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Aanleiding
De barokke Boventuin van Paleis het Loo te  

Apel doorn was in 2007 verouderd. De beregenings - 

installatie lekte en de buxushaagjes waren aan-

getast door schimmel. Tevens had men in die tijd  

in een Duits archief tekeningen van Van Staden en  

Reetz uit het begin van de achttiende eeuw gevon - 

den. Door deze feiten is besloten om de gehele tuin  

te reconstrueren. Essentieel in dit type renovatie 

is een team van specialisten van de opdrachtgever,  

gebruiker, leverancier en aannemer. Voor het Loo 

bestond dit dreamteam uit de RVD, Tuindienst van 

het Loo, Antea Group, De Enk Groen & Golf, DMI en  

van Stolwijk. 

Puzzelen op de vierkante meter
De renovatie heeft in diverse fasen plaatsgevon- 

den. Elke tuin is vrij gemaakt van beplanting, grind,  

kunststof opsluiting en 30 cm ondergrond. Vervol-  

gens is de beregening vervangen en in de onder - 

grond drainage aangebracht. Hierop is nieuwe 

teelaarde aangebracht voor de beplanting en gras. 

Daar waar er cortenstalen platen zijn geplaatst is  

de ondergrond voorzien van zand. Om de kenmer - 

kende figuratie ook in de toekomst te behouden 

heeft men gekozen voor cortenstaal waarmee 

een lange levensduur is gegarandeerd. 

De tuin is in GPS uitgezet waarmee er middels 

precisie de cortenstalen omranding kon worden 

geplaatst. Bij de koningstuin, koninginnetuin en  

Benedentuin zijn door de verfijnde figuratie  

ge per foreerde cortenstalen platen toegepast 

waarop de figuratie lasergestuurd is uitgesneden 

en buiten als een grote puzzel is neergelegd.  

Na de plaatsing is de figuratie ingevuld met drie 

kleuren grind (rood, wit en zwart), de hagen 

geplant met een Japanse hulstsoort (Ilex crenata 

‘Dark Green’) en graszoden gelegd. Buiten alle 

parterres zijn ook de paden gerenoveerd en voor - 

zien van een nieuwe toplaag. Tot slot zijn de gras- 

taluds aangepakt. Deze taluds waren ingezakt en 

de graszoden zaten los. Voor de renovatie is een 

nieuwe werkwijze ontwikkeld waar de strakheid 

is gewaarborgd en er ingezaaid kon worden voor 

een betere ontwikkeling van het graszaad. 

‘Herinrichten met gestaalde precisie’

Innovatieve herinrichting  Paleistuinen van Paleis het Loo

Hoeveelheden tuinrenovatie

T 0317 - 727 000  /  www.deenkgroenengolf.nl

Afmeting tuinen

Boventuin: 20.500 m2

Koningstuin: 3.400 m2

Koninginnetuin: 3.100 m2

Benedentuin: 19.600 m2

Cortenstaal (200 ton)

Cortenstalen strips 36.900 m

geperforeerde  
Cortenstalen platen  7.320 m2

Op deze planten zijn de figuraties 
gelast (koningstuin, koninginne- 
tuin en Benedentuin);

Beplanting

Ilex crenata Dark Green  152.720 stuks  

plantstroken vaste planten  3.100 m2

invulling van de plantstroken  
is gebeurd door de Tuindienst
graszoden in de parterres  5.900 m2

Verharding

grind in de parterres  8.500 m2

nieuwe toplaag op  
alle paden 23.250 m2

DE ENK-advertorial-Growing Partners-het Loo.indd   Alle pagina's 08-06-16   13:32
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Over het algemeen worden voor valondergronden 
zand, kunstgras of rubbertegels gebruikt. 
Waarom niet een keer kiezen voor iets anders: 
bijvoorbeeld een naadloze rubbervloer of een 
rubberschors ondergrond te leggen. Sander 
Werkhoven is Productmanager valondergronden 
bij Donkergroen en expert op dit gebied. 
Sander: "Deze moderne vormen van ondergronden 
hebben naast bijzondere ontwerpmogelijkheden 
en de vele kleurmogelijkheden ook een lange 
levensduur."

Veiligheid is een must
De aanleg van deze ondergronden vraagt veel 
kennis en kunde. Sander: "Alle ondergronden 
worden aangelegd conform de eisen van de 
EN-1177, de norm voor bepaling van de kritieke 
valhoogte van ondergronden. Ze zijn ook geheel 
voorzien van officiële certificaten voor alle 
systemen voor de HIC-waarden. De HIC-waarde 
is de vrije valhoogte van het speeltoestel, voor 
deze hoogte moet een bijpassende en veilige 
ondergrond worden vaangebracht." 

De specialiteiten van Ondergrond.expert 
zijn de Flexis naadloze rubbervloeren en de 
Softbark rubberschorsvloeren. Het team dat 
deze ondergronden aanlegt bestaat doorgaans 
uit 3 man. Belangrijke werkzaamheden zijn het 
mixen van het rubber en de speciale lijm in de 
juiste verhouding en mixtijd, maar natuurlijk ook 
het egaal en strak aanbrengen van het rubber. 
Voorman Henk Klootwijk: "Dit is echt mooi werk, 
we hebben al vele bijzondere ondergronden 
mogen aanleggen."

Natuurlijke 
veiligheid
Of het nou die sporter is die in het sportpark 

zijn oefeningen doet, of het kind dat in de 

speeltuin de toestellen beklimt alsof hij/zij 

ervoor geboren is. Een valondergrond is iets 

waar iedereen op terug moet kunnen vallen. 

Een speeltuin of sportpark zou niet compleet 

zijn zonder de bijbehorende valondergrond. Het 

team van ondergrondexperts van Donkergroen 

is gespecialiseerd in deze veilige vloeren.

"De ondergrondexperts van 
Donkergroen hebben al vele 
bijzondere ondergronden 
mogen aanleggen"
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George Vantongerloohof
De speelplaats aan het George Vantongerloohof 
in Rotterdam is een mooi voorbeeld waar wij deze 
methodiek hebben toegepast. De speelplaats was 
voorheen een populaire plaats voor een groep 
katten. De valdempende ondergrond van zand 
was een perfecte kattenbak. Nu er Softbark EPDM 
Mulch ligt, een natuurlijk uitziende valdempende 
ondergrond, is dit probleem verholpen. Sander: 
"Met de architect van de wijk Nesselande, een 
nieuwe wijk binnen de gemeente Rotterdam, is een 
speciale kleurmix voor deze rubberschorsbodem 
gekozen. Deze kleurenmix past goed bij de 
natuurlijke houten speeltoestellen."

Spinozapark
Deze rubberschorsbodem bleek ook de oplossing 
te zijn voor het vraagstuk rondom de Jongeren 
Ontmoetings Plek (JOP) in het Spinozapark in 
Rotterdam. De JOP is een schuine betonnen 
wand waaronder de jongeren kunnen zitten. De 
architect heeft dit ontworpen met het idee dat het 
lijkt alsof de hoek van het voetbalveld omhoog 
is getrokken. Op de schuine wand was eerder 
kunstgras aangebracht door Donkergroen, echter 
bleek de schuine wand erg populair. Met scooters 
en brommers werd over de heuvel gereden en 
gestunt, het kunstgras had het zwaar te verduren. 

Volgens opdrachtgever Peter Roubos 
van de Gemeente Rotterdam, hebben de 
ondergrondexperts van Donkergroen hiervoor 
een goede, duurzame oplossing bedacht. Peter: 
"De gekozen oplossing is slim bedacht. Dit 
rubbermateriaal geeft de heuvel een bijzonder
uiterlijk en een natuurlijk gevoel. Ik ben erg 
tevreden met het eindresultaat en ik ben niet 
de enige; iedere dag wordt het park weer volop 
gebruikt door onze jongeren. "

Op de bodem, en toch bovenaan
Wanneer u een volgende keer een speel- of 
sportpark betreedt, denkt u ongetwijfeld terug 
aan de gedachte achter die rijk gekleurde vloer 
die een veilige bodem biedt voor zowel kind als 
volwassene. Iedereen kan zich grenzeloos uitleven 
in en op de speel- en sporttoestellen boven de 
grond, terwijl die zachte ondergrond het gevoel 
van veiligheid waarborgt op de bodem van het 
park. Een garantie voor 'vrij spel en beleving' voor 
iedereen.

ADVERTORIAL

"Een garantie voor 'vrij spel en 

beleving' voor iedereen"

"Iedere dag wordt het park weer 

volop gebruikt door 

onze jongeren"

Bezoek onze website:
donkergroen.nl en 
www.ondergrond.expert

Lef en ambitie?
werkenbijdonkergroen.nl



Blijft compact voor 
de (verkeer)veiligheid

Sterke takken met 
extra veel bloemen

Nummer één  
milieuvriendelijke  
Hortensia van Europa

Bloeit langer door  
tot diep in het najaar

Gemechaniseerd

 te snoeien

www.forever-ever.eu
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27 Ik ben hier niet de 
Gouwe Pik 

De recessie is over, maar voor veel groenvoorzieners is het nog steeds 

kommer en kwel. T&G is daar naar eigen zeggen een uitzondering in. 

De piepjonge ceo van dit bedrijf claimt een autonome groei van twintig 

procent over de laatste jaren. 

Blijft compact voor 
de (verkeer)veiligheid

Sterke takken met 
extra veel bloemen

Nummer één  
milieuvriendelijke  
Hortensia van Europa

Bloeit langer door  
tot diep in het najaar

Gemechaniseerd

 te snoeien

www.forever-ever.eu
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Handige alleskunner nu  
in productie

Met de slogan De toekomst is elektrisch 

timmert Frisian Motors BV uit Bakkeveen 

al sinds 2009 aan de weg. En met succes! 

Hun nieuwste ‘groenpaard voor de profes-

sional’ is de Norbert FM120, vernoemd naar 

de fameuze Friese dekhengst Norbert. ‘We 

hopen hiervan de komende maanden toch 

wel zo’n tien exemplaren te verkopen’, zegt 

directeur Theo de Jong tijdens deze demo-

dag op 8 april.

Hilversum ligt er fantastisch mooi bij!

De Tomingroep BV in Hilversum schafte twee jaar 

geleden voor het chemievrije beheer twee Multihog-

werktuigdragers van het type MXC aan met daarop 

gebouwde Empas-heetwaterunits. Door een goede 

match tussen drager, unit, uitvoerder en dealer is 

Hilversum er behoorlijk snel in geslaagd om het 

traject van chemie naar chemievrij onder controle te 

krijgen.

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

Redactie & commercie
NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT Nijmegen
T 024-3602454
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:  StudioBont Nijmegen
Advertenties: Alberto Palsgraaf 
  (alberto@nwst.nl)
  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Abonnementen
Controlled circulation: Dit betekent dat alle  
professionals in de groene sector recht hebben 
op een gratis abonnement. Niet werkzaam in de 
groene sector 91,- per jaar. De abonnements- 
periode 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 voor-
behouden. Deze berusten bij Boomzorg c.q. de betreffende 
auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, scan, fotokopie, 
elektronisch of op welke wijze dan ook. Boomzorg wordt  
tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle 
auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen of 
ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal 
worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee 
in te stemmen e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of 
inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij de redactie ter inzage of 
op te vragen.
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EN VERDER

Veldwegen opknappen in één 
werkgang, zo doe je dat! 

Veel plattelandsgemeenten in het zuiden en oosten van 

ons land hebben vele honderden kilometers veldwegen 

op hun grondgebied. Onderhoud daarvan bestaat vaak 

uit het volstorten van gaten met nieuw gebroken puin 

en afschuiven met een grader. ‘Compleet fout’ naar de 

mening van Peter Janssen van GTJ. Zijn bedrijf impor-

teert sinds kort een Duitse machine die de weg opnieuw 

in profiel brengt met inzet van het aanwezige materiaal.

Ik geef je een roosje, m’n roosje…

Rozen zijn in de openbare ruimte niet meer weg te denken. Toch is dat wel eens 

anders geweest. Dankzij veredelingswerk zijn de moderne heesterrozen prima 

geschikt om grootschalig in de openbare ruimte te worden toegepast.  

40
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mIlIeukeur

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

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

Molenstraat 41b
4061 AB Ophemert

Groenkeur is een mooie stap 
richting de toekomst van 

onze kinderen

Boogaart Almere BV

De Paal 41 Almere-Haven

PB: 50236, 1305 AE Almere

T: 036-5311454

info@boogaartalmere.nl

www.boogaartalmere.nl

Ontwerp | Aanleg
Onderhoud | Beheer

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

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

Info@maarse.nl - www.maarse.nl 
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Heet water onkruid
twee-Punt-nul
Verheij Integrale groenzorg is op dit moment bij 
diverse gemeenten in Zuid-Holland en grote  
landelijke terreineigenaren succesvol actief met 
onkruidbestrijding op verhardingen. Dit doen  
zij onder de naam:  h2O onkruidbeheersing.  
Het betreft een eigen ontwikkeld concept waarbij 
de heetwatermethoden wordt gecombineerd  
met hete luchtmethoden. In het september-
nummer van Stad en groen en op de dag van de 

openbare ruimte zal er 
verder over worden  
gecommuniceerd.

Dakpark op stads-
entree Den Bosch
Afgelopen zomer heeft Van Helvoirt 
Groenprojecten een park op het dak van de stad-
sentree van Den Bosch, het Bolwerk Sint-Jan, aan-

Smart City Roads 
Monitor-app wint 
internationale award
Antea Group en Imagem hebben de Geospatial 
Excellence Award gewonnen met de Smart City 
Roads Monitor-app, waarmee gemeenten hun 
wegennetwerk efficiënter kunnen beheren en 
monitoren. De informatiebehoefte van  
gemeenten groeit snel. Zeker in een tijd waarin 
wereldwijd wordt ingezet op Smart Cities,  
stedelijke ontwikkelingen waarbij integrale 
ICT-oplossingen zorgen voor (kosten)efficiënter 
assetmanagement van publieke voorzieningen. 
Alleen al in Nederland spenderen gemeenten 10 
miljard euro aan het beheer en onderhoud van 

deze openbare voor-zieningen. Het wegennet 
heeft hier een groot aandeel in. Bij het beheren en 
monitoren van het wegennet komen veel data  
kijken en worden veel data geproduceerd. Wie 
deze data goed weet te managen en te vertalen 
naar bruikbare informatie, is in staat om het 
wegennet efficiënter en duurzamer te beheren  
en te monitoren. De Smart City Roads Monitor-
app is gebaseerd op het Hexagon Smart  
M.App-platform. Het combineert onder meer  
analyses, actuele kaarten, historische data en 
statistieken en vertaalt deze data naar heldere 
informatie. De tool helpt gemeenten om beheer-
plannen kostenefficiënter in te richten en beter  
te prioriteren, maar stelt ze ook in staat om  
informatie op een eenvoudige en heldere manier 
te ontsluiten en plannen te onderbouwen.
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gelegd. Het Bolwerk Sint-Jan aan de Stadsdommel 
was vroeger een van de belangrijke toegangen 
tot de historische stad. Nu is het een informatie-
centrum. Boven op het dak van het informatiecen-
trum, anderhalve meter boven het straatniveau, 
heeft Van Helvoirt Groenprojecten een openbaar 
dakpark gemaakt van 600 m2. Ruud Kempen, van 
Van Helvoirt Groenprojecten: ‘Onder andere door 
de beperkte draagkracht van het dak was dit een 
lastige klus. Mede door de vele zitruimtes is het er 
goed toeven in de middagzon, met een fantastisch 
uitzicht over de Dommel.’ 

Afgelopen 25 mei vond de officiële opening plaats. 
Ruud Kempen: ‘De Bossche wethouder Huib van 
Olden was laaiend enthousiast. Hij riep het Bolwerk 
Sint-Jan uit tot ‘de mooiste entree van de stad die 
we op dit moment hebben.’

Wolterinck gaat  
overzee met Wave
Ivo de Groot van Wolterinck had op het eerste oog 
groot nieuws: Wolterinck BV goes overseas met de 
Wave Sensor Serie 2.0. Waarheen dan? Ameland! 
Een Wolterinck-machinist heeft afgelopen week 
met de Wave Sensor 2.0-machine in de gemeente 
Ameland gewerkt. In twee dagen tijd heeft hij voor 
aanvang van het zomerseizoen in alle dorpskernen 
het onkruid bestreden. Het is een drukke periode 
voor Wolterinck. De Groot: ‘Op dit moment is er in 
Oost-Nederland een ware explosie van nesten met 
eikenprocessierupsen. Op plekken en gemeenten 
waar niet preventief is gespoten tegen de rups, is 
de plaagdruk hoog. Wij zien op dit moment een 
vergelijkbaar beeld als in 2011, toen er ook een 
explosie van uitbraak van de rupsen was. Op dit 
moment is er opgeschaald naar zeven bestrijdings-
units.’

 

NIEUWS

  Maai-laadwagens   Veegmachines   Verticuteermachines

HIGH-TECH MACHINES VOOR GROENONDERHOUD

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

Verheij zamelt  
taxussnoeisel in
Van juni tot en met begin september verzamelt 
Verheij Integrale groenzorg weer taxussnoeisel op 
zijn locatie aan de Kweldamweg in Sliedrecht. Het 
is de tiende keer dat het bedrijf meedoet aan de 
actie. Stichting Vergroot de Hoop steunt de strijd 
tegen kanker door zo veel mogelijk taxussnoeisel 
in te zamelen. De taxushaag bevat baccatine, een 
belangrijke grondstof voor de aanmaak van kan-
kerbestrijdende geneesmiddelen. Bij 50 procent 
van de chemotherapieën kiest men voor genees-
middelen op basis van Taxus. Elke kubieke meter 
taxussnoeisel is goed voor één chemotherapie. 
Het woord ‘toxisch’ is afgeleid van ‘taxus’. Alles aan 
de taxusboom is namelijk giftig, behalve het rode 
omhulsel van de pitjes. De boom wordt daarom 
ook wel venijnboom genoemd. Mensen die hun 
taxushaag willen snoeien moeten voorzichtig te 
werk gaan, zeker met kinderen en dieren in de 
buurt. De actie Vergroot de Hoop is al van start 
gegaan. Op werkdagen kan bij Verheij in Sliedrecht 
snoeisel worden ingeleverd van acht uur ’s mor-
gens tot vijf uur ’s middags. Het is enkel de Taxus 
baccata die bruikbaar is.



Verticaal gestuurde energie met 
een temperatuur van 1000 o C

Geen open vlam veilig in 
gebruik alleen verticale straling

Flexible en ideaal voor de
kleinere oppervlaktes

Master 510

Eco propaan

tel: 0416 355770 • Fax (0416) 35 57 7
De Korten Bruggert 5 • 4266 ER Eethen

info@lankhaartechniek.nl • www.lankhaartechniek.nl

•

•

•

Thuis
op uw terrein

Oude Heijningsedijk 30, Heijningen. 

Telefoon: (0168) 46 28 56. 

E-mail: info@gbf-bras.com  www.gbf-bras.com
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Rutger Hornikx  
naar Van Berkel
Sinds 1 juni is Rutger Hornikx werkzaam bij Van 
Berkel Biomassa & Bodemproducten en Van Berkel 
Landschap & Infra. In deze functie is Hornikx ver-
antwoordelijk voor de verkoop en advisering van 
diensten en producten, zoals het nieuwe bomeng-
ranulaat Forte. Ook met de bewustwording en 
inname van invasieve exoten gaat hij zich bezig-
houden. Rutger was hiervoor werkzaam bij Mivena 
BV en Telermaat.

GTJ levert maai- 
verzamelboot aan 
G.M. Damsteegt
GTJ uit Roermond heeft een Berky 6520-maai-
verzamelboot geleverd aan kraanverhuur- en 
grondverzetbedrijf G.M. Damsteegt uit het Zuid-
Hollandse Oud-Alblas. G.M. Damsteegt verwacht 
rond de bouwvak uitbreiding van zijn kleinschalige 
nautische vloot. De huidige maaiboten krijgen ver-
sterking van een Berky-maai-verzamelboot. Deze 
is met zijn 5,8 ton eigen gewicht eenvoudig en 
kostengunstig te mobiliseren en daardoor sneller 
rendabel om in te zetten. De machine wordt met 
scheepvaartinspectiecertificaat geleverd.

Geslaagde open dag 
van Den Ouden Groep
De nieuwe groenlocatie Kreekrak van Den Ouden 
Groep is op donderdag 9 juni officieel geopend 
door Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend 
Nederland en voormalig CDA-leider. Daarnaast 
gaf Philip Smits, voorzitter van de BVOR, een korte 
toespraak over verwaarding van organische rest-
stromen in de circulaire economie. Aansluitend op 
het officiële gedeelte kon het bedrijfsleven kennis-
maken met de verschillende producten en dien-
sten voor de infra- en agrarische sector door  
middel van demonstraties en een betonexcursie. 
De nieuwe groenlocatie ligt naast de Kreekrak-
sluizen in Rilland. Bedrijven kunnen op deze locatie 
alle vrijkomende groene reststromen aanleveren. 
Deze locatie werd geopend om de transport-
afstanden te verkleinen voor de regio Zeeland.

NIEUWS

074 2020 258   
www.grasadvies.nl 

WIJ REGISSEREN  
UW SPORT 
ACCOMMODATIE  
IN TOP CONDITIE

DAGNL.
de adviesgroep
nederland

GRAS ADVIES IS 
ONDERDEEL VAN

ADVIES

GROEN 
RECREATIE 
SPORT

KWALITEITS
VERBETERING
SPORTVELD?

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nlwww.smitsveldhoven.nl

Infogroen organiseert 
kennismakingsessies 
software Helixcad
Infogroen organiseert de komende periode ver-
schillende kennismakingssessies voor tekensoft-
ware van Helixcad. Tijdens deze bijeenkomsten 
kunnen geïnteresseerden kennismaken met 
Helixcad en de software na uitleg en introductie 
ook zelf uitproberen. ‘Iemand zien werken met de 
software is één, maar het zelf uitproberen zegt 
natuurlijk veel meer,’ licht Charlène Wolters van 
Infogroen toe. Tijdens de kennismakingsessies 
kunnen geïnteresseerden daarom aan de hand van 
praktijkoefeningen ervaren hoe het is om daad-
werkelijk met de software te werken. Meer infor-
matie over de kennismakingssessies is te vinden 
via www.helixcad.nl. Ook is het mogelijk om  
contact op te nemen met Infogroen om een 
afspraak te maken voor een alternatieve datum. 
Helixcad is een allround tekenprogramma. Door de 
heldere, gestructureerde opbouw is het gebruiks-
vriendelijk en toch compleet in toepassingsmoge-
lijkheden en helpt het het tekenwerk onder con-
trole te houden, van het eerste schetsplan tot aan 
de uitvoering. De software kan los of in combinatie 
met software van Groenvision worden gebruikt.
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WWW.EUROGRAB.NL 

www.dsv-zaden.nl

Wij zijn GRAS!

EUROGRASS 
kwaliteitsmengsels

EUROGRASS mengels staan voor kwaliteit. 
Met ons label voor Integrated Quality 
staat DSV zaden garant voor kwaliteit van 
research tot veredeling en van productie 
tot advies.
 
• Innovatieve toepassingen
• Hoogwaardige genetica
• Uitgebalanceerde mengsels
• Eerlijk advies
 
DSV zaden heeft met EUROGRASS 
kwaliteitsmengsels alles in huis voor een 
perfecte grasmat.
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Grootste groene gevel 
ter wereld in België
Aan de gevel van het onlangs geopende nieuwe 
Europese distributiecentrum van Nike in de 
Belgische gemeente Laakdal groeit de grootste 
groene gevel ter wereld. De groene wand heeft 
een oppervlakte van meer dan 2000 m2 en bevat 
bijna 100.000 planten. Het toegepaste gevel-
systeem, Livepanel, bevat een plantenassortiment 
met onder meer Alchemilla, Bergenia, Campanula, 
Geranium en Nepeta. Het nieuwe gebouw werkt 
met geheel hernieuwbare energie, afkomstig 
van onder andere zonnepanelen, windturbines 
en geothermie. Voor installatie en onderhoud is 
BSI Bomenservice uit Baarn verantwoordelijk. De 
reusachtige plantenwand voorziet in een geïnte-
greerd irrigatiesysteem dat permanent zorgt voor 
voldoende vocht en plantenvoeding. ‘Nike eiste 
een duurzame groene gevel met zo min mogelijk 
watergebruik. Na een uitgebreide inventarisatie 
van beschikbare systemen is er, in overleg met 
het architectenbureau van Nike, gekozen voor 
Livepanel van Mobilane. Het minimale water-
gebruik, het relatief lage gewicht en de bewezen 
werking van het groene gevelsysteem in combi-
natie met de prijs-kwaliteitverhouding gaven de 
doorslag,’ aldus BSI Bomenservice en Mobilane.

 Extreem weer, 
extreem veel onkruid
In de maand juni hebben we te maken gehad met 
weersextremen. Dat zorgt voor veel plantengroei, 
maar dus ook voor veel onkruid. ‘Onlangs werd in 
de vakliteratuur voor de landbouw gewaarschuwd 
voor veel mais en onkruid,’ zegt Robert Smid van 
Du Pre Groenprojecten. Er moet vaker worden 

geschoffeld en gemaaid. ‘Als de regen stopt, duurt 
het soms dagen voordat de gazons voldoende zijn 
opgedroogd zodat ze weer begaanbaar zijn voor 
machines. De hoge temperatuur zorgt in  
combinatie met al het water voor broei en  
extreme groei. Onlangs kwamen wij op een plek 
waar het gras in één dag tweeënhalve centimeter 
was gegroeid. Die groeipiek duurt nog zeker tot  
de langste dag: 25 juni.’

NIEUWS

Robert Smid van Du Pre Groenprojecten



Groot in Gras
www.barenbrug.nl/mowsaver

NIEUW!
• Minder grasmassa.
• Minder afvoer van maaisel.
• Snel een dichte zode.
• Minder onkruid.
• Ideaal voor robotmaaiers.

Minder afvoer van maaisel.

Maaien is Passé!Maaien is Passé!Maaien is Passé!
Laag-blijvend gras met 

snelle vestiging!

Gebruiksvriendelijke 
krachtpatser

Vraag een demo aan en laat u overtuigen!

Dé expert in houtversnipperaars 
en alleshakselaars. Met voor elk werk de juiste 
machine, aftakas of motor aangedreven, 
met 2 verkleiningssystemen, een unieke 
invoerband en een CO2 reductie systeem.

Pols Groep
Stationsweg 36   Zuidland   T 0181 - 45 88 45      
www.pols.nl   www.ts-industrie.nl

Pols H&T 2015.indd   1 02-01-15   10:14

Kauwenhoven 76a 
6741 PW  Lunteren

Postbus 765
6710 BT  Ede

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

6741 PW  Lunteren
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 T (0318) 654 124
 E info@greenengineers.nl
 I www.greenengineers.nl

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

Voorkom overlast door bladluizen

- Effectief bladluizen bestrijden

- Juiste hoeveelheid per boom

- Eenvoudig inzetten door ophangen van zakjes

- Geen fauna vervuiling door inheemse larven

- Ondersteuning met deskundig en praktisch advies

Een bestelling plaatsen of meer informatie nodig?

Neem contact op met een van onze adviseurs:

Bart, Johan, Peter of Dirk. Wij helpen u graag verder.

Of kijk op www.aphidalia.nl

Hoofdstraat 35    Sprang-Capelle   0416 - 311 326  www.voscapelle.nl

Natuurlijk goed

Snoek Hoveniers vervangt het huidige machine-
park en kiest volledig voor het Zweedse merk met 
zowel accu- als benzine-aangedreven motoren. Het 
is een vrolijk plaatje: op zijn bedrijf in het Friese 
Grou ontvangt Douwe Snoek een breed  
assortiment fonkelnieuwe handgedragen  
gereedschappen van Husqvarna. 

Husqvarna-dealer Willem Hooghiemstra uit het 
nabijgelegen Hurdegaryp en Arian Essenstam 
van Husqvarna Nederland zijn bijzonder blij met 
Snoeks keuze. Douwe Snoek: ‘We hebben niet 
alleen gekozen voor de uitstekende kwaliteit van 
de Zweedse machines, maar het grote verschil met 
andere aanbieders wordt eigenlijk gemaakt door 

het partnership dat wij met z’n drieën aangaan. 
Het machinepark is de basis, maar de samen-
werking heeft veel extra’s, zoals Husqvarna Fleet 
Services. Hiermee krijgen wij optimaal inzicht in de 
effectiviteit van de machine-inzet, arbeidsuren en 
duurzaamheid. Ook zaken als Husqvarna Finance, 
producttrainingen, advies en een klankbordfunctie 
zijn voor ons minstens even belangrijk. We gaan nu 
als team een meerjarige samenwerking aan, met 
ieder zijn eigen expertise. We kunnen van elkaar 
leren en er allemaal wijzer van worden.’

NIEUWS

B O O M V E R Z O R G I N Gwww.piusfloris.nl

lang 
leven
de 
bomen

Pius Floris 
Boomverzorging 
Nederland
Lutkemeerweg 400
Amsterdam
T +31 (0)20 301 30 15
info@piusfloris.nl
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Snoek Hoveniers kiest voor Husqvarna
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connecting green and infrastructure

Duurzaam groen begint met een goede basisinrichting van het plantvak 

Bomen maken onze stedelijke omgeving leefbaar. Een gezonde groene infrastructuur in de stad is daarom 
onmisbaar. GreenMax is gespecialiseerd in duurzame innovatieve producten voor de inrichting van de plantplaats 
boven en ondergronds, zodat groen en infrastructuur samengaan.

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

groeiplaatsconstructies wortelschermen straatmeubilair boomverankering amfi bieënschermen

beluchting bewatering boomstambescherming kantopsluitingen machinale inbouw



19www.stad-en-groen.nl

Ook van mening dat je door alle keurmerken het bos niet meer ziet?  
Dat certificaten alleen geld kosten en niets opleveren? Nou, mijn buurman wel. 
Hij is aannemer en vindt duurzaam hout bijvoorbeeld een prima initiatief,  
zo zegt hij, ‘maar zo’n FSC-keurmerk voor hout uit duurzaam beheerde bossen 
voegt niets toe. Mijn klanten vragen er niet om en het is duurder.’ Dit is alleen 
zijn ‘verjaardagspraatje’, zo blijkt. Want als je verder met hem praat, na het 
werk, onder het genot van een biertje in de tuin, dan weet hij eigenlijk  
wel beter. Nee, ontbossing wil ook hij niet. 

Gemeenten doen vaak het omgekeerde. Ze zeggen dat gecertificeerd hout 
moet, maar letten er in hun eigen project vervolgens onvoldoende op. 
Daarmee voldoen ze niet aan het inkoopbeleid en laten ze kansen liggen  
om milieu- en CO2-doelstellingen te realiseren. 

Wat je ook van gecertificeerd hout vindt, de afgelopen vijftien jaar hebben 
milieuorganisaties samen met de houthandel en boseigenaren heel hard 
gewerkt aan een systeem dat ontbossing tegengaat. Wereldwijd. En dat lukt 
steeds beter, want deze is afgenomen van gemiddeld 13 miljoen hectare 
per jaar in 1990 tot circa 7 miljoen hectare nu. Het systeem is simpel: het bos 
moet goed beheerd worden en de oogst volgens strikte regels plaatsvinden. 
Laat vervolgens alle stappen (bedrijven) die het hout doorloopt, van bos tot 
bijvoorbeeld de planken in straatmeubilair, controleren door onafhankelijke 
deskundigen om fraude te voorkomen. Zet ten slotte een stempel op het hout 
(en ook expliciet op de factuur), zodat men het duurzame hout herkent. En het 
werkt: inmiddels is wereldwijd bijna 500 miljoen hectare productiebos gecerti-
ficeerd, worden bijna 50.000 handelsbedrijven jaarlijks gecontroleerd en leve-
ren zij samen ruim 100 miljoen kubieke meter aantoonbaar duurzaam hout. 
En wie worden daar beter van? U, ik en onze kinderen. Maar vooral de mensen 
die nu in en om het bos leven: zij krijgen vaste lonen, betere werk-omstandig-
heden, medische voorzieningen en dagelijks te eten. Ook is er geen kinder-
arbeid. Het voorschrijven en gebruiken van gecertificeerd hout is dus een 
sterk staaltje ‘sociaal maatschappelijk ondernemen’. Bosbeheer draagt ook bij 
aan het Klimaatverdrag: deze bossen vangen CO2 af en door duurzaam hout-
gebruik legt u dit CO2 ook nog eens voor langere tijd vast. Gecertificeerd hout 
levert boseigenaren verder geld op om personeel in te zetten tegen stropers; 
daarmee doet u ook direct aan dierenbescherming. Eigenlijk kent het gebruik 
van gecertificeerd hout geen verliezers. Alleen als gecertificeerde bedrijven 
zich niet aan de regels houden, dan raken zij hun ketencertificaat kwijt.

Volgens Probos te Wageningen (2015) is 75% van al het hout in Nederland 
aantoonbaar duurzaam en loopt het daarmee voorop in de wereld. De 
Koninklijke Vereniging van Nederlandse houtondernemingen (VVNH) doet  
het nog een stuk beter: 88,7% van al het hout dat haar leden in 2015  
verhandelde, was voorzien van een FSC- of PEFC-keurmerk. De overheids-
doelstelling is 100% duurzaam hout. Gemeenten en andere overheden  
hebben echter nog werk aan de winkel, want onderzoek toont aan dat in 
slechts 30% van de projecten op duurzaam hout wordt gelet. En dat is jammer, 
want door te kiezen voor gecertificeerd hout is veel milieuwinst te behalen, 
zo blijkt uit recent onderzoek. Ernst & Young constateert (april 2016) dat dam-
wanden van duurzaam tropisch hout 22 keer beter scoren dan gerecycled 
kunststof en 140 keer beter dan staal. Eerder bleek al (RvO, 2013) dat de  
keuze voor gecertificeerd tropisch hout bij fietsbruggen 27 tot 75 meer milieu-
winst oplevert dan varianten in beton, staal of kunststof. Laat u dus niets 
wijsmaken over de certificatenmaffia, maar pak die milieuwinst en gebruik 
gecertificeerd hout.

