk zal dat 
het makkelijkst zijn via het elektriciteitsnet. Op de 
voorzijde van de IPS zit een kleine display, die aan-
geeft hoeveel procent energie er nog in de box zit. 
Een volledig opgeladen IPS is goed voor ongeveer 
tien acculadingen. Met twee mensen moet je daar 
dus makkelijk een volle dag mee kunnen werken, 
en dan nog voldoende power overhouden om 
‘s middags een koffiezetapparaat aan te zetten. 
Volgens Van Tuijn is dat laatste een groot voordeel. 
Niet zozeer dat koffiezetapparaat, maar wel het 
feit dat je naast accumachines ook ‘ouderwetse’ en 
dus goedkope stekkerapparaten in het veld kunt 
gebruiken. 

De IPS is ontwikkeld voor professioneel gebruik en 
zou daarmee uitermate geschikt zijn voor uiteenlo-
pende toepassingen. Volgens het technisch gewe-
ten van IPS, Niels Mobers, is met name het hoge 
piekvermogen van de ingebouwde omvormer 
belangrijk. De IPS is daarmee geschikt voor appara-
ten die een hoog startvermogen vragen.

De prijs van het apparaat is nog niet bekend. Die 
zal ergens tussen de € 1400 en € 1800 komen te 
liggen. Op dit moment wordt gewerkt aan het 
opbouwen van een dealernetwerk, dat de IPS ook 
gaat aanbieden. 
De jonge ondernemers zien een groot aantal nieu-
we toepassingen voor hun apparaat, waaronder 
natuurlijk de groene markt.

De jonge ondernemers Dries van Tuijn (l) en Niels Mobers (r) met de IPS.

2 min. leestijd

De IPS is genomineerd voor de Green 
Innovation Award die in september zal wor-
den uitgereikt op de Boom Innovatie Dag.

GREEN 
INNOVATION
2015 award

Een volledig opgeladen IPS 

is goed voor ongeveer tien 

acculadingen
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Vroegah was alles makkelijk. Als je wat gedaan wilde hebben, belde je een aan-
nemer. Die kwam dan langs en rekende op de achterkant van zijn sigarendoos 
uit hoeveel dat dan wel niet moest kosten. En klaar was Kees. Nou ja, klaar nog 
niet helemaal, want het werk moest nog gedaan worden, maar als opdracht-
gever was je van een zorg bevrijd. 

Inmiddels hebben we dat allemaal veel beter geregeld. Die ouderwetse siga-
rendoos is vervangen door een miljoenen euro’s kostend systeem, dat de klus-
jes volstrekt transparant en eerlijk uitdeelt aan de aannemers. Bij veel klussen 
zijn de kosten voor de digitale variant van de ouderwetse sigarendoos opgelo-
pen tot soms wel tien tot twintig procent van de totale kosten van de klus.
Het aardige van de ontwikkelingen is dat er inmiddels alweer een slag over-
heen is gegaan. Het was zowel bij de ouderwetse sigarendoos als bij de 
moderne elektronische variant nog steeds duidelijk wie opdrachtgever was en 

wie opdrachtnemer. Bij de nieuwste vorm van samenwerking wordt ook dat 
steeds diffuser. De burger is soms opdrachtgever, maar soms ook verantwoor-
delijk voor het daadwerkelijke onderhoud of de regie over andere uitvoerende 
partijen. En die arme groenbeheerder, die vroeger alleen maar een krabbel op 
een sigarendoos hoefde te zetten, heeft het helemaal lastig. Hij zit weliswaar 
nog steeds als een spin in het web, maar het is niet altijd duidelijk wie er echt 
aan de touwtjes trekt.

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur

Die arme groenbeheerder, die vroeger alleen 

maar een krabbel op een sigarendoos hoefde 

te zetten, heeft het helemaal lastig. 

Hij zit weliswaar nog steeds als een spin 

in het web, maar het is niet altijd duidelijk 

wie er echt aan de touwtjes trekt  

Bij veel klussen zijn de kosten voor de digitale 

variant van de ouderwetse sigarendoos opgelopen 

tot soms wel tien tot twintig procent van de 

totale kosten van de klus

Sigarendoos
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Ons personeel is bekend met BHV Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker Geen stortkosten, maar opbrengst houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Bomen rooien
Bomen snoeien
Stobben frezen / rooien
Transport
Hijswerk
In- en verkoop van hout
Advies
In-/verkoop van 
houtsnippers
Afvoeren van blad 
en snoeihout

Boomrooierij Weijtmans beschikt over 11 eigen 

vrachtwagens en kan u altijd direct helpen. 

Twee Euro-VI auto’s zijn onze nieuwste aanwinst.

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken vast kunnen 

pakken en afzagen, voor veilig en gecontroleerd 

rooien van bomen. Onze derde telescoopkraan is 

inmiddels ook volgens Euro-VI norm geleverd.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

iepen verwijderaar. Erbo erkend, VCA**, NEN, 

ISO 9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Boomrooierij Weijtmans beschikt over goed opgeleide treeworkers en uniek 

materieel, zodat ieder karwei een honderd procent tevreden klant oplevert.

Onze unieke telescoopkranen met werkhoogte van maar liefst 42 meter


