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Plein Westermaat in Hengelo, een 8 hectare groot 
retailpark waar men voor alle aankopen, groot en 
klein, kan komen winkelen. Op zo'n groot terrein 
waar zoveel mensen dagelijks op en af komen 
rijden, wandelen en fietsen mag een passende 
positieve beleving van de buitenruimte niet 
ontbreken. Toch was dat gemis er wel. Corporatie 
Plein Westermaat is daarom in contact gekomen 
met Donkergroen om een ontwerp te maken voor 
de vergroening van het plein.

Marcel Janssen, Hoofd Ontwerp & Advies bij 
Donkergroen: "Er waren hier en daar wel bomen, 
hagen en gazons aanwezig maar verder speelde 

het asfalt de hoofdrol. Er ontstond een vraag naar 
een duurzame integrale vergroening op het plein 
om zo de winkelervaring van de bezoekers nieuw 
leven in te blazen."

Het ontwerp is erop gericht om de belevings-
waarde van de bezoekers te vergroten waarbij 
beplanting een belangrijke rol vervult, er is onder 
andere gewerkt met het GreentoColour concept. 
Dit zorgt ervoor dat groen in het openbaar een 
hoogwaardige uitstraling krijgt en behoudt. 
De zeer snelle dichtgroei van de planten levert 
aanzienlijk minder onkruid op, waarmee een 
deel aan onderhoudskosten bespaard kan 

worden. Deze keuze in beplanting is niet alleen 
aantrekkelijk voor de mens; de beplanting draagt 
ook bij aan de biodiversiteit. 

Totaalpakket
Naast de ontwerpplannen heeft Donkergroen 
ook de aanleg verzorgd. Marcel Janssen: "Er zijn 
meerdere groenzones en loopzones inclusief 
verlichting aangebracht om de routing naar 
de ingang van een van de grote winkelcentra 
te accentueren. Andere onderdelen, zoals de 
rotondes, zijn veranderd in een oase van kleurige 
beplanting die nu de overduidelijke middelpunten 
vormen op het plein".

Groen in de grijze jungle
Winkelwagens, winkeltasjes en langzaam rijdende auto's in de zoektocht naar een parkeerplaats op het drukke plein omringd door grote winkelcentra. 

De reis naar een nieuwe aankoop begint al op het plein van het retailpark. Een terrein dat in veel gevallen ingericht is om functioneel te zijn, en waar 

dus over het algemeen veel asfalt te vinden is om het winkelende publiek naar hun bestemming te brengen. Toch hoeft het niet een en al grijs te zijn, 

heeft Plein Westermaat in Hengelo bewezen.

"Het hoeft niet een en 
       al grijs te zijn..."



Donkergroen verzorgt daarnaast ook het 
meerjarige groenonderhoud, afval- en 
onkruidbeheer en de gladheidbestrijding. Er 
wordt een totaalpakket voor complete ontzorging 
door Donkergroen geleverd: ontwerp, aanleg en 
onderhoud van het groenproject.

Petra van Werkhoven werkt bij Pure Commercieel 
Vastgoed die als parkmanagementorganisatie 
namens de Corporatie Plein Westermaat onder 
andere belast is met het integrale beheer van 
de openbare ruimte. Petra: "Wij hebben ervoor 
gekozen om een langdurige relatie met de 
vakmensen van Donkergroen aan te gaan voor het 
totaalonderhoud. Zij hebben het ontwerp voor 
de renovatie gemaakt en weten als geen ander 
welke winkelbeleving wij onze klanten op Plein 
Westermaat willen bieden".

Bloei

De verscheidenheid in beplanting op Plein 
Westermaat heeft het aangezicht van het retailpark 
verfraaid. Het is inmiddels weer lente en ook 
op Plein Westermaat komen nu overal kleurige 
bloemen in bloei te staan tussen de groene 
eilanden. Wij krijgen ook zin om een dag te 
winkelen tussen het groen in de grijze jungle.

ADVERTORIAL

"Er wordt een totaalpakket voor 

complete ontzorging door 

Donkergroen geleverd"

"Er ontstond een vraag naar 

vergroening op het plein om zo 

de winkelervaring van de bezoekers 

nieuw leven in te blazen"

Bezoek onze website:
donkergroen.nl

Lef en ambitie?
werkenbijdonkergroen.nl







V O O R  D E A L E R A D R E S S E N :  Z I E   W W W . T O P G R E E N . O R G

• Snellere opkomst
• Minder onkruiden
• Mooi groen gazon

TopGazon
Speciaal voor hoveniers: Inzaai-/doorzaaimengsel met 
stikstof coating voor snel herstel van kale plekken.
Speciaal voor hoveniers: Inzaai-/doorzaaimengsel met 
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56 Hugo Rots: ‘Ligne is 
een fantastisch voor-
beeld van goed  
opdrachtgeverschap’

Tientallen miljoenen werden geïnvesteerd in de nieuwbouw van het Ligne-project 

in Sittard en meer dan vijf miljoen in de openbare ruimte. De bekroning van het 

project is het ongedaan maken van een deel van de overkluizing over de Keutelbeek. 

Stad+Groen praat met het bouwteam dat de openbare ruimte van het Ligne-project 

heeft ontworpen, geëngineerd en gerealiseerd.
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Tweede Demo-Doe-Dag ‘Zero 
Emission’:

In het schilderachtige Arboretum  

D’n Hooijdonk, gelegen in het Brabantse  

Den Dungen, hield uitgeverij NWST samen 

met de beursorganisatie van Groen Techniek 

Holland de tweede GTH Demo-Doe-Dag ‘Zero 

Emission’, in navolging van de Demo-Doe-Dag 

‘Onkruid & Reiniging’. De Demo-Doe-Dagen  

vormen de aanloop naar de GTH-beurs in  

september dit jaar. De tweede sessie kon  

rekenen op een zonnige dag, met geïnteres-

seerd publiek en een uitstekende sfeer.

De Keutelbeek stroomt  
weer door Sittard 

Een waarheid als een koe: meten is weten.  

De gemeente Waalwijk, Aannemersbedrijf  

Van Wijlen B.V. en Vos Capelle brengen het in  

praktijk op het veld van SSC ’55 in Sprang-Capelle. 

Vijf sensors in de toplaag van een veld zorgen dat 

de club, maar ook de aannemer en de adviseur 

meer inzicht hebben in de vochtconditie, bodem-

temperatuur en EC-waarde van het veld.

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

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

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

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

ISSN: 2352-4634

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

56 64
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VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

‘Eigenlijk kan ik alle soorten krijgen die 
ik wil. En zo niet, dan kies ik andere’

‘Markt biologische planten is nog niet volwassen’, kopten 

we een jaar geleden in zustervakblad Boom in Business. 

In het geval van bloembollen lijkt daar verandering in te 

komen, zij het stukje bij beetje. De afgelopen jaren steeg 

het aantal biologische telers. Combineer dat met de  

eerste Milieukeur-telers, en met een beetje inspanning 

kun je stappen zetten in duurzaam inkopen.

Hypericum, een succesverhaal

Traditioneel werden enkele soorten en cultivars van Hypericum vooral  

als bloemheester toegepast. Maar de enorme opkomst van H. ×inodorum-

hybriden heeft voor een enorme verandering in het gebruik van Hypericum 

gezorgd. De sierwaarde van de kleurige vruchten is nu minstens zo 

belangrijk als de bloei van de ‘ouderwetse’ planten. Het succes van 

Hypericum duurt voort! 

28



We love making water work

www.aquaco.nl

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

  Maai-laadwagens   Veegmachines   Verticuteermachines

HIGH-TECH MACHINES VOOR GROENONDERHOUD

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

ZODENSNIJDERS 
BILLY GOAT  SC180H voor de professional 

-
niek.

www.lankhaartechniek.nl

De Ibea (30 cm), twee-wiel aangedreven machine. Al vanaf € 2.898.- excl. btw.

      De Korten Bruggert 5 - 4266 ER Eethen
      Telefoon (0416) 355770 - Telefax (0416) 355779 - info@lankhaartechniek.nl

Vraag een vrijblijvende demonstratie aan, via de vakhandel in uw omgeving. 

Lankhaar H&T 05 15.indd   1 08-04-15   09:04

• 45 cm snijbreedte
• hydrostatisch
• traploze snelheid
• nauwkeurig instelbaar
• walsaandrijving
• 5.5 pk Honda motor

Galvaniweg 10 | 6101 XH ECHT | T 0475 48 70 21

Professionele 
machines voor 
groenonderhoud
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GROENKEUR

MILIEUKEUR

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

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

Molenstraat 41b
4061 AB Ophemert

Groenkeur is een mooie stap 
richting de toekomst van 

onze kinderen

Boogaart Almere BV

De Paal 41 Almere-Haven

PB: 50236, 1305 AE Almere

T: 036-5311454

info@boogaartalmere.nl

www.boogaartalmere.nl

Ontwerp | Aanleg
Onderhoud | Beheer

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

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

Info@maarse.nl - www.maarse.nl 
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Werken op  
beeldkwaliteit
Verheij Integrale Groenzorg werkt inmiddels in 
verschillende gemeenten volgens het concept 
'werken op beeldkwaliteit'. Voor burgers is echter 
niet altijd duidelijk wat daar precies mee bedoeld 
wordt. Werken op beeldkwaliteit doet Verheij 
voornamelijk bij gemeentelijke projecten, zoals 

in Stichtse Vecht en Zuidplas. Samen met de 
gemeente worden er afspraken gemaakt over de 
staat van de openbare ruimte, die vervolgens  
vastgelegd worden in de beeldkwaliteit. 
Daaronder vallen bijvoorbeeld de lengte van het 
gras, de hoeveelheid onkruid en de hoeveelheid 
zwerfafval. 

De beeldkwaliteit is altijd het uitgangspunt.  
In de praktijk kan het daardoor voorkomen dat 
burgers de straat er vies vinden uitzien, maar dat 
er op die locatie geen werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Toch hoeft dit niet te betekenen dat 
de buitenruimte niet netjes bijgehouden wordt. 
Als de schouwer bepaalt dat de buitenruimte er 
op de juiste beeldkwaliteit bij ligt, is dat voor de 
uitvoerder reden om nog geen werkzaamheden 
uit te voeren.

75-jarig jubileum Du Pré
Du Pré groenprojecten laat trots weten dit jaar zijn 75e verjaardag te vieren. In 1942 richtte P.G. du Pré 
het hoveniersbedrijf uit Helmond op onder de naam 'Tuintechnisch Bedrijf De Iris'. Na zich aanvankelijk 
alleen te richten op de aanleg en het onderhoud van particuliere tuinen, werd in de jaren 50 begon-
nen met de aanleg van sportvelden en plantsoenen. In 1977 werd het bedrijf wegens gebrek aan 
een opvolger verkocht. In 1999 werden Jan Damen, Mark Vloet en Robert Smid de nieuwe eigenaren. 
Damen en Vloet waren al bij het bedrijf betrokken; Smid was bedrijfsleider bij een vergelijkbaar groen-
bedrijf. Onder leiding van de nieuwe directie zette de groei door. De specialisatie in boomverzorging 
en daktuinen met daarnaast de aanleg van complete buitenprojecten brachten het bedrijf waar het 
nu is. In 2011 nam Damen de beslissing zijn aandelen aan te bieden aan Vloet en Smid, waardoor er 
twee eigenaren overbleven. Inmiddels werkt het bedrijf met bijna 45 vaste medewerkers; met seizoens-
arbeid meegeteld zijn dat op jaarbasis ruim 60 fte's.
Het bedrijf is van plan het jubileum uitgebreid te vieren. 'Gedurende het jaar wijden wij een aantal 
interne en externe momenten aan ons jubileum. Uiteindelijk zullen we in november afsluiten met een 
seminar en een feest', zo laat men weten.
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Onkruid bestrijden 
met zwembadwater
De gemeente Amstelveen gebruikt sinds kort 
overtollig verwarmd zwembadwater om onkruid te 
bestrijden op de stoepen. Dat meldt de gemeente 
in een persbericht. Tot eind vorig jaar werd het 
overtollige met ozon gezuiverde zwemwater 
van het zwembad gebruikt om gft-containers te 
spoelen. De gemeente kwam met het idee om 
het water niet te hoeven afvoeren naar het riool. 
Amstelveen heeft de nieuwe manier van onkruid-
bestrijding uitbesteed aan de Tomingroep.
De Tomingroep zet mensen in met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Zij maken verhardingen 
onkruidvrij met twee elektrische wagens en stoom. 
De wagens kunnen aan de achterkant van het 
zwembad water tanken vanuit een speciaal daar-
voor aangelegd opslagvat. Het bijzondere is dat 
het water al verwarmd restwater is. De wagens zelf 
kunnen het water bijverwarmen tot het kookt door 
middel van gas. Omdat het water al voorverwarmd 
is, kost het minder energie. 