Meer informatie over duurzaam hout, milieuonderzoek en gecertificeerde 
houtleveranciers: www.houtdatabase.nl en www.vvnh.nl.

Certificatenmaffia of 
pure milieuwinst?

Gecertificeerd hout levert boseigenaren 

verder geld op om personeel in te zetten 

tegen stropers

Eigenlijk kent het gebruik 

van gecertificeerd hout geen verliezers

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5928
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Vraag nu een vrijblijvende proefrit aan.All things considered the best in weed control.
0318 - 469 799 | info@waveonkruidbestrijding.nl

www.waveonkruidbestrijding.nl

Alles zit erop.
Nu u nog!

Ontdek de nieuwe krachtpatser. 
Wave Sensor Series 400/34. 
Klaar voor iedere uitdaging.

 onkruidbestrijding

HEET WATER
MET 100% 

WAVE is de meest voordelige, effectieve en energiezuinige methode voor niet-chemische 
onkruidbestrijding. De WAVE methode bestrijdt alle soorten onkruid, algen en mos met 
behulp van thermische onkruidbestrijding, oftewel onkruid doden met heet water. 
WAVE biedt de beste prijs-kwaliteit verhouding, is milieuvriendelijk en duurzaam, 
is geschikt voor alle verhardingen, werkt veilig en schadevrij en ondersteund en adviseert 
de klant op het gebied van onkruidbestrijding en alles wat daarbij komt kijken. 
Kortom: De beste oplossing!

WAVE absoluut de beste in onkruidbestrijding

De duurzame en chemievrije 
oplossing voor onkruidbestrijding 

 onkruidbestrijding

HEET WATER
MET 100% 

· Milieuvriendelijke onkruidbestrijding

· Sensor gestuurd dus zeer effectief en efficiënt

· Veilig en schadevrij werken

· Laagste TCO in de markt!
Chemievrij
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Waarom kozen jullie voor planmatige 
 doorlichting van de groenkwaliteit?
Wil op ’t Roodt van de gemeente: ‘In 2016 moest 
de gemeente Weert gaan bezuinigen. De meer-
jarige begroting van de gemeente was niet op 
orde. Dat betekende dat de gemeente Weert haar 
“huishoudboekje” met tien andere gelijkwaardige 
gemeenten is gaan vergelijken. Als referentie is 
gekozen om de op een na laagste gemeente te 
nemen. Uit de gesprekken met het bestuur en  
de raadsleden is uiteindelijk een taakstellende  
bezuiniging van 100.000 euro in 2016 naar 300.000 
euro in 2018 opgelegd. Vanaf 2018 moeten we 
werken met een budget van ca. 0,9 miljoen euro. 
Om dit te realiseren, wilden we niet “overal een 

beetje” bezuinigen. Daarbij vonden we het behoud 
van de huidige kwaliteit van het groen van belang. 
Ook wilden we weten op welke plekken we minder 
intensief konden gaan beheren. Op een manier dat 
iedereen tevreden kan zijn: de raad, de burgers en 
wijzelf als beheerders.’

Welk besluit heeft Weert over de RAW-
beeldkwaliteit genomen?
‘We onderhouden op dit moment twee beheer-
typen op B-kwaliteit: onkruidbestrijding in 
beplantingen en het maaien van het gras. 
Onkruidbestrijding in beplanting mag nu  
maximaal 30 centimeter hoog staan in plaats 
van 10 centimeter en de bezettingsgraad mag 

voortaan 40 procent van de beplanting per 100 
m2 omvatten in plaats van 20 procent. Voor wat 
betreft maaien van gras: Daar gaat de maaihoogte 
van vijf naar zeven centimeter. Ik schat in dat als 
het onderhoud goed gebeurt, de teruggang naar 
B-niveau weinig in het beeld zal schelen. In 2018 
-na de omvormingen- kijken we of we terug  
kunnen naar A-niveau. De politiek zal de  
veranderingen eerst moeten ervaren. De rest van 
de beeldposten, zoals onkruid op verhardingen en 
zwerfafval, blijft op de oude A-kwaliteit. Daar wil 
de politiek geen gedonder mee. Doordat we nu  
in beeldkwaliteit hier en daar een stap terug  
moeten doen, komen we erachter dat we op  
sommige vlakken last hebben gehad van blinde 

De gemeente Weert staat voor de taak om met ingang van 2018 300.000 euro te bezuinigen. Deze korting is een kwart van het totale budget.  

De juiste aanpak voor de gemeente bleek om planmatig te kijken op welke onderdelen extensiever beheerd kan worden. Alles over Groenbeheer heeft 

alle plantvakken in de kernen van Weert doorgelicht op kwaliteit en communiceert samen met de gemeente Weert hierover met de burger. 

Auteur: Santi Raats

Mag het een onsje 
minder zijn?
Slim groen beheren bespaart geld, véél geld
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ACHTERGROND

vlekken. We hebben financieel gezien jarenlang 
alles op A-niveau kunnen onderhouden. Ons  
budget was altijd circa 1,2 miljoen euro. Maar nu 
zien we dat we op bepaalde plekken onnodig 
onderhoud hebben gepleegd. Zo staat er al meer 
dan tien jaar lang bosplantsoen als afscheiding 
tussen de ringbaan en een wijk, maar tegelijkertijd 
staat daar een haag die al die tijd geknipt is. In 
deze situatie heeft de haag geen toegevoegde 
waarde en had al lang verwijderd kunnen zijn.’

Hoe wordt dat bereikt?
‘Uit het onderzoek van Alles over Groenbeheer bleek 
dat het mogelijk is om met quick wins onze  
bezuinigingsdoelstelling te halen. We hebben ons 
ten eerste afgevraagd of omvormen mogelijk is.  
En dat kan in veel gevallen. Naast omvormingen 
hebben we gekeken naar extensief beheer in zijn 
algemeenheid. Want in principe willen we  
bestaande groentypes behouden en bijvoorbeeld 
“overbodige” hagen omvormen tot beplanting 
of grasvegetatie en intensief gras omvormen 
tot extensief te beheren gras. Kan er bijvoor-
beeld onder bomen nog maar twee keer per jaar 
gemaaid worden, of hoeven grotere vlakken nog 
maar tien keer te worden gemaaid? Een voor-
beeld van het omvormen van overbodige hagen 
was zichtbaar in de buitenring van Weert. Dat is 
een overgang van het stedelijk gebied naar het 
buitengebied en daar staan verschillende hagen 
die vroeger de taak hadden om het licht van de 
auto’s op te vangen, zodat fietsers daar geen last 
van hadden. De hagen blijken in de praktijk echter 
een uitwerking van sociale onveiligheid te geven. 
Omdat de hagen hier niet meer aan hun functies 
voldeden, maar wél ieder jaar geknipt werden, 
hebben we gekeken of we ze kunnen verwijderen. 
Hierover is uiteraard afstemming geweest met de 
beleidsadviseur op gebied van verkeer. Met Alles 
over Groenbeheer hebben we ook gekeken naar 
het ophogen van de kwaliteit van ecologie en 
duurzaamheid in het groen, en van de technische 
kwaliteit van het groen. 
Een voorbeeld van de technische groenkwaliteit 
is dat op sommige locaties de helft van het groen 
kapot is getrapt, omdat de beplanting ligt langs 
weggedeeltes waar mensen uit de auto stappen,  
of omdat het eigenlijk olifantenpaadjes zijn.  
We stellen ons daarvoor de vraag of we daar über-
haupt planten terug willen planten. Een ander 
voorbeeld is om in plantvakken waar wateroverlast 
is de bodem te bewerken, om de verdichting op 
te heffen en pas dan weer plantsoen of gras te 
maken. Door de technische kwaliteit te verbeteren 
kunnen we bezuinigingen realiseren op lange  
termijn. Duurzaamheid kunnen we realiseren door 

bij wateroverlast bestaand gras of slechte  
plantvakken om te bouwen tot wadi’s. Ook kunnen 
huizen in de buurt hierop eventueel hun hemel-
water afkoppelen. Een andere simpele omvorming 
kan zijn om op een plek waar een haag naast de 
ringbaan staat, deze in te zaaien met wilde  
bloemenmengsels als blikvanger.’ In de regel zijn 
deze gronden namelijk al schraal en dus ideaal 
voor wilde bloemenmengsels.

Wat vinden bewoners van de plannen?
Wil op ’t Roodt  ‘We houden in totaal zestien 
informatieavonden, voor alle wijken en dorpen. 
Daarvoor stuur ik elke inwoner persoonlijk een 
brief. Op de inspraakavonden ontzorgt Alles over 
Groenbeheer ons verder helemaal. Zij kennen onze 
gemeente goed; we werken al sinds 2009 samen. 
Zij besteden contracten voor ons aan, ook op het 
gebied van bomen ondersteunen zij ons al sinds 
2009. Samen hebben we planmatig boombeheer 
opgezet. Zij communiceren namens ons ook met 
de burgers. Wij zijn als gemeente Weert wel ruim 
vertegenwoordigd op deze avonden, om vragen  
te beantwoorden. Voordat we deze avonden 
georganiseerd hebben, is er eerst gesproken met 
een vertegenwoordiging van de politieke partijen 
in het kader van Kiezen met Visie. Daarna met 
de besturen van de wijken en de dorpsraden om 
te proeven of onze wijze van bezuinigen hun 
goedkeuring kon hebben. Toen dat het geval was, 
hebben we besloten om alle wijken afzonderlijk te 
informeren over de bezuinigingen. 
Ook overleggen we met de groene verenigingen 
en ondernemers, want ook op industrieterreinen 
valt op het gebied van hagen nog veel te winnen 

Wil op 't Roodt, gemeente WeertArnold Jansen, Alles over Groenbeheer

‘De investering heb je in 

zeven jaar terugverdiend, 

terwijl het systeem veel 

langer meegaat’

7 min. leestijd
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Met foto’s van de bestaande situaties en van gefotoshopte verbeterde situaties, naast de kaart, worden alle plannen visueel geduid.

aan bezuinigingen. Tot nu toe hebben we vijf  
bijeenkomsten gehad. De bewoners hebben 
op deze avonden inspraak op de voorstellen. 
Aanvankelijk wilde we quick wins behalen zonder 
overleg met de burger. Maar met name de groene 
verenigingen waren het absoluut niet eens met het 
idee dat wij de hagen langs de ringbaan wilden 
verwijderen. Daarom overleggen we nu alle quick 
wins met de burger. De input van de aanwezigen 
nemen we mee naar de volgende bijeenkomst. 
We maken afspraken over burgerparticipatie in 
het onderhoud en vragen om betrokkenheid, niet 
alleen over het recht op groen voor de deur van de 
bewoner, maar met name over gezamenlijk groen-
onderhoud in de wijken. De spreuk daarbij is “Niet 
alleen uw eigen straatje schoonvegen.” Tijdens een 
van de bijeenkomsten kwam naar voren dat er 
bewoners waren die al vanaf 1982 stukken groen 
voor ons onderhielden. Alles over Groenbeheer 
heeft per wijk een grote tekening op kunststof, 
van twee bij drie meter, uitgeprint. Daarop kunnen 
mensen met viltstiften opmerkingen schrijven. Met 

rood kunnen zij aangeven welke plannen beter 
niet uitgevoerd kunnen worden, mét de reden 
erachter; met blauw kunnen verbeter- 
voorstellen worden ingeschreven en met zwart  
kan men opmerkingen bij een voorstel plaatsen.  
Op deze manier krijgen we goede input, bijvoor-
beeld om een kwaliteitsslag te slaan op het gebied 
van ecologie en duurzaamheid. Zo wilden we  
blok-hagen op de grens met het buitengebied 
langs een vierbaansweg verwijderen. Burgers  
kwamen met een alternatief: de hagen niet  
allemaal verwijderen, maar gedeeltes weghalen. 
De resterende hagen hoeven niet geknipt te  
worden, zodat de hagen schuilmogelijkheden en 
biotopen kunnen vormen voor vogels en vlinders. 
We laten daar sleedoorns uitgroeien zodat het 
binnen in de haag warmer wordt. Dit zijn perfecte 
nisjes voor vogeleitjes.’ 

Is er veel betrokkenheid?
‘We merken dat de opkomst bij informatieavonden 
sterk afhangt van of de bijeenkomst plaatsvindt in 

het gemeentehuis of op een locatie in het eigen 
dorp van de bewoners. Naar een multifunctionele 
accommodatie in een van de dorpen kwamen 
maar liefst vijftig mensen op een gemeenschap 
van duizend mensen. Een ander dorp had geen 
voorziening om de bijeenkomst te houden, dus 
hielden we hem op het gemeentehuis. Daar  
kwamen slechts acht bewoners naartoe. Voor  
wijken geldt dit verschil minder. We hadden 120 
mensen uit een wijkgemeenschap van zo’n 2500 
bewoners in het centrum op een avond in het 
buurthuis, maar evengoed 120 bewoners van een 
even grote wijk op het gemeentehuis, waar men 
in de wijk geen locatie beschikbaar had. Wat je 
aan de opkomstcijfers ook kunt aflezen, is dat de 
omvorming van groen in dorpen relatief meer 
leeft.’

Hoe ziet de uitvoering eruit?
‘Half juni zijn alle inspraakavonden achter de rug. 
In het najaar, rond oktober en november,  
voeren we de eerste omvormingen door. Tot maart 
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Informatieavond met grote tekeningen

ArnolD JAnsen, proJectleiDer biJ Alles 
over Groenbeheer zet De kADers vAn De 
Gemeente Weert op een riJ: 
Het doel in Weert is om een eenduidig groen-
beeld te bereiken dat zijn kwaliteit behoudt, 
dat de technische kwaliteit van het bestaande 
groen verbetert en dat het groen ook nieuwe 
kwaliteiten toegevoegd krijgt. Participatie van en 
samenwerking met bewoners staat voorop. De 
groenoplossing moet structureel zijn, in principe 
géén omvorming van groen naar verharding en 
de kosten van omvormen en aanpassen moeten 
worden inverdiend, want er is geen extra geld 
beschikbaar voor de omvormingen.’
Over de werkwijze van Alles over Groenbeheer 
vertelt Jansen: ‘De eerste stap was een quick scan 
voor mogelijke bezuinigingen en een analyse  
van deze resultaten. Nadat bleek dat de  
bezuinigingen haalbaar waren, is als tweede stap 
een inventarisatie van alle groenobjecten  
binnen de bebouwde kom van de gemeente 
Weert uitgevoerd. Daarna hebben we alle 
mogelijke omvormingen in het systeem van de 
gemeente ingevoerd, en een voorstel opgesteld. 
Tot slot wordt het voorstel overlegd met de 
gemeente, wijk en dorpsraden en worden de 
plannen gepresenteerd op wijk- en dorpsbijeen-
komsten. Met de input van de bewoners worden 
de definitieve kaarten opgesteld.’

De kaarten hebben de vorm van reusachtige 
tekeningen. ‘Op de basistekeningen staan de 
plannen in de vorm van heel veel variabelen,’ 
legt Jansen uit. ‘Voor ongetrainde ogen zijn al 
die variabelen nagenoeg onzichtbaar. Met GIS-
bestanden geven we wel aan welk probleem 
waar precies aan de orde is. Maar de hoofdmoot 
van de bijeenkomst is een presentatie met foto’s. 
Op een foto laten we mogelijkheden zien. Zoals 
een groot grasterrein waarop jeugd voetbalt. De 
foto laat zien dat er niks mis is met lang gras aan 
de buitenkant van zo’n veld. Dat houdt beheer-
technisch in dat hier in plaats van wekelijks nog 
maar tien tot zes keer per jaar gemaaid hoeft 
te worden. Met foto’s duiden we ook hoe groen 
voor sociale of verkeersonveiligheid kan zorgen. 
Met gefotoshopte afbeeldingen laten we  
oplossingen zien. Terugkoppeling van de  
aangepaste tekeningen gebeurt via de website.  
De tekening op kunststof per wijk of dorp is twee 
bij drie meter, uitlopend tot een tekening van 
vijf bij twee meter. Voor maximale draagkracht 
betrekt Weert de bewoners bij de omvormingen 
door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van 
plantmateriaal voor de vervanging van oude 
schuttingen door hagen. Maar ook door  
bewoners de ruimte te geven om zelf te gaan 
beheren. Ook worden lokale groeperingen  
ingezet als participant of adviseur om natuur-
waarden in de stad te vergroten.’

of april 2017 werken en planten we door. In het 
najaar van 2017 voeren we een tweede ronde aan 
omvormingen door. In het voorjaar van 2018 moet 
de bezuiniging van 300.000 euro gerealiseerd zijn. 
Financieel hebben we nog wat ruimte om te spelen 
met de wensen van de bewoners. In de tekeningen 
hebben we meer aan bezuinigingen ingetekend 
dan we feitelijk moeten doen. Bijvoorbeeld, in  
sommige woonwijken waar het groen voor 70  
procent uit blok(hagen) bestaat, hebben we nu veel 
gras ingetekend. Dit maakt de benodigde reacties 
los en daarmee kunnen we tot een compromis 
komen. Ik heb er echt het volste vertrouwen in  
dat de veranderingen goed uit zullen pakken.’

be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5908
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Ik heb het nagezocht. Ik heb op deze plaats  
ongeveer twintig ceo’s geïnterviewd van groen-
voorzieners, maar de 34 jaar jonge Hans Smulders 
is een behoorlijke voorsprong de jongste van het 
stel.  Zolang zit Smulders ook nog niet op zijn plek. 
Een aantal jaren geleden wilde de directeur en 
eigenaar van T & G Peter van den Brule, die  
overigens op linkedin nog steeds als adviseur en 
algemeen directeur van T & G staat aangemeld, 
een stapje terug doen en meteen een frisse, 
nieuwe blik op het bedrijf ontwikkelen en werd 
Smulders ingevlogen. ‘Het was een goed idee van 
Peter van den Brule, om een jong iemand aan te 
stellen’ zo begint Smulders een lang en passievol 

betoog over de vele veranderingen die ‘zijn’ bedrijf 
in de laatste jaren heeft doorgemaakt.  Smulders 
bestrijdt echter dat dit alleen met hem te maken 
heeft. ‘Ik ben hier niet de Gouwe Pik.  
 
De ontwikkelingen zijn niet van de laatste paar 
jaar, maar zijn al veel eerder ingezet. Wat ik gedaan 
heb is door mijn energie en gedrevenheid de boel 
in een stroomversnelling te brengen en doordruk-
ken. Maar we doen het met zijn allen. En een van 
de dingen die ik belangrijk vind is iedere keer aan 
de mensen vertellen wat de visie van T&G is en 
welke kant we op gaan. Zodat iedereen weet wat 
er verlangd wordt en welke kant we op gaan.’

Kort gezet komt het er op neer dat T&G veel meer 
wil zijn dan alleen een hovenier, maar een allround 
verzorger van de complete buitenruimte. Maar nog 
steeds een groen hart. 

lokaal
Ik heb afgesproken met Smulders in Best bij 
Eindhoven in de pas aangelegde tuin en buiten-
ruimte van een appartementengebouw/  
verzorgingshuis  voor ouderen. Smulders wijst  
om zich heen en zegt: ‘Moet je eens voorstellen dat 
een lokaal bestratingsbedrijf hier het straatwerk 
had gemaakt en wij daarna als hovenier de plant-
jes in de grond hadden gepropt.  Daar kan een 

De recessie is over, maar voor veel groenvoorzieners is het nog steeds kommer en kwel. t&G is daar naar eigen zeggen een uitzondering in.  

De piepjonge ceo van dit bedrijf claimt een autonome groei van twintig procent over de laatste jaren. 

Auteur: Hein van Iersel

Ik ben hier niet de Gouwe Pik 
CEO Hans Smulders: ‘Wij zijn geen traditioneel hoveniersbedrijf meer,  

maar allround dienstverlener voor de buitenruimte’
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bedrijf als T&G toch niet van bestaan. Nu hebben 
wij als bedrijf werkelijk alles gedaan: advies,  
ontwerp, bestrating, riolering, verlichting,  
beplanting, ondergrondse vuilcontainers,  
grondwerk ga zo maar door. 

Die allround aanpak zal commercieel perfect  
werken voor T&G en je kunt niet anders zeggen 
dat het werk er fantastisch bij ligt. Er staat geen 
onkruidje in de weg en alle planten die dit voor-
jaar in de grond zijn gegaan zien er vitaal uit. Dat 
maakt het helaas geen bijzondere tuin. Zowel 
niet op gebied van bestrating als beplantingslijst. 
Allebei zijn die in mijn visie alledaags en weinig 
verrassend, maar natuurlijk gaat dat ook altijd over 
smaak en niet onbelangrijk het beschikbare  
budget. Smulders: ‘De opdrachtgever heeft ons 
een budget gegeven en een lijst van eisen en  
wensen en wij zijn daarna aan de slag gegaan. 

Waarbij er voor de opdrachtgever nog voldoende 
mogelijkheden waren om gaande het proces  
dingen te wijzigen. ‘
De jonge directeur wil daarmee zeggen dat in zijn 
visie de ouderwetse hoveniers te grave gedragen 
moet worden. Of in ieder geval voor de markt 
waarin T&G  opereert.  ‘Onze klanten willen ont-
zorgd worden en hebben vaak niet zo veel kennis 
van groen. Dan pakken wij dat toch compleet 
van de klant over’ De ceo wijst op een aantal 
verpleegsters die uit het appartementengebouw 
komen gelopen: ‘Het zou zo maar kunnen zijn dat 
deze verpleegsters in de begeleidingscommissie 
hebben gezeten die ons plan heeft beoordeeld.‘ 
Smulders ziet het in dit verband ook bijna als een 
voordeel dat sommige mensen die bij hem op staf-
functies zitten geen groene achtergrond hebben. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor medewerkster  
communicatie Kim Meijer.  Zij schrijft onder andere 

Niet langer een platte  

aannemer die vooral goed 

is in het maken van meters, 

maar een moderne dienst-

verlener, die ook investeert 

in kennis en kunde
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de plannen van aanpak, maar doordat zij geen 
groene achtergrond kan zij zich veel beter inleven 
in wat de opdrachtgever wil weten. 

t & G 
Het redactieadres van Stad + Groen zit in Nijmegen 
en ongeveer twee keer per jaar staat er wel een 
bus van T&G langs uw redacteur aan het stoplicht. 
Heel opvallend zijn die bussen niet. Dat begint 
alleen al door de naam T&G, wat staat voor  
Terrein- en Groenvoorziening.  Duidelijker kan het 
bijna niet, maar minder saai eigenlijk ook niet.   
De nieuwe directie van T&G heeft dat ook ingezien 
en vanaf 1 juli zal een complete herpositionering 
plaatsvinden.  Volgens Smulders stuurt de oude 
naam teveel op ‘traditioneel’ groen en wordt juist 
‘het aspect van veelzijdigheid in aanleg en onder-
houd van het bedrijf niet aangesproken. De tekst 
Terrein- en Groenvoorziening verdwijnt en wordt 
vervangen door T&G Groep. 

Smulders: ‘De nieuwe positionering moet beter 
passen bij waar T&G voor staat. Niet langer een 
platte aannemer, die vooral goed is in het maken 
van meters, maar een moderne dienstverlener, die 
ook investeert in kennis. T&G is over de honderd 
mensen groot en ongeveer twintig daarvan zitten 
inmiddels op staffuncties. Daarbij horen expertises 
als flora en fauna, ongediertebestrijding en milieu, 
maar door Gustaaf ook boomverzorging 
Onder de T&G Groep vallen dan een aantal  
vestigingen. Het Geldropse bedrijf Gustaaf Geldrop 
dat begin dit jaar werd overgenomen zal door de 
sterke merknaam wel onder de naam Gustaaf  
blijven opereren, maar zal verder helemaal  
geïntegreerd worden in de T&G Groep.  
Dat betekent één directie en één financiële  

administratie vanuit het hoofdkantoor in Schijndel. 
Smulders: ‘Gustaaf is pas een paar maanden lid van 
de groep, maar profiteert nu al van de financiële 
slagkracht en synergie van het bedrijf en maakt 
een duidelijke stap voorwaarts.’

bodegraven
Het hoofdkantoor van het bedrijf zit in Schijndel. 
Helemaal logisch is dat eigenlijk niet want T&G is 
ooit ontstaan doordat de vader van de voorlaat-
ste directeur zich loskoppelde van Turkenburg 
Zaadhandel in Bodegraven.  Van den Brule senior 
gaf daar leiding aan de groendienst van dit bedrijf, 
dat halverwege de negentiende eeuw werd  
opgericht, maar verhuisde al snel het hoofd- 
kantoor van de verzelfstandigde dienst naar 
Schijndel.  Inmiddels bestaat de T&G Grep inclusief 
Gustaaf Geldrop uit vier verschillende vestigingen 
en nog eens twee steunpunten in achtereen- 
volgens Schijndel, Bodegraven, Leerdam en 
Geldrop en nevenvestigingen in Pernis en 
Amsterdam. Smulders komt er steeds op terug: 
‘Wij zijn geen hovenier meer, maar een allround 
verzorger van de buitenruimte. ‘Dat komt bijvoor-
beeld ook terug in de achtergrond en scholing van 
de jonge directeur. Geen standaard opleiding op 
Larenstein, maar een civieltechnische opleiding  en 
hiervoor een baan bij Van Kaathoven en de Rooise 
Wegenbouw als technisch directeur.  Deze andere 
focus verklaart ook de sterke groei: ‘Wij zijn bijvoor-
beeld sterk gegroeid in ongediertebestrijding. Dat 
is niet iets wat traditioneel bij een hoveniersbedrijf 
hoort maar wel aansluit op de vraag van de klant.  
Wij zijn toch al op locatie bij de klant en met de 
juiste scholing kunnen we op bijnan iedere vraag 
van een klant inspringen. Kunnen we iets niet dan 
hebben we de juiste samenwerkingspartners waar 
we op kunnen terugvallen.‘ 

casino
Opvallend afwezig onder de klanten van T&G zijn 
de overheden. Het bedrijf haalt hier naar eigen 
zeggen slechts tien procent van haar omzet. 
Smulders is weinig complimenteus over de manier 
waarop een groot deel van deze markt is  
georganiseerd.  ‘Raar, je doet super je best voor 
een klant en toch wordt je omdat je niet aan het 
beeld voldoet met een boete om je oren geslagen. 
Je werknemers lopen de benen onder hun billen 
vandaan, proberen een band op te bouwen met de 
klant, hun nek uit te steken en toch weet je zeker 
dat je na een aantal jaren weer terug het casino 
in moet. Ik krijg dat toch niet verkocht aan mijn 
medewerkers. Ik zou daar niet tegen kunnen en 
spontaan jeuk van krijgen. Wij proberen eerlijk en 
transparant met onze klanten te werken en wil niet 

vanaf dag één alleen maar zoeken naar fouten of 
gaten in het bestek om maar meerwerk te scoren. 
Natuurlijk hebben wij ook onze tegenvallers, maar 
dan ga je met de klant in overleg en probeer je dat 
op te lossen door dingen bijvoorbeeld anders aan 
te pakken.’
Smulders: ‘Als je transparantie krijgt van je klant 
moet je ook transparantie teruggeven.’

plus honderd
Smulders heeft naar eigen zeggen op dit moment 
jaarrond iets meer dan honderd man in vaste 
dienst en ongeveer 15 miljoen omzet. Die honderd 
plus mensen is inclusief medewerkers die  
gedetacheerd zijn vanuit SW bedrijven. T&G heeft 
zich daarmee gevestigd in de middengroep van de 
grotere groenvoorzieners.  Smulders: ‘Wij groeien 
sterk, maar gelukkig is dat wel een gezonde goed 
doordachte groei. Dat heeft vooral ook te maken 
met de klanten waarvoor wij kiezen. Als de  
aandeelhouder zou willen dat we nog harder 
zouden groeien is dat niet zo moeilijk, maar dan 
moeten we wel omzet kopen en scherp gaan bij 
aanbestedingen. Dat doen we nu helemaal niet. 
Als wij voor overheden werken is dat op basis van 
wederzijds vertrouwen en niet door het kopen van 
omzet. 
 

Als je transparantie krijgt van 

je klant moet je 

ook transparantie 

teruggeven

Als wij voor overheden 

werken is dat op basis van 

wederzijds vertrouwen en 

niet door het kopen 

van omzet
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Bijzondere rietschermen 
sieren Noord-Hollandse kust
Al eeuwenlang wordt de nederlandse kust door rietschermen beschermd. De aanleg van de schermen gaat ook al tijden op dezelfde manier. Althans, 

dat was tot voor kort het geval. onderhoudsmonteurs bij hoogheemraadschap hollands noorderkwartier hebben een machine uitgevonden die 

automatisch rietschermen bouwt. voorheen waren meerdere mannen een hele werkdag bezig met het bouwen van enkele honderden meter 

rietschermen, maar nu kan de rietzetmachine het in anderhalf uur tijd. begin maart werd de machine in gebruik genomen op het strand van bergen 

aan zee. niet alleen de manier waarop de rietschermen daar zijn gezet is bijzonder, maar ook het riet zelf. eerst werd het riet voor de noord-hollandse 

duinen geïmporteerd uit polen. sinds afgelopen winter wordt er echter nederlands riet uit de polder Westzaan gebruikt. voorheen werd dat verbrand 

door staatsbosbeheer, de beheerder van het gebied, maar nu heeft het een andere bestemming gekregen. het restmateriaal uit de Westzaan wordt zo 

nuttig besteed en er wordt bespaard op vervoerskosten.
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De gemeente Amsterdam heeft sinds april vorig jaar vier Dolmar-viertakt bosmaaiers ms-4300.4U in gebruik. De gemeente is er dik tevreden mee, 

want: minder brandstof, minder uitstoot en minder geluid dan de traditionele bosmaaiers. ‘ze zijn nu voor het derde jaar op de markt en er is veel vraag 

naar,’ zegt Arjen peeters, product-  accountmanager/adviseur van makita nederland.

Auteur: Sylvia de Witt

Steeds meer vraag naar 
accugereedschap
Makita zet in op een tweesporenbeleid, maar merkt toename in 
accugereedschap
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Zo’n 25 jaar geleden nam Makita Corporation uit 
Japan het van oorsprong Duitse bedrijf Dolmar 
over en in 2007 werd daar nog de tuindivisie van 
Fuji Robin aan toegevoegd. Beide overnames zorg-
den voor nieuwe technieken, zoals 36 volt lithium-
ion- en de viertakt-machines.
Fuji Robin was al het verste met de ontwikkeling 
van viertakt-motoren voor toepassingen zoals in 
een bladblazer, een bosmaaier of een heggen-
schaar. 
‘Als Makita kochten wij al machines van Robin, 
maar wij hadden al ingezien dat de door hen 
gebruikte techniek in de toekomst heel belangrijk 
ging worden,’ vertelt Arjen Peeters. ‘Vandaar dat wij 
het gedeelte ‘kleine motoren’ van Robin hebben 
opgekocht. En onder de namen Dolmar en Makita 
worden deze machines nog steeds in onze fabrie-
ken gemaakt. De naam Robin wordt niet meer 
gebruikt.’

Accumachine versus brandstofmachine
Makita zet al een aantal jaren in op een tweespo-
renbeleid. Aan de ene kant blijft het bedrijf brand-
stofmachines produceren omdat die gebruikt wor-
den voor het intensieve beheer van bijvoorbeeld 
lange hagen, uitgestrekte velden of de bermen 
langs de snelwegen: plekken waar geen mogelijk-
heden zijn om de accu op te laden. Daar heb je dus 
ook nog machines op brandstof voor nodig. 
Daarnaast komt het accuverhaal steeds meer op 
gang, hoewel dit volgens Peeters toch nog wel in 
de kinderschoenen staat.
‘Wij zeggen altijd: “Gebruik een accumachine daar 
waar het nodig is, en een machine op brandstof 
als het niet anders kan.” Het is geen vervanger. 
De power van een brandstofmachine is nog niet 
geheel in de accumachines terug te vinden en 
dat is waar eindgebruikers zich ook meestal op 
verkijken.’
Maar op plekken, zoals bijvoorbeeld een zieken-
huis waar het rustig moet zijn, is het gebruik van 
een accumachine ideaal. Onlangs was Peeters bij 
een attractiepark en daar is de haag nu als test 
geknipt met een accuschaar. Dit viel in goede 
aarde, want ze konden gewoon doorgaan met hun 
werkzaamheden, ongeacht de bezoekers in het 
park. 
‘Op zo’n moment is een accumachine voldoende. 
Maar als je een driehonderd meter lange haag 
moet snoeien en niemand heeft last van het 
geluid, dan kun je beter een schaar op brandstof 
nemen.’
Het geluidsniveau van de Dolmar-viertakt-
machines wordt als prettig ervaren, hoewel het 
nagenoeg hetzelfde is als dat van de tweetakt-
machines. Maar omdat de toonhoogte lager is dan 

die van tweetakt-motoren, is dit veel aangenamer 
voor ons gehoor, omdat het lijkt alsof ze veel stiller 
zijn.
Peeters: ‘De lagere bromtoon draagt ook niet zo ver 
in het veld; die hoor je dus ook niet van zo ver.’ 

veel minder schadelijke uitstoot
De viertakt-motoren zijn zo doorontwikkeld, dat ze 
momenteel al onder de helft van de uitstoot zitten 
die wettelijk is toegestaan. Ze zijn volgens Peeters 
al ontzettend groen. ‘Maar daarnaast ontwikkelen 
wij door en onze doelstelling is om de uitstoot nog 
verder naar beneden te krijgen. Het brandstofver-
bruik is zo’n veertig tot vijftig procent minder dan 
dat van vergelijkbare tweetakt-motoren. Daardoor 
zijn er ook lagere verbruikskosten.’
Bij een tweetakt-machine komt twintig procent 
van de benzine onverbrand in de uitlaat. Dit is niet 
alleen belastend voor het milieu, maar veroorzaakt 
ook een hinderlijke geur. Door het kleppensysteem 
van een viertakt wordt bijna alle brandstof ver-
brand, alvorens deze in de uitstoot terechtkomt. 
Eén conventionele tweetakt-machine produceert 
bij de start al dezelfde uitstoot als 180 moderne 
personenauto’s. De uitstoot van een viertakt-motor 
is zo’n acht keer minder dan een vergelijkbare 
tweetakt-motor en voldoet daarmee ruimschoots 
aan de eisen met betrekking tot de uitstoot van 
schadelijke stoffen.
Peeters: ‘Wanneer een tweetakt-tmotor draait, staat 
elke keer als het verse mengsel in de cilinder komt, 
de uitlaatpoort nog open. Een deel van het onver-
brande mengsel gaat dan door de uitlaat naar 
buiten en komt in het milieu terecht. Alle merken 
moeten hier oplossingen voor zien te vinden. Je 
kunt er een katalysator aan hangen, zoals bij een 
auto. Alleen onttrekt een katalysator veel vermo-
gen en wekt hij heel veel hitte op. Bij deze kleine 
motoren wil je dat absoluut niet hebben. Andere 
fabrikanten hebben er kleppen in gezet, zodat die 
uitlaatpoort dicht is op het moment dat het verse 
mengsel in de motor stroomt. Dat moment ga je 
eigenlijk zo klein mogelijk maken. Maar dan zul 
je nog steeds met mengsmering moeten werken, 
die vervolgens verbrandt en dan toch nog in het 
milieu terechtkomt. Dan ben je uiteindelijk nog 
niet schoon genoeg bezig.’

explosieve acceleratie 
Een aantal dingen is verbeterd in de loop der jaren. 
Zo hadden viertakt-motoren in het verleden een 
veel lagere acceleratie. Dus als je gas gaf, had hij 
even tijd nodig om op gang te komen. In tegen-
stelling tot bij een tweetakt-machine: daar raakte 
je het gas aan en was hij meteen weg. 
De viertakt-motoren van Dolmar kenmerken zich 

door een explosieve acceleratie. ‘Nu pakken vier-
takt-motoren ook heel snel op, maar het koppel 
van de viertakt-machines ligt veel lager. Dat is dus 
gunstiger. Met 4500 toeren heb ik het maximale 
koppel van die motor, dus de maximale kracht die 
hij kan opbrengen en hoef ik dus niet op vol gas 
te draaien. En andere verbeteringen zijn dat je 
minder toeren hoeft te maken, dat er minder herrie 
is en minder brandstofverbruik, maar dat je toch 
goed je werk kunt doen.’ Doordat er minder slagen 
zijn bij een viertakt-motor, worden er minder tril-
lingen dan bij een vergelijkbare tweetakt-motor 
geproduceerd. Daarnaast is ook het antivibratie-
syteem van deze bosmaaier er debet aan dat er zo 

Arjen Peeters

‘Gebruik een accumachine 

daar waar het mogelijk is, 

en een machine op 

brandstof als het niet 

anders kan’
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min mogelijk trillingen op de gebruiker worden 
overgebracht. Maar dit antivibratiesysteem is niet 
uniek; dat hebben andere merken bosmaaiers ook.

in alle hoeken gebruiken
Deze machine onderscheidt zich echter wél van 
andere door het MM4-systeem, een oliesysteem 
waarbij er een olienevel wordt gecreëerd. Deze 
zorgt ervoor dat de machine onder nagenoeg elke 
hoek blijft draaien. Deze techniek maakt het moge-
lijk dat steeds meer machines uitgevoerd kunnen 
worden met een compacte viertakt-motor. 
‘Het MM4-systeem is een uniek gepatenteerd 
systeem,’ legt Peeters uit. ‘Omdat wij werken met 
een volwaardige viertakt-motor, zit er een aparte 
oliecarter in. Als vroeger zo’n motor schuin werd 
gehouden, dan ging de olie allemaal naar één kant 
van de motor toe, waardoor de andere helft niet 
meer werd gesmeerd. Dus die motoren gingen 
kapot en je had maar een bepaalde hoek waaron-
der je met die motor kon draaien.’ 
Even een uitleg wat er precies gebeurt bij het 
MM4-systeem: er wordt olie in het carter opge-
zogen. Die gaat naar de krukas toe, waar een 
olienevel wordt ontwikkeld. Deze nevel gaat de 
hele machine door en smeert alle draaiende delen. 
Hierdoor kan de machine in alle hoeken gebruikt 
worden. ‘Je zou bij wijze van spreken de hele dag 
op z’n kop kunnen werken. Dit systeem gebrui-
ken wij nu steeds meer in al die motoren. Bij een 
bosmaaier is dit iets minder van belang, maar wel 
als je schuine taluds gaat maaien, want dan hangt 
die motor gewoon goed. Maar als je met heggen-
scharen gaat werken en de bovenkant van de heg 
moet knippen, dan moet je de machine wel eens 
op de kop houden. Dat zou vroeger niet mogelijk 
zijn geweest.’

Flinke brandstofbesparing 
De Dolmar-viertakt-bosmaaier MS-4300.4U is de 
zwaarste uit de serie qua vermogen en nu voor 
het derde jaar op de markt. Er is volgens Peeters 
veel vraag naar, maar Makita is dan ook al jaren 
heel intensief bezig om ook de professionele eind-
gebruikers in kaart te brengen. In 2007 is er een 
compleet nieuw team opgezet dat zich volledig op 
Dolmar richt. ‘Inmiddels zitten we met vier mensen 
in de buitendienst, die naast het bezoeken van de 
dealers ook een adviserende functie hebben voor 
eindgebruikers. Het milieu en geld besparen zijn 
belangrijk. Wij kunnen nu zeggen: “Als je met onze 
viertakt-machines gaat werken, kunnen wij uitreke-
nen welke besparing dat oplevert.”’ 
Een viertakt-motor verbruikt veertig tot vijftig 
procent minder brandstof dan een vergelijkbare 
tweetakt-machine. De verbruikskosten zijn daar-
door tot 35 procent lager in vergelijking met de 
mengsmering van tweetakt-motoren.
‘We geven potentiele klanten een inschatting 
van de besparing,’ vervolgt Peeters. Een mooi 
voorbeeld daarvan is de gemeente Groningen, 
die bladblazers had van een andere fabrikant. 
Wij zijn aan het rekenen gegaan en hebben onze 
bladblazers ernaast gezet. Op jaarbasis kwamen 
we uit op een brandstofbesparing van tussen de 
7.000 en 10.000 euro. De gemeente Groningen 
wilde dit in de praktijk ervaren en schafte ook een 
machine van ons aan. Een seizoen werd er gewerkt 
met onze machine en met die van de andere 
fabrikant. Ze kwamen met dezelfde gegevens als 
die wij daarvoor al hadden uitgerekend. Daarna 
is Groningen overgegaan op het aanschaffen van 
onze bladblazers.’

Geur is minder hinderlijk
De gemeente Amsterdam heeft vier exemplaren 
van de Dolmar-viertakt-bosmaaier MS-4300.4U 
in gebruik. Groenwerkers Gregory Nieveld en 
Mohamed Kalen werken er zo’n vier tot vijf uur per 
dag mee. 
Kalen: ‘Ik heb eerst altijd met een mug gewerkt, 
maar deze werkt iets makkelijker. Hij is veel lichter 
en maakt ook minder geluid. De oude machine 
rookte veel meer en gaf ook meer stof. Maar deze 
bosmaaier kun je zodanig afstellen dat de borstel 
minder hard draait. De vorige machine draaide op 
hetzelfde niveau; die kon je niet afstellen. Deze kun 
je afstellen op je lengte, dus hoger of lager zetten. 
Dat is veel handiger.’ 
‘Hij is ook zo licht, dat het lijkt alsof je met niks 
loopt,’ valt zijn collega
Nieveld hem bij. ‘Je hebt ook echt minder last van 
je schouders. Hij werkt echt fijn.’ 
Allebei vinden ze de geur van deze bosmaaier 
minder hinderlijk dan die van de oude machines. 
Bij een tweetakt-motor komt ongeveer twintig pro-
cent van de benzine onverbrand in de uitlaat. De 
onverbrande benzine produceert een hinderlijke 
geur. Bij een viertakt-motor wordt de brandstof 
bijna volledig verbrand, waardoor er aanzienlijk 
minder stank vrijkomt. Dit is fijner voor de gebrui-
ker en de omgeving.
‘Je ruikt hem amper,’ zegt Nieveld. ‘Daarbij start hij 
ook nog eens snel en gemakkelijk. Kortom, een 
fijne machine. We zijn er dik tevreden mee.’

Mohamed KalenGregory Nieveld
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De afgelopen weken hebben we weer aan den lijve ondervonden wat klimaatverandering inhoudt: hoge temperaturen en enorme hoeveelheden 

neerslag in een korte periode. er zijn inmiddels al de nodige congressen vol geleuterd over de noodzaak om onze steden klimaatbestendig in te richten. 

helaas geldt ook hier dat praatjes vooralsnog geen gaatjes vullen en weinig doen voor de problemen waar beheerders en aannemers op dit moment 

mee geconfronteerd worden. 

Auteur: Hein van Iersel 

Klimaatverandering: wanneer 
verandert extreem weer in 
een overmachtssituatie? 
Het beeldenboek moet een middel zijn en geen doel op zich 

Een waargebeurde anekdote: op de dag dat wij als 
redactie van Stad+Groen dit verhaal in de steigers 
zetten, kom ik langs een wat slordig geparkeerde 
hoogwerker, toch gauw 17 ton schoon aan de 
haak, die half weggezakt ligt in een watergang. 
Misschien niet handig van de hovenier in kwestie 
om meteen na een lange en intense bui zo dicht 
langs de sloot te rijden. 

Ik vertel deze anekdote aan Robert Smid van 
Dupré, die het verhaal herkent: ‘Natuurlijk is dat 
niet slim van de betreffende aannemer, maar ik kan 
het wel plaatsen. Ik zie dit ook bij mijn mensen, dat 
ze soms gestrest raken van de weersomstandighe-
den. Er staat heel veel druk op de ketel. Wij werken 
al een paar maanden lang iedere zaterdag en toch 
krijgen wij ons werk niet af. Wij hebben in deze 

periode sowieso veel meer werk dan we mensen 
hebben. Als je dus achteropraakt, omdat je door 
een tropische bui of een totaal onbegaanbare 
ondergrond niet aan de slag kunt, heb je dat niet 
zomaar ingehaald.’ Ook de andere twee aannemers 
die wij ondervragen, herkennen dit. Douwe Snoek 
van de Snoek Groep uit Friesland: ‘Als je normaal 
door het jaar heen met vijftig mensen aan het werk 

Weggezakte hoogwerker
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bent, dan heb je ineens het dubbele aantal men-
sen nodig. Dan is het frustrerend dat je ondanks 
alles je werk toch niet gedaan krijgt.’ Nog frustre-
render is het volgens Snoek als de opdrachtgever 
daar geen enkel begrip voor kan opbrengen. En 
alleen maar redeneert: ‘Dit is het bestek en dit het 
beeld. Daar heb je je aan te houden.’ Snoek: ‘En 
je kunt niet onbeperkt mensen bijschakelen. Wij 
lossen de pieken op door de inzet van zzp’ers en 
uitzendkrachten, maar het is nog een hele kunst 
om goede mensen te vinden. Als je geen goede 
mensen hebt, stijgen wel je kosten, maar zullen de 
productiviteit en de efficiency sterk dalen.’ 

beeldenboek
Wilco Boender van Verheij Integrale Groentechniek 
durft nog een stap verder te gaan: ‘Een beelden-
boek zou geen doel op zich moeten zijn, maar een 
middel. Door deze extreme weersomstandigheden 

is het in sommige gevallen ronduit onmogelijk om 
aan het beeld te voldoen.’ 
Oplossingen liggen niet echt voor de hand. Robert 
Smid, die naast CEO van Dupré ook interim-voor-
zitter is van de VHG, ziet als belangrijkste oplos-
sing: meer begrip in de keten. Opdrachtgevers 
moeten wat coulanter worden en bij extreem weer 
misschien een half oog dichtknijpen. Boender en 
Snoek onderstrepen dat natuurlijk, waarbij Snoek 
met name een taak ziet voor de regelgeving. 
‘We moeten veel cross-sectoraler gaan werken. 
Wanneer wij extra veel mensen nodig hebben, dan 
zijn er misschien andere sectoren die arbeidskrach-
ten over hebben.’ Helaas is dat geen oplossing die 
binnen de groene sector of de VHG gerealiseerd 
kan worden. Daarvoor is het een must dat er mkb-
breed wordt overlegd. Snoek heeft persoonlijk wel 
wat ervaring met dit soort arbeidspools. Mensen 
die in de winter in de bosbouw werken, zouden 

heel goed in het voorjaar aan het werk kunnen in 
het groen. Rol van de overheid is volgens Snoek 
dat die dit soort arbeidsbemiddeling makkelijker 
moet maken.  Jaap van der West van het Groningse 
Vertisol blijft redelijk nuchter onder het probleem. 
Hij kan zich niet voorstellen dat het probleem 
alleen voor aannemers geldt. De eigen groendienst 
van gemeenten worden net zo hard getroffen. 
‘Beide partijen moeten naar mijn mening hun 
gezond verstand gebruiken, gecombineerd met 
een redelijke dosis coulance van beide zijden.’ 
Afsluitend concludeert Van der West: ‘We moeten 
met elkaar beseffen dat je door de toenemende 
extreme weersomstandigheden minder werkzame 
dagen tot je beschikking hebt waarin hetzelfde 
werk moet gebeuren. Dit betekent dat de kosten 
en de werkdruk in de toekomst nog meer zullen 
toenemen. Er ligt ons dus nog een aantal uitdagin-

Robert Smid Wilco Boender
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gen te wachten.’ De problemen gaan natuurlijk ver-
der dan alleen het extreme weer. In de enquête die 
Stad+Groen uitzette verzucht een lezer: ‘Het gaat 
ook om de nasleep van extreme regen. Het water 
blijft lang in plantvakken, borders en op gazons 
staan. Probeer in een natte border maar eens te 
schoffelen en ga na een paar dagen kijken. Het is 
weer vastgeregend en groeit gewoon verder. Een 
normale schoffelfrequentie is vijf tot zes weken, 
door het natte weer in combinatie met de hogere 
temperaturen is dit teruggedrongen tot één á twee 
weken.’

oplossingen
In de enquête die Stad+Groen naar aanleiding van 
dit vraagstuk op haar site plaatste worden een aan-
tal suggesties gedaan om dit op te lossen. Meest 
gehoorde aspect is: communicatie, communicatie 
en nog eens communicatie. Dat klopt natuurlijk: 
wanneer je de burger niet informeert kun je niet 
verwachten dat hij of zij rekening houdt met jouw 

problemen. Anderzijds wordt de burger al dood-
gecommuniceerd, dus een remedie voor alle pro-
blemen is dit zeker niet. Een andere verzuchting 
uit de enquête betreft de manier waarop zaken 
worden benaderd; ‘Er is meer op aarde dan doelen, 
targets en geld! Waarom spreekt de enquête over 
‘coulance’ ‘niet zeuren’ en ‘sanctiewapen’ en niet over 
‘vertrouwen’.’ Volgens deze lezer is er een drastische 
reset nodig van de samenleving om vertrouwen 
weer op één te krijgen.
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rozen zijn in de openbare ruimte niet meer weg te denken. toch is dat wel eens anders geweest.  

Dankzij veredelingswerk zijn de moderne heesterrozen prima geschikt om grootschalig in de openbare ruimte te worden toegepast.  

Auteur: Ronald Houtman 
Foto’s: Plants & Pictures

Ik geef je een roosje,  
m’n roosje… 
Een roosje in de openbare ruimte

Rosa 'Marathon'
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Mensen en rozen is een prima combinatie. Dat de 
roos ‘koningin der bloemen wordt genoemd, is 
natuurlijk niet voor niets. Het is de meest bekende 
bloem ter wereld en al sinds mensenheugenis 
populair. Over geen andere bloem is zoveel 
geschreven, gedicht en gezongen als de roos. 
Werden rozen van oudsher als snijbloemen of 
tuinplant gebruikt, sinds een jaar of vijftig is er een 
evolutie zichtbaar. Dit heeft ertoe geleid dat we 
nu ook compacte rozen als patioplant en goede 
heesterrozen voor toepassing in de openbare 
ruimte hebben. Begon het met de botanische 
rozen, inmiddels is het sortiment uitgebreid met 
een groot scala aan heesterrozen, in alle mogelijke 
kleuren en met enkelvoudige tot gevulde bloemen. 
Maar zoals zo vaak bij planten voor toepassing in 
de openbare ruimte het geval, worden er ook aan 
rozen eisen gesteld aan groeivorm, gezondheid en 
de lengte van de bloeitijd. 

criteria
‘De juiste plant op de juiste plaats’ is nog steeds 
het motto in de openbare ruimte. Cru gezegd: een 
plant moet in eerste instantie aan de, soms hoge, 
eisen voldoen die in het openbaar groen worden 
gesteld. De sierwaarde komt pas op de tweede 

plaats. Wat natuurlijk niet wegneemt dat rozen wel 
sierwaarde moeten hebben. In de openbare ruimte 
worden rozen voornamelijk gebruikt als vak- 
beplanting. We hebben het dus over heesterrozen. 
Vaak zijn dit de zogenaamde Floribunda-rozen, 
maar tegenwoordig worden de heesterrozen ook 
vaak als een aparte groep beschouwd. De grens 
is echter vaag en voor het gemak spreken we hier 
van heesterrozen. De planten moeten breed  
spreidend en opgaand groeien. Bij voorkeur met 
enigszins overhangende takken, zodat ze de 
bodem bedekken en daardoor onkruidgroei zo 
veel mogelijk verhinderen. Bijkomend voordeel  
van de meeste rozen met deze groeiwijze is dat ze 
niet al te hoog groeien. De ideale hoogte van  
heesterrozen is 0,7-1 m. In de praktijk zullen de 
meeste rozen iets hoger worden, maar door een 
maaibeleid van één keer maaien per drie jaar toe  
te passen, zijn ze prima laag en bossig te houden. 
Dat is meteen een volgend criterium: de rozen 
moeten machinaal te maaien zijn. En dan is het 
belangrijk dat de rozen op eigen wortel staan  
(door stekken vermeerderd). Bij oculeren wordt een 
onderstam gebruikt die zogenaamde wildopslag 
kan geven, vooral als de plant enige stress kent, 
wat het geval is bij maaien. 
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Gezondheid
Een van de belangrijkste criteria is gezondheid. 
Omdat extensief beheer van heesterrozen  
wenselijk is, moeten de planten steeds vrij blijven 
van aantastingen. De voornaamste aantastingen 
waar het dan om gaat zijn (valse) meeldauw 
en sterroetdauw, in praktijk ook wel blackspot 
genoemd vanwege de zwarte vlekken die op de 
bladeren verschijnen. Het is uit den boze om in  
de openbare ruimte met chemische gewas-
beschermingsmiddelen te werken en dus moeten 
de toegepaste rozen gezond zijn. 
De bloemen moeten over een lange tijd openen. 
De moderne heesterrozen bloeien vanaf juni tot in 
november. De hoofdbloei zal rond eind juni, begin 
juli vallen en een goede nabloei zal rond begin, 
half september plaatsvinden. En tussendoor en na 
de tweede hoofdbloei zal de plant steeds bloemen 
blijven produceren. Weliswaar niet bijzonder rijk, 
maar voldoende om op te vallen als ‘bloeiende 
roos’. Een plant die op deze manier bloeit, is aan 
te bevelen boven een ras dat één keer gedurende 
een maand bijzonder rijk bloeit en vervolgens niet 
meer. 

bloemen
Globaal zijn er drie bloemvormen te onder-
scheiden: enkelvoudige, halfgevulde en gevulde. 
Enkelvoudige bloemen bestaan uit vijf (maximaal 
tien) bloemblaadjes en het hart van meeldraden 
en stampers is goed te zien. Bij de halfgevulde 
bloemen zijn er duidelijk meer bloemblaadjes, 
maar is het hart van meeldraden en stampers soms 
enigszins verstopt, hoewel nog steeds zichtbaar. 
Vaak hebben deze rozen minder meeldraden 
omdat deze zijn vergroeid tot bloemblaadjes.  
Bij gevulde bloemen is het hart niet meer zichtbaar 
door de vele bloemblaadjes. In veel gevallen zijn 
vrijwel alle meeldraden vergroeid tot bloem-
blaadjes. De verschillende bloemvormen hebben 
ook in de praktijk voor- en nadelen. Bij enkel- 
voudige bloemen vallen de bloemblaadjes bij  
uitbloeien gemakkelijk van de bloemen (schonen) 
en blijven niet als bruine proppen in de plant  
hangen. Daar staat tegenover dat enkelvoudige 
bloemen vaak minder spectaculair zijn en vaak 
een iets meer botanische uitstraling hebben. 
Gevulde bloemen hebben vaak het nadeel dat ze 
niet of in ieder geval minder goed schonen. Daar 
staat tegenover dat de bloemen opvallender zijn 
en gewoonlijk aantrekkelijker worden gevonden 
door burgers. Ook halfgevulde bloemen hebben 
dit effect qua sierwaarde, maar ook hier kan goed 
schonen een probleem zijn. 
Overigens beoordelen goede rozenveredelaars hun 
creaties steeds op deze criteria, dus de moderne 

rozen voldoen hier gewoonlijk in hoge mate aan. 
Sommige rassen geven na de bloei ook nog  
bottels. Dit kan beschouwd worden als een mooie 
toegift. Naast de extra sierwaarde trekken bottels 
vogels aan en zijn dus goed voor de biodiversiteit. 
En dan is er natuurlijk nog de kleur. Heesterrozen 
zijn er in alle kleuren, van zuiverwit tot donkerrood 
en paars. Keuze te over dus.

botanische rozen
Van oudsher werden botanische rozen als eerste 
grootschalig in onze openbare ruimte toegepast. 
De planten zijn sterk, groeien vaak met onder-
grondse uitlopers en zijn vooral functioneel.  
Ze worden breed toegepast in groenschermen 
en gemengde beplantingen. Tegenwoordig zijn 
er hybriden met een hogere sierwaarde die ook 
prima langs wegen en rotondes of op taluds  
kunnen worden toegepast. Zoals al af te leiden uit 
de omschrijving, gaat het bij botanische rozen vaak 
om wilde soorten of cultivars daarvan. De bekend-
ste is waarschijnlijk R. rugosa. Deze struik wordt 
circa 1,5 m hoog en bloeit met heerlijk geurende 
witte tot lilaroze bloemen, gevolgd door grote 
oranjerode bottels. R. rugosa is in duin-gebieden 
verwilderd, waarbij de soort en passant bewijst 
ongevoelig te zijn voor zeewind. Er zijn diverse  
cultivars in verschillende kleuren in de handel.  
Een andere bekende soort is R. canina, de honds-
roos. Deze struik wordt circa 2-3 m hoog en geeft 
zachtroze enkele bloemen. De bottels zijn oranje.  
Een andere bekende soort die tot het  
‘klassieke’ sortiment botanische rozen behoort, is  
R. rubiginosa. Het is een struik tot circa 3 m hoog 
met dieproze bloemen, gevolgd door rode bottels. 
Ook R. moyesii heeft mooie, flesvormige bottels. 
Het is een struik tot circa 3 m hoog met rozerode 
enkele bloemen. R. ‘Geranium’ werd vroeger als 
cultivar van R. moyesii beschouwd, maar tegen-
woordig als een hybride. De bloemen zijn bijzon-
der opvallend diep fluweelrood. Twee opvallende 
soorten zijn R. glauca, en R. sericea f. pteracantha. R. 
glauca is een circa 2 m hoge struik met intens grijs-
blauw blad en enkele roze bloemen, gevolgd door 
oranjebruine bottels. R. sericea f. pteracantha groeit 
tot circa 2 m hoog en bloeit roomwit. Meest  
opvallende kenmerk van deze roos is dat de rode 
stekels opvallend gevleugeld zijn.
Omdat botanische rozen sterk en veelzijdig zijn, 
maar in de meeste gevallen van nature te hoog, 
zijn de lager groeiende hybriden erg populair. De 
bekende R. ‘Moje Hammarberg’ wordt circa 1,25 m 
hoog en bloeit met gevulde, violetrode bloemen. 
De bottels zijn rood. Zowel R. DAGMAR HASTRUP 
(‘Fru Dagmar Hastrup’), R. PIERETTE PAVEMENT 
(‘Uhlater’) als R. SCARLET PAVEMENT (‘Hanuhl’) 

worden circa 1 m hoog. De bloemen van DAGMAR 
HASTRUP zijn lichtroze en enkel, die van PIERETTE 
PAVEMENT zijn donker rozelila, halfgevuld en geu-
ren heerlijk. De bloemen van SCARLET PAVEMENT 
zijn paarsrood en eveneens halfgevuld. Ze worden 
gevolgd door donkerrode bottels. Met een hoogte 
van circa 0,5-1 m is R. SHORT TRACK (‘Bokratrack’) 
een van de laagst groeiende heesterrozen met 
botanische uitstraling’. De bloemen zijn enkel en 
scharlaken rozerood met een geel hart. De bottels 
zijn donker oranjerood.

lage heesterrozen (tot 1 m)
De lage heesterrozen zijn bij uitstek geschikt voor 
toepassing in plantvakken, op A-locaties, langs 
wegen, in parken, etc. Met laag doelen we op de 
rozen die een uiteindelijke hoogte van maximaal 
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(circa) 1 m behalen. Ook bij deze rozen is een  
maaibeleid aan te bevelen, al is het maar om ze 
af en toe te verjongen. Het sortiment is bijzonder 
groot; daarom wordt hier volstaan met slechts een 
kleine greep van aanbevelenswaardige rassen.  
Witte rozen zijn niet altijd even populair, wel 
onmisbaar in het sortiment. RUGBY (‘Bokrarug’) 
heeft roomkleurige bloemknoppen, de geopende 
bloemen zijn wit met een geel hart en enkel. 
HEIDESOMMER (‘Korlirus’) groeit vrij breed, de 
bloemen zijn roomwit, enkel en heerlijk geurend.
Bij de roze bloeiende rozen is de keuze het grootst. 
‘The Fairy’, een zeer bekend ras, is een bossige 
struik met halfgevulde roze bloemen. De bloemen 
zijn relatief klein, maar verschijnen in dichte 
trossen. MIRATO (‘Tanotax’) heeft een vrij open 
groeiwijze en gevulde roze bloemen. Het Franse 

rozenhuis Meilland was een van de pioniers op 
het gebied van heesterrozen en effende daar-
mee de weg voor latere veredelaars. De enkele 
bloemen van BINGO MEIDILAND (‘Meipotal’) zijn 
lichtroze met een geel hartje. MAGIC MEIDILAND 
(‘Meibonrib’) heeft halfgevulde zuurstokroze  
bloemen en is zeer lang doorbloeiend. De bloem-
knoppen zijn opvallend hardroze. De fraaie en 
sterke HEIDETRAUM (‘Noatraum‘) is een van de 
rassen die de moderne heesterroos populair heeft 
gemaakt. De plant heeft halfgevulde diep roze-
rode bloemen. Het Nederlandse ras MARATHON 
(‘Bokrathon’) bloeit met enkele donkerrozerode 
bloemen. De plant bloeit zeer lang door in het 
najaar. Zoals de naam al doet vermoeden, is ‘Fairy 
Queen’ een vervolg op ‘The Fairy’. De bloemen zijn 
rozerood tot rood, halfgevuld en staan, net zoals 
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bij ‘The Fairy’, in dichte trossen.
Rood is van oudsher een populaire kleur in de 
rozenwereld en dus ook bij de heesterrozen. 
Drie laagblijvende roodbloeiende rozen zijn 
ALCANTARA (‘Noare’), CRICKET (‘Bokraruicri’) en 
GLOED (‘Tan98106’). Eerstgenoemde, ALCANTARA 
is een brede struik met diep donkerrode enkele 
bloemen. CRICKET bloeit eveneens met enkele 
bloemen. Deze zijn helderrood met een klein geel 
hart. GLOED heeft een lage, brede groeiwijze en 

halfgevulde bloemen.
Geel is een uitdaging voor veredelaars. Meestal 
gaat een gele bloei gepaard met een mindere 
gezondheid van de plant. LOREDO (‘Noalesa‘) is 
een compacte en niet erg breed groeiende plant. 
De diepgele bloemen zijn halfgevuld. Van het-
zelfde Duitse rozenhuis, Noack Rosen, is SEDANA 
(‘Noa97400A’), met opvallende halfgevulde abri-
kooskleurig oranje bloemen.

middelhoge en hoge heesterrozen 
De laagblijvende rozen zijn voor toepassing in de 
openbare ruimte veruit de belangrijkste groep. 
Maar dit houdt natuurlijk niet in dat er geen plaats 
is voor de hoger groeiende rassen. In kleine en 
middelgrote plantvakken of in kleine groepen  
kunnen deze planten uitstekend worden toegepast 
in plantsoenen en parken. Maar ook als solitair 
tussen bodembedekkende heesters of lage vaste 
planten komen ze prima tot hun recht. Hier volgt 

Rosa 'Alba Meidiland'
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een beknopte opsomming van aanbevelens- 
waardige rozen in dit segment. 
ALBA MEIDILAND (‘Meiflopan’) is een breed uit-
groeiende struik met gevulde witte bloemen die 
goed schonen. Bloeit lang door in het seizoen.
‘Marguerite Hilling’ is een forse struik met sierlijk 
overhangende twijgen. De bloemen zijn lilaroze 
met een geel hart. De tweekleurige bloemen, in 
combinatie met de bloeirijkheid, maken  ‘Mozart’, 
tot een opvallende plant. De bloemen zijn roze 
met een wit hart. De enkelvoudige bloemen zijn 
relatief klein, maar ze worden in grote trossen 
geproduceerd. Eveneens opvallend, maar dan 
voornamelijk vanwege de hardroze bloemkleur, 
is BASEBALL (‘Bokraruibas’). Het blad van dit ras is 
opvallend glimmend en iets blauwgroen getint.  
De enkelvoudige bloemen zijn relatief groot.
‘F.J. grootendorst’ is een oud, maar sterk ras.  
De bloemen zijn gevuld, rood, en bestaan uit 
opvallend gefranste bloemblaadjes. Ook ‘Dirigent’ 
bloeit dieprood met halfgevulde bloemen. Het is 
een typische parkroos. Als derde roodbloeiende 
roos wordt hier CRIMSON MEIDILAND (‘Meiouscky’) 
genoemd. Het is een forse, breed opgaande struik 
met enkelvoudige, diep purperrode bloemen met 
een klein geel hart. 
Twee geelbloeiende, hoger groeiende heesterro-
zen zijn FRIESIA (‘Korresia’) en LICHTKÖNIGIN LUCIA 
(‘Korlilub’). De laagste van de twee, FRIESIA, is een 
plant met een vrij smalle groeiwijze. De bloemen 
zijn echter relatief groot, goudgeel en gevuld. 
LICHTKÖNIGIN LUCIA is krachtig groeiende roos, 
zeer geschikt als parkroos. De bloemen zijn geel, 
halfgevuld en geurend.
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In de markt gonsden al langer geruchten dat 
beide bedrijven meer deden dan voetjevrijen, 
maar het echte besluit tot een fusie, pardon: 
krachtenbundeling, zou volgens De Vries pas kort 
geleden zijn genomen. Dat een combinatie van 
beide bedrijven door veel mensen in de sector als 
moeilijk te geloven wordt gezien, komt wellicht 
door het handjevol keren dat Darthuizer en Boot & 
Co de afgelopen vijf jaar tegenover elkaar voor het 
hekje stonden. Dat de bedrijven elkaar vaker bij de 
rechter zagen dan waar dan ook, is waarschijnlijk 
exact de reden dat ze in hetzelfde huwelijksbed 
terecht zijn gekomen. De Vries: ’De markt is aan 
het opschalen. En ook al zijn wij op het gebied 
van sierheesters voor openbaar groen de nummer 
een en twee van de markt, wij zullen daarin mee 
moeten. Gemeentes schalen op, enerzijds door 
samenvoegingen, anderzijds door inkoopcom-
binaties. Dat betekent dat ook de risico’s groter 
worden.’ Volgens De Vries is er niet alleen sprake 
van schaalvergroting; ook stellen opdrachtgevers 
steeds hogere eisen op het gebied van duurzaam-
heid en social return en willen ze steeds intensiever 
ontzorgd worden. 

De krachtenbundeling die per 1 september wordt 
bekrachtigd met een nieuwe bv, is geen huwelijk 
van gelijken. Dat blijkt al uit de keuze voor het 
hoofdkantoor en de volgorde van de namen in de 
nieuwe bv. Volgens De Vries is dat logisch, gezien 
het verschil in formaat tussen beide partners. Boot 
& Co is getotaliseerd ongeveer drie keer zo groot 
als Darthuizer. Op het gebied van heesters zijn 
beide partijen in Nederland grosso modo ongeveer 
even groot, maar Boot & Co richt zich naast hees-
ters ook op laanbomen en heeft een aantal sterke 
exportlanden. Hoe de krachtenverdeling binnen de 
nieuwe bv precies zal zijn, wil De Vries niet vertel-
len. Op mijn opmerking dat ingevoerde bronnen 
ons hebben gemeld dat het een verhouding 70/30 
Boot/Darthuizer wordt, wil De Vries niet ingaan: 
‘Dat kan en wil ik niet bevestigen. Guido Ilsink is 
aandeelhouder in de holding die boven Boot & 
Dart Boomkwekerijen bv staat. In deze holding 

hebben wij een duidelijk visie ontwikkeld op de 
toekomst van het nieuwe bedrijf.’

samenwerken 
Hoewel Darthuizer en Boot veelvuldig samen voor 
het hekje hebben gestaan, werd er de laatste jaren 
ook steeds intensiever samengewerkt. De Vries: 
‘Wij zijn twee bedrijven die veel op elkaar lijken 
en kennen dezelfde problematiek. Bijvoorbeeld 
ten aanzien van de logistiek, die steeds complexer 
wordt, maar ook wat betreft de ontwikkeling van 
nieuwe soorten.’ Darthuizer heeft van oudsher een 
naam hoog te houden op het gebied van eigen 
soorten; Boot heeft daar de laatste jaren sterk op 
ingestoken en maakt inmiddels zelfs voorzichtige 
zijstapjes naar het veredelen van laanbomen. Naar 
zeggen van De Vries is het veredelingsprogramma 
van Boot inmiddels fors groter dan dat van de 
fusiepartner.