BBA-wethouder Peter Bot (duurzaamheid): 'Dit is 
een voorbeeld van duurzaamheid in optima forma. 
Onder duurzaamheid verstaan wij in Amstelveen 
een stad waarin ecologische, economische en 
sociale belangen in balans zijn. We zetten in op 
onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen, her-
bruikbare producten en kansen voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. In dit geval wordt 
restwater hergebruikt, besparen we energie omdat 
het deels al voorverwarmd is én voeren mensen 
die moeilijk zelf een baan vinden het werk uit. 
Daarnaast rijden de wagens elektrisch. Ik hoop dat 
wij andere gemeenten met ons duurzame voor-
beeld inspireren.' Volgens de gemeente blijkt wel 
dat het een intensieve manier van onkruid- 
bestrijding is. Het onkruid moet vaker worden 
behandeld met het kokende water.

De openbare ruimte 
meetbaar maken
Afgelopen jaar heeft Cobra Adviseurs flink  
gesleuteld aan het nieuwe concept sensing urban 
nature. Met dit platform wordt de openbare ruimte 

meetbaar gemaakt op ieder moment van de dag. 
De kracht van sensing urban nature zit in de 
combinatie van verschillende databronnen en 
de overzichtelijke presentatie en communicatie. 
Worden de grenswaarden van sensoren of  
satellietdata overschreden? Dan brengt het 
systeem de betrokkenen automatisch op de  
hoogte via een sms, e-mail of tweet.

Cobra Adviseurs heeft inmiddels jarenlange  
ervaring opgebouwd met bodemvochtmonitoring 
bij bomen. Met behulp van sensoren wordt het 
verloop van het beschikbare vocht in de bodem 
live gevolgd. Dit is vooral interessant voor bomen 
die een verhoogd risico lopen, zoals monumentale 
bomen bij rioleringswerkzaamheden of waarde-
volle jonge aanplant. Als de bomen dreigen te ver-
drogen, komt er vanzelf een seintje binnen.
Extreme hitte in de stad is een groeiend probleem. 
Vooral oudere mensen hebben hier snel last van. 
Maar waar liggen nu precies de probleem- 
gebieden? Met behulp van satellietdata wordt de 
oppervlaktetemperatuur gemonitord. Cobra vormt 
de data om tot een overzichtelijke kaart met daar-
op alle hitte-eilanden in de stad of gemeente. 

Daktuin voor Blok Y  
in Utrecht
Een bijzonder project op de Veemarkt in Utrecht: 
daar realiseert Vink Bouw een ontwerp van  
architectenbureau MKA, dat in nauwe samen-
werking met de toekomstige bewoners tot stand 
is gekomen. Blok Y omvat dertig duurzaam 
gebouwde, royale superlofts in industriële stijl met 
hoogwaardige afwerking en een aantal gezamen-
lijke ruimtes, zoals een vlonder aan de waterzijde 
en een daktuin. De Enk Groen & Golf startte eind 
april met de aanleg van die daktuin, die een aantal 
bijzondere details krijgt.

Op een daktuin van ca 1000 vierkante meter  
realiseert De Enk Groen & Golf een gemeenschap-
pelijke ruimte van circa 300 vierkante meter, naar 
een ontwerp van Jeroen Marseille van Marseille 
Buiten. Het ontwerp is tot stand gekomen na een 
intensief proces waarbij de bewoners betrokken 

Nijmegen presenteert manifest  
Green Capital 2018
Nijmegen is in 2018 als eerste stad van Nederland de European Green Capital. Vorige week werden 
het manifest en het programma van Green Capital 2018 gepresenteerd. Nijmegen mag zich dus een jaar 
lang de duurzame hoofdstad van Europa noemen; een titel die de gemeente volgens eigen zeggen heeft 
verdiend door 'jarenlang hard te werken aan vergroening en verduurzaming'. In totaal slaan 87 publieke 
en private partijen uit de regio Nijmegen de handen ineen met als resultaat een jaar vol duurzame  
activiteiten, evenementen en groene routes. Zo komt het internationale bos- en landbouwcongres Euraf 
volgend jaar naar Nijmegen en vindt het jaarcongres van het Gelderse energieconvenant er plaats. 
'De oprechte betrokkenheid van inwoners, kennisinstellingen en bedrijven is de sterke basis vanwaaruit 
Nijmegen als middelgrote stad al jarenlang werkt aan een groene, toekomstgerichte stad.  
Daar kunnen heel veel steden iets van leren en dat is dus zelfs tot op Europees niveau doorgedrongen', 
aldus burgemeester Bruls.
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werden en uitzicht en gebruik centraal stonden.  
De Enk Groen & Golf speelde een rol bij de  
advisering van de opbouw en de budgettering van 
de daktuin met een 'design & construct'-traject.  
De gezamenlijke daktuin krijgt een aantal bijzon-
dere blikvangers, zoals de grote Twig-zitelementen 
en het cortenstaal waarmee de beplanting omlijst 
wordt. Het dak heeft een afwerking van split en 
vlonders van bamboe, een duurzaam en milieu-
vriendelijk alternatief voor de gebruikelijke hard-
houten vlonders. Het resultaat is een daktuin op 
niveau met een luxe uitstraling en een duurzame 
inrichting. Ook de vlonder aan de waterkant is uit-
gevoerd met bamboe.

Bijenidylle Uithuizen 
van start
Een groep van tien maaiers heeft zaterdag 17 juni 
de sterk vergraste Google-bijenidylle gemaaid 
met de zeis. Het doel is om op het grasland aan de 

rand van het bos in Uithuizen bloemrijke vegetatie 
te realiseren, zodat bijen en vlinders van nectar 
voorzien worden. De kans dat dit hier lukt is groot, 
vanwege de al aanwezige structuurrijke bosrand. 
Ook bevat het gebied kleine kansrijke grasvegeta-
tie met soorten als morgenster, walstro, rietorchis, 
knoopkruid, wilde margriet en ratelaar. Google, dat 
in de Eemshaven een datacentrum bouwt, helpt 
financieel bij de totstandkoming van de bijenidylle.
De vlinder- en bijenidylle wordt ontwikkeld door  
Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten,  
de Vlinderstichting, de gemeente Eemsmond en 
Agrarische Natuurvereniging Wierde en Dijk.  
De zeisbrigade voert het maaiwerk uit in opdracht 
van dit samenwerkingsproject. Door het gras in 
deze tijd van het jaar te maaien, wordt de bodem 
minder voedselrijk. Hierdoor krijgen andere  
gewassen, zoals bloemen, een kans om tot bloei te 
komen. Daarmee wordt het terrein aantrekkelijker 
voor wilde bijen en vlinders. Om dezelfde reden 
worden er ook nestlocaties aangelegd.

Helmondse daktuin ’t Cour in bloei
Midden in het centrum van Helmond is een groendak te vinden dat zorgt voor een groene leef- 
omgeving voor de bewoners rondom het dak en voor bezoekers van de stad. In opdracht van de 
gemeente Helmond verbeterde en vergroende Du Pré groenprojecten het binnenterrein. De tuin ligt 
weliswaar niet op het dak van de woningen, maar wel op de eerste verdieping van het appartementen-
complex. Onder het dak bevindt zich onder meer de parkeergarage. De tuin heeft een verheven niveau 
ten opzichte van de weg. Voorheen lag er in de tuin een driehoekige vijver. De vorm bleef intact,  
maar wordt in het nieuwe ontwerp gebruikt als border met beplanting.

ADVIES
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RECREATIE 
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PLANVORMING 
ONTWERP
CONTRACTDOCUMENTEN
AANBESTEDING
DIRECTIEVOERING
TOEZICHT
FLORA & FAUNA

ADVIES- EN 
INGENIEURSBUREAU 
OPENBARE RUIMTE 

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

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nl
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Was ik vorig jaar nog redelijk pessimistisch over de accu-aangedreven  
ontwikkelingen, nu zie ik toch een lichte kentering. Vorige week heb ik de 
GTH-Doedag van NSWT bezocht, waar louter accu-aangedreven machines te 
zien waren. Dan zie je toch dat er een nieuwe generatie is en dat het succes 
van accugereedschap de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft genomen. 
De klant is er dus wel klaar voor; nu nog de inhaalslag van de machinebouwers 
afwachten. 

Een opvallende verschijning vond ik de M-Trac van Matador, een tweewielige 
werktuigdrager die nagenoeg een hele dag kan worden ingezet op één accu-
lading, bijvoorbeeld als rolveger of met een maaibalkje. Nu nog standaard 
uitgevoerd met loodaccu, maar in de toekomst zal hij vast ook van lithium 
kunnen worden voorzien en in 1,5 uur worden opgeladen, schat ik in. Dan 
wordt dit zeker een goed alternatief voor de nog steeds populaire benzine 
slurpende Ferrari.

Om de golfkar nieuw leven in te blazen, presenteerde Pols Zuidland de eerste 
lithiumhoudende E-Z-Go RXV Elite. Hm… vernieuwend? Niet echt, wij doen 
dat al vijf jaar. Maar ik snap de voordelen. Misschien is het handig om erbij  
te vertellen dat de gehele machine voor bedrijven nu onder de mia/vamill-
subsidie kan vallen, en dat dat een groot deel van de meerprijs van de  
lithiumaccu compenseert. Dan heb je dus een accu die de gehele levensduur 
van de machine theoretisch overleeft; dat is pas vernieuwend!
Wat trouwens goed was om te zien op deze GTH-Doedag, was dat de  
brancheorganisaties ook het thema elektrisch omarmen. In april nog hadden 
wij het bestuur van Fedecom op bezoek op de fabriek van Frisian Motors voor 
een rondleiding. Pieter Jacobs van Emrol hield een interessante presentatie 
over lithiumaccutechniek, met alle voor- en nadelen op een rij. 

Ze waren onder de indruk en qua timing kwam het erg goed uit voor 
ons, omdat we net diezelfde dag de eerste nieuwe Rimmert FM-170-zero-
turnmaaier hadden geassembleerd (een productiemodel) en konden laten 
zien.
Inmiddels heeft Fedecom op ons initiatief zijn naam verbonden aan de 
Ecomobiel-beurs, begin oktober in Den Bosch. Dit is al vele jaren dé beurs 
voor elektrisch rijden; er wordt nu breder ingezet met thema’s zoals logistiek 
en mechanisatie & groenvoorziening. 

Hopelijk wordt het een succes en zie je als bezoeker eindelijk het gehele 
gamma elektrische voertuigen, werktuigen en gereedschappen op één  
platform.
Straks eerst op naar de echte GTH, begin september. Ik ben benieuwd wie daar 
nu de nieuwste innovaties op elektrisch gebied laat zien. Ik zal er te zijner tijd 
een verslagje van maken en dit graag met u delen.

Theo de Jong is een geboren en getogen Fries. Samen met zijn vrouw en  
drie dochters woont hij in het Friese Bakkeveen. Na een carrière van vijftien jaar  
als elektrotechnicus richtte hij in 2009 vanuit zijn hobby Frisian Motors op. Twitter 
uw reacties naar @frisianmotors, of mail deze naar theo@frisianmotors.com.

Dan heb je dus een 

accu die de gehele 

levensduur van de 

machine theoretisch 

overleeft

Elektrificatie tuin- en parkmachines 
beleeft nieuwe start

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6811
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Toen het Peter van Kemenade een aantal jaren geleden niet gelukt was om ‘zijn’ bedrijf Ploegmakers over te nemen, had hij niet gedacht dat hij amper 

een paar jaar later ceo van Ploegmakers zou zijn, en daarnaast aan het stuurwiel zou zitten van de groenpoot van het veel grotere IBN.  

Auteur: Hein van Iersel 

Ik spreek met Peter van Kemenade, ceo van het 
Veghelse bedrijf Ploegmakers, af in Eindhoven. 
Van Kemenade is een ras-Eindhovenaar. Of, beter 
gezegd, hij komt uit het kerkdorpje Acht, dat 
inmiddels is opgeslokt door de lichtstad, maar ooit 
– aldus de ceo – veel groter en belangrijker was 
dan Eindhoven. Die achtergrond in dit Brabantse 
boerendorp is belangrijk voor Van Kemenade.  
Hij komt er tijdens ons gesprek herhaaldelijk op 
terug, ook al werkt de directeur inmiddels allang 
niet meer in Eindhoven en woont hij niet op een 
boerderij, maar in een appartement op loop-
afstand van het stadshart. 