De aanwezigheid van sterke eigen merken maakt 
dat de bedrijven de afgelopen jaren veel bij elkaar 
gekocht hebben, ook omdat ze veel opdrachtge-
vers samen beleveren. Wel is het duidelijk dat de 
samenwerking naar meer smaakt. Economisch 
gezien is de keuze voor een fusie waarschijnlijk 
verstandig. De markt voor sierheesters is de laatste 
jaren uitgegroeid tot een centenmarkt en volumes 
moeten groot zijn om een beetje rendement te 
behalen. Door te profiteren van elkaars klanten-
portefeuille en vooral ook door de logistiek te 
bundelen, valt er een stevig economisch voordeel 
te behalen. De Vries erkent daarbij dat er sprake is 
van wat hij noemt ruime voorraadposities, maar 
ontkent driftig dat er sprake zou zijn van tegenval-
lende resultaten.

productie
Het nieuwe bedrijf gaat op verschillende locaties 
produceren. Zowel Boot als Darthuizer heeft de 
laatste jaren samenwerking gezocht met een sw-
bedrijf om een deel van de productie bij onder 
te brengen. Voor Darthuizer is dat Presikhaaf in 
Arnhem, voor Boot de Diamant-groep in Tilburg. 

Naast deze moderne productielocaties heeft Boot 
& Co in Zundert nog een hypermoderne productie-
locatie met volledig gerecirculeerde containervel-
den. Ook de oorspronkelijke locatie in Leersum zal 
ingezet blijven worden, hoewel De Vries erkent dat 
er inderdaad plannen zijn om deze grond op een 
andere manier te ontwikkelen. 

Marktleiders in de sierheesters onder één bv: Boot & Dart Boomkwekerijen bv

Markt voor sierheesters 
krijgt nieuwe marktleider

het mag volgens directeur Jan de vries van boot & co beslist geen fusie heten; het is een krachtenbundeling. De twee marktleiders op de nederlandse 

markt voor sierheesters gaan samen op in één nieuwe bv. Jan de vries van boot & co wordt de directeur. hoofdkantoor en commercie worden na 1 sep-

tember gecentraliseerd in boskoop en de logistiek zal geschieden vanuit zundert en boskoop. 

Auteur: Hein van Iersel 

Gudio Ilsink

Jan de Vries
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Er is geen gewas zo divers als de roos. Door vele 
jaren van kruisen en selecteren zijn geschikte 
variëteiten ontstaan voor park, plantsoen en de 
particuliere tuin. In het assortiment zijn rozen, die 
vijftien meter hoog een  boom inklimmen, maar 
ook struiken met bloemen zo groot als schoteltjes, 
dubbel gevulde bloemen of kleine en enkele  
roosjes. Naast prachtige grootbloemige en tros-
rozen vind je ook robuuste struiken die als ondoor-
dringbare afscherming gebruikt kunnen worden en 
een grote groep bodembedekkende rozen. 
J.D. Maarse is een uniek bedrijf in de boom-
kwekerij. Al meer dan honderd jaar staat alles bij 
ons in het teken van de roos. Er is veel rozenkennis 
van in huis. Zowel van de oudste rozen zoals; de 
Rosa, gallica,officinalis maar ook van de nieuwste 
introducties. Jaarlijks worden er 1500 verschillende 
soorten rozen verhandeld.  Onze speerpunten zijn 
assortiment, kwaliteit en service.

openbaar groen
Vooral bodembedekkende rozen en heesterrozen 
worden veel toegepast in het openbaar groen.  
Er is een enorme keuze aan bodembedekkers. Heel 
veel kleuren zijn voor handen. Naast alle rozen 
uit het artikel ‘rozen in het openbaar groen’ die in 
deze uitgave van Stad + Groen worden behandeld 
kunnen wij vele  Rigo-rozen, Meidiland-rozen en 
andere groepen landschapsrozen leveren.  
Rigo rozen zijn speciaal ontwikkeld voor het open-

baar groen en blinken uit in een uitbundige bloei, 
sterke gezondheid en robuustheid. Door de lange 
bloei geven deze rozen kleur tot diep in de herfst. 
Ze zijn in diverse kleuren leverbaar. 

Moderne bodembedekkende heesterrozen bloeien 
de hele zomer door tot ver in de herfst. Ze zijn 
gezond. Vergen veel minder onderhoud en kunnen 
de concurrentie aan met andere onderhoudsarme 
beplanting. Deze rozen mogen ieder jaar gesnoeid 
worden. Snoeien kan ook mechanisch en uitstel 
met één, twee en soms drie jaar is mogelijk. 
Het is voor bijna iedere situatie wel mogelijk een 
geschikte roos te vinden. Het assortiment is  
enorm.  Om tot een goede keuze uit dit enorme  
assortiment te komen is kennis een must.  
Deze kennis hebben J.D. Maarse en Belle Epoque in 
huis. Door onze onafhankelijkheid kunnen wij van 
veel verschillende veredelingsbedrijven rozen  
aanbieden en optimaal advies geven. 

J.D. Maarse is al meer dan honderd jaar  
gespecialiseerd in de verkoop van rozen voor het 
openbaar groen  en wordt naast de advisering en 
levering van rozen voor nieuwe aanplant regel-
matig gevraagd voor speciale projecten. Denk hier-
bij aan advies bij een renovatie of herstel van een 
oude tuin of rosarium.  Een recent voorbeeld is het 
rosarium in het beroemdste park van Nederland:  
het Vondelpark in Amsterdam.

J.D.Maarse en Zn. B.V. 
Belle Epoque rozenkwekerij

Oosteinderweg 489
1432 BJ Aalsmeer

T. 0297-342546
www.maarse.nl                
info@maarse.nl
www.belle-epoque.nl    
info@belle-epoque.nl

Voor iedere situatie is een geschikte roos te vinden

Rozen brengen kleur in  
het openbaar groen

Als klanten bij J.D. maarse & zonen b.v. en belle epoque rozenkwekerij op de kwekerij komen om een roos uit te zoeken zijn ze altijd onder de indruk 

van de enorme keuze aan rozen. Als de rozen in bloei staan zijn de showtuinen, het containerveld en de cash & carry één groot palet van kleur en geur. 
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Zon op bestelling
terrassen blijven dicht, campinggasten staan met de voeten in het water en festivalprogramma’s worden aangepast. De meteorologische zomer is offi-

cieel begonnen, maar van echt zomerse omstandigheden is nog geen sprake. brengt de zon niet de nodige zomerstralen, dan moet je het heft in eigen 

hand nemen, moeten roger cornelissen en Anciëlla tap, eigenaren van camping Waalstrand in het Gelderse Gendt gedacht hebben. na een lange peri-

ode van regen, flinke hoosbuien en ernstige wateroverlast zet de camping de gasten letterlijk in het zonnetje. cornelissen en tap verrassen hun gasten 

met gratis zonnebloemen met de toepasselijke naam sunsation. vanaf 23 juni zakt het rivierwater, waardoor de campinghouders het terrein, dat door 

het hoge rivierwater bijna drie weken lang deels blank heeft gestaan, kunnen schoonmaken. tientallen gasten moesten door het hoge water geannu-

leerd worden en zeker dertig kampeerders hebben flinke overlast ondervonden. 

Foto: Vidiphoto
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Ga toch buiten spelen!
De NMF en de Nederlandse Golf Federatie als kwartiermaker voor een alliantie 
tussen sport en natuur 

iedere ouder kent het gevoel: dreinende kinderen die vastgebakken lijken te zitten aan hun smartphone. Wat roept dan makkelijker dan: ‘Ga toch 

buiten spelen!’ Wat volstrekt logisch is voor vaders of moeders, is veel minder logisch voor sportbonden en natuur- en milieuorganisaties. mede daarom 

organiseerde de nederlandse Golf Federatie een breed opgezet symposium om de combinatie ‘buiten sporten en natuur’ te promoten, maar vooral ook 

om als een soort kwartiermaker of oliemannetje te fungeren voor meer samenwerking op dat gebied. 

Auteur: Hein van Iersel 



53www.stad-en-groen.nl

ACTUEEL6 min. leestijd

Het is in talloze studies en door verschillende 
wetenschappers bewezen: van groen word je 
gelukkiger. Groen werkt stressverlagend en zorgt 
ervoor dat je rustiger wordt. Een van die weten-
schappers die veel onderzoek gedaan heeft naar 
de effecten van groen op onze gemoedstoestand, 
is professor Agnes van den Berg. In een eerder 
interview in dit vakblad (Stad + Groen, nummer 

2, 2014: ‘Groen is goed voor mensen. Zelfs als 
het maar een beetje is, zelfs als het nepnatuur 
is’) beschrijft Van den Berg het effect van groen. 
Het zorgt ervoor dat de kleine haarscheurtjes in 
de beschermende schil om ons heen die worden 
veroorzaakt door leven in een versteende omge-
ving, worden hersteld. Dat positieve effect, dat 
overigens iedereen op zijn klompen aanvoelt, zou 
wetenschappelijk verklaard worden doordat de 
mens zich als soort in een groene omgeving heeft 
ontwikkeld, waardoor verblijven in groen voelt als 
thuiskomen. 

Wetenschappers als Van den Berg hebben op aller-
lei manieren bewezen dat groen positieve effecten 
heeft. Een aardig voorbeeld is een onderzoek 
in een van de meest achtergestelde wijken van 
Chicago, boordevol criminaliteit, armoede en hoge 
flatgebouwen. Hier is onderzoek gedaan naar het 
verschil tussen vrouwen die op de vierde of vijfde 
verdieping over boomtoppen heen konden kijken 
en vrouwen zonder zo’n uitzicht. Wat blijkt: deze 
vrouwen zijn minder agressief ten opzichte van 
hun man dan vrouwen zonder zo’n uitzicht.
Hoewel er dus talloze onderzoeken zijn die een 
positief effect aangeven tussen groen en het wel-
bevinden van mensen, geldt dit veel minder voor 
de relatie tussen buitensporten en natuur. Ook 
hier zal iedereen op zijn klompen aanvoelen dat 
dit effect er is, maar de hoeveelheid onderzoek is 
beperkt.

sport en natuur 
De verbinding tussen sport en natuur en sport 
en groen is er, hoewel er formeel weinig tot geen 
verbindingen zijn. Tijdens het symposium werden 
diverse cijfers gepresenteerd over het aantal men-
sen dat wekelijks buiten of in de natuur sport. De 
KNVB heeft meer dan 1,2 miljoen leden, ongeveer 
350.000 mensen spelen golf, maar ook andere 
buitensporten, zoals tennis of hockey, scoren vele 
honderdduizenden sporters. Buiten al deze offici-
ele statistieken zou je bijna vergeten dat sporten 
als hardlopen en wandelen door het vaak infor-
mele karakter van de sport veel minder georga-
niseerd zijn, maar wel vele miljoenen deelnemers 
trekken. Met name de wandelaars geven zelf aan 
dat er een directe connectie is tussen wandelen 
en natuurbeleving (53%). Volgens de Koninklijke 
Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) doen vier mil-
joen Nederlanders aan hardlopen.

Agenda
We zijn het gewend dat wetenschappers een 
presentatie aangrijpen om te pleiten voor extra 
onderzoek en Van den Berg is wat dat betreft geen 

uitzondering. Bijzonder is dat zij met inzet van 
bijvoorbeeld De Friesland Zorgverzekeraar ook een 
aantal onderzoeken heeft kunnen uitvoeren en 
projecten heeft kunnen opzetten. 
Naast Van den Berg deed ook onze overheid een 
duit in het zakje. Richard Kaper van NOC*NSF 
was zo eerlijk om te concluderen dat in de laatste 
Sportagenda die de NOC*NSF heeft gemaakt, het 
aspect ‘natuur’ feitelijk ontbreekt. Voor buitenspor-
ten als voetbal is dat misschien nog te snappen, 
maar voor golf, watersport, paardensport en zo 
nog een handvol andere buitensporten is natuur 
en natuurbeleving juist een integraal onderdeel 
van de sport. Tijdens het symposium bleek ook 
tussen de regels door wel hoe dat is ontstaan. De 
vertegenwoordiger van het Watersportverbond 
vertelde over de traditionele tegenstelling tussen 

Het symposium Buiten Sporten Natuurlijk! 
werd gehouden op 19 mei 2016 op 
Congrescentrum Papendal en werd bijge-
woond door ongeveer tachtig mensen die 
werkzaam zijn bij een brede selectie branche-
organisaties en lokale initiatieven op gebied 
van sport en natuur. Bijdragen werden ver-
zorgd door onder andere Agnes van den Berg, 
Hans Rutten, Ronald Buiting, Inga Wolframm, 
Roland Geertzen, Augie Visser en Dennis 
Weijers. Dagvoorzitter was wetenschapsjour-
nalist Mark Mieras.

nAtionAle beleiDsUrGentie 
sport & nAtUUr 
Mensen die voldoende sporten en bewegen 
hebben minder kans op gezondheidsklach-
ten. Daarom stimuleert de rijksoverheid men-
sen om meer te sporten en een gezonde leef-
stijl te ontwikkelen. Het Nationaal Programma 
Preventie Alles is gezondheid moet ervoor 
zorgen dat mensen gezonder gaan leven, bij-
voorbeeld door voldoende te bewegen in de 
natuur. De sportsector kan hieraan bijdragen 
door een goed sportaanbod en beweegaan-
bod te bieden, waarin beleving centraal staat. 
Sport is van alle tijden. De veranderingen in 
de samenleving zijn echter van grote invloed 
op de manier waarop sport wordt beleefd. 
Het individu dat wil sporten, staat centraal. 
Dit vraagt om aanpassing van de sportsector. 
Sport als beleving én gezonde leefstijl wordt 
steeds belangrijker. Om de optimale omstan-
digheden hiervoor te ontwikkelen, is samen-
werking met andere sectoren nodig.



Groen: C:75 M:0 Y:100 K:0
Blauw: C:100 M:45 Y:0 K:30 
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zijn sport en natuurorganisaties. Op het moment 
dat je met elkaar aan tafel gaat en overlegt, blijkt 
die tegenstelling helemaal niet zo groot en blijken 
watersporters heel goed rekening te kunnen hou-
den met de belangen van de natuur en andersom. 
Ook in de golfsport bestond die controverse, maar 

ook hier bleek dat de gezamenlijke belangen 
vaak veel groter zijn dan de tegenstellingen. Voor 
golf heeft dit bijvoorbeeld geresulteerd in een 
informatief boek over vogels op golfbanen. Uit de 
presentatie van de Vlinderstichting bleek dat het 
niet altijd alleen over geld gaat. Albert Vliegenthart 
van de Vlinderstichting: ‘Wanneer je elkaar verstaat, 
is er veel mogelijk en vaak zonder dure investerin-
gen.’ In golf is het inmiddels common practice dat 
golfbanen die willen uitbreiden, samenwerking 
zoeken met natuurorganisaties in plaats van het 
conflict. 

In bepaalde gevallen kan sport juist ook zor-
gen voor extra draagvlak voor de natuur. 
Mountainbiken is daarvan een goed voorbeeld. 
Sommige terreinbeheerders oefenen een zachte 
druk uit op deze sporters om een vignet te kopen; 
met de opbrengst kunnen voorzieningen voor 
deze sport bekostigd worden. Natuurorganisaties 
spelen daarop in door bezoekerscentra in te 
richten en zich niet langer meer alleen te rich-
ten op het technische beheer van hun terrein. 
Gastheerschap en dienstverlening aan fietsers en 
wandelaars zijn een essentieel onderdeel van orga-
nisaties als bijvoorbeeld Natuurmonumenten. 

interactief 
Ook op andere manieren is het mogelijk de ver-
binding te zoeken tussen natuur en sport. Dat 
bleek al heel snel uit het interactief gedeelte van 

het symposium dat bestond uit een aantal speed 
dates waarin heel concreet de verbinding werd 
gezocht tussen sport en natuur. Een aardige 
vond ik persoonlijk het project Parklopen in het 
Arnhemse park Sonsbeek. Iedere eerste zondag 
van de maand gaan zeshonderd Arnhemmers, 
oud, jong, kinderen en bejaarden hardlopen door 
Park Sonsbeek. Bijzonder hiervan is dat het op een 
zeer laagdrempelige manier gebeurt. Niks moeilijk 
doen: gewoon je loopschoenen aan met het hele 
gezin en lekker hardlopen in het park. 

conclusie 
Het is lastig om één afsluitende conclusie te trek-
ken van een symposium met een zo breed en tege-
lijk ook onbekend onderwerp als ‘buitensporten 
en natuur’. Het is wel duidelijk dat het een thema is 
waar nog ontzettend grote stappen te maken zijn. 
Belangrijke begrippen hierbij zijn open communi-
catie en oog hebben voor elkaars belangen. 

DAGvoorzitter mArk mierAs
‘Treffend om te zien hoe goed natuur en sport 
eigenlijk in elkaar passen. Natuurlijke golfbanen, 
zo ontworpen dat je ze kunt openstellen voor het 
publiek. Dat vind ik prachtig. Sport en natuur zijn 
beide belangrijk voor onze vitaliteit. En samen 
zijn ze sterker en beter bestand tegen externe 
druk. Sporters die meehelpen om het beheer van 
natuurgebieden te financieren. Zo ontstaat er 
meer ruimte voor hoogwaardige sport én natuur 
en dat is goed voor Nederland. Als je een van 
de dichtbevolkte landen in de wereld bent, dan 
moet je de ruimte dubbel benutten. Mijn conclu-
sie na dit symposium: er liggen hier veel kansen. 
De gretigheid was tastbaar om die kansen te grij-
pen, zowel bij sport- als natuurorganisaties.’

tJisse brookmAn, De FreslAnD 
zorGverzekerAAr
‘Wij zijn ervan overtuigd dat natuur en gezondheid 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De frisse 
buitenlucht en vooral groene natuur doet goed, 
zowel bij preventie als bij herstel. Daarbij proberen 
we mensen bewust te maken van de invloed die 
ze zelf hebben op hun eigen woon-, werk- en leef-
omgeving en hun eigen gezondheid. Daarbinnen 
willen we graag verbindingen leggen en proberen 
het domein “natuur en gezondheid” nadrukkelijk 
op de kaart te zetten en bespreekbaar te maken. 
Buitensportorganisaties kunnen hier een belang-
rijke rol in spelen. Met oog en respect voor elkaars 
positie kijken hoe we gezamenlijk kunnen werken 
aan een vitaler Nederland. Van ziekte en zorg naar 
gezondheid en gedrag met als opbrengsten voor-
deel voor de natuur en ons allemaal.’

mAx zevenberGen (nmU) 
‘Allereerst ben ik blij met de opkomst, zowel qua 
aantal als qua samenstelling van de aanwezigen: 
sport, natuur, gezondheid. Voor mij persoonlijk 
betekende het dat ik professioneel gezien voor 
het eerst in aanraking kwam met de sportsector, 
afgezien van de al bestaande samenwerking met 
de NGF. En ik denk dat dit ook het algemene beeld 
bevestigt dat de natuur- en sportorganisaties 
elkaar nog weinig kennen, maar dat er wel degelijk 
raakvlakken zijn en ook kansen voor betere samen-
werking. Het thema “gezondheid” verbindt ons. 
Natuur is goed voor je, sporten is goed voor je. En 
sporten in de natuur is helemaal goed voor je.
Dit toont voor mij nog meer het belang aan van 
een goede zorg voor onze natuur en ons land-
schap. Door de sportsector hierbij te betrekken, 
creëer je hier een groter draagvlak voor en moge-
lijk ook nieuwe vormen van financiering.’

stop De persen stop De persen stop De persen 

Mark Mieras
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Klimaatverandering betekent meer hitte, extreme 
neerslag en droogte, met meer overlast, schade en 
veiligheidsrisico’s tot gevolg. Naar aanleiding van 
de extreme neerslag in de laatste week van mei 
2016 sprak NOS-weerman Gerrit Hiemstra op 2 juni 
tijdens het NOS-journaal de historische woorden: 
‘Welkom in het nieuwe klimaat. Dit zijn voorbeel-
den van weersituaties die we waarschijnlijk in de 
toekomst vaker mee zullen maken.’ Diverse media 
pakten deze zin op en er ontstonden interessante 
discussies. De extreme neerslag in de laatste week 
van mei heeft voor veel overlast gezorgd en voor 
tientallen miljoenen euro’s schade. Zou dit echt ‘de 
nieuwe realiteit zijn’ zoals Gerrit verkondigde? Een 

permanente code oranje? (Bert Wagendorp, in de 
Volkskrant van 4 juni 2016).

Landelijk is in de Deltabeslissing Ruimtelijke 
Adaptatie en de Bestuursovereenkomst 
Deltaprogramma tussen het Rijk, het 
Interprovinciaal Overleg, de Unie van 
Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten vastgesteld dat gemeenten bij her-
inrichting van de openbare ruimte hun straten 
en wijken klimaatbestendig moeten inrichten. 
Hierdoor maken we onze leefomgeving beter 
bestand tegen extremere regenbuien, perioden 
van droogte en meer hitte. Door deze opgave te 

koppelen aan de reguliere herinrichtingsopgaven 
(riolering, straten, groen) is het de bedoeling dat in 
circa dertig jaar tijd alle steden klimaatbestendig 
worden.

klimaatbestendig een probleem?
Veel gemeenten brengen inmiddels in beeld wat 
de lokale consequenties zijn van klimaatverande-
ring. Maar steeds meer gemeenten hebben ook 
al praktijkervaring met overlast, schade en kosten 
als gevolg van bijvoorbeeld een wolkbreuk. Toch 
is een klimaatbestendige inrichting van de straat 
helaas nog geen gangbare praktijk. De praktijk-
voorbeelden tot nu toe zijn vaak pilots om een 

het klimaat verandert. zeker is dat het veranderende klimaat gevolgen heeft voor de stad. De toename van weersextremen, zowel qua hitte als 

neerslag, beïnvloedt het leefklimaat in onze steden negatief. onze steden worden minder aantrekkelijk. klimaatbestendig inrichten is mede daarom 

noodzakelijk.

Auteurs: Jeroen Kluck en Ronald Loeve 

Voor hetzelfde geld klimaat-
bestendig: herinrichting van 
de openbare ruimte
Voorbeelden van klimaatbestendige inrichting voor veelvoorkomende 

karakteristieke straten

Afbeelding 1 Afbeelding 2
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lokaal probleem op te lossen of om maatregelen 
te onderzoeken. Wel is hierdoor veel kennis opge-
bouwd over de mogelijkheden om een straat, wijk 
en uiteindelijk een stad klimaatbestendiger te 
maken. Vaak wordt geroepen dat klimaatbestendig 
inrichten, vooral in bestaand stedelijk gebied, duur 
en lastig is in beheer en onderhoud; daarnaast is 
het ook nog eens anders dan anders.

In samenwerking met verschillende gemeenten 
hebben onderzoekers van de Hogeschool van 

Amsterdam (HvA) voor een aantal veelvoorko-
mende straatbeelden laten zien dat een klimaat-
bestendige inrichting van de openbare ruimte 
niet duurder hoeft te zijn dan een traditionele 
inrichting. De eerste resultaten van het onderzoek 
zijn samengevat in een recente publicatie van 
SBRCURnet en de HvA: ‘Voor hetzelfde geld klimaat-
bestendig: Voorbeelden klimaatbestendige inrichting 
voor veelvoorkomende karakteristieke straten’ (ook 
online beschikbaar: www.hva.nl/klimaatbestendi-
gestad).

Aanpak
Een straat in Nederland is vaak ontworpen volgens 
een filosofie die typerend is voor een bepaalde 
tijd. Voor ons onderzoek hebben we negen karak-
teristieke inrichtingsbeelden of wijktypologieën 
gedefinieerd. Voor praktijkvoorbeelden van deze 
typologieën vergelijken we een ontwerp voor een 
traditionele herinrichting met klimaatbestendige 
varianten. Alle gegevens (onder andere aanleg- en 
beheerkosten) over de drie gekozen inrichtings-
beelden zijn gebaseerd op recent uitgevoerde pro-
jecten. De focus ligt op dit moment nog op water-
overlast en de baten van de klimaatbestendige 
varianten zijn het voorkómen van waterschade.

een voorbeeld: vooroorlogs bouwblok
We hebben nu drie van de negen gedefinieerde 
wijktypologieën opgenomen in onze recente 
publicatie: het ‘vooroorlogs bouwblok’, ‘naoorlogse 

Afbeelding 3

AFbeelDinG 1
Deze foto toont een aanzicht van een vooroorlogs bouwblok in Amsterdam. Er ligt een regenwater-
riool dat het water bij een hevige bui van tot maximaal 20 mm in één uur (overschrijdingskans eens 
per twee jaar) ondergronds kan afvoeren (naar het oppervlaktewater). Er ligt ook een vuilwaterriool 
voor de afvoer van afvalwater. 

Als het harder regent dan 20 mm in één uur, blijft water op straat staan. Op straat tussen de banden 
is enige ruimte om water te bergen, zodat het niet direct de woningen binnenstroomt, maar bij heel 
extreme neerslag, grofweg eens per tien jaar, stroomt water de woningen binnen.

AFbeelDinG 2
Deze afbeelding toont een variant met een eenvoudige klimaatbestendige inrichting. Door de hele 
straat lager aan te leggen, ontstaat een situatie waarbij in geval van extreme neerslag water netjes 
tussen de banden op straat blijft en niet over de stoep de huizen in stroomt. Daarbij zijn we uitge-
gaan van de aanleg van eenzelfde riolering als bij de traditionele herinrichting, zodat niet vaker dan 
eens per twee jaar water op straat staat. 
Het water (blauw) in de figuur van de waterbergende variant toont aan dat bij een zeer extreme bui 
het water in het straatprofiel past, terwijl dat bij traditionele herinrichting dan allang in de wonin-
gen staat.

AFbeelDinG 3
Een volgende variant staat in figuur 3. Hierbij zijn we uitgegaan van doorlatende verharding die het 
regenwater in ondergrondse waterberging in de weg brengt. Deze is zo groot ontworpen dat bij 
20 mm in één uur het water snel in de voorziening past. Bij extremere neerslag kan het water snel 
tussen de banden op straat worden geborgen. Vervolgens loopt de straat snel leeg naar de onder-
grond.

Veel gemeenten brengen 

inmiddels in beeld wat de 

lokale consequenties zijn 

van klimaatverandering
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tuinstad hoogbouw’ en ‘bloemkoolwijk-woonerf’. 
Hier tonen we het vooroorlogs bouwblok. Het 
vooroorlogs bouwblok kenmerkt zich door veel 
verharding en weinig groen op het maaiveld. Water 
op straat geeft mogelijk snel problemen, omdat 
oppervlaktewater vaak relatief ver weg is. Er is wel 
groen in de wijk, maar dat zit binnen in de bouw-
blokken die vaak helemaal afgesloten zijn van de 
straat. Deze wijken liggen rondom de oude kern 
van een stad of dorp en daarmee vaak niet op de 
meest draagkrachtige grond. Tuinen zijn daardoor 
vaak verzakt ten opzichte van de weg (die telkens 
is opgehoogd). 

conclusies
Klimaatbestendig herinrichten kan eenvoudig wor-
den gerealiseerd (in vlak gebied) en het kan ook 
nog voor hetzelfde geld (en soms zelfs goedkoper). 
Welkom in het nieuwe klimaat. Indien straten naar 
onze voorbeelden worden ingericht, zal een code-
oranjemelding niet direct tot angst voor water in 
de woningen leiden. Wel voor veel water op straat.

vervolg
We hebben nu drie wijktypologieën uitgewerkt in 

ons onderzoek, met een focus op vlakke gebieden 
en klimaatbestendigheid tegen wolkbreuken. We 
zijn nu bezig met het uitwerken van meer wijkty-
pologieën, ook in hellende gebieden en in gebie-
den met slecht doorlatende bodems.

De maatschappelijke kosten en baten zullen verder 
worden uitgewerkt, vooral ook voor de baten van 
vergroening. Groen in de straat heeft, zoals u als 
lezer van dit blad waarschijnlijk onderschrijft, veel 
baten. En groen in de straat kan bijdragen aan de 
klimaatbestendigheid door het bieden van ruimte 
voor waterberging, door het zorgen voor verkoe-
ling via schaduw en verdamping (tegengaan hit-
testress) en door infiltratie (tegengaan verdroging). 
Naast deze klimaatvoordelen zijn er nog andere 
voordelen. We onderzoeken hoe we deze voorde-
len kunnen duiden en hoe we deze kunnen pre-
senteren, zodat we de voordelen van vergroenen 
bij het klimaatbestendig inrichten goed kunnen 
afwegen.

We gaan een nieuw voorbeeldenboek publiceren 
met daarin per praktijkvoorbeeld waarschijnlijk 
een groenvariant, waarvoor en waarmee we de 

voordelen van vergroenen voor de gekozen wijk-
typologieën duidelijk maken. Net zoals de water-
bestendige varianten in de huidige publicatie, 
berekenen we de kosten voor aanleg, heraanleg en 
beheer en onderhoud voor echte praktijkvoorbeel-
den, voor de huidige situatie, de watervarianten 
en voor een groene variant. Het uitgebreide voor-
beeldenboek komt eind 2016 of begin 2017 uit en 
zal worden ondersteund door SBRCURnet, RWS, 
Stichting Rioned, Stowa en Tauw bv.

ACHTERGROND3 min. leestijd

kostenverGeliJkinG
We hebben de kosten van de varianten bepaald op basis van standaarduitgangspunten voor de 
benodigde buizen, steentjes, tegels, bomen, etc. We hebben zowel de investeringskosten als de 
beheer- en onderhoudskosten bepaald voor een periode van honderd jaar en dit teruggerekend 
naar jaarkosten. Ook de kosten door waterschade hebben we ingeschat. Dit levert de totaalkosten 
per variant. Uit figuur 4 blijkt duidelijk dat klimaatbestendige varianten ‘voor hetzelfde geld klimaat-
bestendig zijn’. Dat is zeker zo als de kosten door waterschade worden meegenomen. Dezelfde con-
clusies kunnen worden getrokken voor de andere twee karakteristieke inrichtingsbeelden, die we al 
hebben onderzocht: de naoorlogse tuinstad hoogbouw en bloemkoolwijk-woonerf. 

Jeroen Kluck is lector voor water in en om de 
stad aan de hogeschool van Amsterdam.

Ronald Loeve is docent-onderzoeker, 
doceert watermanagement en participeert 
in het onderzoek naar de klimaatbestendige 
stad. 

be social 
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www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5914
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De Votex-RoadFlex verenigt de zijklepelmaaier en vlakklepelmaaier in één machine. Werkorganisatie CGM, waaronder de drie gemeenten  

Cuijk, Grave en Mill vallen, heeft deze klepelmaaier onlangs als eerste in Nederland aangeschaft. Een primeur dus.  

Hij wordt vooral in Cuijk ingezet voor het bulkwerk.

Auteur: Sylvia de Witt

Perfect om boompjes heen 
zonder manoeuvres
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4 min. leestijd ACHTERGROND

Met zijn machines is Votex al jarenlang een  
specialist op het gebied van onderhoud aan weg-
bermen en slootkanten. Nieuwste telg onder de 
klepelmaaiers is de Votex-RoadFlex. Deze maaier 
is het resultaat van een proces waarbij de nieuw-
ste eisen van de gebruikers zijn doorgevoerd.  Zo 
waren onder meer lagere gebruikskosten, een 
hogere veiligheid en comfort de prioriteiten in de 
ontwikkeling.

Hydraulische side-shift van bijna 250  
centimeter
Compleet nieuw is de hydraulische side-shift van 
bijna 250 centimeter, waardoor het mogelijk is om 
zowel achter als naast de tractor te maaien.  

En omdat de maaikop tot 60 graden omlaag en 
tot 90 graden omhoog kan worden gekanteld, zijn 
zelfs de moeilijkste plekken, zoals bijvoorbeeld 
slootkanten, heel makkelijk te maaien. Daarbij is 
de maaibak zeer kort op de trekker gemonteerd, 
zodat het zwaartepunt dicht tegen de achteras 
ligt. Dit zorgt voor een juistere aanpassing aan de 
grond en voorkomt overbelasting van de 
aandrijving. 
Ook is de RoadFlex de eerste machine met een 
ingebouwde vering in het chassis. Hierdoor  
verbetert niet alleen het rijcomfort tijdens het 
maaien, maar trilt de maaier ook veel minder. 
Ditzelfde ophangingssysteem dient tegelijkertijd 
ook als bescherming tegen het stoten tegen  
obstakels bij het maaien, zowel aan de voorzijde 
als aan de achterzijde. Een bijkomend voordeel is 
dat het chassis minder vervuilt. 
‘De driepuntsbok met hydraulisch veersysteem 
is echt iets unieks van de RoadFlex,’ zegt Stefan 
Josephs van dealer Gecomi B.V. uit Mill waar CGM 
de machine heeft aangeschaft. ‘Deze driepuntsbok 
vangt de trillingen op met de cilinders; die worden 
dus niet dus doorgegeven aan de trekker. Alles 
wordt als minder schokkend ervaren. Door de  
cilinders kan de machine wat meer bewegen.  
Dus als je over verkeersdrempels rijdt, is er iets 
meer vering in zijn bok. Ook functioneert dit veer-
systeem prima als botsbeveiliging bij obstakels.  
Als de bestuurder per ongeluk een boompje of ver-
keersbord raakt, dan kantelt hij door die  
cilinders gelijk naar achteren. Hij is wat dat betreft 
veel beter beveiligd dan bij het vorige type.’

Bulkwerk
In totaal beschikken de drie gemeenten van de 
organisatie over vier klepelmaaiers. Grave heeft  
er twee, Mill heeft er één en sinds kort is de 
gemeente Cuijk dus in het bezit van de Votex-
RoadFlex.
De drie gemeenten bij elkaar hebben zo’n 136,15 
km2 aan oppervlakte. Omdat er zoveel bermen zijn, 
worden er werkzaamheden uitbesteed. 
‘In Grave zijn er lichtere tractors en daar past deze 
Votex-klepelmaaier niet op,’ legt Ad de Kort,  
wijkbeheerder bij de gemeente Cuijk, uit. ‘Deze 
machine is bestemd voor gebruik aan landbouw-
trekkers met een minimumspoorbreedte van 1,80 
meter. Ook Mill heeft een andere tractor; daar 
wordt er meer bijgemaaid. De werkwijze is daar 
anders. Wat wij hier in Cuijk doen, is bulkwerk.  
Daar is deze RoadFlex prima voor geschikt.’
Daarnaast wordt het chassis van deze klepelmaaier 
en de hefinrichting van de trekker minder belast. 
Ook de levensduur is hierbij gebaat.
Zoals elke andere klepelmaaier van Votex is deze 
mechanisch, dus geen gevoelige hydraulische 
systemen, geen complexe regelelektronica of  
uitgebreide control-panels, maar hij heeft gewoon 
een directe verbinding met de trekker. Elke knop 
zit waar de fabrikant hem wilde: op de meest 
logische plaats en aankoppelen en ontkoppelen is 
kinderspel. 

Eenvoudiger in gebruik
De Votex-RoadFlex is een vervanger voor een 
andere klepelmaaier van Votex, de Salix. Toen de 
RoadFlex eerder in Cuijk werd gedemonstreerd,  
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zag Lex Stevens, allround medewerker Wijkbeheer 
bij de gemeente Cuijk, toch wel meteen dat hij 
door de grote reikwijdte uniek is in zijn klasse. 
‘Dat heeft eigenlijk geen enkele vaste klepelmaaier. 
Dit is ook de enige met een side-shift, die daardoor 
dus zijdelings en ook recht achter de tractor kan 
maaien en helemaal langs de tractor. Ook hebben 
wij nu voor de RoadFlex gekozen, omdat die onder 
andere ook eenvoudiger is in het gebruik.’ 
Hij zal er voornamelijk mee werken en weet nu al 
dat dit met de RoadFlex veel fijner zal zijn, omdat 
hij ook hanteerbaarder is.

‘Dit type is iets lichter gebouwd; het is gewoon 
een nieuwer concept. De fabrikant heeft echt 
verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van het 
vorige type. Met de Salix moest ik constant om de 
bomen en andere obstakels heen manoeuvreren. 
Hiermee kun je gewoon rechtdoor rijden, alleen de 
arm beweegt. Dat is ook in ergonomisch opzicht 
veel handiger.’ Ook in prijstechnisch opzicht kwam 
deze goed uit de bus ten opzichte van de vorige 
maaier. ‘De vorige klepelmaaier was te complex 
in het gebruik en kostte daarnaast ook heel veel 
onderhoud.’

De Kort: ‘Die bleek toch te onderhoudsgevoelig 
door een teveel aan bewegende delen, te veel 
knikpunten. Dat heeft deze klepelmaaier veel 
minder. Ook was de vorige te lomp en te zwaar en 
lag hij niet goed achter de tractor. Wat dat betreft 
kwam deze er op alle fronten veel beter uit. 
En dat we hiermee gewoon rechtdoor kunnen  
rijden, was het doorslaggevende argument om 
voor deze machine te gaan.’ 

Votex goed uit de bus
Voor de aanschaf van de Votex-machine was CGM 
eigenlijk op zoek naar iets heel anders. 
Ad de Kort: ‘Maar daar zijn we dus van terug-
gekomen. Om ons te oriënteren zijn wij even naar 
de buurgemeente Sint Anthonis geweest. Die 
gemeente had ook een Votex-maaier. En een  
vertegenwoordiger van Votex kwam hier eens 
praten. Die man wist precies waarover hij het had. 

Alles wat hij vertelde, klopte gewoon. Nu hebben 
we dus de RoadFlex. Mensen van Sint Anthonis 
komen straks ook hier weer kijken hoe deze  
klepelmaaier werkt. Die gemeente wil dit type  
klepelmaaier misschien ook aanschaffen.’ 

Lex Stevens: ‘Wij hebben met veel mensen  
gesproken die ervaring met de klepelmaaiers  
hebben, en dan komt Votex toch wel heel goed uit 
de bus. Daardoor hadden we eerder ook de Salix 
aangeschaft. Dan ga je daar, als je aan vervanging 
toe bent, op voortborduren en kijk je wat je nodig 
hebt. Daar kwam uiteindelijk deze RoadFlex uit. 
Ook de dealer bevalt goed, dus dan kom je  
automatisch ook weer bij hem uit. Ook omdat 
hij in de buurt zit, is dat erg handig vanwege het 
onderhoud.’

ACHTERGROND

Lex Stevens Ad de Kort Stephan Josephs

‘De driepuntsbok met 

hydraulisch veersysteem  

is echt iets unieks van  

de RoadFlex’

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5915
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Het kennis- en onderwijsinstituut speelt daarmee 
in op ontwikkelingen in de markt, waarbij een 
verschuiving plaatsvindt van een resultaatgerichte 
werkbeschrijving naar een risico- en kwaliteits-
gestuurd eindresultaat. De diversiteit aan  
contracten wordt groter, de interne kwaliteits-
borging bij bedrijven en instellingen wordt belang-
rijker en er treedt een verschuiving op van verant-
woordelijkheden van de opdrachtgever naar de 
opdrachtnemer en van eigenaren van de openbare 
ruimte naar de gebruiker.

‘Bezuinigingen, een terugtrekkende overheid, het 
mondiger worden van de gebruiker, het steeds
vaker functioneel beschrijven van eisen en het  
sturen op risico’s en kwaliteit naast prijs, maakt het
werkveld bovendien complexer. Dat roept  

verschillende vragen op’, vertelt cursusleider Paul 
van der Donk. ‘Vragen als: Wat willen we en hoe 
kunnen we dat bereiken? Werken we volgens 
standaard methoden en processen omdat dit een 
gewoonte is of een trend? En stellen we voldoende 
de vraag welk contract het meest geschikt is voor 
een bepaald project?’

Vijf thema’s en individuele opdracht
In de vijfdelige cursusreeks diepen Van der Donk 
en zijn collega’s deze onderwerpen samen met  
cursisten uit, zodat deelnemers op de hoogte zijn 
van de laatste ontwikkelingen en beter kunnen 
inspelen op veranderingen in de markt. Parallel  
aan vijf thema’s wordt gewerkt aan een eigen 
individuele opdracht, waarbij deelnemers worden 
begeleid door een persoonlijke coach. 

De onderdelen die tijdens de cursus worden 
behandeld, hebben betrekking op de ontwerp- of 
voorbereidingsfase tot en met de realisatiefase. 
In een groep met zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers en medecursisten wordt gewerkt 
aan vraagstukken, die betrekking hebben op de 
eigen praktijk. Deze combinatie zorgt voor waarde-
volle discussies en een verruiming van de blik, zo 
blijkt ook uit ervaringen van eerdere deelnemers. 
‘De kracht van de cursus is de combinatie van 
opdrachtgevers, aannemers en adviseurs’, vertelt 
Remco Vogels, directeur van Groenvoorziening 
Vogels BV. ‘Deze maakt de cursus heel interactief. 
Er zijn de nodige interessante discussies gevoerd. 
De cursus heeft mij meer kennis opgeleverd over 
de diverse soorten contracten die er zijn in  
aanbestedingsland, en een groter netwerk.’

Leren inspelen op (contract)
veranderingen in de markt
Nieuwe editie succesvolle cursus Contractmanagement HAS Kennistransfer  
en Bedrijfsopleidingen     

Na een succesvolle tweede editie start HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen 20 oktober met een nieuwe cursus Contractmanagement.  

Gedurende vijf bijeenkomsten wordt nader ingegaan op thema’s als contractvormen, het aanbestedingsproces en kwaliteitssturing en –borging.
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ADVERTORIAL

WAt lEERt u iN DE CuRSuS?

Bent u werkzaam bij een opdrachtgevende  
organisatie (gemeente, waterschap)? 
Dan,

•  bent u na het volgen van de cursus in staat een 
aanbesteding op te stellen en weet u welke 
effecten de keuzes die u hierin maakt hebben 
(financieel en kwalitatief );
•  leert u in welke processen de grootste  

risico’s zitten;
•  ontwikkelt u uw abstractieniveau waardoor u 

op hbo‐niveau kunt denken en projecten kan 
overstijgen.

Bent u werkzaam bij een opdrachtnemende 
organisatie (aannemer, sociale werkvoorziening)? 
Dan,

•  bent u na de cursus in staat om een opdracht  
te interpreteren en te vertalen naar een  
inschrijving en kunt u de hiervoor gekozen  
strategieën onderbouwen;
•  bent u na de cursus in staat de effecten van  

uw keuzes te overzien;
•  leert u in welke processen de grootste risico’s 

zitten;
•  ontwikkelt u uw abstractieniveau, waardoor  

u op hbo‐niveau kunt denken en projecten  
kunt overstijgen;

'De markt verandert;  

contractdiversiteit wordt 

groter, interne kwaliteits- 

borging wordt belangrijker 

en er treedt een  

verschuiving op van  

verantwoordelijkheden’

Sander van Uden

Voor Sander van Uden, junior-projectleider bij IBN, 
maakte deelname aan de cursus onderdeel uit van 
zijn opleiding. ‘Sinds januari van dit jaar volg ik een 
leerwerktraject voor de functie projectleider.  
De cursus zou mijn inzicht kunnen vergroten in de 
verschillende aanbestedingsvormen en verschil-
lende contractvormen die er momenteel zijn’, ver-
telt hij. Zijn deelname heeft hij als positief ervaren. 
‘Super! In een korte tijd veel geleerd. De groeps-
samenstelling was zeer divers, wat mooie en leer-
zame discussies teweegbracht. Door mijn positieve 
verhalen hebben enkele van mijn collega’s zich ook 
ingeschreven voor deze cursus.’

Ontwikkeld met kennispartners uit de praktijk
De cursus Contractmanagement wordt  
ontwikkeld in samenwerking met kennispartners 
uit het werkveld, zowel opdrachtgevers  
(gemeentes) als opdrachtnemers (aannemers), te 
weten Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, Van 
Doorn en Dusseldorp, Neienhuijsen Open Ruimte 
en de gemeente ’s Hertogenbosch. Deze spelers 
helpen geholpen bij de totstandkoming van de 
cursus en verzorgen tevens gastlessen. Zodoende 
wordt aansluiting op het werkveld gegarandeerd.

Eef Neienhuijsen van Neienhuijsen Open Ruimte is 
een van die partners die actief betrokken is bij de 
cursus. Hij vertelt: ‘De invulling van de markt  
verandert. Waar je vroeger een enkele contract-
vorm had, zijn dat er nu velen. Dat roept vragen 
op, die niet iedereen weet te beantwoorden. 
Bijvoorbeeld hoe je daar een invulling aan geeft. 
Het zijn overigens zowel opdrachtnemers als 

opdrachtgevers die tegen deze punten aanlopen, 
en dat is juist het mooie van deze cursus: de kruis-
bestuiving die tot stand komt, zowel door cursisten 
als door de deelnemende kennispartners. Doordat 
je met ‘de andere kant’ te maken krijg, wordt je 
blik verruimd.’ Volgens Neienhuijsen behandelt de 
cursus de theorie, maar zoekt het ook bewust aan-
sluiting met de praktijk. Daardoor wordt de inhoud 
ook regelmatig bijgestuurd. ‘Daarmee voorkom je 
dat de leraar, hoe capabel ook in lesgeven, achter-
loopt wat betreft de praktijksituatie.’

‘Ik denk dat we er in geslaagd zijn een  
verdiepende en afwisselende cursus neer te  
zetten. Enig spanningsveld blijft altijd aanwezig; 
een groep bestaat immers uit deelnemers met  
verschillende achtergronden, plek binnen  
organisatie en kennis van zaken. Het is altijd  
zoeken naar de balans tussen toegankelijkheid en 
voldoende diepgang. Tegelijkertijd is dat een sterk 
punt van de cursus; het is vraaggestuurd. 
 
'We inventariseren waar deelnemers tegenaan 
lopen en passen het programma hier op aan.  
Dat kost veel inspanning, maar brengt ook veel 
uitdaging met zich mee, zowel voor de deelnemers 
als voor ons. Aan de slag gaan met praktijkvoor-
beelden, waardoor je opgedane kennis direct kunt 
toepassen, maakt het interessant. Uit evaluaties 
naar aanleiding van voorgaande cursussen klonk 
positieve feedback. Ik heb er vertrouwen in dat de 
cursus vanaf nu alleen nog maar beter zal worden.’

Meer weten?
Kijk voor meer informatie een aanmelden op:  
www.haskennistransfer.nl/opleiding-cursus/ groen/
cursus-contractmanagement

Remco Vogels
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Berkel-Enschot krijgt 
eindelijk een volwaardig 
dorpscentrum
Projectontwikkelaar Roozen van Hoppe creëert in 
gemeente Tilburg een klooster 2.0 

Ook in stadsontwikkeling kun je van de nood een deugd maken. Een monumentaal, maar leegstaand kloostercomplex wordt in Berkel-Enschot  

omgebouwd tot een nieuw dorpscentrum. Het heeft even geduurd, maar sinds projectontwikkelaar Roozen van Hoppen het pand overnam van de 

gemeente, is het volle kracht vooruit. De oude kloostertuinen vormen, voor zover nog bestaand, een integraal onderdeel van het plan. 

Auteur: Hein van Iersel 

Marina Moons
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Het is een verhaal dat opgaat voor bijna ieder 
Limburgs of Brabants dorp: de mooiste plekjes van 
het dorp zijn ooit ingepikt door de vele klooster-
ordes die Nederland toen nog rijk was. ‘Kastelen 
voor God’ werden ze ook wel genoemd. Met het 
uitsterven van de kloosterordes zijn dit soort  
complexen vaak een sta-in-de-weg voor de  
stedelijke ontwikkeling. Dorpelingen zijn vaak 
gehecht aan hun klooster, maar een praktische 
bestemming vinden voor deze vaak enorme  
bouwwerken is weer andere koek. 
In Berkel-Enschot was er nog iets anders aan de 
hand. De naam Berkel-Enschot doet het al ver-
moeden, maar het Brabantse dorp (sinds 1997 
onderdeel van Tilburg) is een samenraapsel van 
twee boerendorpen: Berkel en Enschot. Hoewel 
de dorpen al vanaf het begin van de negentiende 
eeuw één gemeente vormen en ook al lang aan 
elkaar gegroeid zijn, ontbreekt nog steeds één 
organisch dorpshart. De verhuizing van de zusters 
Trapistinnen naar hun nieuw gebouwde klooster in 

Oosterbeek was voor de gemeente Tilburg wat dat 
betreft een kans.

Makkelijk 
Snel is dat niet gegaan. De nonnen vetrokken 
al in 2009 uit het kloostercomplex dat onder 
Monumentenzorg valt. En sinds die tijd is de 
gemeente Tilburg in verschillende allianties bezig 
om haar plannen gerealiseerd te krijgen. Het idee 
was steeds dat het oude kloostercomplex het 
nieuwe dorpshart van Berkel-Enschot zou worden. 
Zo veel mogelijk functies die her en der over de 
twee oude boerendorpen waren verspreid, zouden 
in het complex een plaatsje moeten krijgen. Het 
heeft niet alleen lang geduurd voordat de plannen 
gerealiseerd werden, maar het heeft ook de nodige 
frustratie opgeleverd bij de verschillende partijen. 
Allereerst bij de nonnen, die, terwijl ze al lang 
aan het bouwen waren aan een nieuw klooster 
in Oosterbeek, nog steeds op hun centen moes-
ten wachten. Niet alleen de zusters voelden zich 
bekocht na hun vertrek uit Berkel-Enschot. Ook de 
burgers raakten na het vertrek van de orde al snel 
het spoor bijster door de stortvloed van plannen 
die over hún Koningsoord werden uitgestort. En 
ook de kredietcrisis en het besef dat zelfs voor een 
klooster de bomen niet tot in de hemel groeien, 
hielp bepaald niet mee. Een van de ontwikkelaars 
van het eerste uur is projectontwikkelaar Heijmans. 
Dit bedrijf heeft nog steeds een groot deel van de 
voormalige landerijen van het klooster in bezit, 
maar lijkt vooralsnog niet al te veel haast te maken 
met de ontwikkeling van het gebied. Googel je 
op dit plan, dan blijkt dat al verschillende steden-
bouwkundigen hier hun tanden in hebben gezet 
met plannen voor tussen de vijf- en zevenhonderd 
woningen. 

1933 
Koningsoord werd gebouwd en geopend in de 
jaren dertig van de vorige eeuw. Feitelijk als een 
filiaal van het trappistenklooster Koningshof in 
Tilburg. Bij de monniken van dit Tilburgse klooster 
kwamen geregeld vragen binnen van zussen 
van de monniken. Daarom besloot de abt van 
Koningshof om in Berkel-Enschot een soort neven-
vestiging op te richten en werd de broer van zijn 
chauffeur gevraagd om een ontwerp te maken:  
Jos van Dijk. Van Dijk ontwierp zowel het gebouw 
als de tuinen.
Als ik later met restauratiearchitect Marina Moons 
en landschapsarchitect Maarten Grasveld door de 
tuinen en het klooster wandel, komt het imposante 
neogotische ontwerp van het complex nog steeds 
overweldigend over. Het is nog steeds niet moeilijk 
om je voor te stellen hoe door deze gangen ooit 

stil biddende Trappistinnen hebben gelopen. Anno 
2016 is het inmiddels wel lastig om je voor te  
stellen dat de nonnen binnen dit klooster in totale 
afzondering leefden. Er was bijvoorbeeld wel een 
gastenverblijf, maar de bezoekende families  
konden hun dochters of zussen niet anders zien 
dan door de tralies. 

Frustratie 
Een beetje research is voldoende om te beseffen 
hoeveel plannen en vooral ook mislukte plannen 
zijn ingediend om het oude kloosterhart om te 
vormen tot het nieuwe dorpshart van Berkel-
Enschot. Echt schot komt er pas in wanneer de 
gemeente begin 2015 het complex met een zeer 
beperkt deel van de oude kloostertuinen aanbiedt 
aan Hendrik Roozen van het bedrijf Roozen van 
Hoppe Bouw & Ontwikkeling. Het bedrijf heeft 
vaker oude kloosters onder handen genomen, 
maar is vooral bekend geworden door de realisatie 
van De Leyhoeve. De Leyhoeve is een zogenaamd 
zorglandschap: een modern complex voor oude-
ren aan de rand van het centrum van Tilburg. Een 
gigantisch gebouw waarin 200 reguliere huurap-
partementen worden gecombineerd met 85 zorgs-
uites. Daarbij allerlei andere faciliteiten zoals een 
zwembad met wellness, een restaurant, een bruin 
café, fitnessruimtes en een besloten belevingstuin. 
Op de website van De Leyhoeve staat in moderne 
marketingtaal te lezen dat het complex de basis 
moet leggen voor (inter)nationale uitbouw van ‘de 
nieuwe standaard in ouderenzorg’. Voor Hendrik 
Roozen, die 16 miljoen investeert in dit complex, 
is dit het eerste in zijn soort. Het tweede Leyhoeve 
komt in Groningen, maar er zijn al plannen voor 
een landelijke uitrol, waarbij er in totaal tien van 
dit soort complexen, verspreid over Nederland, 
moeten komen. Het oorspronkelijke plan zou ont-
wikkeld zijn toen Hendrik Roozen als mantelzorger 
voor zijn ouders feitelijk werd gedwongen zijn 
zorgbehoevende vader uit zijn vertrouwde omge-
ving te halen. In een interview in het Brabants 
Dagblad wordt Roozen geciteerd: ‘Hoe is het 
mogelijk dat wij in Nederland echtparen die zestig 
jaar getrouwd zijn, uit elkaar halen?’
Om een lang verhaal kort te maken: Hendrik 
Roozen grijpt de kans aan om het project te 
realiseren en nadat hij vergunningen rond heeft, 
koopt hij het complex in Berkel-Enschot. De prijs 
is overzichtelijk, 248.000 euro, maar er moet veel 
gebeuren voordat de plannen echt gerealiseerd 
zijn. Marina Moons wordt aangezocht als  
restauratiearchitect en Maarten Grasveld als land-
schapsarchitect. Grasveld was daarvoor ook al 
verantwoordelijk voor het buitenterrein rondom 
De Leyhoeve. 

7 min. leestijd ACHTERGROND
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Marina Moons vertelt mij hoe de samenwerking 
met de gemeente Tilburg verloopt. Zij is blij met  
de benoeming van Sander Pasmans, die de  
contacten tussen de gemeente en de bouwer in 
de gaten houdt en fungeert als een soort olie-
mannetje. Tussen de regels blijkt wel dat die 
functie soms hard nodig is geweest, maar over 
all is haar conclusie dat de gemeente goed heeft 

meegewerkt en dat na heel veel scepsis de burgers 
van Berkel-Enschot inmiddels ook enthousiast 
zijn. De huurappartementen in het oude klooster 
zijn inmiddels al weer overtekend. Bezorgd zijn 
Moons en Grasveld wel over de aansluiting van het 
complex aan de wijk die te zijner tijd moet worden 
gerealiseerd. Omdat projectontwikkelaar Heijmans, 
zoals zij dat uitdrukken, ‘een andere agenda’ heeft 
dan bouwer Roozen van Hoppe, is het eigenlijk 
niet duidelijk hoe je de oude achterzijde van het 
gebouw, die nu gaat fungeren als voorzijde, moet 
inpassen in de omgeving. Eenvoudigweg omdat 
Heijmans nog volop in het planproces zit en weinig 
haast lijkt te maken met de ontwikkeling van haar 
eigendommen. 

Grasveld heeft al wel een aanzet gegeven voor 
de koppeling tussen het kloostercomplex en de 
eigendommen van Heijmans. In deze plannen 
wordt de achterzijde de uiteindelijke entree van 
het oude klooster. Een verhoogd terras, behorend 
bij het toekomstige restaurant, zal in deze plannen 
fungeren als podium voor diverse activiteiten en 
optredens en sluit aan op het centrale plein.  
Het plein vormt dan de schakel tussen het winkel-
centrum dat Heijmans ontwikkelt, en het klooster-
complex met al zijn toekomstige gebruikers. 

Klooster 2.0 
Het verbouwde klooster moet straks plaats gaan 
bieden aan maar liefst 22 gebruikers. Dit varieert 
van de dorpsbibliotheek en een restaurant tot aan 
allerlei zorginstellingen en zelfs een filiaalvestiging 
van de gemeente. Daarnaast komt waar ooit de 
nonnen woonden, ook een groot aantal huur-
appartementen in de sociale sector. De bewoners 
van deze appartementen gaan in ruil voor een 
gematigde huur zorgtaken verrichten voor  
ouderen die in het enige nieuwe gebouw op het 
complex zullen worden gevestigd. 

‘Klooster 2.0’ noemt architect Marina Moons dit.  
De bewoners gaan straks een gereduceerde huur-
prijs betalen. Website Ons Koningsoord heeft het 
heel concreet over twee uur koffiedrinken per 
week. Maarten Grasveld nuanceert dit: ‘Dit kan ook 
werken in de tuin zijn, met ouderen zijn of andere 
activiteiten.’
Henk Hoppenbrouwers is voor veel mensen uit 
de groene sector een bekende naam. Inmiddels 
gepensioneerd, werkte hij altijd bij Van Helvoirt 
Groenprojecten. Als bewoner van Berkel-Enschot  
is hij altijd nauw betrokken geweest bij het  
project. Landschapsarchitect Maarten Grasveld 
meldt zelfs dat hij Hoppenbrouwers regelmatig om 
raad vraagt vanwege zijn kennis van groen en van 

ACHTERGROND

Maarten Grasveld

Het is nog steeds niet 

moeilijk om je voor te stellen 

hoe door deze gangen ooit 

stil biddende trappistinnen 

hebben gelopen

Hendrik Roozen
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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
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het gebied. Hoppenbrouwers heeft zich over de 
bomen van het project ontfermd in de tijd dat er 
nog niets gebeurde rondom Koningsoord en een 
prachtig berceau van beuken stond te verdrogen 
en door te schieten. Volgens Hoppenbrouwers 
is er weliswaar het nodige groen gesneuveld 
rondom het complex, maar was dat niet duurzaam 
van kwaliteit en eigenlijk meer gegroeid door-
dat het complex zo lang verlaten was geweest. 
Uitgesproken kritisch is Hoppenbouwers wel 
over de gemeente, die volgens hem weinig om 
het groen en de bomen op het complex geeft. 
Voor zover ik als bezoeker van het project dat kan 

beoordelen, doen Roozen van Hoppe en Grasveld 
dat wel. Als ik met Grasveld over het complex loop, 
wordt er driftig overlegd over een monumentale 
beuk die ongeveer dertig meter van het enige 
nieuw te bouwen gebouw op het complex staat. 
Grasveld is bang dat de boom zal verdrogen door 
de bronbemaling rondom het gebouw en geeft 
aan dat hier voorzieningen voor aangebracht  
moeten worden. 

Grasveld vertelt over zijn visie op het project. Hij 
heeft eigenlijk een dubbele opdracht. Enerzijds is 
het zijn taak om de oude, bijna heilige sfeer van 

een klooster uit de jaren dertig van de vorige eeuw 
te handhaven. Anderzijds moet de kloostertuin 
gaan dienen als het nieuwe dorpsplein én als  
buitenruimte voor de bewoners. De oude klooster-
tuin, die vroeger diende als entree voor burgers die 
hun familie bezochten, is eigenlijk de makkelijkste 
klus. In deze tuin staat een aantal monumentale 
bomen die als vanzelf sfeer geven. Grasveld: ‘Dit 
wordt de stiltetuin en die is primair bedoeld voor 
de bewoners van het complex. Je moet je dit voor-
stellen als een soort begijnhofje: vrij toegankelijk, 
maar wel met de bedoeling dat mensen daar de 
rust uit het verleden ervaren.’

De voorzijde van het complex is compleet anders. 
Dat moet de ingang worden voor de verschillende 
faciliteiten die in het complex te vinden zijn en de 
connectie naar de rest van het dorp. 

leermoment
Volgens Grasveld laat het project in Berkel-Enschot 
haarfijn zien dat zaken aan het veranderen zijn in 
de groene sector. Allereerst verandert dus de rol 
van de overheid. Gemeenten zijn klaarblijkelijk  
niet in staat om dergelijke complexe processen  
te managen. En dat moeten ze dus ook niet  
willen. ‘Gemeenten moeten faciliteren, voor-
waarden scheppen en ervoor zorgen dat anderen 
de klus wel geklaard krijgen.’ Niet alleen de rol 
van de overheid verandert volgens Grasveld. 
Dat geldt ook voor hoveniers. Op het project in 
Berkel-Enschot verwacht de tuinarchitect dat de 
bewoners een groot deel van het onderhoud op 
zich gaan nemen. Net zoals dat vroeger door de 
nonnen werd gedaan. De hovenier zal daar veel 
meer gaan optreden als coach, soms educatief en 
op andere momenten juist weer actief de handen 
uit de mouwen stekend. 

ACHTERGROND

Schets Kloostertuin

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5916
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JUST DO IT!
BSI bomenservice en Mobilane realiseren in België de grootste 
groene gevel ter wereld

Aan de gevel van het onlangs geopende nieuwe 
Europese distributiecentrum van Nike in de 
Belgische gemeente Laakdal groeit de grootste 
groene gevel ter wereld. De groene wand heeft een 
oppervlakte van meer dan 2.000 m2 met een kleine 
100.000 planten. Het toegepaste gevelsysteem, 
LivePanel, bevat een zorgvuldig geselecteerd 
plantenassortiment met onder meer Alchemilla, 
Bergenia, Campanula, Geranium en Nepeta. Het 
innovatieve nieuwe gebouw van het sportmerk 
werkt met geheel hernieuwbare energie afkomstig 
van onder andere zonnepanelen, windturbines en 
geothermie.

Waterbesparend
Voor installatie en onderhoud is BSI Bomenservice 
uit Baarn verantwoordelijk. De reusachtige planten-
wand voorziet in een geïntegreerd irrigatiesysteem 

dat permanent zorgt voor voldoende vocht en 
plantenvoeding. “Nike eiste een duurzame groene 
gevel met zo min mogelijk  watergebruik. Na een 
uitgebreide inventarisatie van beschikbare syste-
men is er, in overleg met het architectenbureau 
van Nike,  gekozen voor LivePanel van Mobilane. 
Het minimale watergebruik, het relatief lage 
gewicht en de bewezen werking van het groene 
gevelsysteem in combinatie met de uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding gaven de doorslag,” aldus 
BSI Bomenservice en Mobilane.

innovatief
De plantenwand is opgebouwd uit het modulaire 
LivePanel-systeem van Mobilane, leverancier van 
innovatieve groensystemen. De groene wand is 
niet grondgebonden en bevat in totaal 11.000 
verwisselbare plantcassettes. Elke rij met casset-

tes wordt in een aluminium gootprofiel geplaatst 
dat tevens dient als waterbuffer. De planten in de 
cassettes worden automatisch van water voorzien 
door een capillair watergeefsysteem dat wordt 
aangestuurd door sensoren in de wand. Het 
innovatieve systeem is onderhoudsarm, lekvrij en 
ongevoelig voor storingen. Bij ontmanteling is de 
plantenwand volledig recyclebaar. 

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5917
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LooHorst Ermelo
Buitenbrinkweg 51 
3853 LV Ermelo
T 0341 49 47 69
F 0341 49 47 98
ermelo@loohorst.com

www.LooHorst.com
LooHorst Ede
Verlengde blokkenweg 14
6717 AD Ede
T 0318 57 5577
F 0318 63 8728
ede@loohorst.com

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

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

In één werkgang
Renoveren en Verdichten
HEN Technologie Model WPF 200

Green Technology Janssen
M: +31 (06) 15 37 04 11

www.gtjtrading.nl  I info@gtjtrading.nl
Onze merken: Berky l  Bomford Turner l BOS l HEN Technologie l Mühting
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Frisian Motors ligt niet naast de deur, maar  
ernaartoe rijden is bepaald geen straf. Want  
eenmaal in Friesland is het niet alleen genieten van 
de ruimte, maar ook van de Friese paarden die her 
en der in de weilanden grazen. Geef Theo de Jong, 
directeur van Frisian Motors, eens ongelijk dat hij 
dit sierlijk ogende krachtige paard met zijn fiere 
houding in zijn logo gebruikt.

Op deze demodag is het weer heel afwisselend, 
met zon en regen. Terwijl buiten de instap-
minishovel Norbert FM-120 in al zijn glorie staat te 
pronken, staan binnen zo’n tien belangstellenden 
aan de statafel met koffie, thee en koekjes even 
te schuilen voor de regen. Als even later de zon 
alweer doorbreekt, wil de eerste gegadigde deze 
handige alleskunner weleens uitproberen. 

‘Je kunt er gewoon bij gaan staan, want hij maakt 
geen herrie en ook heb je geen last van de stank’, 
zegt een man die net een slok van zijn koffie heeft 
genomen en ook maar een koekje neemt. ‘Dat is 
toch echt een groot voordeel van een elektrisch 
voertuig.’ Hij wil hem dadelijk misschien ook wel 
even testen, ‘want ja, dat is toch waar we  
uiteindelijk naartoe gaan.’

Met de slogan De toekomst is elektrisch timmert Frisian Motors BV uit Bakkeveen al sinds 2009 aan de weg. En met succes! Hun nieuwste ‘groenpaard 

voor de professional’ is de Norbert FM120, vernoemd naar de fameuze Friese dekhengst Norbert. ‘We hopen hiervan de komende maanden toch wel 

zo’n tien exemplaren te verkopen’, zegt directeur theo de Jong tijdens deze demodag op 8 april.

Auteur: Sylvia de Witt

Handige alleskunner nu  
in productie
Frisian presenteert nieuwste groenpaard van de toekomst
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Directeur Theo de Jong van Frisian Motors is van 
origine elektrotechnicus en was al langere tijd 
gefascineerd door de opkomst van elektrisch  
vervoer. ‘Elektrisch is gewoon de toekomst. Als je 
kijkt naar de opkomst van de elektrische auto is er 
zeker sprake van een trend, waarmee de bewust-
wording van het milieu ook op gang komt. Het zal 
nog wel een tijd duren voordat de elektrische auto 
voor iedereen beschikbaar is, maar wij hebben 
ons al jaren geleden gespecialiseerd in betaalbare 
oplossingen voor elektrische werk- en voertuigen. 
De Norbert FM-120 is ons nieuwste exemplaar.’

twaalf verschillende buitenlandse fabrikanten
Frisian Motors is een assemblagefabriek voor  
elektrische werk- en voertuigen en heeft als missie 
dat zijn machines ongeveer hetzelfde prijsniveau 
hebben als dat van een brandstofmodel. De  
machines zijn stiller in gebruik en er is aanzienlijk 
minder slijtage door minder bewegende delen, 
waardoor er dus ook minder onderhoud nodig is. 
Na een lange zoektocht naar de mogelijkheden in 
binnen- en buitenland zag Frisian Motors kansen 
om samen te werken met een aantal fabrieken. 
Door het ontwerp en design veelal in eigen huis te 
houden en de productie uit te besteden, kan het 
bedrijf goede, elektrische producten leveren tegen 
een prijs die vergelijkbaar is met die van brandstof-
modellen. 

‘Het chassis wordt voor ons op maat gemaakt 
door verschillende fabrikanten in het buitenland’, 
legt De Jong uit. ‘We werken samen met in totaal 
twaalf verschillende landen, dus we hebben overal 
een specialist zitten die goed is in een bepaald 

onderdeel. Zo is er een aparte leverancier voor de 
kappen, één voor de accu’s en de laders, en weer 
een andere leverancier die de kabels assembleert. 
Wij zorgen voor de bewaking van het proces, zodat 
alles in de goede volgorde plaatsvindt. Daar zijn 
we zelf verantwoordelijk voor. Wij bemoeien ons 
niet met het mechanische gedeelte, maar het 
elektrische gedeelte is echt ons ding en dat verzor-
gen wij dus in eigen huis.’