Van Kemenade (52 jaar) begon bij Ploegmakers op 
34-jarige leeftijd. Ploegmakers was toen nog een 
zelfstandig bedrijf, dat werd geleid door oprichter 
Pieter Ploegmakers. ‘Een geweldige vent en  
inspirerend leider’, aldus de huidige ceo.  
Op dat moment had de directeur een carrière  
achter de rug als bedrijfsleider in de fruittuinen van 
Frits Philips en ook was hij zes jaar bedrijfsleider op 
een fruit-bedrijf in de buurt van Keulen.  Vooral aan 
die laatste klus heeft de directeur goede herinne-
ringen en hij zou dat best willen blijven doen, maar 
de kinderen werden groter en de familie wilde niet 
emigreren naar de oosterburen. Er zat dus niets 
anders op dan een baan te zoeken in de buurt.

Zeg maar nee, 
dan krijg je er twee
Peter van Kemenade: ‘Als je het hele jaar op het randje van de afgesproken 
beeldkwaliteit loopt, moet je niet zeuren als je een boete krijgt.’

Dit wordt trekken aan een 

dood paard
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ACHTERGROND4 min. leestijd

Ploegmakers is een groenvoorziener met een duidelijke focus op de openbare markt. 
Natuurlijk loopt het bedrijf ook wel eens tegen een particuliere tuin aan. Voor dat soort klus-
sen is Tuinmakers in het leven geroepen. Hierop wordt echter niet zwaar geacquireerd. 

Peter van Kemenade

Van Kemenade: ‘Dat was nog niet zo makkelijk.  
Het was begin 80 en banen in het groen waren 
dun gezaaid, maar in Tuin & Landschap stond 
een vacature voor een baan als uitvoerder bij 
Ploegmakers.’ Dat het een functie was onder het 
niveau waarop Van Kemenade eerder gewerkt had, 
gaf niet. Er moest brood op de plank komen voor 
het jonge gezin. ‘Ik kwam op gesprek bij Pieter 
Ploegmakers en dat was heel bijzonder. Nadat ik 
een halfuur met hem gepraat had, wees hij met 
een verstrooid gebaar naar de boekhouder: “Zeg 
daar maar dat je hier komt werken. Dan kan hij 
alles in orde maken.”’

Van Kemenade maakte snel carrière bij Ploeg-
makers. Tenminste, voor zover er carrière te maken 
was, want Ploegmakers was en is geen echt grote 
speler in het groen. Inmiddels staan er gemiddeld 
zo’n zestig mensen op de planning, van wie veertig 
eigen mensen. In het seizoen kan de bemensing 

oplopen naar tachtig. Al die mensen genereren 
een jaaromzet van tegen de zeven miljoen, een 
omzet die volgens de ceo opvallend stabiel is.  
Het kan eens 6,5 miljoen zijn in een slecht jaar 
en af en toe is er een uitschieter boven de zeven 
miljoen, maar dramatisch anders is die omzet de 
laatste jaren niet geweest. 

Overname
Ongeveer zes, zeven jaar geleden stond Van 
Kemenade voor een keuze. De oude Ploegmakers 
wilde afscheid nemen van het bedrijf en de aan-
delen overdoen aan zijn kinderen. Van Kemenade 
kreeg de mogelijkheid om het bedrijf van hen 
over te nemen. Van Kemenade: ‘Ik had mijn broer 
daarop gezet. Hij werkt als investment banker en 
weet hoe dit soort processen lopen. Na ongeveer 
een halfjaar kwam mijn broer bij me en zei dat dit 
niets zou worden. “Dit wordt trekken aan een dood 
paard”, waren zijn woorden. Daarna opende de 

Certificaten zorgen dat je gefocust  

blijft op het verbeteren van je  

bedrijfsprocessen; anders blijft  

het vaak bij goede bedoelingen

Mvo gaat volgens de directeur verder dan de certificaten die 
op de voordeur gespijkerd moeten worden. ‘Mvo werken is 
ook wat wij nu aan het doen zijn, dat houdt ook in “beetje 
lullen en plezier maken”.’



Maak jij de 
connectie?

senior accountmanager / uitgever
Wij zoeken een creatieve, enthousiaste, gemotiveerde netwerker met 
uitstekende contactuele en commerciële eigenschappen, die waarde kan 
creëren voor zijn klanten.

Wat bieden wij?
Werken binnen een vooruitstrevende uitgeverij in een jong en gedreven team. 
Gepassioneerde collega’s met liefde voor het on- en offline uitgeefvak en 
belangstelling voor de groene openbare ruimte. Goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden en een competitief salaris.

Functie-eisen
Je werkt en denkt op hbo-niveau en hebt ervaring in sales. Kennis van de groene 
sector is geen must, maar wel een pre. Wij verwachten dat je een diepgaande 
relatie opbouwt met onze partners en hen overtuigt van de meerwaarde van 
NWST. Vanzelfsprekend ben je energiek, proactief, doortastend, resultaatgericht 
en ondernemend, maar bovenal communicatief zeer sterk! 

Geïnteresseerd?
Ben je toe aan een nieuwe samenwerking en voel je je thuis in een 
werkomgeving waar verantwoordelijkheid, teamwork en een goede sfeer 
belangrijke uitgangspunten zijn, stuur dan je sollicitatiebrief met cv naar 
NWST NeWSTories BV t.a.v. Peter Jansen: project@nwst.nl. 

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Hein van Iersel: 
024-3602454 of 06-533 63 062, of Alberto Palsgraaf: 024-3602454 of 
06-20436728.

De vacature heeft als sluitingsdatum 1 september 2017. 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats tijdens GroenTechniek Holland.
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NWST NeWSTories BV is een uitgeverij in Nijmegen. Naast het uitgeven van een 

aantal groene vaktijdschriften, zoals Stad + Groen, Greenkeeper, Boomzorg, 

Fieldmanager en Boom In Business, verzorgen en organiseren wij congressen 

en symposia. In dit verband zijn wij op zoek naar een: 
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Het is mijn droom, dat iedere hockeyspeler het 

maximale uit zichzelf kan halen. Vandaar dat ik graag 

meedenk in het verbeteren van de infrastructuur.

Condor Grass hockey ambassadeur

Thomas Briels – Aanvoerder Team België en Olympisch zilveren medaille winnaar in Rio.
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BoomzorgBoomzorg
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voor transformatie plein in Heerlen
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Filosoof, doorzetter of pionier?

Boek ‘De boomhoroscoop’

Filosoof, doorzetter of pionier?

Uit welk hout ben jij gesneden?

De symboliek van bomen spreekt al eeuwen tot de verbeelding. Zo is het menselijk 

karakter in de Keltische boomkalender onlosmakelijk verbonden met de bomenwereld. 

De Kelten herkenden in bomen duidelijke karaktereigenschappen die mensen inzicht 

geven in hun eigen persoonlijkheid en gedrag. De eigenwijsheid van een esdoorn? 

De fijngevoeligheid van een lijsterbes? Of het doorzettingsvermogen van een eik?

In dit rijk geïllustreerde naslagwerk ontdekt u aan de hand van bijzondere 

karakterbeschrijvingen van bomen uit welk hout u gesneden bent. 

Daarnaast vindt u in dit boek natuurlijke legendes en praktische 

informatie en wetenswaardigheden over bomen en bossen. 

Bestel ‘De boomhoroscoop’ voor € 19,95 op 

www.ebben.nl > Kenniscentrum > Literatuur
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Grip op watermanagement met de 

nieuwe H2Pro wetting agent range.

De nieuwste generatie H2Pro wetting agents zijn speciaal ontwikkeld 

voor greenkeepers, fi eldmanagers (maar ook hoveniers en openbaar 

groenvoorzieners) en helpen grip te krijgen op watermanagement. 

Het gebruik van geavanceerde  oppervlaktespanningsverlagende 

technologieën, stelt ICL Specialty Fertilizers in staat om een compleet 

nieuwe range van 3 gespecialisteerde wetting agents te introduceren; 

H2Pro TriSmart, H2Pro FlowSmart en H2Pro AquaSmart zijn zorgvuldig 

geformuleerd en getest om u te helpen bij het krijgen van controlere 

over uw bodemvochtbeheersing.

Een compleet 
nieuwe range 

   met geavanceerde 

technologieën 

Voor meer informatie, video’s en klantervaringen bezoekt u h2pro.icl-sf.com/nl/ 
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familie Ploegmakers onderhandelingen met IBN. 
Die onderhandelingen liepen wel goed af, vooral 
nadat het managementteam van Ploegmakers te 
kennen had gegeven mee over te willen gaan naar 
IBN.’

Als je Van Kemenade hoort praten over die gemiste 
kans van een zestal jaar geleden, klinkt daar weinig 
spijt doorheen. ‘Toen wilde ik het bederijf graag 
overnemen, maar nu is het ook goed. Zoiets moet 
je op een bepaalde leeftijd doen en zoals het nu 
is gegaan is het prima. Ik heb een goede samen-
werking met het managementteam, Louis Keteling, 
Jorik van de Wiel en sinds 1 oktober Maikel van 
Oeffelen, en ik vind het goed zo.’ Van Oeffelen is 
erbij gekomen omdat Van Kemenade er sinds kort 
een tweede klus bij heeft, als gangmaker van het 
bijna tien keer zo grote IBN.

Integraal groenbeheer 
Het werk van Ploegmakers laat zich waarschijnlijk 
het makkelijkst omschrijven met de term ‘integraal 
groenbeheer’. Daar is het Veghelse bedrijf goed in: 
complete wijken aannemen en die helemaal op 
niveau houden. De Eindhovense wijk Stratum, die 
ik met Van Kemenade ga bezoeken, is daarvan een 
goed voorbeeld. Op dit moment legt Ploegmakers 
hier de laatste hand aan een stukje uitbreiding van 
de wijk, het inrichten van borders en het planten 
van bomen. Normaal hoort dit niet bij het integraal 
beheer van de wijk; het bedrijf heeft deze klus 
apart aangenomen en dit nieuwe stuk van de wijk 
zal toegevoegd worden aan het integraal beheer 
van de totale wijk.  

Als ik Van Kemenade terugrijd naar onze afspraak-
locatie voor een laatste bak koffie, laat hij mij nog 
wat zaken zien die hij belangrijk vindt. Schoffelen, 
bijvoorbeeld, is een van de belangrijkste. ‘Ik ben 
voorstander van wel tien rondjes in een jaar.  
Dan hoef je niets op te ruimen en ben je het  
snelste dicht.’  

Dat geldt volgens de directeur ook voor het onder-
houd van de rest van de wijk. Van Kemenade is 
ineens ongekend kritisch over zijn collega- 
groenbedrijven: ‘Ik snap dat niet. Als je het hele 
jaar willens en wetens het risico neemt op het 
randje van de afgesproken beeldkwaliteit te lopen, 
moet je niet zeuren als je een boete krijgt omdat 
je niet voldoet aan de afgesproken kwaliteit.’ 
Ploegmakers probeert daarom altijd ruim te vol-
doen aan de afgesproken kwaliteit. Dat geeft rust 
en zou volgens de ceo op jaarbasis weinig tot niets 
duurder zijn.

Iets goeds doen terwijl je werkt 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
is belangrijk voor Ploegmakers. ‘Ik vind het 
belangrijk om iets goeds te doen terwijl je werkt.’ 
Ploegmakers is daarom ruim voorzien van  
certificaten op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen: PSO-prestatieladder 
3, Groenkeur en CO2-prestatieladder 5. Behalve 
dat dit soort certificaten een voorwaarde zijn om 
aan aanbestedingen te mogen meedoen, zijn ze 
volgens Van Kemenade wel degelijk functioneel. 
Certificaten zorgen dat je constant gefocust blijft 
op het verbeteren van je bedrijfsprocessen; anders 
blijft het vaak bij goede bedoelingen. 

ACHTERGROND

Peter van Kemenade

Als je het hele jaar op het 

randje van de afgesproken 

beeldkwaliteit loopt, moet je 

niet zeuren als je een boete 

krijgt
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Techniek voor vijvers: zelf 
blijven bouwen of uitbesteden?
‘De hovenier roept veelal pas hulp in als het water hem tot de lippen reikt’ 

In Nederland worden elk jaar vele honderden waterpartijen aangelegd voor zowel de particuliere als de bedrijfsmatige markt. Als dit werk binnen een 

door de aannemer aangenomen project valt, is het vaak in handen van deze partij. Dat kan goed verlopen, maar dat gebeurt niet altijd. 

Ton Fontijn van AUGA: ‘De ervaring leert ons dat 
zich in de praktijk helaas nog te veel misstanden 
kunnen voordoen, vooral als het gaat om de tech-
niek die met de aanleg gemoeid is. AUGA wordt 
regelmatig bij bestaande projecten gevraagd voor 
advies, omdat het systeem niet goed functioneert. 
Hersteloperaties kunnen duur uitvallen en daar is 
niemand bij gebaat. De hovenier roept veelal pas 
hulp in als het water hem tot de lippen reikt.  
Te laat, dus!’

Je kunt het hoveniers eigenlijk niet kwalijk nemen; 
over het algemeen is vijveraanleg geen dagelijks 
werk voor deze bedrijven. Sterker nog: soms komt 
het maar een enkele keer per jaar voor. Het is dus 
begrijpelijk dat er onvoldoende kennis paraat is.  
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Er bestaat bovendien geen boek waarin de know-
how keurig wordt toegelicht. Kennis wordt verkre-
gen door ervaring en technisch inzicht, door open 
te staan voor vernieuwingen en kennis te delen. 

Kennis delen
Naast het leveren van fonteinen en vijverbeno-
digdheden, is AUGA daarom al langere tijd actief 
in de markt om kennis door te geven. Dat doet het 
bedrijf elk jaar weer tijdens het TuinProfessional-
event in januari, maar ook door het geven van 
workshops op locatie. Hier start ook de missie van 
het bedrijf. Fontijn licht toe: ‘We willen graag  
vanaf de tekentafel betrokken worden bij water- 

projecten. Samen met de aannemer bepalen we 
welke filtertechniek het beste past en hoe en waar 
de infrastructuur aangelegd moet worden: leiding-
werk, elektriciteit en watervoerende componenten.’

Techniekput
Om vijvertechniek toegankelijker te maken voor 
mensen met relatief weinig vakkennis, levert AUGA 
ook kant-en-klare techniekputten, optimaal op 
het project afgestemd op basis van low energy-
techniek. Fontijn: ‘Het metselen van putten en 
het puzzelen met het aansluiten van pompen, 
filters en uv-c-apparaten is hiermee verleden tijd. 
Een techniekput graaf je in, je koppelt vervolgens 
voeding en leidingen aan en daarmee is de klus 
geklaard. De techniek in de put is door ons volledig 
bedrijfsklaar opgebouwd en helemaal op elkaar 
afgestemd.’ 

De prijs van een techniekput lijkt op het eerste 
gezicht wellicht hoger dan bij het zelf inkopen 
van losse componenten. Maar de vele uren voor 
het bouwen van een put en het monteren van de 
componenten moeten óók meegeteld worden in 
de kostprijs. ‘Hier laat de hovenier nog weleens wat 
uurtjes door zijn vingers glippen.’
Een ander belangrijk aspect is dat AUGA drie jaar 

garantie verleent op de goede werking van het 
systeem. Mocht er een calamiteit optreden die te 
wijten is aan een constructie- of fabricagefout, dan 
zorgt AUGA voor het herstel ervan. 

Toepassingen
De techniekputten zijn beschikbaar voor zwem-
vijvers, siervijvers, koivijvers, spiegelvijvers en 
fonteinvijvers. Voor zwemvijvers worden putten 
aangepast aan de wettelijke voorschriften die hier-
voor gelden.

ADVERTORIAL

‘De techniek in de put is door 

ons volledig bedrijfsklaar 

opgebouwd en helemaal op 

elkaar afgestemd’

Winkelskamp 13 7255PZ, Hengelo

+31 (0)575-468020   

info@auga.nl 

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6813
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Wesselings Hoveniersbedrijf uit Uithoorn heeft nu 
twee accuheggenscharen, zes motorheggen- 
scharen en twee motorstokheggenscharen. 
Eigenaar Ronald Wesselings zou graag volledig 
overstappen op accugereedschap, maar die wens 
wordt getemperd door de prijs-kwaliteit- 
verhouding van de machines; het vermogen van 
accugedragen machines voldoet vooralsnog niet 
aan de verwachting.

De vier medewerkers die de Raptor-schaar test-
ten, schreven hun bevindingen op. De positieve 
punten die genoemd werden: het lichte gewicht, 
de goede wendbaarheid en de prettige ligging in 
de hand. Verder gaven de medewerkers aan dat 
het fijn zou zijn als er op het uiteinde van de schaar 
een stootstuk zou zitten, zodat hij niet beschadigd 
raakt wanneer hij de grond raakt, bijvoorbeeld als 
de gebruiker de schaar laat zakken om het snoeisel 

van de heg te schuiven. Daarnaast is oplettendheid 
met de kabel gewenst – al geldt dat uiteraard voor 
elk apparaat met snoer.

Net als bij eerdere ervaringen met accugereed-
schap zou het hoveniersbedrijf ook bij de Zanon 
graag meer vermogen zien. ‘De Zanon snijdt 
lekker, maar het snijvlak is niet hetzelfde als met 
een benzineschaar. Er is overigens een verschil in 

Gebruikerstest 
Zanon-accuheggenschaar 
Marcel van Dyck introduceert Italiaans merk Zanon in de Benelux

In 2017 worden de elektrische heggenscharen van Zanon geïntro-

duceerd in de Benelux door importeur Van Dyck Marcel. Onlangs 

vroegen we wie model Raptor 600 wilde testen. Tijd voor het 

oordeel van de gemeente Leek en hoveniersbedrijf Wesselings. 

Auteur: Kelly Kuenen
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waardering tussen de jongere en de wat oudere 
medewerkers. De jongere garde gaat voor veel 
vermogen. Maar ik heb ook een medewerker van 
57 in dienst, die het juist geweldig vond om met 
de zaag te werken: fijn qua geluid, geen dampen 
en meteen startbaar.’ De accuheggenscharen die 
Wesselings nu heeft, zijn van Stihl. Eerder testte het 
bedrijf nog een schaar in verband met de aanschaf 
van een extra exemplaar van dit merk, maar ook 
die miste het vermogen voor dikkere takken. 

Twee keer per jaar organiseert Wesselings een 
toolbox meeting om gezamenlijk investeringen te 
bespreken. Het team is nog niet overtuigd van het 
nut om grotendeels over te stappen op accu.  
‘In mijn vrije tijd gebruik ik áltijd accu, maar ik hoef 
er ook geen hele dag mee te werken. De accu-
heggenschaar die we nu hebben, wordt wel elke 
dag gebruikt. Toch zijn we nog niet zo ver dat we 
bij elke nieuwe aanschaf voor accu gaan.  
Er worden wel enorme stappen gezet op dit 
gebied, dus het kan over een of twee jaar wel  

compleet anders zijn.’ Wel had Wesselings de 
schaar graag nog wat langer willen testen, zodat 
alle werknemers hem hadden kunnen uitprobe-
ren en een oordeel vellen. ‘Bovendien kan ik hem 
alleen vergelijken met de machines die we al heb-
ben en ik merk weinig verschil qua vorm en ver-
mogen met de Zanon. Ik vind het ook goed dat er 
meer concurrenten op de markt komen.’

Gemeentelijke dienst
De gemeente Leek heeft de heggenschaar enkele 
dagen gebruikt, samen met een accuhandsnoei-
schaar en -stokzaag van Zanon. De plantsoen-
dienst werkt al grotendeels met accugereedschap, 
waarbij gebruikgemaakt wordt van Stihl- en 
Pellenc-heggenscharen. De Zanon Raptor werd 
getest door een medewerker die vaak snoeit, 
vertelt opzichter groenvoorzieningen Siebe Jan 
Postema. Hij zou de schaar hebben ervaren als een 
goede machine, die qua prestatie gelijk is aan de 
scharen die al gebruikt worden. Postema zegt dat 
hij geen specifieke feedback heeft gekregen over 
het vermogen. 

‘De Raptor-heggenschaar deed zijn werk prima. 
Voor ons is het op dit moment geen meerwaarde 
om de schaar aan te schaffen. Maar ik kan me 
voorstellen dat dit een goede machine kan zijn 
als je nog weinig accu-apparatuur hebt.’ Vooral de 
handsnoeischaar en de stokzaag maakten indruk. 
Maar, zegt Postema, aanschaffen van nieuw  
materiaal is toch een hele stap.

Gewicht op de rug 
‘De kabel van deze machine is in enkele situaties 
inderdaad een lastig deel’, zegt Gerard Vels,  

vertegenwoordiger voor Nederland van Van Dyck. 
‘Uit de markt horen we dat een rugzak weleens  
lastig is, omdat mensen er soms mee blijven  
hangen, bijvoorbeeld als er in dichtere begroeiing 
gewerkt wordt. Dat geldt uiteraard voor rugge- 
dragen materiaal van welk merk dan ook. Daar 
staat tegenover dat je er lang mee kunt werken, 
omdat het gewicht zich op de rug bevindt. Bij 
langdurige klussen raden wij daarom een rug-
gedragen accu aan, en bij lastige situaties een accu 
die zich in de machine bevindt.’ 

Naar aanleiding van opmerkingen uit de markt 
worden er verbeteringen doorgevoerd. Zo zou 
de fabrikant werken aan een beschermstuk op 
de neus van de heggenschaar. Van Dyck wil het 
Zanon-materiaal de komende tijd nog vaker laten 
testen, vertelt Vels. ‘We merken dat het gebruiks-
gemak van de apparatuur een pluspunt is.  
De capaciteit zal steeds groter worden;  
de ontwikkelingen op dit gebied gaan erg snel.’ 

ACHTERGROND3 min. leestijd

TechnIsche specIfIcaTIes: 
RapTOR 600 en 700 
• Meslengte: resp. 60 en 75 centimeter
• Aandrijving: accu 50,4 V/700W
• Snelheid: regelbaar in vier standen: 1000, 
  1200, 1400 en 1600 tpm
• Bijzonderheden: het handvat is 90 graden 
  verstelbaar in beide richtingen, bijvoorbeeld 
  te gebruiken bij het snoeien van een 
  verticale haag, en de accu bevindt zich in 
  een harnas op de rug van de gebruiker.

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6869
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Traditioneel werden enkele soorten en cultivars van Hypericum vooral als bloemheester toegepast. Maar de enorme opkomst van H. ×inodorum- 

hybriden heeft voor een enorme verandering in het gebruik van Hypericum gezorgd. De sierwaarde van de kleurige vruchten is nu minstens zo 

belangrijk als de bloei van de ‘ouderwetse’ planten. het succes van Hypericum duurt voort! 

Auteur: Ronald Houtman
Foto’s: Plants and Pictures

Hypericum, 
een succesverhaal

Hypericum inodorum 'Bosapri' (PRINCE FLAIR)
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Hypericum heeft een wat wisselend imago.  
De Nederlandse naam bokkenkruid doet het ergste 
vermoeden en de plant maakt dit ook waar.  
Het blad van diverse soorten verspreidt een onaan-
gename geur bij wrijven, een bokkenlucht dus. 
Maar de naam hertshooi, de officiële Nederlandse 
naam voor Hypericum, heeft een totaal andere oor-
sprong. Hertshooi heeft niets met herten te maken; 
de naam is afgeleid van het Duitse Hartheu,  
wat slaat op de harde stengels. Hierdoor is  
H. perforatum, de in Nederland inheemse soort 
waarover het hier gaat, ongeschikt om hooi te 
maken. H. perfoliatum is eenvoudig te herkennen 
door een blaadje tegen het licht te houden. Er zijn 
dan kleine lichte stipjes te zien (geperforeerd blad). 
Het is een plant van zand- en kleigronden die alge-
meen in ons land voorkomt. Deze soort kan welis-
waar worden toegepast in wilde plantenmengsels, 
maar is voor dit artikel verder niet van belang. 

Weinig familie
Er is in het recente verleden nogal geschoven 
met Hypericum in de classificatie. Oorspronkelijk 
behoorde het geslacht tot de Guttiferae. Toen er 
rond 1995 eenheid in familienamen werd  
geschapen door alle familienamen te laten  
eindigen op -ceae, kwam Hypericum terecht in de 
Clusiaceae. In 2010 werd het geslacht opnieuw 
verplaatst, nu naar een ‘eigen’ familie: Hypericaceae. 
Dit zegt trouwens niet veel; van de vijftien geslach-
ten in deze familie is Hypericum het enige dat bij 
ons bekend is. 