Geen sexy product
In 2009 begon De Jong thuis, in een boerderij; 
twee jaar later werden na een lange ontwikkel-
periode de eerste machines verkocht. Inmiddels 
zijn er zo’n 400 machines gefabriceerd.  
In Nederland heeft Frisian Motors tweeëntwintig 
dealers en in België en Duitsland zijn er inmiddels 
vier dealers. In die landen is Frisian vorig jaar pas 
begonnen, dus dat is eigenlijk nog in opbouw. 
‘Milieutechnisch gezien is elektrisch rijden een heel 
goed verhaal, maar het gaat ook om de praktische 
meerwaarde. Mensen willen best iets meer  
betalen, maar dan moet er ook comfort worden 
geboden. Het is absoluut geen sexy product, maar 
dat het elektrisch is, wordt gezien als een dus- 
danige verbetering dat men er wel iets voor over 
heeft.’  De Norbert FM120 kan onder meer worden 
ingezet in maneges, want daar is het geluid een 
belangrijk aspect. Of in loodsen of kassen, omdat 
er geen uitstoot is. Je hebt dan geen last van de 
rookpluim die bij wijze van spreken een uur blijft 
hangen. De Jong: ‘Maar iemand als een straten-
maker maak je hier niet blij mee, want daarvoor is 
de accuduur te kort. Afhankelijk van het werktuig 
en van wat je met de machine doet, is die duur 

tweeënhalf tot zes uur. Maar als men ziet dat het 
ook anders kan en men ziet het verschil, dan komt 
het omslagpunt vaak wel.’

Productierijp
Hoewel elektrisch rijden en werken de toekomst 
heeft, is Frisian met zijn producten toch nog  
redelijk uitzonderlijk; er is er nog weinig  
concurrentie. Dat geldt voor bijna alle producten. 
De Jong: ‘Als ik puur naar deze shovel kijk, is er 
maar één andere speler op de markt. Die is een 

‘Mensen willen best iets 

meer betalen, maar dan 

moet er ook comfort  

worden geboden’
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Theo de Jong van Frisian Motors Biologisch melkveehouder Andries Brugt

slag zwaarder, dus wij schaden elkaar niet.’
De Jong wil eerst de markt proeven, ervaring 
opdoen en dan zelf het product laten evalueren. 
De Norbert FM120 heeft hij eerst laten testen door 
een aantal agrariërs en een hovenier. Ook een 
manegehouder heeft hem enkele weken in huis 
gehad om ermee te werken. Al deze mensen vroeg 
De Jong om feedback, om erachter te komen wat 
de voor- en nadelen van deze shovel zijn. 
Met deze feedback kon er het afgelopen halfjaar 
weer een aantal verbeteringen worden door-
gevoerd en nu is de Norbert FM120 productierijp. 
‘Twee jaar geleden zijn we ermee begonnen, een 
jaar geleden was het ontwerp klaar, nu is hij  
productierijp en worden de eerste veertig  
machines opgebouwd.’

Elektrische shovel ideaal
Een medewerker staat binnen voor een Norbert 
en legt de mensen het een en ander uit. Andries 
Brugt uit Jubbega is erg geïnteresseerd en stelt 
hem veel vragen. Hij heeft een biologische melk-
veehouderij met zestig koeien, twintig pinken en 
twintig kalveren en twintig hectare land. Hij heeft 
de eigenaar van Frisian Motors in 2014 gesproken 

op een landbouwbeurs in Assen. ‘Toen kwam hij 
met een prototype van deze machine. Dat leek me 
wel wat, want vanwege mijn longproblemen zou 
een elektrische shovel ideaal zijn voor mij. Ik dacht: 
hij is me vergeten, maar nu, twee jaar later, belde 
hij me op met de mededeling dat er vandaag een 
demodag was. “Kom maar even kijken”, zei hij.  
Nou, en hier ben ik dus.’
Brugt heeft proefgereden met de shovel en vond 
het wel even wennen. ‘Je kent de machine hele-
maal niet, dus je moet wat aftasten, net zoals je dat 
doet met een nieuwe auto als de koppeling weg-
schiet of zo. Maar dan gaat het op een gegeven 
moment vanzelf; ik vond hem fantastisch rijden. 
Voor mij zou dit een ideale optie zijn omdat ik dan 
geen last heb van uitlaatgassen, en het is ook een 
stuk werkverlichting.’ 

Reactie op mest en koeienwasem
De Norbert FM120 lijkt op zich een ideale machine 
voor hem. ‘Alleen zou de praktijk nog moeten uit-
wijzen hoe hij verder is, want dat kan ik hier niet 
testen. Stro aanleveren, voer aanschuiven, de  
roosters schoonmaken, ligboxen uitmesten.  
Al die mogelijkheden zitten er wel op; die kun je  
er ook bij kopen, maar je moet ze in de praktijk  
uitproberen. Hier staat de shovel op schoon beton, 
maar in de praktijk merk je hoe hij op mest  
reageert en op de wasem van koeien. Die tast alle 
elektra aan. Dus op lange termijn, over vijf of tien 
jaar, kun je pas zien wat er van die constructie 
overblijft. En wat zijn dan de investeringskosten 
ten opzichte van de afschrijving? Ik ben er wel mee 
bezig, ook verzekeringstechnisch. Met mijn huidige 
shovel zit ik met uitlaatgassen; de dieren worden 
onrustig. Ik heb vorig jaar een elektrisch karretje 
aangeschaft en daar zelf een schuiver op gebouwd. 
Dat werkt perfect. Maar met zo’n machine als deze 
kun je echt alles zelf doen. Ik zie zeker een goede 
markt voor deze machine.’

Mooie machine
Buiten staat Frank Kools, van landbouw- 
mechanisatiebedrijf Kools LMB Alphen, met zijn 
zoon en een collega te kijken naar een andere 
belangstellende die de Norbert even uitprobeert. 
Zelf hoeft hij er niet zo nodig op te rijden, want  
hij kan zo al goed zien hoe de Norbert werkt.  
Kools is ook dealer van Frisian Machines.
‘Ik was hier nog nooit geweest, dus deze demodag 
was een goede aanleiding om de oorsprong van 
de machines eens met eigen ogen te bekijken. Het 
personeel was hier al eens geweest voor cursussen 
en trainingen. De Norbert is een mooie machine.  
Ik heb hem vorig jaar op de beurs gezien en 
sinds die tijd zijn er alweer verbeteringen in aan-
gebracht, dus de kinderziektes zijn eruit. Als ik er 
klanten voor heb, wil ik hem straks uiteraard  
kunnen verkopen.’

lithiumaccu’s
De werktijd met een vol accupakket varieert  
tussen tweeënhalf en zes uur. Later dit jaar wil 
Frisian Motors een variant van de Norbert FM120 
leveren met lithiumaccu’s. Die moeten zorgen voor 
een grotere actieradius en de mogelijkheid tot 
snelladen met krachtstroom.

De levertijd van een Norbert FM120 is drie à vier 
weken. ‘We hopen de komende maanden toch  
wel zo’n tien exemplaren te kunnen verkopen’, 
besluit De Jong.

‘Ik heb longproblemen, dus 

een elektrische shovel is 

voor mij ideaal’

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5918
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Op 8.000 m² demoterrein maak je letterlijk een 
rondje gazonherstel langs thema- en proefvakken. 
Er zijn diverse demonstraties van de allernieuwste 
tuin- en parkmachines. Je krijgt nuttige tips en 
adviezen aangaande de jaarlijkse onderhouds-
beurt. Je leert hoe je een grasmat die te lijden 
heeft gehad van bijvoorbeeld koude, droogte of 
schade door ziekte- of onkruidbestrijding effectief 
aanpakt. 

De 7e editie van de Nationale Gazon Demodag op 21 september a.s. in het Brabantse Biezenmortel wil hoveniers en openbaar groenbeheerders de 

praktische kant van gazonherstel laten zien. Experts op het gebied van bodem, bemesting, gras, cultuur- en watertechniek tonen hoe je met een  

toegespitst stappenplan gazons, grasterreinen en -parken in een mum van tijd weer in topconditie brengt. 

Zo geef je gazons weer  
een flinke oppepper
Nationale Gazon Demodag in september over gazonherstel                          

Zie hoe je met een 

toegespitst stappenplan 

gazons, grasterreinen 

en -parken 

in een mum van tijd weer 

in topconditie brengt 

Tijdens de Nationale Gazon Demodag krijgt u van experts praktische tips en adviezen

De voorbereiding voor de editie 2016 is al in volle gang; v.l.n.r. Erwin Weening (DCM), Jos Verbeek (Kuypers),  

Jan Krijnen (Advanta) en Henk Jansen (Staadegaard) inspecteren de gazonvakken
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Kennisdag
Nationale Gazon Demodag is in zes jaar uitgegroeid 
tot dé praktijkdag voor de groenprofessional. 
 Nergens anders vind je op de vierkante meter zo’n 
grote concentratie aan gazonkennis en –expertise. 
Doorlopend wordt in groepen uitleg gegeven, kun 
je 1-op-1 in gesprek met specialisten en ervaringen 
uitwisselen met vakgenoten. 

Gratis toegang                                                                                                                         
Nationale Gazon Demodag wordt gehouden  
op het buitenterrein van Kuypers Graszoden  
in Biezenmortel, centraal gelegen bij  
’s-Hertogenbosch. De toegang is gratis na voor-
inschrijving op www.nationalegazondemodag.nl. 

ADVERTORIAL

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 Vredo, Eliet, Van 
den Borne, Eurofins Agro, Stad+Groen, 
Pireco, Biocontrole en Gebr. Van Oirschot 
Tuinplanten. De dag kent een doorlopend 
programma van 09:00-17:00 uur en vindt 
plaats op het terrein van Kuypers Graszoden.

Ook de nieuwste onderhoudsmachines maken straks weer hun entrée

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5919
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Arian Essenstam van Husqvarna aan de lijn: ‘Beste redactie van Stad + Groen, wij zijn nu heel voorzichtig een accumachine aan het uitleveren,  

die op alle fronten beter is dan zijn benzinevoorganger. Willen jullie die testen?’

Auteur: Hein van Iersel

Beetje arrogant, natuurlijk, van Essenstam. Maar 
aan de andere kant, mijn moeder zei altijd: Als 
je niets van jezelf vindt, wie moet het dan doen? 
Testen bleek helaas al snel niet zo’n goed idee. De 
Husqvarna in kwestie blijft toch een professionele 
machine, waarover een redacteur van dit vakblad, 
die al moe wordt van het dragen van zijn laptop, 

geen gewogen oordeel kan vellen. Dus op zoek 
naar iemand die gewend is lange dagen te maken 
met een accustokzaag: André Baltes van Wolterinck 
uit het Achterhoekse Beltrum. 
En Baltes vindt de machine (die iets minder 
dan 5 kilo weegt zonder accu) helemaal niet 
zwaar. Natuurlijk hij is zwaarder dan de Pellenc-

accustokzaag, die het bedrijf ook in gebruik heeft, 
maar die heeft een bereik van maximaal 4 meter en 
de Husqvarna kan in handen van Baltes bijna op 6 
meter afstand een tak afzagen. Dus de vergelijking 
tussen Pellenc en telescopische Husqvarna is in dit 
geval niet eerlijk. Baltes: ‘Ik pak wel de machine die 
mij het best past. Als ik moet opkronen tot 4 meter 

‘Ik kan geen nadelen aan 
deze machine verzinnen’
Wolterinck test Husqvarna-accustokzaag
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TECHNIEK3 min. leestijd

Baltes: ‘Met de machine kun je ook makkelijk takken met een diameter van meer dan 25 cm door-

zagen. Eerst aan de onderkant inzagen, dan aan de bovenkant ruim van de stam wegzagen en 

daarna voor een nette afwerking het laatste stompje afzagen.’ 

De kop van de machine: lengte zaagblad 25 cm, kettingsnelheid van 20 m/sec. 

gebruik ik de Pellenc, maar voor een klus van een 
week of zes in de gemeente Noordoostpolder was 
ik blij met de Husky.’ 

Baltes: ‘Het handigste is als je met twee man werkt: 
ikzelf aan de zaag en iemand achter mij die de tak-
ken opruimt. Soms werk ik dan met de zaag sneller 
dan de tweede man kan opruimen.’ Ook directeur 
Ivo de Groot heeft zijn redenen om blij te zijn met 
de Husqvarna. ‘Het scheelt mij de dure inzet van 
een hoogwerker.’ Baltes: ‘Ik mocht de zaag maxi-
maal zes weken gebruiken, omdat er maar een 
paar testmachines waren; daarna moest hij terug 
naar de fabrikant. Drie keer raden welke vloek-
woorden ik gebruikte toen ik weer terug moest 
naar mijn oude stokzaag op benzine.’
Baltes wil voor de foto per se een veiligheidshesje 
aan, omdat hij eigenlijk altijd langs de weg aan 

het werk is. Voor het geïmproviseerde testparcours 
in de achtertuin van Wolterinck in Beltrum is dat 
echter niet nodig. Baltes vindt het wel een belang-
rijk voordeel dat je met accuzaag zonder gehoor-
bescherming kunt werken: ‘Dan kun je het verkeer 
toch beter in de gaten houden.’ 

De volgende ronde
De cruciale vraag is daarmee nog niet beantwoord. 
Is de arrogantie van Essenstam gerechtvaardigd?  
Is dit nu eindelijk een accumachine die op alle 
fronten beter is dan zijn brandstof- 
aangedreven voorgangers, of is er nog huiswerk 
voor de Zweden? Baltes denkt diep na en begint 
af te vinken: ‘Benzinedampen, trillingen, geluid, 
snelheid van overbrenging, vermogen, gewicht.’ 
Essenstam mag door naar de volgende ronde. Het 
enige puntje van kritiek is dat Baltes misschien een 

tik meer gewicht onder in de machine zou willen 
hebben. Als redacteur snap ik daar natuurlijk niets 
van. Voor mij is de machine al veel te zwaar om er 
een uur mee te werken, laat staan dag in, dag uit. 
Tijdens de testperiode werkte Baltes met de accu 
op de rug. Qua gewicht is dat geen probleem, 
aldus Baltes, maar als hij voor de fotosessie een 
machine met geïntegreerde accu krijgt  
overhandigd, heeft dat toch zijn voorkeur. ‘Je bent 
dan toch flexibeler en hebt niet te maken met 
kabels aan de machine.’ Het nadeel van de  
geïntegreerde accu is natuurlijk de beperkte  
capaciteit. De accu op de rug had na een volle 
dag werken nog ongeveer 60 procent vermogen 
in huis. Bij een veel kleinere, geïntegreerde accu, 
zul je die moeten verwisselen, en losse accu’s 
zijn natuurlijk duur. Overigens zijn losse accu’s en 
accu-backpacks gewoon door elkaar te gebruiken, 
en kunnen de accu’s van de Husky-stokzaag ook 
probleemloos op andere Husqvarna-producten 
worden ingezet. Baltes is zelfs van mening dat 
Husqvarna op dit gebied verder is dan zijn  
concurrenten. 

Door het losdraaien van een wartel kun je de steel makkelijk uitschuiven.  

Voltage accu: 36 V 
Motortype: BLDC (borstelloos) 
Kettingsnelheid op 133% van maximaal 
motorvermogen: 20 m/sec
Trillingsniveau: 1/1,2 m/s²
Gewicht: 4,9 kg (zonder batterij)

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5920



Extra bemesting voor uw plantenvakken of eenjarigen? Kies nu voor Biosummer, voorzien van
sporenelementen en de juiste NPK’s op organische basis, waardoor planten langer bloeien.

Uw gazon wil niet stoelen na de inzaai? Los het nu in een keer op en kies voor Bio-preseed met humifrst 
en zeoliet, uw oplossing om een goed gesloten zode te creëren. Voorzien van Greenlabel NL A+. 

Met Greenmaker stabiliseert u uw trapveldjes en kunt u voedingspijlers maken bij uw bomen.

Minder maaien? Pas nu het Maaiminder Mengsel toe van DSV Eurograss of schrijf het voor in uw bestek.

Gaat u dit najaar weer bomenplanten? Denk eens aan het vele water geven dat u nu doet. Wij berekenen 
graag uw besparing wanneer u gebruik maakt van Terracottem, naast een  nancieel voordeel levert het 
gebruik van Terracottem een toename van 40% haarwortels op en een vitalere en gezondere boom.

Het Vitagro-team

Professionele
cirkelmaaiers

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

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

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

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

De maaimachines die 
lage kosten combineren 
met hoge capaciteit!
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Veel plattelandsgemeenten in het zuiden en oosten van ons land hebben vele honderden kilometers veldwegen op hun grondgebied. Onderhoud 

daarvan bestaat vaak uit het volstorten van gaten met nieuw gebroken puin en afschuiven met een grader. ‘Compleet fout’ naar de mening van Peter 

Janssen van GTJ. Zijn bedrijf importeert sinds kort een Duitse machine die de weg opnieuw in profiel brengt met inzet van het aanwezige materiaal.

Auteur: Hein van Iersel 

Veldwegen opknappen in één 
werkgang, zo doe je dat! 
In plaats van constant nieuw materiaal aanvoeren, 
renoveren met bestaand materiaal 

Toen Janssen een paar maanden geleden de 
redactie van Stad + Groen probeerde te overtuigen 
van zijn nieuwe methode, was ons antwoord heel 
simpel: ‘Laat het maar gewoon zien in de praktijk, 
dan schrijven wij daar wel een reportage over.’ Als 
je dan toch aan het organiseren slaat, is het net 
zo handig om zoiets wat breder op te zetten. Een 
stukje op onze website en wat rondmailen zorgde 
voor veertig aannemers en gemeenten die ook 
wilden weten of het verhaal van GTJ hout snijdt. 
Eén ding was meteen duidelijk: het aantal aan- 
wezigen bij de demo liet zien dat het probleem 
waar Janssen het over heeft, wel degelijk speelt. 

Roerdalen
De demo op 26 mei werd georganiseerd in 

Nationaal Park de Meinweg in de gemeente 
Roerdalen. Voor de Limburgse gemeente 
Roerdalen is toerisme van cruciaal belang en dan 
vooral fietstoerisme. Daarvoor is het wel nodig 
dat de vele kilometers fietspad in goede conditie 
blijven. Voorheen renoveerde Hans Engelen van 
de gemeente deze door de dure aanvoer van 
nieuw menggranulaat, dit vlak te schuiven met 
een grader en vervolgens aan te trillen. De nieuwe 
machine belooft dat hobbelige veldwegen en 
halfverhardingen in één werkgang worden 
opgeknapt. Die ene werkgang is natuurlijk  
afhankelijk van de breedte van het pad. De werk-
breedte van de frees is 200 cm. Bredere paden  
worden in twee bewerkingen aangepakt, waarbij 
een dakprofiel wordt aangelegd. Dat dakprofiel 

heeft natuurlijk alles te maken met het  
belangrijkste aspect van een goed aangelegde 
halfverharding: de afvoer van het water. Blijft er 
water op een halfverharding staan, dan worden die 
aanvankelijk kleine plasjes razendsnel groter door 
langskomend verkeer. Beschadigingen en kleine 
gaten zetten een soort vicieuze cirkel in werking 
waarbij de gaten steeds sneller groter worden. 
Daarom stelde Janssen voor om naast de veld-
wegenfrees ook een zogenaamde bermfrees te 
demonstreren. Deze machine zorgt voor het ver-
lagen van de berm en zorgt ervoor dat water snel 
van de halfverharding afgevoerd kan worden. 

Snel
Snel gaat allemaal niet. Als je met de machine na 
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een hele dag werken een kilometer op zes bent 
opgeschoten, heb je het niet slecht gedaan. Zijn de 
wegen breder dan 2 meter of wil je een keer extra 
verdichten, dan kan dat, maar zal dit ervoor zorgen 
dat jouw dagproductie fors naar beneden gaat. 
De aanbouwmachine WPF 200 van de Duitse 
fabrikant HEN Technologie werkt als volgt. Met 
een langzaam tegen de rijrichting in draaiende 
frees neemt de machine het materiaal op, mengt 
het zonder de fractie te verkleinen en brengt 
het halfverhardingsmateriaal weer in het profiel. 
De weg wordt daardoor weer goed begaanbaar. 
Volgens Janssen zou het mogelijk zijn om in een 
bewerking gaten tot maximaal 12 cm uit te vul-
len. Maar om eerlijk te zijn hebben we dat tijdens 
de demonstratie niet gezien. De conditie van de 
weg die werd aangepakt, was te goed om te zien 
hoe de machine met slechte wegen omgaat. De 
Duitse demonstrateur legde uit waar het werkelijk 
om gaat. ‘In het ideale geval moet de bovenste 
laag van de weg wordt opgebouwd uit fijne delen 
die na een aantal dagen uitharden en, na hopelijk 
een klein regenbuitje, bijna waterdicht en keihard 
worden. Meteen daaronder moet het iets grovere 
puin komen te zitten dat stevigheid en structuur 
aan de opbouw geeft en er ook voor zorgt dat 
water dat in de weg is gedrongen, snel kan worden 
afgevoerd naar beneden.’ De demonstrateur legde 
ook uit dat het grote verschil met het eenvoudig 
opvullen van de gaten met nieuw materiaal is dat 
er geen binding zit tussen nieuw en oud mate-
riaal. Oude opgevulde gaten zullen daarom snel 

opnieuw open gereden worden. Met de HEN-frees 
zou dat niet het geval moeten zijn, omdat het 
complete profiel dan eenduidig is opgebouwd en 
één samenhangend geraamte van stenen vormt. 
Belangrijk bij de machine is dat de frees tegen de 
rijrichting in draait. Dat heeft het voordeel dat het 
materiaal eenvoudig kan worden opgenomen en 
er geen smeerlaag onder de toplaag ontstaat. Door 
gebruik te maken van puntbeitels met een widia 
slijtlaag en de speciale rotorbezetting wordt het 
materiaal mooi verdeeld en in het profiel afgelegd. 

De afloop is regelbaar met toerental en rijsnel-
heid. Doordat de frees langzaam draait, wordt het 
materiaal verder niet vergruisd. Bij de demonstratie 
waren ook een aantal ‘golfbanen’ aanwezig. Deze 
werken traditioneel vaak met schelpenpaden. Ook 
op dit soort paden, waar schelpen en niet stenen 
het geraamte van de halfverharding vormen, zou 
de machine ingezet kunnen worden. 

De HEN WPF 200 is traploos in diepte instelbaar 
en draait tegen de rijrichting in. Door de speciale 

Veldwegenfrees van HEN Technologie.

Hans Engelen, gemeente Roerdalen Peter Janssen, GTJ

Ook op dit soort paden waar 

schelpen het geraamte van 

de halfverharding vormen, 

zou de machine ingezet 

kunnen worden
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beitels en de bezetting op de rotor wordt de fractie 
niet verkleind en dusdanig naar boven gebracht, 
dat het wegdek in profiel kan worden gelegd. Een 
ingebouwd profileerblad verdeelt het materiaal 
gelijkmatig. De ingebouwde hydraulisch aange-
dreven trilplaten verdichten daarna de toplaag. 
De weg zou vervolgens weer direct berijdbaar 
zijn. Zoals gezegd kun je na het in profiel brengen 
van de weg de machine ook inzetten om alleen te 
verdichten. Maar dit is volgens Janssen niet altijd 
nodig. Dit is afhankelijk van de omstandigheden. 
Het vochtgehalte is daarbij zeer bepalend voor de 
impact van de trilplaten. 

Fietspaden
Het Nationaal Park van de gemeente Roerdalen 
kent vele halfverharde fietspaden. Het plan is om 
de machine hier in de toekomst in te zetten op 
paden die langzaam dichtgroeien door bijvoor-
beeld mos. De machine wordt nu al ingezet op 
halfverharde wegen met veel kuilen of puin langs 
de kant van de weg. De eerste resultaten hiervan 
zijn positief. ‘De machine geeft een mooi resultaat,’ 
vertelt Hans Engelen van Team Onderhoud bij 
de gemeente Roerdalen. ‘Het voordeel is dat je 
aanzienlijk minder materiaal hoeft aan te voeren. 
Je maakt immers gebruik van materiaal dat al aan-
wezig is.’ 
‘Het grote voordeel is verder dat de machine werkt 
op een laag toerental, waardoor je het materiaal 
mengt zonder het te verkleinen. De verhouding 
tussen fijn en grof materiaal blijft behouden, waar-

door het vervolgens ook weer goed verdicht kan 
worden.’

Zware jongen
Wat je van de aanbouwmachine mag verwachten? 
Het is een zware jongen met een eigen gewicht 
van 2600 kilo. De fabrikant heeft er desondanks 
rekening mee gehouden dat er toch onderdelen 
van deze zware jongen beschadigd kunnen raken. 
Bijvoorbeeld als de machine zijn tanden kapot 
bijt op een zwaar stuk staal of beton dat in de 
ondergrond verborgen zit. De machine is met het 
oog daarop niet in elkaar gelast, maar geschroefd. 
Alles kan gedemonteerd worden en delen daarvan 
vervangen. Voor de zware haakse wielkast is een 
breekboutbeveiliging toegepast voor het geval de 
machine verklemd raakt op een zware steen. Met 
het oog op hetzelfde is daarom ook extra sterk 
Domex-staal toegepast in plaats van gewoon staal. 
Slijtplaten in het rotorhuis en onder de trilplaten 
zijn geschroefd en gemaakt uit Hardox-staal. De 
machine moet gebruikt worden met een zware 
tractor. GTJ schrijft 90 KW/ 120 PK voor.

Kosten
De circa veertig deelnemers van de demo waren 
geïnteresseerd in de machine, maar natuurlijk 
ook in de kosten die hiermee samenhangen. De 
machine zelf kost ongeveer 54.000 euro, maar dat 
zegt natuurlijk weinig over de kosten per kilome-
ter. Janssen verwacht dat een combinatie van een 
zware tractor en de frees voor ongeveer 75 tot 100 

euro per uur zal worden ingezet. Per kilometer gaat 
het dan om een bedrag vanaf 100 euro per kilo-
meter. Janssen haast zich wel om erbij te melden 
dat dit een minimumbedrag is. Bredere wegen of 
wegen waarvan vooraf de bermen verlaagd moe-
ten worden, zullen duurder zijn. 
Janssen weet dat een loonwerker in Duitsland circa 
1,00 euro per strekkende meter rekent voor een 
weg met een breedte tot max. 4 meter. De weg 
wordt dan wel twee keer gefreesd: de eerste keer 
voor het losmaken van de toplaag, mengen en uit-
vlakken, de tweede werkgang is voor het heel licht 
frezen en verdichten. De gemiddelde capaciteit ligt 
bij deze methode rond de 3,5 km per dag.

Iets anders waar je op moet letten is dat veel fiets-
paden de neiging hebben om dicht te groeien. Op 
zich maakt de machine natuurlijk gehakt van een 
beetje gras of takken, maar voor de kwaliteit van 
het werk is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk 
organische materiaal begraven zit in de toplaag 
van de nieuw geprofileerde weg. 
Wanneer we de kosten van de bewerking afzetten 
tegen andere methodes, lijkt dit zeer acceptabel. 
Een andere bekende is de zogenaamde Bergse 
wegschraap. Deze machine is door beheerder Jos 
Joost van de Limburgse gemeente Bergen ontwik-
keld. Deze wegschraap is eigenlijk niet meer dan 
een verbouwde wegschaaf waarvan een stuk is 
afgeslepen en waarop twee zijstukken zijn gelast. 
Wat de Bergse wegschraap doet, is het gruzelen en 
voor zich uit schuiven van het bovenste toplaagje 
van de weg die je wilt renoveren. Daarmee vlak je 
gaten uit. Grote voordeel van deze machine is ook 
dat je met reeds aanwezige halfverharding aan de 
slag gaat en dus weinig of geen nieuw materiaal 
moet aanvoeren. De gemeente Bergen past de 
machine twee of drie keer per jaar toe en rijdt dan 
met een snelheid van ongeveer 10 km per uur over 
de halfverharding. Per kilometer per jaar komt dit 
op een bedrag van 50 euro. 

HEN-bermfrees

TECHniSCH SPECS VAn DE mACHinE
Driepuntsaanbouw Cat II of III
Aftakas 540 omw/min
Gewicht: 2600 kilo
Voorzien van 145 beitels

TECHNIEK6 min. leestijd

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5921
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Groen, groener, groenst
De oogst aan innoverende groenprojecten

REnOVATiE VESTinGPARK ST.-BERnARDuS in BREDEVOORT

Het park achter het voormalige klooster was vervallen en verwaarloosd.  
De tuin van Sint Bernardus is gerenoveerd waarbij de verschillende tijdslagen 
zichtbaar zijn gemaakt; de kloostertuin met bospark, moestuinen en boom-
gaarden. Uit deze periode stamt de Lourdesgrot. De fase van het sanatorium 
met zonneweide en TBC-huisjes en de fase van de vesting. De fase van de  
vesting is verbeeld door een zwevend vestingpad dat de contour van de 
vesting volgt. Hij zweeft als het ware over de oude tijdlagen en laat deze 
ook ongemoeid. In het pad komt nog een uitkijkpunt waarbij de doorsnede 
van de vestingwallen zichtbaar wordt. Het zwevend betonpad is de nieuwe 
eyecatcher. Bredevoort heeft de Gelderseprijs voor Ruimtelijke kwaliteit 2016 
gewonnen.

Aanneemsom: € 300.000,-
Opdrachtgever: Vereniging Bredevoorts Belang
Contactpersoon opdrachtgever: Hans de Graaf, voorzitter
Architect: Parklaan landschapsarchitecten
Contactpersoon architect: Marcel eekhout, marcel@parklaan.nl
Aannemer: Uitvoering leden vereniging en Hoveniersbedrijf  
Johan Oonk aannemers
Contactpersoon aannemer: Johan Oonk, 7121LA Aalten, 
j.oonk@hetnet.nl, 0543-451 684
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AAnlEG PARK lA CAiSSERiE 

Door het verdwijnen van een oude kistenfabriek komt er in het Belgische Luik een binnenterrein vrij 
van ruim 6.000 m2: een mogelijkheid om een verborgen groene oase aan de buurt toe te voegen.  
Het nieuwe park La Caisserie wordt met drie entrees uit verschillende richtingen met de woonbuurt 
verbonden. Deze entrees zijn deels groene gangen, met elk hun eigen karakter. In de noordelijke 
entree worden de vijf meter hoge kolommen en spanten van één van de fabriekshallen opnieuw 
gebruikt voor het maken van een pergola. De entrees vormen de poorten en versterken het klassieke 
idee van de omsloten tuin. Een deel van de betonnen fabrieksvloer wordt hergebruikt als verharding 
in het park. Hier worden stukken uitgezaagd om planten te laten groeien en om de vorm te  
verbijzonderen. In het parkje valt veel te ontdekken: mini-tuintjes in de betonvloeren, de rotstuin, 
de begroeide pergola, verschillende texturen en de fraaie bloeiende beplanting.

Aanneemsom: e900.000
Opdrachtgever: Commune d’Ans
Contactpersoon opdrachtgever: Mme. Boddin, secretariat@ans-commune.be
Architect: Strootman Landschapsarchitecten i.s.m. AEP/Aural en Bureau d’études Greisch
Contactpersoon architect: Berno Strootman, bureau@strootman.net 
Aannemer: Chene
Contactpersoon aannemer: Mathieu Pirard, info@chene.be

AAnlEG KlOOSTERPARK in SCHiJnDEl

Het Elde College in Schijndel heeft het schoolgebouw uitgebreid met nieuwbouw in het Kloosterpark. 
De landschappelijke inpassing hiervan is belangrijk. Groenvoorziening Vogels heeft de plannen die 
op papier zijn uitgewerkt vertaald naar de realiteit, waardoor het Kloosterpark gebruiksvriendelijk is 
en aansluit bij de omgeving. De recreërende functie van het park is versterkt door de aanleg van ver-
schillende paden en zitgelegenheden. De hoofdpaden van het Kloosterpark bestaan uit een half open 
verharding in de vorm van ‘Parksteentje’, een bijzondere padenstructuur dat op een mozaïekwijze is 
gelegd en een speels maar authentiek beeld geeft aan het park. De karakteristieke uitstraling van het 
park is versterkt door het behoud van de oudere bomen in combinatie met de aanplant van nieuwe 
bomen en vaste planten. In het voorjaar zorgen verschillende bloembollen voor een kleurrijke  
omgeving. De schanskorven die in het nieuwbouwproject van het Elde College zijn gebruikt, 
komen terug in de padenstructuur van het Kloosterpark. Het Kloosterpark is in januari 2016 door 
Groenvoorziening Vogels officieel opgeleverd en naar tevredenheid in gebruik genomen.

Aanneemsom: €84.000,-
Opdrachtgever: Gemeente Schijndel
Architect: Copier Advies Zuid bv

PROJECTEN
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algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

De vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Verantwoord rooien van bomen

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

goed opgeleide boomrooiers, ervaren chauf-

feurs en machinisten, 9 gecertifi ceerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland met een gezonde blik 

op de toekomst.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei veilig 

uitvoeren zonder schade aan te richten.

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: 

groot of klein, bij Weijtmans moet u zijn!

Eén van onze unieke telescoopkranen

Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker

Boomrooierij Weijtmans
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AAnlEG BEGRAAFPlAATS GROEnEnDAAl 
in ’S-HERTOGEnBOSCH

Een ossuarium of knekelveld is een herdenkings-
plaats op een begraafplaats, waar beenderen van 
over-ledenen worden bewaard, nadat de graven 
op een begraafplaats zijn opgeruimd.  
Dit monument bestaat uit een taludvormig  
terrein waarin een inloopsteiger van hardhout 
is aangelegd. De knekels zijn anoniem begraven 
onder de 100 vierkanten monumenten van 
Azobe hardhout. Het terrein is afgeplant met 
9000 stuks siergrassen Deschampsia flexuosa  
en drie doodsbeenderenbomen Gymnocladus 
dioica.  In de toekomst worden er meer  
monumenten bijgeplaatst.