Er zijn meer dan 350 soorten Hypericum, waarvan 
er een kleine 60 in Europa voorkomen. De rest 
groeit in de gematigde en tropische gebieden van 
het noordelijk halfrond. Het zijn bomen, struiken of 
vaste planten. Vrijwel alle soorten die in de open-
bare ruimte worden gebruikt, zijn heesters of half-
heesters. Sommige groeien kruipend, andere meer 
opgaand. De voor ons belangrijkste Hypericum, 
de cultivars van H. ×inodorum, kunnen ’s winters 
insterven en zijn eigenlijk halfheesters. 

Bodembedekker
De van oudsher bekende H. calycinum is nog 

steeds een veel toegepaste bodembedekker.  
Deze tot circa 30 cm hoge plant is wintergroen. 
Dit is een belangrijke troef. De bloemen zijn met 
een doorsnede van meer dan 6 cm relatief groot 
en zijn aantrekkelijk heldergeel gekleurd. De grote 
toef goudgele meeldraden staat als een soort wat-
tenbolletje in de bloemen. Helaas is deze soort wat 
meeldauw- en roestgevoelig. Vanwege de goede 
bloei en bodembedekkende eigenschappen is  
H. calycinum als kruisingsouder gebruikt in  
verschillende kruisingen. 

Hypericum ×dummeri ‘peter Dummer’ en  
H. ’Hidcote’
Deze beide planten hebben gemeen dat ze H. caly-
cinum als kruisingsouder hadden. Tussen 1920 en 
1930 ontstond in Engeland een complexe hybride 
die ‘Hidcote’ werd genoemd. Dit is een bossige 
plant, tot ruim 1 m hoog, met donker blauwgroen, 
half-wintergroen blad. De plant bloeit rijk met tot 
8 cm grote goudgele bloemen. De meeldraden zijn 
relatief kort en oranjegeel tot lichtoranje van kleur. 
De exacte ouders van deze complexe kruising 
waren lange tijd onbekend. Maar dat H. calycinum 
erbij betrokken is, was al snel duidelijk. 
In een poging de kruisingsouders van ‘Hidcote’ te 

determineren door deze te zaaien, werd in 1975 
bij Hillier Nurseries een goede zaailing geselec-
teerd uit zaailingen van ‘Hidcote’. Deze plant werd 
genoemd naar de chef vermeerdering bij Hillier: 
Peter Dummer. Het is een lage en brede struik 
met overhangende twijgen tot ruim 40 cm, iets 
hoger dan H. calycinum, maar beduidend lager dan 
‘Hidcote’. De bloemen lijken op die van ‘Hidcote’ 
en hebben eveneens relatief korte meeldraden. 
De bloemen openen zich vanaf eind juni tot in de 
nazomer. Net als H. calycinum heeft ‘Peter Dummer’ 
uitstekende bodembedekkende eigenschappen.

Roest
De schimmel Melampsora hypericorum is verant-
woordelijk voor de aantasting die we roest noe-
men. Deze schimmel manifesteert zich door kleine 
gele vlekjes aan de bovenzijde van de bladeren 
en meer oranjekleurige vlekjes aan de onderzijde. 
Deze vlekken groeien en vloeien later samen. 
Een aantasting door roest heeft tot gevolg dat de 
bladeren vroeg in het najaar afvallen, soms al in 
augustus. Naast het feit dat een roestaantasting 
lelijk is, kunnen de planten er sterk onder lijden. 
De schimmel overwintert op afgevallen blad.  
Door ’s winters afgevallen blad te verwijderen uit 

Hypericum inodorum 'October Revolution'

ACHTERGROND5 min. leestijd

Oorspronkelijk behoorde het 

geslacht tot de Guttiferae



Hypericum kalmianum 'Deppe' (SUNNY BOULEVARD)
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een aanplant, kan een infectie worden afgeremd. 
Zoals bij veel aantastingen zijn planten die in 
stressvolle omstandigheden moeten groeien, 
gevoeliger dan gezonde, sterke planten. Een 
goede bodemvoorbereiding en verzorging zijn 
dus aan te bevelen voor gezonde planten. Helaas 
is tegen roest alleen chemische bestrijding 
mogelijk.

Bij de populairste cultivars van Hypericum, die 
van H. ×inodorum, was het de gevoeligheid 
voor roest die veredelaars ertoe aanzette om 
te gaan veredelen, teneinde gezonde cultivars 
voor toepassing in de openbare ruimte te intro-
duceren. De resultaten hiervan hebben in hoge 
mate bijgedragen aan de grote populariteit van 
Hypericum. 

Hypericum androsaemum en H. ×inodorum
Traditioneel zijn de snijbloementeelt, de markt 
voor particuliere tuinen en het openbaar groen 
gescheiden. Maar in het geval van Hypericum is 
er iets opmerkelijks gebeurd. Toen de snijhees-
terteelt in opkomst was, was één van de populai-
re gewassen Hypericum. De besdragende takken 
deden (en doen) het goed in gemengde (herfst)
boeketten. In eerste instantie werd gestart met 
H. androsaemum en enkele oude, roestgevoelige 
cultivars van H. ×inodorum. De vruchten van 
deze planten zijn steeds lichtbruin tot oranje-
bruin. Nederlandse veredelaars kwamen al snel 
met cultivars die opvallende oranjerode en rode 
vruchten hebben. Deze werden binnen korte 
tijd enorm populair in de bloemisterij, maar nog 
steeds was roest een probleem. 

Bij toeval werden enkele cultivars gevonden die 
een hoge roestresistentie hebben. De bekendste 
hiervan is ‘Vippzalm’ (Cornflakes). Nu de belang-
rijkste vijand van Hypericum in de openbare 
ruimte, roest, onder controle was, werd de aan-
trekkelijke H. ×inodorum ook breed toepasbaar 

De schimmel Melampsora 

hypericorum is 

verantwoordelijk voor  

de aantasting die we  

roest noemen
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in de openbare ruimte. Maar veredelaars zaten niet 
stil en inmiddels hebben diverse veredelaars series 
H. ×inodorum-cultivars met vruchten in de kleuren 
groen, (bruin)rood, oranje en zwart, met alle moge-
lijke nuances. Opvallend is dat de veredeling van 
Hypericum vrijwel uitsluitend door Nederlandse 
bedrijven wordt gedaan. Dit bredere sortiment was 
niet alleen een uitkomst voor de openbare ruimte, 
waar een grotere variatie toepasbare Hypericum 
beschikbaar kwam, maar ook voor particulieren. 
De nieuwe cultivars zijn namelijk niet alleen 
gezond en kleurrijk, maar er werd ook veredeld op 
een goede plantvorm. De nieuwste cultivars zijn 
dus bossig groeiende planten, uitermate geschikt 
om ook als potplant of tuinplant toe te passen. 
Hypericum heeft dus via de bloemisterij en de 
openbaargroenmarkt de weg naar de particuliere 
tuin gevonden. De sier- en gebruikswaarde van 
Hypericum is dubbel. Omstreeks juni verschijnen 
de gele bloemen, die zeer goed door bijen worden 
bevlogen. Vervolgens is het de beurt aan de  
bessen om de show te stelen. 

Het zijn dus vooral de cultivars van H. ×inodorum 
die in moderne aanplanten worden toegepast.  
En dankzij de verschillende beskleuren is er voor 
ieder ontwerp wel een geschikte cultivar. 

Hypericum kalmianum en H. kouytchense
Tot slot nog aandacht voor twee minder bekende 

Hypericum inodorum 'Kolmaref' (RED GEM)

Hypericum inodorum 'kolmkis' (MAGICAL KISS)
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Hypericum inodorum 'Arcadia'

Het mag duidelijk zijn dat 

Hypericum veelzijdig is

soorten. H. kouytchense is een bossige, breed 
opgaand groeiende struik tot ruim 1 m.  
De bladeren zijn donkergroen en de bloemen 
goudgeel. De bloemen zijn niet opvallend groot, 
tot circa 4 cm. Maar de plant is sterk en bloeit rijk. 
H. kalmianum is in alle opzichten een opvallende 
plant. Het is een dichtvertakte half-wintergroene 
struik tot circa 1 m hoogte met vrij stugge twijgen. 
De blauwgroene glanzende blaadjes zijn opval-
lend smal. De bloemen zijn niet groot, slechts 2-3 
cm, maar ze verschijnen in grote aantallen en over 
een lange periode. De meeldraden zijn bijna net 
zo lang als de kroonblaadjes, wat het effect van 
pluizenbolletjes nog versterkt. De cultivar ‘Gemo’ 
heeft een slanker opgaande groeiwijze.  
De Amerikaanse cultivar ‘Deppe’ (Sunny Boulevard) 
is compacter en bloeit over een langere periode. 

Toepassing en standplaats
Het mag duidelijk zijn dat Hypericum veelzijdig 
is. Toch blijft het gebruik in de openbare ruimte 
beperkt tot aanplant in plantvakken, al dan niet als 
bodembedekker. De planten zijn eenvoudigweg  
te klein om als solitair te worden toegepast.  
Ze kunnen als borderplant, op taluds, rotondes of 
als afplantstruik worden aangeplant.

Alle Hypericum zijn warmteminnend en groeien 
het liefst in de volle zon. Plant ze bij voorkeur in 
niet te rijke zandgrond, löss of lichte kleigrond. 
Ook veengrond voldoet goed, mits goed door-
latend. Als de planten te nat staan, kunnen de 
wortels ’s winters verrotten. Ook zullen de planten 
meer stress hebben en zal de roestdruk dus  
toenemen. Omdat er altijd roestdruk zal zijn, is het 
zaak de bodem goed te verbeteren voor aanplant. 
Bij vaststaande plantvakken kan het lonend zijn 
om omstreeks maart de afgevallen bladeren te 
verwijderen en de ingestorven toppen weg te 
nemen. Ook kunnen de planten dan wat dieper 
worden teruggesnoeid. Houd er wel rekening  
mee dat de bodem dan zichtbaar is en mecha-
nische onkruidbeheersing de eerste maanden 
noodzakelijk is. 

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6814
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Met ICT en groen is iets bijzonders aan de hand. De gemiddelde frietboer is 
bijna beter geautomatiseerd dan het doorsnee-groenbedrijf, waar vaak  
honderd keer zo veel mensen werken. In de groenvoorziening gaat het om 
dienstverlening, specifieke locaties en vaak ook om repeterende taken.  
Dingen waarbij – zo vertellen de deskundigen ons – computers ons juist  
bij uitstek goed kunnen ondersteunen. Nu is de groene sector niet een  
ICT-Sahara, maar veel van de beloftes die tien of meer jaar geleden door ICT-
dienstverleners werden gedaan, blijken achteraf vooral loze beloftes. Het is 
allemaal mogelijk, zo houden de ICT’ers ons voor, maar nu nog even niet. 
Natuurlijk is dat gedeeltelijk te wijten aan de cultuur in de groene sector. 
Groene mensen zijn buitenmensen; ze houden niet van computers en denken 
dat die rare wereld niet voor hen geldt. Een belangrijk probleem is ook dat 

de groene wereld bestaat uit veel relatief kleine bedrijven, die vaak niet de 
centjes hebben om grootschalig te investeren in ICT. Als er toch geïnvesteerd 
wordt, gaat het geld sneller naar nieuwe machines: tractoren met meer pk’s, 
grotere maaiers of grondbewerkingsmachines. In veel ondernemers in het 
groen schuilt toch ook een agrarisch loonwerker die redeneert: als iets met 
een maaier van 1 meter één duur duurt, kan ik het best een maaier van  
2 meter kopen; die investering heb ik er snel uit. Voor ICT is dat reken- 
sommetje veel lastiger te maken. Er staat nergens een kant-en-klaar ICT-

pakket met een werkbreedte van 2 meter op het schap, waarmee je het 
werk twee keer zo snel gedaan kunt krijgen. Alles moet min of meer op maat 
worden ontwikkeld voor de betreffende groenvoorziener. En daar komt een 
belangrijk probleem waarmee de ICT-wereld worstelt om de hoek kijken. In 
een demo lijkt alles perfect te werken, maar het integreren van een stukje 
software of een app in een werkende organisatie is iets heel anders. Daarvoor 
moet je als ICT’er samenwerken, communiceren en je flexibel opstellen, en 
dat is een paar haltes te ver voor de gemiddelde programmeur, die – zachtjes 
uitgedrukt – toch licht autistische trekken heeft. ICT-projecten hebben de 
neiging om gruwelijk uit de hand te lopen, zowel in tijd als in geld. Dat heeft 
volgens mij vaak weinig met techniek te maken, maar alles met het feit dat 
ICT en groenvoorzieners van andere planeten komen. Vooraf kun je proberen 
zaken vast te leggen in een goed contract, maar als het team dat moet zorgen 
dat de automatisering een succes wordt geen klik heeft, zal het nooit slagen. 

Peter van Kemenade
De auteur is algemeen directeur van de Brabantse groenvoorziener Ploegmakers

Discussieer mee met Van Kemenade: 
Ploegmakers en vakblad Stad + Groen organiseren samen een discussieforum  
over dit onderwerp waarvoor u ook bent uitgenodigd.  Dit forum kent vanwege 
beperkte capaciteit geen vrije inloop en wordt gehouden op 17 augustus in de 
Philips Fruittuin in Eindhoven (Oirschotsedijk 14a, 5651 GC, Eindhoven) van  
14 tot 16 uur. U kunt zich aanmelden via lieke@nwst.nl 
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Acht partijen hebben in de eerste tranche het PSO 
30+-certificaat ontvangen. Hiervan zijn er twee 
actief op het gebied van groen: De Groenmakers 
uit Doetinchem en de Axent Groep uit Enschede. 
Concreet betekent dit dat deze bedrijven meer 
dan dertig procent mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt in dienst hebben. Dit nieuwe 
certificaat sluit daarmee aan bij de nieuwe 
Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht 
is geworden. Artikel 2.82 van deze wet maakt het 
voor opdrachtgevers mogelijk om opdrachten met 
voorrang te geven aan bedrijven, die aan dit 30 
plus procent criterium voldoen. 

Yuri Starrenburg is bestuurder bij PSO Nederland 
en probeert in Jip & Janneke taal uit te leggen wat 
een en ander inhoudt: ‘Het 30+-keurmerk is een 
specifieke uitlezing van de Prestatieladder Socialer 
Ondernemen trede 3, waarover zowel Axent Groen 
als De Groenmakers al beschikken. Gedetacheerde 

medewerkers worden in de Prestatieladder Socialer 
Ondernemen trede 3 wel meegenomen, maar bij 
het nieuwe certificaat niet omdat PSO 30+ moet 
aansluiten bij artikel 2.82 ABW’ Concreet betekent 
dit dat zowel De Groenmakers als Axent Groen 
in werkelijkheid een veel hoger percentage SROI 
heeft dan die dertig procent.
Jan van Ulst, directeur en een van de eigenaren 
van De Groenmakers: ‘Mensen die uit een uitke-
ringssituatie komen, horen wel bij de doelgroep, 
maar voor ons, en volgens mij ook voor Axent 
Groen, geldt dat daar niet onze prioriteit ligt. Die 
mensen werken amper bij ons.’ Van Ulst vervolgt: 
‘Op termijn zou dat zomaar kunnen veranderen. 
Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of mensen uit de 

bouw die 50+ zijn nog wel aan het werk komen. 
Over deze mensen willen wij ons wel ontfermen. 
Voor ons is de norm dat het moet gaan om mede-
werkers die wij een duurzame arbeidsplaats kun-
nen bieden.’

hybride teams
Erwin Ordelmans is naast Wietse Wes oprichter en 
algemeen directeur van Axent Groen. Hij ergert 
zich weleens aan de manier waarop naar zijn doel-
groep wordt gekeken. Voor hem is iemand die in 
staat is om zeven maanden per jaar aan de schoffel 
te staan, ook een vakman. ‘Ik zou dat zelf niet kun-
nen. Wij hebben bijvoorbeeld een autist in dienst. 
Die kan sneller en beter een wijk maaien dan ik. 
Hij weet precies waar hij moet zijn en zal nooit iets 
vergeten.’ Tegelijk beseffen Van Ulst en Ordelmans 
dat niet iedereen het talent heeft om met mensen 
met een arbeidshandicap te werken. Sommige 
mensen vinden het een verrijking van hun vak.  

Landelijk acht partijen die aan 
nieuwe PSO 30+-norm voldoen
Jan van Ulst: ‘Wij zijn een social enterprise, maar zijn tegelijk ook rete commercieel.’

De nederlandse sw-bedrijven zitten in een transitieperiode. en hoewel de meningen over de vraag of er over tien jaar nog traditionele sw-bedrijven 

bestaan, verschillen, is het duidelijk dat deze bedrijven concurrentie zullen krijgen van marktpartijen. De acht partijen die al eerste het psO 30+- 

certificaat op hun gevel hebben mogen spijkeren, zijn daar het beste bewijs van. 

Auteur: Hein van Iersel
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Die vinden het geweldig dat ze naast hun vakman-
schap in het groen ook maatschappelijk relevant 
en sociaal bezig kunnen zijn. Dat geldt niet voor 
iedereen. ‘Na onze fusie met Berkel Groen zijn er 
ook mensen vertrokken bij ons, die er niet mee om 
konden gaan om vijf keer per dag uit te leggen 
hoe je je schoffel moet vasthouden.’

Jan van Ulst: ‘Wij leveren geen laagdrempelig 
werk. Wij doen duurzaam werk in de openbare 
ruimte, waarbij geldt dat mensen met een arbeids-
handicap bij ons kunnen groeien in hun werk. Dat 
gold amper binnen de sw-bedrijven; daar werden 
alle mensen met een arbeidshandicap in één team 
gestopt. Doordat wij hybride teams vormen,  
kunnen deze mensen beter worden in hun vak.’

social enterprise
Op dit moment zijn er pas twee bedrijven in het 
groen die beschikken over het nieuwe 30+- 
certificaat. De bedoeling is natuurlijk dat dit aantal 
zal groeien en dat daardoor ook meer opdracht-
gevers op deze manier gaan aanbesteden. Yuri 
Starrenburg doet een oproep: ‘Heren en dames 
opdrachtgevers, ga zo aanbesteden!’ 

Gerwin Ordelmans: ‘Het klinkt natuurlijk tegen- 
strijdig dat wij willen dat er meer concurrentie 
op de markt komt. Dat heeft ook te maken met 
de intrinsieke motivatie die wij hebben voor het 
werk dat wij doen. Uit onderzoek dat wij hebben 
gedaan, blijkt dat onze medewerkers de mate 
waarin het werk bijdraagt aan hun levensgeluk met 
een 7,8 beoordelen. Hetzelfde rapportcijfer krijgen 
wij van onze opdrachtgevers. Ook die moeten niet 
alleen vanwege het geld kiezen voor een bedrijf 
als dat van ons. Natuurlijk zijn onze medewerkers 
goedkoper door hun arbeidshandicap, maar de 
productiviteit zal ook lager zijn. Maar de overige 
kosten, zoals machines, busjes en persoonlijke 
beschermingsmiddelen, moeten ook betaald  
worden. WE weten uit ervaring aan dat wij iedere 
klus kunnen klaren. Het duurt misschien iets  
langer, maar we krijgen het voor elkaar.’

Yuri Starrenburg reageert op de opmerkingen van 
Ordelmans. Bang dat hij zijn bedrijf onvoldoende 
commercieel presenteert: ‘Natuurlijk kan er een 
ideële motivatie zijn om te kiezen voor werken met 
mensen met een arbeidshandicap, maar het gaat 
ook om geld. Inkopers hebben een budget en daar 
moeten ze het mee doen.’ Volgens Ordelmans is 
dat geen probleem: ‘Wij zijn creatief genoeg om 
met een prijs te komen die minimaal marktcon-
form is.’

Jan van Ulst bevestigt dat: ‘Wij zijn een social enter-
prise, maar zijn tegelijk ook rete  commercieel. 
Daarbij is het voor ons een verplichting om serieus 
geld te verdienen. De oude sw-bedrijven konden 
vroeger met de pet rond. Dat kunnen wij niet.’ 
Een pre voor zowel De Groenmakers als Axent 
Groen is dat bedrijven de uren die bij hen gemaakt 
zijn, kunnen meetellen voor hun eigen SROI-
verplichting en daardoor hoger scoren op hun 
eigen PSO certificering.

ACTUEEL4 min. leestijd

Erwin Ordelmans Jan van Ulst Yuri Starrenburg

facTsheeT; aanBesTeDen aLs 
een ‘VOORBehOuDen OpDRachT’
Voor een overheidsopdracht mogen in beginsel 
alle leveranciers een inschrijving indienen. Op 
dit uitgangspunt is een uitzondering gemaakt in 
artikel 2.82 van de Aanbestedingswet: de over-
heidsinstantie kan bepalen dat alleen inschrij-
vingen mogen worden ingediend door sociale 
werkplaatsen en integratiebedrijven.

Integratiebedrijf
Een integratiebedrijf is, kort gezegd, een onder-
neming die zich richt op het laten werken van 
arbeidsbeperkten en gehandicapten. Belangrijk 
daarbij is dat ten minste 30% van de werknemers 
van deze ondernemingen gehandicapten of 
kansarmen zijn. 

Voorbehouden opdracht
Indien de overheidsinstantie bepaalt dat alleen 
inschrijvingen mogen worden ingediend door 
sociale werkplaatsen en integratiebedrijven 
dan wordt de opdracht als een ‘voorbehouden 
opdracht’ aanbesteed; het inschrijven is voor-
behouden aan sociale werkplaatsen en integra-
tiebedrijven. Ondernemingen die geen sociale 
werkplaats zijn en ook geen integratiebedrijf, 
mogen in dat geval geen inschrijving indienen. 
Deze mogelijkheid om een opdracht als voor-
behouden opdracht aan te besteden is door 
de wetgever gecreëerd vanuit de gedachte dat 
sociale werkplaatsen en integratiebedrijven hier 
goed kunnen concurreren met reguliere onder-
nemingen.

De Groenmakers zijn in 2012 ontstaan uit de gemechaniseerde onderhoudsploeg van sw-bedrijf 
Wedeo uit Doetinchem. Het bedrijf verzorgt het complete park-, terrein- en grasonderhoud met 
geavanceerde machines op sportvelden, in plantsoenen, parken, bossen en op bedrijfsterreinen voor 
een breed scala aan klanten.

axent Groen is een groenbedrijf dat is opgericht als een management buy-out en dat gespecialiseerd 
is in aanleg en onderhoud van groen, bomen en bestrating. Axent Groen werkt nauw samen met zuster-
bedrijf Berkelgroen en moederbedrijf Vebego. Als sociale onderneming heeft het bedrijf veel ervaring 
opgedaan met het samenwerken met sw-bedrijven en gemeentelijke groendiensten. 

Het certificaat PSO 30+ is een initiatief van psO nederland, een dochter van TNO. Het instituut ontwik-
kelt een landelijk meetinstrument dat de mate van sociaal ondernemen objectief zichtbaar maakt.  
De PSO is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk erkende norm voor socialer ondernemen en een  
keurmerk voor inclusief ondernemerschap en inclusieve werkgevers.

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6816
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+
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Wilt u milieuvriendelijk, snel en eenvoudig onkruid verwijderen, dan is de Ariens 
Pro370 de juiste machine voor u. Geen gebruik van chemicaliën en meteen 
resultaat. De Ariens Pro370 is de eerste onkruidborstelmachine die een zeer laag 
investeringsniveau combineert met een zeer lage kostprijs per m². De Pro370 
bestrijdt niet alleen alle soorten onkruid, algen en mos maar 
ook heeft deze onkruidborstelmachine absoluut de beste 
prijs-kwaliteit verhouding in de markt!

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

Sinds 1958 het adres voor Tuin- en Parkmachines 

HELTHUIS
Tuin en Parkmachines B.V.

EXCLUSIEF IMPORTEUR VOOR DE BENELUX

Onze Ariens onkruidborstelmachine 
Pro370 is vernieuwd!

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

De Ariens Pro370 onkruidborstelmachine kwam als stilste, 
lichtste (ruim10 tot zelfs 12 kg lichter dan de vergelijkbare 
collega’s) en meest handzame uit de test!!
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Een multifunctioneel park 
gedijt bij een gedegen  
ondergrond en een goed 
grasmengsel
De park is een van de vijf deelgebieden van het circa 1700 hectare grote park Lingezegen. Dit mooie stukje arnhem-nijmegen is dit voorjaar opgeleverd 

en zal plaats bieden aan allerlei soorten evenementen. ‘straks, na vier jaar, is er met het juiste onderhoud nog steeds sprake van een prima grasmat die 

tegen een stootje kan. en dat is wat we uiteindelijk willen’, zegt projectleider Jan Willem Boon van Gras advies BV in huissen.