Aanneemsom: e75.000,-
Opdrachtgever: Stichting Solamen  
`s-Hertogenbosch
Contactpersoon opdrachtgever:  
Dhr. T. Schalken
Architect: ONTWERPERSCOLLECTIEF  
`s-Hertogenbosch
Contactpersoon architect: Kim Brok & 
Vincent de Gouw - Leemhuis
Aannemer: Van Helvoirt Groenprojecten
Contactpersoon aannemer: Ruud Kempen

uiTBREiDinG BEGRAAFPlAATS DuinRuST in 
KATWiJK

Uitbreiding van de begraafplaats in combinatie 
met de renovatie van een gemeentelijke groen-
strook. Voor de uitbreiding was de begraafplaats 
aangewezen op een groenstrook met bomen en 
opslag aan de Parklaan. Het verkeer op de Parklaan 
gaf veel geluidsoverlast op de begraafplaats. 
Tegelijkertijd wilden omwonenden geen zicht op 
de grafstenen. De groenstrook kwam door overleg 
met de gemeente vrij voor uitbreiding van de 
begraafplaats, in combinatie met de plaatsing van 
een drie meter hoog geluidsscherm en renovatie 
van de groenstrook aan de buitenzijde. Aan de 
binnenzijde is een slingerend pad aangelegd 

waarlangs zand- en keldergraven zijn aangelegd. 
Bestaande vitale bomen zijn in het ontwerp  
ingepast. Tussen de graven zijn nieuwe bomen 
en heesters geplant. Het geluidsscherm is zowel 
aan binnenzijde met verschillende klimplanten 
beplant. De resterende groenstrook aan de  
buitenzijde is beplant met vaste planten.

Opdrachtgever: Gemeente Wijk bij Duurstede
Contactpersoon opdrachtgever: Rob Mocking
Wijkersloot 12, 3945 LE Cothen, 0343-573391,  
rob@mockinghoveniers.nl
Architect: Rob Mocking
Aannemer: Mocking Hoveniers

PROJECTEN
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OnTWiKKElinG DuuRZAAm WATERSySTEEm DEVEnTER

Aanleiding voor het project was de samenkomst van verschillende 
opgaves in de noordrand van Deventer: de bouw van 1200 woningen in 
Steenbrugge, de verplichting van het Waterschap Groot-Salland voor de  
ontwikkeling van een duurzaam watersysteem en de herstructurering 
van de naoorlogse wijk Keizerslanden. Door deze opgaven te combine-
ren ontstond zicht op een integrale aanpak. Het Zandweteringpark ligt 
aan de noordzijde van Deventer en heeft een omvang van 45 ha. Aan de 
basis van het park ligt een nieuw vormgegeven grondvlak waarin delen 
zijn opgehoogd of verlaagd.  De verlaagde delen langs de Zandwetering 
zijn belangrijk voor waterberging en natuurontwikkeling. De bodem 
functioneert als een soort spons die water langer vast kan houden. 
Langs de Zandwetering liggen drie poelen die ecologische stap-stenen 
vormen. In de Zandwetering is een stuw vervangen door een vistrap, 
waardoor vissen weer stroom-opwaarts kunnen zwemmen. De vormge-
ving van de vistrap als cascade zorgt voor een bijzonder parkelement. 

Opdrachtgever:  Gemeente Deventer
Contactgegevens opdrachtgever: de Heer PHJM (Piet-Hein) de Leeuw,  
projectmanager gemeente Deventer
Architect(en)/projectteam: Feddes/Olthof Landschapsarchitecten
en Luc Bos stedenbouwkundige (rol: stedenbouwkundig Plan 
Steenbrugge)
Partners: Waterschap Groot-Salland, provincie Overijssel
Woonbedrijf leder-1, Postbus 5000, 7400 GC Deventer, 0570-693396,  
phjm.de.leeuw@deventer.nl

AAnlEG DAKTuin En BinnEnTuin BiJ WOOn-ZORGCOmPlEx  
mARGARETHA in KAmPEn

Aanleg van een multifunctionele binnentuin welke deels is gelegen op het dak van de  
parkeerkelder en deels in de volle grond. In vijftien weken tijd werd door Eijkelboom vanuit 
een ‘bouwplaats’ deze prachtige binnen(dak)tuin van circa 3000 m2 gerealiseerd. Een grote 
uitdaging hierbij was de aan-en afvoer van machines en materialen, die volledig moest plaats-

vinden door de aanwezige doorgang van 180 cm breed en 
250 cm hoog. De tuin heeft diverse hoogteverschillen en is 
voorzien van bijzondere en verrassende elementen. Zo zijn er 
moestuintjes, is er een zandbak voor de kleinkinderen en zijn 
er archeologische elementen terug te vinden. Tevens wordt de 
tuin onderdeel van de stadswandeling door Kampen. Hiervoor 
is de looproute gemarkeerd door grondspots met led- 
verlichting, welke herkenbaar zijn in heel Kampen en onder-
deel uitmaken van de “Lichtstad Kampen”.

Opdrachtgever:  Van Wijnen Deventer BV
Contactpersoon opdrachtgever: Hans Koolhof
0570-633333, h.koolhof@vanwijnen.nl
Architect: Buro Mien Ruys
Contactpersoon architect: Mevr. Toos Rottinghuis
020-622 58 73, toosrottinghuis@mienruys.nl
Aannemer: Eijkelboom BV
Contactpersoon aannemer: Arnold Pasman
06-57 34 14 76, a.pasman@eijkelboom.nl
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niEuW mETROPOliTAAn PARK in DE HAARlEmmERmEER

Park21 wordt een nieuw metropolitaan park in de Haarlemmermeer, met 
een omvang van 1.000 hectare. Het masterplan voor dit park is in 2009-2011 
ontworpen door Vista; Strootman heeft voor het eerste deelplan het definitief 
ontwerp gemaakt, het beplantingsplan ontworpen, en het geheel uitgewerkt 
in twee bestekken. De aanleg is gestart in de zomer van 2014. Het ontwerp 
voor het eerste deelplan bestaat uit een duurzaam raamwerk van parkbos met 

inheemse bomen, struiken en kruiden, en een hoge ecologische waarde.  
Na aanplant heeft het bos nauwelijks beheer nodig en houdt het zichzelf in 
stand. Ook in zijn jonge jaren is het bos aantrekkelijk, door de manier van 
planten en de soortkeuzes. In en om het raamwerk van bos hebben we  
verbijzonderingen aangebracht met struiken, boomgroepen met bijzondere 
soorten (ook exoten en cultivars), kruidenvegetaties, mantelvegetaties, natte 
en droge hooilanden, en verwilderingsbollen. Als groenbemester wordt lupine 
in twee kleuren ingezaaid in een golvend grafisch patroon, waardoor ze in  
de zomermaanden met hun bloei voor een spectaculair beeld zorgen.  
De aanwezigheid van gradiënten en overgangen in het reliëf zorgt voor een 
hoge potentiële natuurwaarde. Op zes plaatsen in het parkbos, waar het bos 
wat minder dicht wordt geplant, en vaak op een wat hoger gelegen plek, komt 
een accent met een bijzondere boomsoort als solitair, boomgroep of  
omlijsting van de ruimte. Deze exoten hebben een grote belevingswaarde 
door hun bast, bloeiwijze, boomvorm en/of herfstkleur.

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer
Contactgegevens opdrachtgever: info@haarlemmermeer.nl 
Architect: Strootman Landschapsarchitecten
Contactpersoon architect: Berno Strootman
Contactgegevens architect: bureau@strootman.net 

ADOPTiE ROTOnDES WiJK BiJ DuuRSTEDE

Als reactie op alle bezuinigingen in de groenvoorziening van de gemeente Wijk 
bij Duurstede heeft hovenier Rob Mocking in 2012 het initiatief genomen om 
komende vijf jaar de rotondes in Wijk bij Duurstede adopteren. In veel  
gemeenten worden middengedeelten van rotondes ingericht door bedrijven, al 
dan niet gesponsord en/of in ruil voor reclameborden. Mocking Hoveniers is in 
overleg met de gemeente een ‘project’ gestart, waarbij vier rotondes zijn voor-
zien van een nieuwe, groene invulling. Mocking maakte een voorstel met een 
kleurrijke beplanting en een knipoog naar duurzaamheid en streekgebonden 
 beplanting. Het hoveniersbedrijf heeft de rotondes kosteloos aangepast en 
onderhouden. Daarbij hebben diverse lokale ondernemers een reclamebord 
gekregen op de rotondes in ruil voor financiële steun aan deze actie. 

Aanneemsom: €0,-
Opdrachtgever: Gemeente Wijk bij Duurstede
Contactpersoon opdrachtgever: Rob Mocking
Wijkersloot 12, 3945 LE Cothen, 0343-573391, rob@mockinghoveniers.nl
Architect: Rob Mocking
Aannemer: Mocking Hoveniers

PROJECTEN



De online bomenencyclopedie TreeEbb is nu ook als app beschikbaar voor iPhone en Android. Een unieke app van 
Boomkwekerij Ebben voor de groenvakwereld. Eenvoudig bomen zoeken op toepassing, formaat, kleur, vorm, standplaats en 
vele andere plantkenmerken? In de TreeEbb vindt u een enorme collectie karakteristieke beplantingssoorten met uitgebreide 
soortbeschrijvingen en inspirerende foto’s. Download ‘m vandaag nog gratis in de Apple App Store en Google Play Store.

TreeEbb, dé online bomentool voor en door groenprofessionals

Download de gratis app!

Vind de juiste boom 
voor uw project!

Boomkwekerij Ebben B.V.  |  Beerseweg 45  |  5431 LB Cuijk NL
T  +31 (0)485 31 20 21  |  info@ebben.nl  |  www.ebben.nl
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AAnlEG BuiTEnRuimTE ERASmuS WOOnZORGCEnTRum in 
lEEuWARDEn

Donkergroen heeft voor Woonzorgcentrum Erasmus in Leeuwarden het  
buitenruimteontwerp en de totale aanleg daarvan verzorgd. Uitgangspunt van 
het complex en zijn tuinen is een vrij toegankelijke en veilige woonomgeving 
te bieden voor zelfstandig wonende ouderen en ouderen die meer zorg nodig 
hebben, waaronder psychogeriatrische cliënten. Op basis van onze ervaring 
en diverse interviews met zowel zorgpersoneel als facilitair personeel en 
bewoners is een vooruitstrevend plan-op-maat ontworpen met daarin ruimte 
voor toekomstige uitbreiding van de buitenruimtevoorzieningen. Doordat we 
vroegtijdig aan tafel zaten, hebben we samen met de bouw kunnen zoeken 
naar een optimale afstemming van ontwerp- en bouwfase, met vele voordelen 
tot gevolg. 

De vele hoogteverschillen in het terrein hebben ons voor diverse uitdagingen 
gesteld: veiligheid en toegankelijkheid is juist voor deze bewoners van groot 
belang. In de conceptfase zijn de functies en de belevingswaarden van het 
plan in een ideale vormgeving geprojecteerd. In de nadere invulling zijn  
prettige en veilige hellingbanen vervolgens leidend geweest voor de  
exacte maatvoering. 

Naast veel aandacht voor bijvoorbeeld details en kleurgebruik in de  
verharding, is in het plan speciale aandacht uitgegaan naar de beplanting.  
De structuur van de tuin wordt door het plan geaccentueerd met als uitgangs-
punt ruim jaar rond te ervaren sierwaarde. Geen "gemeente plantsoen" maar 
een echte tuinervaring, met details en kleuraccenten die ook vanuit de  
appartementen op de hogere verdiepingen te beleven zijn. Het complex is 
woensdag 1 juni 2016 geopend.

Het betreft Design en Construct-ontwerp, -werkvoorbereiding, -aanleg en 
-onderhoud. Bijzonder is dat het onderhoud mede door SW-medewerkers 
wordt uitgevoerd. 

Aanneemsom: € 842.548,24
Opdrachtgever: Zorgpartners Friesland
Contactpersoon opdrachtgever: de heer P. (Pier) Attema, bureau- en  
bouwmanager, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Architect: Frank Rutten
Contactpersoon architect: Frank Rutten, architect-directeur bij 
Architectenbureau Rutten van der Weijden
Aannemer: Donkergroen
Contactpersoon aannemer: Elwin de Vink, hoofd ontwerp en advies, 
Johan Louwerse commercieel adviseur, Donkergroen

PROJECTEN

VERPlAnTinG BOmEn VAn APElDOORnSHOF in HEERDE

Seko Bos- en boomverzorging heeft in opdracht van gemeente Heerde 
onlangs een singel uitgedund. Het project kwam op een bijzondere manier tot 
stand. Gemeente Heerde ontving van de bewoners klachten over bomen die 
over de tuin heen hingen. Zo nu en dan werden bomen weggehaald, maar dat 
zette geen zoden aan de dijk. Naar aanleiding van de klachten organiseerde 
de gemeente een bewonersavond om alle wensen te inventariseren. Op een 
zaterdag werd daar een volle dag aan besteed. De maandag erop werd al 
gestart met de werkzaamheden, die binnen een week waren afgerond. 45 
bomen werden gekapt, 180 jonge bomen werden teruggeplant, naar grote 
tevredenheid van de bewoners van de straat. 

Opdrachtgever: Gemeente Heerde 
Contactpersoon opdrachtgever: Gertjan Dieters, 0578-699 529
Architect: Copier Advies Zuid bv
Aannemer: Seko Bos- en boomverzorging 
Contactpersoon aannemer: Johan Korstanje, 06-53 81 00 02
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HEROnTWiKKElinG VAn DE KlEinE BARnEVElDSE BEEK

Het oude politiegebouw in het centrum van Barneveld is gesloopt. Op deze 
plek zijn woningen gerealiseerd. Het project ligt aan De Kleine Barneveldse 
Beek. In het ontwerp worden woningen aan deze beek gebouwd, die  
gedeeltelijk ontsloten worden door eigen bruggen. Voor de nieuwe insteek-
weg is niet gekozen voor een brug, maar voor een duiker. Voor het plaatsen 

van de duiker is de Kleine Barneveldse Beek tijdelijk omgelegd. De nieuwe 
insteekweg vormt samen met de parkeerplaatsen en groenstroken een 
wigvorm en vormt op deze manier een nieuw binnengebied. Binnen het 
plangebied zijn bestaande bomen zoveel mogelijk gehandhaafd. Langs de 
beek bleken enkele bomen als populier, treurwilg en moseik zodanig slecht 
onderhouden dat kap toch wenselijk was. Een aantal andere bomen, als de 
roodbladerige esdoorn is wel behouden. Het waterschap Vallei & Eem heeft 
de ontwikkeling ook aangegrepen om langs de beek nieuwe beschoeiing te 
plaatsen.   Het onderhoud van de beek is mogelijk vanaf de straatzijde.

Aanneemsom: € 350.000,-
Architect: Elyps Landschap + Stedenbouw
Contactpersoon architect: de heer Johan Buwalda, www.elyps.nl
Aannemer: Vink Holding B.V.
Contactpersoon aannemer: de heer Cees Verbeek, 0342 406 451
Bruggenbouwer: Groot Lemmer BV, 0513-789 370
Contactpersoon: de heer Perry Attema

inRiCHTinG BAllOOëRVElD

Het Ballooërveld is recentelijk door Defensie overgedragen aan 
Staatsbosbeheer. Dat was een extra aanleiding om opnieuw te kijken naar de 
inrichting en samenhang tussen landschap, cultuurhistorie en aardkunde, en 
natuur en recreatie. Strootman Landschapsarchitecten heeft in opdracht van 
Staatsbosbeheer een inrichtings- en beheerplan opgesteld en verwerkt in een 
ruimtelijk ontwerp. De opeenstapeling van archeologie, historische geografie, 
historische ecologie en aardkunde maakt het Ballooërveld tot een uitzonderlijk 
gebied. Om de grote open heide weer te kunnen ervaren, zal het grootste deel 
van de Defensiebosjes en de natuurlijke opslag worden verwijderd en zal het 
veld intensiever worden begraasd met een gescheperde kudde Drentse  
heideschapen. Door het verwijderen van opgaande beplanting wordt de  
ruimtelijke samenhang tussen karrensporen, grafheuvels en Celtic Fields zicht-
baar en kunnen bezoekers overweldigd raken door de grote hoeveelheid aan-
wezige grafheuvels die nu vaak niet zichtbaar zijn. Solitaire bomen en kleine 
boomgroepen blijven juist staan en door grote variatie in microreliëf op het 

veld verandert het perspectief van de wandelaar voortdurend. Door het open 
maken van het heideveld krijgt ook de reeks van dorp-es-heideveld-beekdal 
rond het dorp Balloo op een nieuwe manier gestalte. Aan de westkant van het 
Ballooërveld ontstaat een open ruimtelijke verbinding tussen veld en beekdal, 
terwijl aan de oostkant van het veld de bestaande houtwal zoveel mogelijk 
wordt hersteld. In de oostelijke houtwal, zo kenmerkend voor de 19e-eeuwse 
ontginningen, worden doorkijkjes gemaakt naar het beekdal.

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer regio Noord
Contactgegevens opdrachtgever: Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort,  
030-6926111, info@staatsbosbeheer.nl 
Architect: Strootman Landschapsarchitecten
Contactpersoon architect: Berno Strootman, Funenpark 1-D, 1018 AK 
Amsterdam, 020-4194169, bureau@strootman.net 
Aannemer: Staatsbosbeheer
Contactgegevens aannemer: Zie opdrachtgever
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Bert van Polen, projectleider bij Pius Floris, promoot samen met ingenieursbureau Wareco de ‘klimaatboom’. De hoofdvraag met betrekking tot de 

klimaatboom luidt: wat kunnen groen en blauw voor elkaar betekenen?

Auteur: Santi Raats

Stadsbomen worden nu voornamelijk ingezet voor 
klimaatverbetering in de vorm van verkoeling, 
zuurstofafgifte, CO2-opname en fijnstofafvang. De 
rol die stadsbomen kunnen spelen op het gebied 
van watermanagement is nog een ondergescho-
ven kindje.
Waterafkoppeling en water geven ineen
Bert van Polen onderkent de problemen met 
wateroverlast in stedelijk gebied. Samen met 
Wareco wil hij bewustzijn creëren over het afkop-
pelen van het teveel aan hemelwater via bomen, 
waardoor er minder problemen zijn met piekbuien. 
In een nieuwe situatie, bijvoorbeeld bij de herin-
richting van een gebied, kan een boom boven op 
een waterbuffer geplaatst worden.
‘Bomen verdampen veel water’, legt Van Polen 
uit. ‘Veel bomen staan te verdrogen in regenarme 
periodes. Als je, waar dat mogelijk is, een waterbuf-
fer bij een boom aanlegt, hoef je die boom geen 
water meer te geven. Ook kun je de watergiften 

veel meer reguleren.’ Nog een voordeel van een 
systeem zoals de klimaatboom, volgens Van Polen: 
‘Normaal gesproken heeft een gemeente veel kos-
ten aan rioolwaterzuiveringen. Maar feitelijk kun je 
al dat water gebruiken!’

Onderzoek en uitvoering
Ingenieursbureau Wareco doet onderzoek, Pius 
Floris doet bomenonderzoek én voert uit. Wareco 
rekent uit wat er in piekbuien aan water naar 
beneden komt en berekent de afvoermogelijk-
heden. Pius Floris berekent wat een boom nodig 
heeft. Op basis daarvan wordt vastgesteld hoe 
groot de boomspiegel wordt. Maar niet alleen de 
benodigde open ruimte boven de boom wordt 
berekend, ook de benodigde ondergrondse ruimte. 
Het concept klimaatboom strekt verder dan de 
boomspiegel. Ook vaste planten rond de boom 
tellen mee. Immers, ook zij dragen bij aan het 
beperken van wateroverlast. Pius Floris legt aan 

en verplant bomen, in dit geval in combinatie met 
een waterbuffer.

Artist’s impression
De klimaatboom is geen gedetailleerd ontwerp 
en al helemaal niet gepatenteerd. Eigenlijk is 
het een artist’s impression, letterlijk door een 
kunstenaar geschetst. Van Polen: ‘We willen een 
waterbuffer aanbieden. Maar hoe die er in detail 
uit komt te zien, dat houden we abstract. Want de 
klimaatboom moet op maat worden gemaakt per 
gemeente en per locatie. Op elke plek is behoefte 
aan een eigen krattensysteem, foliebedekking 
en vulling, zoals granulaat. Dit concept is niet 
gebonden aan een specifiek werkend systeem of 
materiaal.’

Werking
De algemene werking staat wel vast: capillair zand 
uit de waterbuffer onder de boom zorgt ervoor dat 

Stadsbomen als watermanagers
‘Piekbuiwater voeren we met moeite af door het riool, terwijl bomen verdrogen 
tijdens hitte. Dat moet anders!’ 
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het water bij de wortels terechtkomt. Als er een 
waterbuffer is naast de boom, zorgt bijvoorbeeld 
hydrorock of een drainbuis dat het naar de boom 
getransporteerd wordt. De waterbuffering kan 
ook onder bestrating, de rijweg of parkeerplaatsen 
gelegen zijn. Ook kan water worden opgevangen 
via dakgoten en dergelijke. Op zich is dit allemaal 
geen nieuws onder de zon. ‘Het doordachte aan 
dit concept is dat Wareco de juiste berekeningen 
maakt én contacten heeft met rioleurs bij gemeen-
ten.’ 

Groen met blauw
En dat is het innovatieve aspect aan deze samen-
werking: groen versterkt zichzelf door samenwer-
king te zoeken met andere kleuren, in dit geval 
door via de blauwe ingang bij gemeenten binnen 
te komen. Het kapitaal heeft immers nooit echt 
bij groen gelegen, maar bij grijs of blauw. En in de 
beheersfeer is het ook bezuinigen alom. In realisa-
tie wordt echter wél geïnvesteerd. Een plus een is 

twee. Van Polen legt uit: ‘Bij herprofilering van het 
riool kun je als boombeheerder meeliften.’ Rond 
het concept klimaatboom is een kruisbestuiving 
tussen groen en riolering. Pius Floris levert input bij 
nieuwe aanleg, maar zijn dienstverlening bestaat 
ook uit onderzoek bij bestaande bomen met een 
BEA, om daarvan een complete kaart aan te bieden 
bij herprofilering van het riool. Van Polen: ‘Hierbij 
kun je ook denken aan advies over bomen die 
beter gekapt kunnen worden tijdens de geplande 
werkzaamheden.’

Hoeveelheid water
Pius Floris rekent uit hoeveel een boom aan water 
nodig heeft. Van Polen: ‘Een klein boompje met 
een beperkte kroon heeft 50 tot 60 liter per week 
nodig. Een grote boom, bijvoorbeeld met een 
kroonomvang van 300 vierkante meter, heeft maar 
liefst 4000 tot 6000 liter water per week nodig!’
Uit deze cijfers blijkt dat een grote boom een veel 
groter effect heeft op het stadsklimaat dan heel 
veel kleine boompjes, als het gaat om fijnstof, CO2-
reductie, koeling, flora en fauna, biodiversiteit en 
wateropname. ‘Een groeiseizoen duurt tegenwoor-
dig bijna een half jaar’, stelt Van Polen vast. ‘Van 
april tot ergens in oktober. Al een paar jaar blijkt 
het nodig om bomen en planten al in maart water 
te geven. Vroeger begonnen we pas eind april met 
maaien. Nu is dat eerder, maar gaan we ook langer 
door, vaak zelfs tot aan kerst.’

Pleidooi
Van Polen verbaast zich erover dat bomen in ste-

delijk gebied niet vaker als waterbuffer worden 
gebruikt. ‘Zeker in stedelijk gebied moeten klimaat-
bomen vaker op de kaart gezet worden. Vaak zeg-
gen architecten dat het moeilijk is om in stedelijk 
gebied overal bomen te plannen. Maar we hoeven 
heus niet overal bomen. Een paar grote bomen op 
zichtlocaties zijn meer dan voldoende. We hebben 
geen behoefte aan ontelbare stammen, maar aan 
een paar grote kronen! En we hebben we alleen 
iets aan gezonde bomen. Ongezonde bomen 
nemen relatief veel minder fijnstof op en hebben 
minder effect op de CO2-reductie. Onze boodschap 
is: op naar een nieuwe standaard door de boom 
op een andere manier te zien. Hij gaat ons hel-
pen! Tegelijk helpen waterbuffers voorkomen dat 
bomen in stedelijk gebied staan te verdrogen.’

Praktijktoepassing
De gemeente Westervoort gaat klimaatbomen 
aanleggen. Ook de gemeente Hoogeveen is 
er klaar voor. ‘Er is nog weinig bewustzijn bij 
Nederlandse gemeenten, maar de vragen begin-
nen te komen. Vooral grote gemeenten en steden, 
die soms al water opvangen bij waterspeelplaatsen 
of scholen, kunnen met klimaatbomen gaan wer-
ken. De gemeente Elburg gaat miljoenen besteden 
aan rioolvervanging. Daar zou de klimaatboom zijn 
intrede moeten doen’, aldus Van Polen.

Bert van Polen

ACHTERGROND
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De Tomingroep BV in Hilversum schafte twee jaar geleden voor het chemievrije beheer twee multihog-werktuigdragers van het type mxC aan met 

daarop gebouwde Empas-heetwaterunits. Door een goede match tussen drager, unit, uitvoerder en dealer is Hilversum er behoorlijk snel in geslaagd 

om het traject van chemie naar chemievrij onder controle te krijgen.

Auteur: Sylvia de Witt

Sinds 2007 heeft de gemeente Hilversum alle 
onderhoudswerkzaamheden in de openbare  
ruimte uitbesteed aan Tomingroep BV Stads 
Beheer Service. Dit bedrijf heeft ook een groot aan-
deel machines en materieel overgenomen. Twee 
jaar geleden begon de gemeente Hilversum  

gefaseerd met het afbouwen van chemische 
onkruidbestrijding op verharding en een jaar later 
was dit al helemaal rond. 

integraal beleid
‘Eerst vonden er met behulp van adviesbureau Eco 

Consult enkele pilots plaats, waarbij het resultaat 
met heet water qua uitputting als beste uit de 
bus kwam,’ vertelt Jos de Ruiter, projectleider van 
Tomin Groenvoorziening en tevens projectleider 
van de Stads Beheer Service (SBS), die integraal  
(onkruid-)beheer uitvoert in de gemeente 

Hilversum ligt er fantastisch 
mooi bij!
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Multihog-werktuigdrager van het type MXC.

Hilversum. Vervolgens werd op zoek gegaan naar 
machines die het beste bij het beleid van Tomin 
zouden passen. Zo werd onder meer gekeken 
naar de hoeveelheid water die je kunt meenemen. 
Verscheidene voertuigen werden uitgeprobeerd en 
de keuze viel uiteindelijk op machines die volbreed 
kunnen worden ingezet en een aantal machines 
met een sproeikop waarmee je met de hand aan 
de slag kunt. 
De Ruiter: ‘We werken hier namelijk integraal 
en dat betekent dat je je onkruidbeheersing op 
de verharding niet alleen onder controle krijgt 
met heet water. Ook het veegbeleid is van groot 
belang. We werken dus ook nog steeds met veeg-
machines waarop een onkruidborstel zit. De kunst 
is ervoor te zorgen dat het onkruid niet hoger 
wordt dan zo’n twee centimeter, waarna het met 
heet water kan worden behandeld. Dat betekent 
dat je op sommige locaties nu misschien wel zes 
keer per jaar moet behandelen, terwijl op andere 
locaties twee of drie behandelingen volstaan.’

Qua kosten te overzien
De vroegere chemische onkruidbestrijding was 
volgens Roel van Reenen, contractmanager 
Openbare ruimte van de gemeente Hilversum, 
altijd heel effectief, ook wat betreft de kosten. ‘Op 
jaarbasis betekent deze niet-chemische onkruid-
bestrijding nu 60.000 euro aan extra kosten op een 
klus van 4,5 miljoen. Dan denk ik dat we het toch 
wel heel goed gedaan hebben. Daarbij stond de 
telefoon voorheen roodgloeiend als het onkruid 
een halve meter hoog was. Tegenwoordig is dat 
niet meer het geval. Nu ben je die pieken kwijt, 
omdat je er constant op zit en er het hele jaar door 
een veel egaler beeld is.’
Een acceptabele kostenverhoging, meent ook 
Gerard Baars, eindverantwoordelijke afdeling 
Duurzaam terreinbeheer middels heet water bij 
EMPAS Veenendaal BV. ‘Het is toch een notoire 
gedachte binnen onkruid-Nederland dat niet- 
chemische onkruidbestrijding enorm duur is.’ 
Hij vindt echter ook dat de overgang van chemie 
naar een thermische methode vaak wordt onder-
schat. Het is toch een enorme uitdaging qua lange 
adem, inzet, tijd, monitoring en plan van aanpak 
door de aannemer. ‘En dit is hier binnen één sei-
zoen heel mooi voltrokken. Wij staan er versteld 
van dat Hilversum en Stads Beheer Service daar zo 
snel en zo goed in zijn geslaagd.’

niet elke misstap aftikken
Erg belangrijk is dat dit nieuwe chemievrije beleid 
gefaseerd wordt ingevoerd, denkt Van Reenen. 
‘Bespreek met elkaar wat je verwacht van de 

 kwaliteit. De Tomingroep heeft zelf een  
monitoringsysteem bedacht. Dat is mooi, want  
dan kan De Ruiter tijdig sturen.’
Naast de eigen monitoring wordt er eveneens 
zeven keer per jaar gemonitord door Eco Consult, 
waarvan telkens een keurig rapport wordt  
opgesteld.

Volgens Van Reenen liep de gemeente best wel 
een groot risico toen aan het niet-chemische  
avontuur werd begonnen. Er was dan ook een 
soort gentleman’s agreement dat de partijen elkaar 
niet direct zouden afstraffen met verrekenen en 
elke misstap aftikken, ‘maar we wilden wel keihard 
vasthouden aan het afgesproken beeld om dat 
voor elkaar te krijgen. Als ik de metingen  
beoordeel van 2014, 2015 en van dit jaar, dan zit 
daar een stijgende lijn in wat beeld betreft. Dit 
komt ook doordat de aannemer het kunstje steeds 
beter beheerst. Belangrijke schakels zijn natuurlijk 
de uitvoerenden, dat ook zij het kunstje goed 
onder de knie krijgen en dat lukt hier uitstekend.’

Vertrouwen tussen opdrachtgever en 
uitvoerder
Hilversum is er behoorlijk snel in geslaagd om 
het traject van chemie naar chemievrij onder 
controle te krijgen. Gerard Vels, die voor Van 
Dijck Nederland de verkoop van de Multihog 
in Nederland coördineert, kan dit alleen maar 
beamen. ‘Dit komt doordat het monitoren in 
Hilversum heel goed aansluit op het externe 
systeem. Dat zien we bij heel veel andere  
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gemeenten bij lange na niet.’  In vergelijking met 
andere gemeenten zie je hier de sterke punten 
van het vertrouwen tussen opdrachtgever en aan-
nemer: elkaar de ruimte laten en elkaar niet achter-
nalopen en kijken op resultaat, ziet ook Baars van 
EMPAS B.V. ‘Wat mij hier opvalt, is dat uitvoerders 
door de wijk heen rijden en heel snel kunnen 
schakelen, waardoor je je beheer vrij frequent kunt 
bijhouden. Dit alles bij elkaar resulteert ook in 
beheersbare kosten. Dat is een unieke samenwer-
king tussen opdrachtgever gemeente Hilversum en 
uitvoerende partijen Tomin Groenbeheer en SBS.’  
Vels: ‘We zijn hier met verschillende klanten 
geweest en het was opvallend dat ze unaniem  
zeiden: “Wat ligt Hilversum er netjes bij. Wat heb-
ben die mensen het systeem goed onder controle.”’ 

meekijken met de mensen in het veld
Van Blitterswijk Tuin- en Parkmachines BV leverde 
de Multihog-werktuigdragers met de daarop 
gebouwde EMPAS-heetwatermachines aan de 
Tomingroep. Ook hij neemt regelmatig potentiële 

klanten speciaal mee naar Hilversum.
Van Blitterswijk: ‘Wij mogen SBS ook gebruiken 
als referentie. Voor veel opdrachtgevers is dit toch 
een nieuwe manier van onkruidbeheer. Dankzij 
SBS kunnen zij in de praktijk kennismaken met de 
nieuwe machines en zien hoe betrouwbaar de  
producten draaien. Dit vergemakkelijkt de besluit-
vorming bij potentiële klanten voor deze 
producten. Wij staan dicht bij de klant, want je 
kunt nog zo’n goede machine leveren, maar als de 
klant verkeerd implementeert of niet de juiste  
dingen doet, dan loop je achterstand op in je 
beeld. En daarop word je afgerekend. Zeker in 
de beginjaren hebben wij en de fabrikant er veel 
tijd ingestoken om met de mensen in het veld  
mee te kijken.’

Dik binnen beeld
Over de mensen in het veld gesproken: Alex 
Sukel werkt nu sinds kort met de Multihog en de 
resultaten zijn veel beter dan hij in eerste instantie 
had verwacht. ‘Je ziet het onkruid toch heel gauw 

uitgeput raken. Aan het eind van de dag zie je de 
planten al slap hangen en na een aantal dagen 
worden ze geel. (Lachend) Ik ben toch wel verrast. 
Ik had eigenlijk verwacht dat het helemaal niet zou 
werken.’ 

Dit is nu het derde seizoen dat in Hilversum 
onkruid op verharding wordt bestreden door  
middel van heetwatertechniek. Er wordt gewerkt 
met twee Multihogs en vier handunits voor het 
onkruid rondom obstakels als paaltjes en  
dergelijke. De Multihog heeft een cyclus van zes 
weken per wijk en de handmatige units hebben 
een cyclus van één keer in de drie weken. Iedere 
dag zijn er twaalf medewerkers op pad. 
‘Elke maand worden we gemonitord door Eco 
Consult,’ vertelt uitvoerder André Verweij die de 
jongens aanstuurt. ‘Daarvan komt een rapportage 
met eventueel foto’s van wat buiten beeld is. Door 
heel Hilversum mogen we twintig procent buiten 
beeld zijn. De eerste monitoring zaten we op 7,2, 
dus dik binnen beeld.’