Auteur: Sylvia de Witt
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Verschillende partijen zijn verantwoordelijk 
voor de realisatie van het deelgebied De Park. 
Projectbureau Park Lingezegen vroeg Gras Advies 
om een plan te schrijven voor De Park. Gras Advies 
is een onderdeel van DAGnl, een krachtenbunde-
ling van negen bureaus in civiele techniek, cul-
tuurtechniek, openbare ruimte, landmeetkunde, 
milieuadvies, stedenbouw en landschapsinrichting. 
Jan Willem Boon, projectleider bij Gras Advies, 
benaderde op zijn beurt Steven Wiersema van DSV 
zaden Nederland voor advies over het graszaad. 
Aannemersbedrijf Vaarkamp BV uit Ede legde ver-
volgens de grasmat aan en zal de komende vier 
jaar ook zorgdragen voor het onderhoud.

De Park ligt tegen de Arnhemse wijk Schuytgraaf 
aan en biedt volop mogelijkheden om te recreëren, 
vooral voor de inwoners van Elst en Schuytgraaf. 
Het deelgebied is vernoemd naar voormalig kas-

teel De Parck, waarvan de contouren en de oprij-
laan nog te herkennen zijn. Dwars door De Park 
heen loopt het zogeheten Romeinse Lint, een mar-
kante brede parkzone. Hierin ligt een watergang 
met een verhard pad van vijf kilometer, gelegen 
op een oude loop van de Rijn uit de Romeinse tijd. 
Hierop kun je perfect hardlopen, skaten, wandelen 
en fietsen. Eind september vindt hier de estafette-
hardloopwedstrijd Lingezegenloop plaats. 

Opgehoogd met 17.000 kuub zand
Voordat Vaarkamp BV uit Ede aan de slag ging in 
De Park, werden op het terrein allerlei voorwerpen 
gevonden. Ook bommen en granaten, want Park 
Lingezegen ligt in het gebied waar in de Tweede 
Wereldoorlog operatie Market Garden plaatsvond. 
In De Park werd dan ook eerst archeologisch 
onderzoek verricht, evenals een zogeheten OCE-
onderzoek: opsporing conventionele explosieven. 
Afgelopen voorjaar werd het terrein opgeleverd. 
‘In eerste instantie werd er 17.000 kuub zand het 
terrein op gereden om het op te hogen’, vertelt 
projectleider Jaco Jacobs van Vaarkamp. ‘Dit was 
echt noodzakelijk.’

Veel grond voor de ophoging van De Park was 
afkomstig van afgegraven kunstgrasvelden. 
Rondom het terrein staan esdoorns, die al in 2015 
zijn geplant en er nu zo’n anderhalf jaar staan. De 
grond van het terrein lag in eerste instantie een 
meter lager dan deze bomen en moest dus bijna 
een meter opgehoogd worden. Bovenop de 17.000 
kuub zand kwam ook nog eens een schrale toplaag 
met een stevige constructie, die goed bestand is 
tegen allerlei weersinvloeden. 
Jacobs: ‘In deze toplaag zit een drainagesysteem, 
zodat het terrein niet meteen blank komt te staan 

als het regent tijdens een evenement. Met goede 
nazorg en een bemestingsplan blijft het veld in 
optimale conditie en zal het na een evenement 
ook goed herstellen.’
Boon van Gras Advies is erg te spreken over het 
drainagesysteem. ‘We hebben een aantal keren 
een forse hoosbui gehad, maar er was geen plasje 
water te zien. Het drainagesysteem blijkt dus goed 
te werken.’

Veelzijdig grasmengsel
Uiteraard moet een evenemententerrein er  
niet alleen netjes bij liggen voor bepaalde  
evenementen, maar het hele jaar. Steven 
Wiersema, sales- en productmanager bij DSV 
zaden Nederland, adviseerde Jan Willem Boon van 
Gras Advies welk graszaad het beste zou passen in 
De Park.

‘Hierbij hebben we echt meegedacht’, zegt 
Wiersema. ‘Dit is een vrij breed inzetbaar park; dan 
moet je natuurlijk ook een grasmengsel hebben 
dat zich op meerdere punten goed uit.  
We kwamen uit op Solario, een zeer veelzijdig  
grasmengsel met hoogwaardige rassen, echt 
het ideale mengsel voor dit soort parken. Onder 
bomen en plekken die veel betreden worden, 
komen bepaalde soorten beter tot hun recht.  
Op andere punten in De Park zullen andere soor-
ten overheersen. Dit grasmengsel is sterk en op 
veel plaatsen te gebruiken. Daarbij heeft het ook 
iets minder onderhoud nodig.’

DSV zaden Nederland begon zeven jaar geleden 
met de verkoop van Solario, dat inmiddels al op 
vele andere evenemententerreinen is aangebracht. 
Er is dus genoeg ervaring mee opgedaan.

Steven Wiersema van DSV zaden Nederland Jan Willem Boon van Gras Advies Huissen

‘Als aannemer wil je het zo 

goed mogelijk doen, 

want daar heb je bij 

het onderhoud alleen 

maar profijt van’
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ACHTERGROND

Ter voorbereiding op dit project togen Wiersema 
en Boon naar Rotterdam, waar net een concours 
hippique had plaatsgevonden op een veld met dit 
grasmengsel. 
Boon: ‘Daar zag je echt hoe snel het gras weer 
omhoogkwam.’ Ook gingen de mannen van 
Gras Advies en DSV zaden Nederland naar het 
Archeologisch Park Matilo in Leiden, waar de 
Romeinen in het begin van onze jaartelling het fort 
castellum Matilo bouwden. Dat ligt nu onder het 
park verborgen en in afwachting van betere  
archeologische technieken blijft alles voorlopig 
onder de grond. Om toch iets van het Romeinse 

verleden zichtbaar te maken, is daar een park  
aangelegd.
Wiersema: ‘Ik wist wel ongeveer waar we wilden 
uitkomen, maar we hebben samen rondgekeken 
om te zien of dit paste in het plan van Gras Advies 
en welk grasmengsel zich hiervoor het beste zou 
lenen.’ 

Onderhoud overlaten aan dezelfde aannemer
Vaarkamp voert ook het onderhoud in De Park uit, 
in ieder geval de komende vier jaren.
Jacobs: ‘Dit betekent het bemesten, beluchten en 
opknappen na evenementen en dergelijke. Het zou 
natuurlijk mooi zijn als we het onderhoud ook na 
deze vier jaar nog kunnen doen; dan blijf je betrok-
ken bij je eigen project.’

Gras Advies heeft Projectbureau Park Lingezegen 
inderdaad geadviseerd om het onderhoud aan 
dezelfde aannemer over te laten. 
Alles begint uiteraard met een goede aanleg. 
Jacobs: ‘Als aannemer wil je het zo goed mogelijk 
doen, want daar heb je bij het onderhoud alleen 
maar profijt van. Als je die toplaag niet goed 
aanlegt, heb je een probleem. Daarom was het 
ook echt een must om het gras in te zaaien met 
droog weer. We moesten helaas een aantal weken 
wachten op droog weer, maar uiteindelijk was het 
moment daar. Als de aanleg niet goed is, krijg je bij 
het onderhoud het deksel op de neus en word je 
daar zelf op afgerekend. Dat is ook het grote voor-
deel van zelf het onderhoud doen na de aanleg.’

Boon: ‘Dan is er na vier jaar nog steeds sprake 
van een prima grasmat die tegen een stootje kan, 
en dat is wat we uiteindelijk willen, zeker met de 
hoosbuien van dit seizoen. Er is uitstekend zaad 
gelegd van een goed mengseltype; je ziet dat de 
drainage ook werkt wanneer de natuur zich zo 
gedraagt. De samenwerking in deze driehoeks-
verhouding was dan ook perfect.’

Projectleider Jaco Jacobs van Vaarkamp

Uitmonding van een drainagesysteem.

4 min. leestijd

‘Dit is een vrij breed 

inzetbaar park; dan moet je 

natuurlijk ook een 

grasmengsel hebben dat 

zich op meerdere punten 

goed uit’
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OBB heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van duurzaam aanbesteden voor het duurzaam inkopen van speeltoestellen. Voor het onderzoek 

werd een quickscan uitgevoerd van de eisen en criteria die gesteld zijn in recente aanbestedingen van speelruimte. 26 recente aanbestedings- 

documenten voor speeltoestellen van Tenderned werden bekeken. Dit is ongeveer 80 procent van alle openbare aanbestedingen op Tenderned  

van de afgelopen vijf jaar. In 90 procent van de gevallen betreft het een aanbesteding voor een raamovereenkomst voor de levering van  

speeltoestellen. Verder spraken we met zowel inkopende partijen (gemeenten) als leveranciers van speeltoestellen.

Auteur: Johan Oost (OBB Speelruimtespecialisten)

Duurzaam ingekocht, of toch niet? 
Bij de inkoop wordt eigenlijk alleen gekeken naar speelwaarde  
en niet naar duurzaamheid. 
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ACHTERGROND5 min. leestijd

De gezamenlijke overheden van Nederland  
hebben afgesproken om voor 1 januari 2015  
100 procent duurzaam in te kopen. Door verschil-
lende instanties is in de afgelopen jaren al aange-
toond dat dit nog niet gebeurt. Duurzaam inkopen 
wordt ook wel ‘maatschappelijk verantwoord  
inkopen’ genoemd. Het houdt in dat er bij het 
inkopen niet blindelings wordt gekeken naar de 
prijs van een product, maar ook naar het effect op 
het milieu en naar sociale aspecten. 

Een instrument dat maatschappelijk verantwoord 
inkopen moet bevorderen, is de Aanbestedingswet.  
Er is al sinds 1973 een Europese aanbestedings-
richtlijn. Deze is in de Nederlandse wet vastgelegd 
in de Aanbestedingswet 2012. Hiervoor was deze 
richtlijn al vertegenwoordigd in een algemene 
maatregel van bestuur. Deze besluiten vervielen 
op 1 april 2013 en werden vanaf dat moment 
vertegenwoordigd in de Aanbestedingswet 2012. 
De Aanbestedingswet 2012 is per 1 juli 2016 aan-
gepast. Het doel van de Europese richtlijnen is het 
zorgen voor een goed functioneren van de interne 
Europese markt en eerlijke en vrije concurrentie. 

Onderzoek
Uit de quickscan Aanbestedingen blijkt dat in 
het merendeel van de aanbestedingen een ISO-
certificaat wordt geëist van de inschrijvers. Ook 
blijkt dat er op het gebied van duurzaamheid 
zowel bij de selectie-eisen als bij de gunnings-
criteria veel verschillende aspecten zijn. Hieruit 
kan worden opgemaakt dat gemeenten niet goed 
weten wat ze moeten vragen op het gebied van 
duurzaamheid. Ook valt op dat korting of inschrijf-
prijs bij het overgrote deel van de gemeenten een 
belangrijk criterium is voor de gunning. 

ISO 9001 en ISO 14001 zijn beide standaarden voor 
managementsystemen: ISO 9001 voor  
kwaliteitsmanagementsystemen, ISO 14001 voor 
milieu-managementsystemen. Dit betekent dat 
een bedrijf omschreven heeft hoe kwaliteit of 
duurzaamheid in zijn processen terugkomt en hoe 
dit gecontroleerd en verbeterd wordt. Deze certifi-
caten geven niet aan dat een bedrijf een bepaalde 
kwaliteit of zeker niveau van duurzaamheid heeft.

In de grafiek is te zien welke certificaten er geëist 
worden om de kwaliteit en duurzaamheid van  
producten te waarborgen. In 90 procent van de 
gevallen dat er een certificaat gevraagd wordt, is er 
voor de inschrijvers ook de mogelijkheid om met 
een vergelijkbaar alternatief te komen. Het komt 
ook voor dat gemeenten meerdere certificaten 
eisen. 