TECHNIEK
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Een selectieve methode doet minder
Maar niet elk zichtbaar onkruidje hoeft behandeld 
te worden. Samen met een collega zoekt Verweij 
de jongens een of twee keer per dag op om even-
tueel in te grijpen, mocht er iets niet goed gaan. 
Van elke monitoring met foto’s maakt hij een kopie 
die hij aan de uitvoerders meegeeft.
‘Er zijn twaalf wijken. Ons streven is een wijk in 
ongeveer in één week af te krijgen. Dat is haalbaar 
en als de jongens het niet voor elkaar krijgen, zijn 
wij er vaak nog om met hen door de wijk te rijden 
om te kijken waar er nog wat moet gebeuren.’
Ook Baars van EMPAS BV ziet in Hilversum de 
onkruiddruk duidelijk afnemen, puur door de 
preventieve werking. ‘Als ik naar de bestrating 
kijk, met de bomen- en plantengroei eromheen, 
waarbij er veel zaad en mosgroei is, dan heb je 
met een volveldsmethode beter resultaat, ook bij 
de jonge plantgroei. Een selectieve methode doet 

veel minder aan zaad of mos. Zaadgroei wordt een 
plant en een plant vraagt meer energie om die te 
bestrijden. Een selectieve methode slaat een jonge 
plant vaak over, omdat je dan denkt meer meters 
te kunnen maken. Met een preventieve werking 
nu, zie je de voordelen in het jaar erop.’
 
Beleving
De methodes zijn dus van groot belang voor 
een effectief onkruidbeheer, maar de machines 
waarmee gewerkt wordt natuurlijk ook. Zo streeft 
Multihog naar de hoogste kwaliteit qua techniek, 
bedieningscomfort, eenvoud van bediening, veilig-
heid en milieu. Daarbij heeft Multihog ook de laag-
ste CO2-uitstoot; dat is vandaag de dag toch wel 
doorslaggevend voor de keuze van een machine. 
‘Gebruikers moeten constant het gevoel hebben 
dat ze de machine onder controle hebben,’ vindt 
Vels, verantwoordelijk voor de verkoop. ‘Zodat een 
bestuurder tegen me zegt: “Ik stap aan het eind 
van de dag net zo uit de machine als dat ik er ’s 
morgens in stap.” Dat zegt iets over zijn beleving. 
Het werken met de machine moet een feestje zijn 
voor de jongens en dat is het.’

Combinatie werktuigdrager en heetwaterunit
Cruciaal is volgens Van Blitterswijk ook de  
combinatie tussen de werktuigdrager en de heet-
waterunit. Het zijn immers twee losse producten 
die je bij twee verschillende fabrikanten kunt 
inkopen. ‘Maar ook de samenwerking tussen beide 
fabrikanten en de dealers is belangrijk. In dit geval 
hebben wij SBS een werktuigdrager met lange 
achterwagen geadviseerd, zodat we de tank zo 
ver mogelijk naar het knikpunt kunnen plaatsen. 
Hierdoor wordt een optimale gewichtsverdeling 
over de voor- en achteras en een zo laag mogelijke 
druk op de verharding gerealiseerd. Zodoende 
kunnen we met 950 liter water zonder problemen 

over het trottoir rijden. Voordelen zijn ook: minder 
tanken en meer productie op een dag. Hij geeft 32 
liter water per minuut. Je verbruikt ongeveer zeven 
à acht tanks per werkdag.’
EMPAS B.V. streeft als bouwer naar een degelijke 
machine met een eenvoudige bediening. Maar hij 
moet ook zijn werk kunnen doen met zo weinig 
mogelijk brandstofverbruik. 
Baars: ‘Vandaar ook dat we veel onze aandacht 
richten op warmtewisselingen. Daarnaast is de 
match tussen de drie partijen heel belangrijk, want 
je valt of staat met een goede drager, je valt of 
staat met een goede unit en je valt of staat met 
een goede service. Daarom moeten de bouwer van 
een voertuig, de bouwer van een opbouwunit en 
de dealer veel met elkaar overleggen en zoeken 
naar de juiste drieslag voor de klant.’ 
In Hilversum blijkt dit prima gelukt te zijn.

Uitvoerder André Verweij legt de dagelijkse gang van zaken uit aan Gerard Vels en Gerard Baars. Jos de Ruiter van de Tomingroep en Roel van Reenen, contractmanager Openbare ruimte 

van de gemeente Hilversum.

‘Nu ben je die pieken kwijt 

omdat je er constant op zit; 

daardoor is er het hele jaar 

door een veel egaler beeld’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5924



103www.stad-en-groen.nl

Bij bovenstaande kreten denkt u misschien aan een column over de huidige 
methoden van onkruidbestrijding op verhardingen, met heet water en hete 
lucht. Daar wil ik het echter niet over hebben. Daar zijn we al zo druk mee alle-
maal, en het levert veel extra werk op.

Iets anders deze keer.
Ik wil eens even zeggen dat groenvoorzieners op dit moment (half/eind juni 
2016) niet overal aan de vereiste beeldkwaliteiten betreffende onkruidbe-
strijding in de plantvakken kúnnen voldoen. Let op het nadrukstreepje in het 
woord ‘kunnen’. Het kan namelijk echt niet.

Door de huidige klimatologische omstandigheden hebben we, naast de 
bekende problematiek met waterhuishouding in stedelijk én landelijk gebied, 
steeds vaker nog een ander probleem in de openbare ruimte: de extreme 
groei van onkruid in plantvakken. Warmte en water zorgen voor een groei-
explosie en daardoor voor zeer veel extra werk.

In onze plannen schrijven we allemaal braaf dat we voorbereid zijn op deze 
groeipieken en dat we extra capaciteit hebben in de zomermaanden. En dat is 
ook zo. Maar mogen we ook eens zeggen dat alles zijn grenzen heeft? Ook die 
extra capaciteit in relatie tot de extreme groei!
Aan de hand van een casus wil ik dit kort uit te doeken doen. Als er een wijk 
moet worden onderhouden op B-niveau, begroten we daar uren voor. Die 
uren worden vervolgens omgezet naar de inzet van een bepaald aantal men-
sen, laten we zeggen gemiddeld 10. Wij weten dan dat dit er in de piekperiode 
misschien wel 15 moeten zijn om aan het beeld te kunnen voldoen. Maar als 
het door de groeiomstandigheden 25 mensen moeten zijn, dan wordt dat 
momenteel erg lastig. En dan doel ik niet op de financiële consequenties, maar 
op de factor arbeid.

Sw’ers en Wajongers zijn praktisch niet meer te krijgen. De werkelozen die wil-
len werken, zijn medio mei allemaal aan het werk. De rest wil niet, zolang we 
geen gedisciplineerde arbeidsscholen creëren waar mensen verplicht op mili-
taire wijze wordt geleerd dat je moet werken in het leven om brood te kunnen 
eten. Dus rest ons helaas niets anders dan nog enkele bussen Hongaren en 
Polen te bestellen, wat doorgaans geen visitekaartje is voor je bedrijf.
In mijn utopische wereld onderhoud je de wijk toch met Nederlandssprekende 
professionals, geassisteerd door leerling-hoveniers en lokale werkelozen of 
arbeidsgehandicapten die hun eigen wijk onderhouden. Kleinschalig gebeurt 
dit gelukkig wel, maar als het om de massa gaat, wordt dit soort trajecten best 
lastig.
Dit is geen klaagzang, maar een feit bij alle groenbedrijven die voor gemeen-
ten en woningcorporaties werken. Collega’s die hiervoor een andere oplossing 
hebben, mogen een volgende column schrijven.

De bouwsector kent en erkent officieel enkele reële omstandigheden waar-
door een project kan stagneren of uitlopen, maar er zijn praktisch geen groen-
onderhoudsbestekken die hiervoor ruimte bieden. Misschien dat de CROW en 
de vakorganisaties dit eens kunnen agenderen.

Wat hierbij direct al enigszins zou kunnen helpen, is begrip. Begrip en het 
erkennen dat er grenzen zijn aan het uitvoeren van grote hoeveelheden 
arbeidsintensief werk in een korte periode.

Gelukkig kunnen we met veel van onze opdrachtgevers fijn en constructief in 
gesprek. Maar er zijn ook verhalen dat zo’n eerlijk gesprek niet mogelijk is en 
de directievoerders en toezichthouders star volhouden dat het ‘ons probleem’ 
is. Kan ook bij die categorie directievoerders gedurende de maanden juni en 
juli niet wat meer begrip voor ons tonen?
Een belangrijke voorwaarde is dat de directievoerder ziet, verneemt en erop 
vertrouwt dat de aannemer alles op alles zet om aan het beeld te voldoen. Dat 
betekent dus: niet alleen met die gecalculeerde 10 man blijven lopen, maar 
extra inzet waar dat mogelijk is.

Naast deze voorwaarde is er een belangrijk uitgangspunt: werken op basis van 
beeld moet een middel zijn, geen doel op zich.
Ook burgers zijn mensen; zij willen best begrip opbrengen als ze zien dat er 
alles aan wordt gedaan, als daarover maar goed wordt gecommuniceerd. En in 
het veld kan het misschien worden toegelicht door een Nederlandssprekende 
hovenier. Dan is die burger best tevreden te houden.

Ik wens u, namens alle hardwerkende collega-bedrijven en begripvolle 
opdrachtgevers, een fijne zomer toe!

Wilco Boender
Commercieel Manager
Verheij Integrale groenzorg

Beeld, Water, 
Warmte en Werk

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5941
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TOPlAAGBEluCHTinG TEGEn OnKRuiD BiJ GEmEEnTE
'S-HERTOGEnBOSCH
WXL is het werk-ontwikkelbedrijf voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Eddie 
van der Stappen, werkleider bij WXL, heeft onlangs de Imants Rotoknife 1800 
via VGR aangeschaft. De snelste lineaire beluchter ter wereld met een werk-
breedte van 180 cm creëert verticale kanalen en verbindt de toplaag met 
diepere lagen voor betere waterafvoer, vilt controle, beluchting en verbeterde 
groei. Door het huidige bestrijdingsmiddelenbeleid krijgt deze machine nog 
meer waarde in het onderhoud.

Van der Stappen heeft de Imants Rotoknife aangeschaft om het onkruid, dat 
wordt doorgesneden, zo veel mogelijk tegen te gaan en tegelijkertijd kun je 
met de Rotoknife rollen en beluchten. Van der Stappen vindt het een mooie, 
compacte en makkelijk handelbare machine. De diverse werkgangen van deze 
machine heeft Van der Stappen doen besluiten voor de Imants machine te 
kiezen.

Ook geïnteresseerd in deze machine? 
Check onze website: www.vgr.nl/equipment

imAnTS (mini) ROTOKniFE
Imants Rotoknife
• De Imants Rotoknife is de ideale partner van de Shockwave. 
• De snelste lineaire beluchter ter wereld. 
•  Creëert verticale kanalen en verbind de toplaag met diepere lagen voor  

een betere waterafvoer, vilt controle, beluchting en verbeterende groei. 
• Ideaal voor sportvelden en fairways. 
• 5 bewerkingsmogelijkheden, van rollen tot dieper snijden (150 mm) en 
  intensief snijden (40 mm) met een onderlinge afstand van 50 mm. 
• Een machine die niet mag missen in het onderhoud.

Imants mini Rotoknife
• De Imants Mini Rotoknife is een ideale machine voor fieldmanagers en 
     greenkeepers die op zoek zijn naar een efficiënte, compacte en makkelijk 

te gebruiken beluchtingsmachine.
• Getrokken of in 3punts hef.
• De Mini Rotoknife creëert net als zijn grote broer verticale kanalen en 
  verbindt de toplaag met diepere lagen voor betere waterafvoer, vilt controle, 
  beluchting en daardoor verbeterde groei van de grasmat. En dit alles kan met 
  een razende snelheid.
 

Provincialeweg Zuid 51

4286 LJ Almkerk

T:  +31 (0)183 401 306

info@vgr.nl

www.vgr.nl
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AAA-LUX is specialist in dynamische LED verlichting voor grote terreinen.  
Al sinds 2010, als eerste ter wereld, vervangt AAA-LUX vervangt 2000w  
conventionele schijnwerpers een-op-een met LED schijnwerpers. In relatie tot 
openbaar groen gaat het dan onder andere  om parkeerplaatsen, waar ondere 
met een 360 graden schijnwerper (AL360) wordt gewerkt. Denk daarnaast aan 
sportvelden, stadions, havens en vliegvelden.  

Voordelen:
Optimale verlichting grote terreinen 
Minder lichthinder
Minder energieverbruik
Betere beeldkwaliteit beveiligingscamera’s
Te integreren in smart city concepten
Ontwikkeld en geproduceerd in Eindhoven

Meerenakkerplein 9

5652 BJ Eindhoven

T: +31 (0)40 23 77 528

info@aaa-lux-lighting.com

www.aaa-lux-lighting.com

TRIPLE A LIGHTING
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WiTTE VinGERS…
Symptoom van Raynaud

“Deze heeft een automatische oliepomp en elektronische regeling gekoppeld 
aan de carburateur voor een optimaal benzinemengsel, hij start altijd!” Een 
verkoopgesprek tussen een vakhandelaar en een afnemer van een nieuwe 
machine is vol enthousiasme rondom techniek, betrouwbaarheid en  
prestaties. Meestal komen aan het einde van het gesprek (na de “deal”) de 
beschermingsmiddelen aan de orde. Gelukkig is het bijvoorbeeld bij de motor-
zaag gebruikelijk dat een helm met gehoor- en gelaatsbescherming in beeld 
komt. Een zaagbroek is inmiddels ook gemeengoed, zaagschoenen worden 
weer wat moeilijker. De gesprekken gaan weinig over de trillingen van de 
machines en de toegestane maximale blootstelling per dag.

Blootstelling door trillingsniveau en gebruiksduur 
De huidige stand van de techniek van de meeste handgedragen machines 
heeft het trillingsniveau al ver naar beneden gebracht. Dus aan “de voorzijde” 
bij de ontwikkeling van de machines is al veel werk gedaan om de gebruiker 
niet aan een te hoog niveau bloot te stellen. De maximale blootstelling is 
echter een verband tussen de hoogte van het trillingsniveau aan de handvaten 
en hoe lang een machine gebruikt wordt. In de gebruiksaanwijzing van de 
machines worden de trillingen aan de handvaten vermeld met de eenheid 

in meter per seconden kwadraat (m/sec2).  Op 25 juni 2003 is een Europese 
Richtlijn gepubliceerd met minimumvoorschriften voor de bescherming van 
werknemers tegen risico’s van trillingen op het werk. In juni 2005 is deze 
Europese Richtlijn opgenomen in het Arbobesluit (hoofdstuk 6, afdeling 3a). 
Niets nieuws, zou je zeggen… Een werkgever heeft uiteraard de zorgplicht 
erop toe te zien dat de dagelijkse blootstelling niet overschreven wordt. Dit 
kan eenvoudig door een van de vele “trillingscalculators” te gebruiken en in 
te vullen met de waarden die in de gebruiksaanwijzing van de machine staan. 
Zie bijvoorbeeld www.arbozone.nl/tools-archief/toolboxcheck/CL_Trillingen/
inh_index.html. Onze overheid informeert ook duidelijk: 
www.arboportaal.nl/onderwerpen/trillingen

Comfort of bescherming?
In een ideale wereld zijn met de hand bediende en gedragen machines vrij van 
ieder risico voor een gebruiker, maar in werkelijkheid zijn er te veel situaties 
waar de trilling blootstelling  de maximale waarde per dag kan overschrijden. 
Door middel van het toepassen van de AV-handschoenen van TEGERA kan een 
reducering tot wel 45% gehaald worden. Het gebruiken en voorschrijven van 
deze handschoenen neemt een groot deel van blijvende letsel kansen weg,  
de "trillingscalculator" blijft een noodzakelijke tool bij de inventarisatie. 
Informeer bij Safety Centre voor dealers en gedetailleerde productinformatie.

Safety Centre International BV

Saffierborch 16 (bezoekadres)

5241 LN Rosmalen

T: +31 (0)73 6221790

verkoop@safety-centre.com

www.safety-centre.com
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ThermHiT® 100m
De HOAF thermHIT® 100M heeft zich bewezen als een betrouwbare  
thermische onkruidbestrijder. De HOAF thermHIT® 100M is met een werk-
breedte van 1000 mm de ideale onkruidbrander om aan een werktuigdrager 
te monteren. Door het lage gewicht van circa 50 kg is de brander bij uitstek 
geschikt om te combineren met lichte werktuigdragers. De combinatie van 
grote productiviteit en compactheid, maakt het mogelijk om trottoirs met 
obstakels zoals straatmeubilair snel te behandelen.

Het onkruidverbrandingsprincipe van de HOAF thermHIT® 100M is gebaseerd 
op het HOAF Infraplus Systeem®, waarbij gebruik wordt gemaakt van infrarode 
stralingswarmte in combinatie met warme lucht. Door de ongewenste  
vegetatie hier aan bloot te stellen, stollen de eiwitten en barsten de  
vochtcellen waardoor de plant verwelkt.

Specificaties
Gassoort : Vloeibaar propaan / LPG
Gasvoorziening: Vloeistofafname gasfles / tank
Vermogen: 110 kW
Gasverbruik: 8 kg/uur
Capaciteit per uur: Elektrisch
Gassoort: 1000 mm

Gasvoorziening: 50 kg, exclusief gasvoorziening
Vermogen: 5000 m2 bij 5 km/uur

Op de HOAF thermHIT® 100M wordt 1 jaar fabrieksgarantie verleend, exclusief 
slijtdelen. Voor optimale inzetbaarheid is de HOAF thermHIT® ook bruikbaar  
in combinatie met een quad.    

Over ons
HOAF Infrared Technology is nu alweer 50 jaar zeer actief op het terrein van 
gasgestookte infrarood en brandertechnologie. De ervaring en kennis die in 
deze periode is opgebouwd, wordt toegepast in onderling zeer verschillende 
producten, zoals infrarood stralingsverwarming voor industriële en  
commerciële toepassingen, lamineerovens voor het lamineren van glas,  
apparaten voor het repareren van asfaltwegen en apparaten voor het 
thermisch beheersen van onkruid in de openbare ruimte. HOAF Infrared 
Technology ontwikkelt, produceert en levert apparatuur voor het beheer van 
onkruid in de openbare ruimte en land- en tuinbouw. Wij leveren diverse  
thermische oplossingen op het gebied van niet-chemische onkruid- 
beheersing. Naast ons brede standaard assortiment van onkruidbranders, 
hete lucht- en stoomapparatuur bieden wij ook klant specifieke oplossingen. 
De toegepaste gasgestookte technologie blinkt uit door technisch vernuft, 
hoog energetisch rendement en grote capaciteit.

Münsterstraat 14

7575 ED Oldenzaal

+31 541 530 400 

sales@hoaf.nl 

www.hoaf.nl
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WAVE WEED COTROl
All THinGS COnSiDERED THE BEST in WEED COnTROl

Onkruidbestrijding met de WAVE methode
Water is één van de beste energiedragers in de natuur en de WAVE onkruid-
bestrijding methode maakt daar zo efficiënt mogelijk gebruik van. Met deze 
methode kiest u voor de meest effectieve en bovenal duurzaamste methode 
van onkruidbestrijding. WAVE  gelooft in 100% milieuvriendelijke onkruid-
bestrijding met behulp van heet water. Het water bereikt een temperatuur van 
98 graden Celsius. De vrijgekomen energie maakt de celstructuur van de plant 
kapot. Bovengrondse delen van de plant sterven af en na elke behandeling 
raken ook de onkruidwortels verder uitgeput. De unieke methode van WAVE 
dringt het onkruid terug in slechts 3 tot 4 behandelingen per jaar. Het resultaat 
is verbluffend. Het straatbeeld is niet alleen schoon maar is ook egaal en dat 
het hele jaar door. Wij hebben ruim 15 jaar ervaring met thermische 
bestrijding. Samen met de basis van heet water is de WAVE methode de meest 
duurzame onkruidbestrijdingsmethode in Europa. Daar zijn wij enorm trots op.

Op welke toepassingsgebieden is WAVE onkruidbestrijding effectief?
De WAVE methode is bijzonder geschikt voor (half ) verharde ondergronden. 
Daarbij kunt u denken aan het onderhoud in steden zoals openbare ruimtes.  
Maar ook in dorpen en op industrieterreinen is onze methode effectief. Ook 

voor het onderhoud aan bijvoorbeeld boomspiegels, speelterreinen, sport-
parken, begraafplaatsen, vliegvelden en havengebieden is onkruidbestrijding 
met WAVE de beste oplossing! Het grote voordeel is dat de machines voor de 
WAVE methode ook te gebruiken zijn voor reinigingswerkzaamheden. Dus ook 
het reinigen van stadsmeubilair, vlonders en gevels is mogelijk.

WAVE machines 
De WAVE Professional Series bevat 2 opbouwmachines en 3 handmachines.  
Bij alle machines wordt het onkruid gericht bestreden, met een praktische 
handlans, via een handbediend doseersysteem of via sensortechniek. In 
combinatie met een buffer bespaart onze gepatenteerde technologie 70-90% 
water en energie. Met de lage uitstroomdruk kan gericht, zonder schade, tot 
aan de gevel worden gewerkt. De handbediende zijsproeiers maken het 
mogelijk onkruid langs gevels en in de goot te behandelen. Er bestaat geen 
brandgevaar, geen stofbelasting en er blijven geen staaldeeltjes achter.  
De wieldruk van de opbouwmachines kan door middel van speciale banden 
worden verlaagd. Zelfs behandeling van kunstgras is mogelijk. Alle machines 
kunnen met oppervlaktewater worden gevuld.

WAVE Europe B.V.

Turbinestraat 16A

3903 LW Veenendaal

T: +31 (0)318 469799

info@waveweedcontrol.com

www.waveweedcontrol.com
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OnKRuiDBORSTEl muG H
Compact en krachtig

De MUG onkruidborstelmachine maakt korte metten met onkruid. Verwijdert 
het onkruid, het groeibed en de zaden. Mechanisch onkruidbeheer zoals de 
vakman graag ziet. Mechanisch, dus zonder verboden chemische middelen. 
Met zijn wendbaarheid reinigt de MUG tot elk hoekje. Hoe lastig bereikbaar 
ook. Eenvoudig mee te nemen en direct startklaar. De MUG-H is een walk-
behind onkruidborstelmachine met een hydraulisch aangedreven borstel en 
heeft twéé draairichtingen. 

De draairichting van de borstel stel je zelf in. Links en/of rechts werken van de 
machine gaat moeiteloos. De borstel is links of rechts maar liefst 20 cm 
buiten de machine te gebruiken. Scheelt tijd en ongemak. Dit geldt ook voor 
de eenvoudige centrale hoogteverstelling. Evenals voor de in een hand-
omdraai te monteren en te transporteren segmentenborstel. De motor start 
zonder dat de borstel wordt aangedreven. Het trillingsniveau is laag, conform 
BS EN ISO 5349. Want de motor is gemonteerd op trillingsdempers. Met een 
handige urenteller houd je de onderhoudsintervallen foutloos bij. Veilig aan 
de slag dus.

De voordelen op een rij
• Milieuvriendelijk, direct resultaat, inzetbaar bij alle weersomstandigheden
•  Machine én duwboom in hoogte verstelbaar, voor een optimale 
  lichaamshouding
• Extreem wendbaar, voor alle hoekjes en gaatjes
• Segmenten borstel, makkelijk meenemen en snel wisselen
• Spatlap, geen wegvliegend vuil
• Ergonomische handgrepen, geen kramp meer in je handen
• Minimale trillingen, beschermt je lichaam
• Krachtige Honda motor, voor jarenlang probleemloos gebruik
• Volledige bediening vanaf stuurboom, niet bukken en alles onder handbereik
• Borstelhoek in 3 richtingen verstelbaar, voor een optimaal borstel resultaat
•  Borstel met 2 draairichtingen, dus beide zijde van machine te gebruiken, 
  zo kan je zelfs tegen het verkeer in werken
•  Hydraulische borstel aandrijving, de borstel kan worden stil gezet, motor 

hoeft niet op nieuw gestart
•  Borstel toerentalregeling (zonder krachtverlies), minimalisatie van schade  

aan objecten (optioneel)
• Traploos verstelbare zwenkinrichting, ideaal voor werken langs de muur of 
   trottoirband

Utrechtsestraatweg 204a

3911 TX Rhenen

+31 (0) 317 61 90 17

info@nimos.nl

www.nimos.nl
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Ontdek wat kleur kan doen!  
Veldbloemen zijn trending! In rap tempo veroveren ze stad en landschap, waar 
ze als groene aders kleur en variatie brengen in onze bermen, tuinen en open-
bare ruimten en terreinen. De grote belangstelling voor veldbloemenvegeta-
ties is volledig terug te voeren op hun meerwaarde binnen het groenbeheer: 
ze zijn duurzaam, dragen bij aan de biodiversiteit en maken flinke besparingen 
mogelijk op het onderhoudsbudget.  

Limagrain Advanta biedt het grootste veldbloemenassortiment van 
Nederland. Met 56 mengsels voor de meest uiteenlopende gronden, gebruiks-
doeleinden en milieuomstandigheden hebben we altijd een oplossing voor 
uw specifieke situatie. Nieuw dit seizoen zijn onze sensationele Colour Splash-
mengsels en het ecologische bermenmengsel Staygreen 1.  

Een seizoen lang bloemen
Met Colour Splash tovert u elk object in een handomdraai om in schitterende 
bloemenzeeën. Het pakket bestaat uit Aurora, Festival, Honey Bee en New 
Wave, allemaal langbloeiende en veelkleurige mengsels met een bijzonder 
hoge sierwaarde. Deze eenjarige vegetaties bloeien al vanaf 5 à 6 weken na 
voorjaarsinzaai tot laat in de herfst! De combinatie van vroege en late soorten 
geeft een uitbundige en aaneengesloten bloei, zodat plantsoenen, tuinen, 

bermen of braakliggende terreinen steeds weer anders ogen. Ook een  
aanrader voor plukweiden en roughs van golfbanen: de uiteenlopende kleur-
schakeringen brengen de omgeving telkens in een andere sfeer. 
Zeer inspirerend en uitnodigend! Het mengsel Honey Bee kent de grootste 
variatie in kleur, geur en nectarproductie en is gekend om zijn grote  
aantrekkingskracht op bestuivende insecten.

Groene, ecologische berm
Speciaal voor bermen is er nu ook een gecombineerd gras-kruidenmengsel 
met de toepasselijke naam Staygreen 1. Deze samenstelling met 75% gras en 
25% veldbloemen voorziet jaarrond (ook ’s winters) in een laagblijvende, altijd 
groene vegetatie. U realiseert dus een permanente verkeersveilige afbakening 
van de rijbanen en creëert tegelijkertijd een rijke kruidenflora. Ideaal voor  
een natuurtechnisch of ecologisch beheer geënt op verrijking van de  
biodiversiteit.

Postbus 1

4410 AA Rilland

T: 0113 – 55 71 00

info@limagrain.nl

www.advantaseeds.nl/veldbloemen

Aurora

Honey Bee

Festival

New Wave
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Van Dyck introduceert BOSCH-gamma op accu
BOSCH introduceerde onlangs de nieuwe, professionele tuingereedschappen 
op accu. Tot de nieuwe gereedschappen behoren grasmaaiers, bosmaaiers, 
haagscharen en een bladblazer. De machines leveren dezelfde prestaties als 
hun tegenhangers op benzine, maar met de voordelen van de 36V Lithium-Ion 
batterijen. Marcel Van Dyck NV uit het Vlaamse Houtvenne is exclusief verdeler 
van het professionele BOSCH-accutuingereedschap in de Benelux. 

Het innovatieve aan het BOSCH professionele gamma op accu is dat de accu’s 
steeds met hetzelfde hoge vermogen gebruikt kunnen worden op zowel alle 
gereedschappen uit het huidige gamma als op de toekomstige tuingereed-
schappen.  De 36V Lithium-Ion batterijen – en dus alle gereedschappen uit het 
gamma bijgevolg – zorgt voor gelijkwaardige prestaties als die van een  
benzinemotor, maar ook voor milieuvriendelijkheid, lawaaivermindering, 
kosten- en onderhoudsbesparing, en een ergonomische vermindering van 
trillingen. De accu’s zelf zijn verder nog voorzien van ‘coolpack-technologie’, 
die ervoor zorgt dat de batterij niet oververhit raakt en een constante energie-
doorstroming naar de batterij voorziet. Daarnaast zijn ze IP 54-gecertificeerd, 
waardoor ze in alle weersomstandigheden gebruikt kunnen worden.  

Assortiment accutuingereedschappen
De BOSCH-grasmaaiers, met maaibreedtes 47 of 53 centimeter, hebben 
dezelfde kracht als benzinemaaiers. Ze produceren bijna geen trillingen 

en bevatten EC-motoren zonder koolborstels, die energiezuiniger zijn en 
geen onderhoud nodig hebben. De bosmaaiers beschikken ook over de 
EC-motoren, produceren weinig trillingen en kunnen uitgerust worden met 
een divers assortiment aan accessoires. De accuheggenscharen zijn verkrijg-
baar in drie types: GHE 60T, GHE 60R en GHE 70R. Voor zowel ‘Roughing’ (het 
stevigere snoeien) als ‘Trimming’ (het fijnere snoeiwerk) worden accuheggen-
scharen aangeboden die dezelfde prestaties leveren als heggenscharen op 
benzine, maar die tot 50 procent minder lawaai produceren. 

Daarbovenop zal Marcel Van Dyck NV de BOSCH-bladblazer GBL 860 
Professional voorstellen. Ook bij deze machine wordt er gebruik gemaakt van 
een accuaandrijving die even sterk is als de variant op basis van benzine.  
Door zijn lichtheid kan er met de GBL 860 Professional op een snelle en  
ergonomische manier gewerkt worden. 

Twee accu’s tegelijkertijd opladen
Ten slotte bestaat het Bosch professionele Lawn & Garden-gamma nog uit een 
nieuw accusysteem GEN 230V-1500 met twee AC-stopcontacten, waarmee 
tegelijkertijd twee accu’s of twee elektrische apparaten van stroom voorzien 
kunnen worden. De GEN 230-1500 heeft, net zoals de accu, een weerbestendig 
ontwerp en kenmerkt zich door een hoog uitgangsvermogen, snelle  
oplaadtijden en een lange levensduur. 

Van Dyck Marcel Belgium NV 

Provinciebaan 79 

BE-2235 Houtvenne

T: +32 (0)16 69 9156

info@vandyck.be 

www.vandyck.be
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Een casino, daarmee vergelijkt een ondernemer die in deze uitgave van  
Stad + Groen wordt geïnterviewd het spel van loven en bieden dat wij  
aanbesteden noemen. Je loopt je gedurende een aantal jaren de billen  
onder je reet vandaan – de letterlijke ongecensureerde tekst van deze onder-
nemer – en als dank voor het aangenaam verpozen mag je meedoen aan een  
kansspelletje: de aanbesteding. Het winnen van dat spel is overigens niet per 
se zo heel moeilijk. Je moet gewoon bereid zijn om diep te gaan, zo dicht 
langs het randje dat je net niet failliet gaat. Een andere ondernemer die ik 
deze week sprak, noemde een andere keerzijde. Als dank voor het aangenaam 
verpozen krijg je, als je niet aan het beeld voldoet, ook nog eens een boete, 
die soms hoger is dan het afgesproken maandbedrag. Ik ben maar een simpele  
blaadjesmaker, maar als u de rietschermen die op de voorzijde van dit blad 
staan niet mooi vindt (wat ze wel zijn), krijgt u echt geen geld terug. Ik zal 
goed, diepgaand en eerlijk luisteren naar uw bezwaren en kritiekpunten en 
oprecht proberen de volgende keer iets leukers op de cover te krijgen.  
Dat vertrouwen zult u mij moeten geven. Maar terugstorten, nee.  
En vertrouwt u er niet op dat ik gruwelijk mijn best doe om met minder dan 
niks het mooiste groenblad van Nederland te maken, dan is dat maar zo;  
dan zijn wij misschien niet voor elkaar geschapen en moet u ons een  
briefje sturen met ontslag.

Nu is het verhaal van het kansspel op zich al ernstig genoeg, maar als je er 
goed over nadenkt, is het nog erger. De onophoudelijke race naar het putje 
zorgt ervoor dat er helemaal geen winnaars zijn. In deze uitgave van  
Stad + Groen vertelt een beheerder dat hij dertig procent moet schrappen 
in zijn budget en dat dit nog lukt ook. Natuurlijk, er wordt slimmer gewerkt 
en overbodige zaken worden geschrapt, maar het einde van het liedje is dat 
zowel de beheerder als de uitvoerende partij met minder centen zijn akkertje 
moet rooien. De politiek besluit tot bezuinigen en de uitvoerende partijen 
mogen in een bitch fight het steeds kleiner wordende aantal knikkers verdelen. 
Een slimme aannemer besluit misschien zich af te keren van die openbare 
markt; dat soort aannemers zijn er steeds meer. Als gevolg daarvan zullen  
prijzen gaan stijgen. Dat zie je nu al op het gebied van onkruid op  
bestratingen. Gemeentes die relatief laat met hun bestekken op de markt  
zijn gekomen, betalen volgens verschillende woordvoerders substantieel  
meer geld, soms wel tientallen procenten meer.   

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5925
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Productiviteit en een mooi maaibeeld bij kort en lang gras

Voor speelvelden, wegbermen, parken en ruige terreinen

Ontworpen om gebieden te beheren met slechts 3 à 4* maaibeurten per jaar

Productiviteit en veelzijdigheid, met lage onderhoudskosten

www.jeanheybroek.com
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