Certificaten zijn niet de enige manier om duur-
zaamheid te waarborgen bij leveranciers. In aanbe-
stedingen worden door bijna alle gemeenten ook 
apart eisen en criteria gesteld op het gebied van 
duurzaamheid. Het is duidelijk te zien dat gemeen-
ten aandacht voor duurzaamheid in het inkoop-
proces belangrijk vinden. Wel worden er op het 
gebied van duurzaamheid veel verschillende eisen 
en criteria gesteld. Hieruit is op te maken dat dat 
gemeenten, hoewel ze het een belangrijk onder-
werp vinden, niet goed weten hoe ze het moeten 
uitvragen. De volgende duurzaamheids- 
eisen werden gesteld in aanbestedingen, in volg-
orde van frequentie:
•  Materiaal is duurzaam vervaardigd  

en herbruikbaar.
•  Hout heeft minimaal een FSC-certificering of ver-

gelijkbaar.
•  Toestellen voldoen aan VOS-gehaltes.
•  SROI betreft ten minste … % van  

aanneemsom.
•  Houten toestellen hebben ten minste TPAC-

certificering of vergelijkbaar.
•  Er wordt gecertificeerd volgens de CO2-

prestatieladder.
•  Heeft erkenning op Prestatieladder Socialer 

Ondernemen (PSO).

•  Heeft bedrijfsmiddelen in gebruik  
 die genoemd staan op de  
 Milieulijst (Mia/Vamil).

•  Wanneer niet aan de SROI-eis  
voldaan wordt, volgt een boete.

•  Houdt zich aan criteria voor  
duurzaam inkopen van straat- 
meubilair door Agentschap NL.

•  Er is een bepaald percentage aan  
gerecycled materiaal.

•  Er is een mvo-implementatieplan.
•  Het productieproces is milieuvriendelijk. 

De gunningscriteria voor duurzaamheid geven  
de inschrijvers veel ruimte voor een eigen  
verhaal. Gunningscriteria worden over het  
algemeen beoordeeld door een of meerdere  
personen van de gemeente, die over het algemeen 
geen duurzaamheidsdeskundigen zijn.  
De volgende gunningscriteria werden gevraagd in 
aanbestedingen, in volgorde van frequentie:
•  Is het product duurzaam vervaardigd  

en herbruikbaar?
•  Hoe wordt gezorgd voor minimale belasting van 

het milieu bij productie?
•  Hoe groot is het percentage dat  

uitgegeven wordt aan SROI?
•  Hoe wordt voldaan aan de criteria  

van cradle-to-cradle-productie?
•  Hoe komen duurzaamheid en mvo terug in 

bedrijfsvoering?
•  Kan de leverancier een procedure voorstellen 

voor niet langer bruikbare toestellen en onder-
delen?

•  Worden producten op een duurzame manier ver-
duurzaamd?

•  Is een product voor een bepaald  
percentage geproduceerd uit  
gerecycled materiaal?

•  Hoe worden ontwikkelingen en  
innovaties in de gaten gehouden en bevorderd?

Uit de quickscan 

Aanbestedingen blijkt  

dat in het merendeel van  

de aanbestedingen een  

IsO-certificaat wordt geëist 

van de inschrijvers

Er wordt slechts gekeken 

naar het verloop  

van het proces



Drie demodagen lang hét vakevenement  
voor professionals in de openbare ruimte

•  ruim 450 merken op  
125.000 m2 beursterrein

•  groot aanbod exposities én 
demonstraties van machines  
en gereedschappen

•  op centrale locatie,  
goed bereikbaar en  
dichtbij parkeren
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Na de quickscan werd een tweetal gemeenten 
uitgekozen om te worden geïnterviewd en werden 
de leveranciers uitgenodigd voor een discussie-
moment en het invullen van een enquête.  
Beide gemeenten gaven aan dat aanbestedingen 
niet geëvalueerd worden op het gebied van duur-
zaam inkopen. Er wordt slechts gekeken naar het 
verloop van het proces. Ook werd door gemeenten 
aangegeven dat duurzaamheid in de aanbesteding 
niet direct leidt tot duurzame inkoop. Bij de uitein-
delijke inkoop wordt eigenlijk alleen nog gekeken 
naar de speelwaarde van het toestel en niet naar 
duurzaamheid. 

Leveranciers geven zowel tijdens de discussie als 
in de enquête aan dat er te weinig duidelijkheid is 
over de eisen en criteria die gesteld worden in aan-
bestedingen. 35 procent van de leveranciers geeft 
aan geregeld niet goed te weten wat er bedoeld 
wordt met wat er gevraagd wordt. Daarnaast zeg-
gen de leveranciers ook dat er geen eenduidigheid 
bestaat over duurzaamheid; gemeenten vragen en 
eisen wat ze willen. Dit betekent voor leveranciers 
dat ze voor elke inschrijving weer andere dingen 
moeten regelen. Sommige gestelde eisen kosten 
leveranciers veel geld; het verkrijgen van 
certificaten kan duur zijn. 

conclusie
Er kan dus gesteld worden dat er bij gemeenten 
geen duidelijkheid is over wat er gevraagd kan 
worden op het gebied van duurzaamheid bij de 
inkoop van speeltoestellen. Door het ontbreken 
van eenduidigheid hebben leveranciers bij elke 
inschrijving (opnieuw) veel werk en eventueel 
hoge kosten om te kunnen voldoen aan de eisen, 
terwijl ze aan andere eisen misschien wel zouden 
voldoen. Voor beide partijen zou het beter zijn als 
er meer duidelijkheid en eenduidigheid zou zijn 
over de mogelijkheden voor duurzaamheid.

De ISO-certificaten die geëist worden in de meeste 
aanbestedingen, zijn voor sommige bedrijven 
makkelijker aan te vragen dan voor andere.  
Een producent die zelf toestellen produceert,  
heeft een veel uitgebreider proces en dus ook  
een uitgebreider managementsysteem nodig  
dan een bedrijf dat alleen fungeert als tussen- 
verkoper. Laatstgenoemde bedrijven hebben  
over het algemeen alleen een kantoor, waar de 
processen minder complex zijn. De ISO-certificaten 
voor deze verschillende leveranciers worden wel 
op dezelfde manier beoordeeld, terwijl het proces 
voor een producent dus veel complexer is.  
De vraag is of op deze manier een eerlijke vergelij-
king mogelijk is.

Een andere conclusie die getrokken kan worden, 
is dat inschrijvingen vaak worden beoordeeld 
door iemand die hier geen verstand van heeft. 
Elke gemeente heeft bij de inschrijving een goed 
verhaal op papier staan. Voor de beoordelaar kan 
het moeilijk zijn om bij alle goede verhalen de echt 
duurzame ondernemingen ertussenuit te pikken. 
Bovendien geven de gemeenten zelf aan dat er 
na de aanbesteding en bij de uiteindelijke inkoop 
geen belang meer wordt gehecht aan duurzaam-
heid. Een duurzame aanbesteding en zelfs een 
duurzame gunning is dus geen garantie voor duur-
zame inkoop. Er zijn nog grote stappen te zetten 
voor we kunnen spreken van duurzaam inkopen!

Er zijn nog meer vraagtekens te zetten bij het 
beoordelen van duurzaamheid. Zo is er de vraag 
wat duurzamer is: een metalen toestel of juist een 
kunststof of een houten toestel. Hoe worden deze 
toestellen vergeleken? Wordt er gekeken naar de 
chain of custody? Een producent kan wel minder 
duurzaam uit de beoordeling komen dan een 
tussenleverancier, maar is het product dan ook 
echt minder duurzaam? 

ACHTERGROND

Grafiek

Johan Oost

Inschrijvingen worden vaak 

beoordeeld door 

iemand die hier geen 

verstand van heeft
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THE WEED CONTROL COMPANY
Turbinestraat 16A, Veenendaal | +31 (0)318 469799
mail@heatweed.com | HEATWEED.COM

GEDOCUMENTEERDE RESULTATEN – SYSTEMISCH EFFECT OP DE WORTELSONKRUIDBESTRIJDING MET 100% HEET WATER OP Z’N BEST!

DE HEATWEED®-METHODE VERGELEKEN MET ANDERE HEET WATER METHODES

99,6˚C

98˚C

57˚C

Instabiele temperatuur :
Weinig of geen effect

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

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

99,6°C 

98°C

95°C

DE HEATWEED®-METHODE

EFFECTIEVE EN VOORDELIGE ONKRUIDBESTRIJDING 

ZONDER CHEMICALIËN - 100% HEET WATER

IS NU HEATWEED TECHNOLOGIES

DE ALLESKUNNER
HEATWEED MID 22/8

1750-2500 m2/dag    

DE MEEST PROFESSIONELLE
HEATWEED SENSOR 400/34

17 500-30 000 m2/dag

LICHT EN COMPACT 
HEATWEED MINI 14/6

950-1350 m2/dag   

VOOR TWEE GEBRUIKERS
HEATWEED HIGH 75/30

3700-7500 m2/dag

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

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

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

WAAROM KIEST U VOOR DE HEATWEED® MACHINES?

* IN VERGELIJKING MET ANDERE NIET CHEMISCHE METHODEN

√ Beste resultaat onkruidbestrijding en langste tijd tot hergroei*

√ Hoogste capaciteit* 

√ Laagste kosten per vierkante meter van behandeld oppervlakte*

√ Laagste water- en energieverbruik*

√ Gebaseerd op innovatieve en wereldwijd gepatenteerde technologieën 

√ Gelijkmatige prestatie door de geavanceerde temperatuurregeling

√ Veilig te gebruiken op alle harde ondergronden en gravelpaden

√ Goed bruikbaar gedurende elk seizoen en in alle weersomstandigheden

√ Gebruiksvriendelijke en stabiele machines met laag onderhoud

√ Uitstekende reinigingsfunctie

Stand 3.19 @GTH 2017
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Eerste takken Amsterdams 
iepenbos vallen in de smaak

Op 4 juli werden de olifanten in artis getrak-

teerd op een verse lichting iepentakken, 

afkomstig uit een iepenbos in het Westelijk 

havengebied in amsterdam. In 2016 werden 

daar zo’n 2000 iepen geplant, met het doel de 

dieren in de gemeente te kunnen voeren. 

 
Auteur: Kelly Kuenen 
Fotografie: E. van Eis, gemeente Amsterdam

Iedere beheerder weet dat de iep groeit als kool. 
Dat maakt de boom uitermate geschikt voor een 
voederbos, want hij kan met regelmaat opnieuw 
gesnoeid worden. Het toeval wil dat dé boom van 
Amsterdam ook nog eens goed in de smaak valt 
bij olifanten.

Het iepenbos komt uit de koker van hoofdstedelijk 
bomenconsulent Hans Kaljee en wordt  
gefinancierd door de gemeente Amsterdam. 
Bij het project zijn diverse partijen betrokken. 
Boomkwekerij Noordplant uit Glimmen: ‘De eisen 
waren dat de iepen resistent zijn en op eigen  
wortel staan’, vertelt Ronnie Nijboer. De kwekerij 
leverde drie cultivars: Ulmus ‘Sapporo Autumn 
Gold’, ‘Homestead’ en ‘Cathedral’. Dat het drie 

soorten zijn geworden, was geen bewuste keuze, 
maar eerder een samenloop van omstandigheden. 
Nijboer: ‘We hebben gekeken wat er beschikbaar 
was, met als resultaat drie soorten. De olifanten 
maken niet veel onderscheid.’

Pius Floris Amsterdam verbeterde de groeiplaatsen 
van de bomen en organiseerde en coördineerde 
het project. Henk Werner van Pius Floris blijft als 
adviseur zijdelings bij het project betrokken wat 
betreft het onderhoud en mogelijke maatregelen 
voor groeiverbetering. Het onderhoud wordt ver-
zorgd door Stichting Het Eiland, die samenwerkt 
met de gemeentelijke dienst ‘Amsterdam Werkt!’. 
In het voederbos wordt vooral gewerkt door twee 
groepen: de ‘Werkbrigade’ (waarbij werklozen aan 

E. van Eis, gemeente Amsterdam
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de slag gaan in de buitenruimte) en School2Work 
(leerplichtige jongeren met een leerachterstand). 
Frans Rodenburg slaat met de stichting als het 
ware een bruggetje tussen de gemeentelijke dienst 
en het Westelijk Havengebied (grond die niet in 
het bezit is van de gemeente), waar hij geschikte 
werklocaties zoekt. 

De 2000 iepen zijn geplant op een braakliggende 
kavel. Het onderhoud wordt wekelijks uitgevoerd, 
vertelt Rodenburg. ‘Dat houdt in onkruid  
verwijderen, maar ook snoeien. Dat laatste gebeurt 
vooral in het hoogseizoen. Zoals we het nu  
inschatten, kunnen we in die periode twee keer 
snoeien. Later, als de bomen voller zijn en een 

beter wortelgestel hebben, zal dat mogelijk drie 
keer worden.’ De actie op 4 juli werd ondersteund 
door leerlingen van het Wellantcollege, die de  
takken snoeiden. 
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ADVERTORIAL

Dragend op het succes van accugereedschap die 
de afgelopen jaar een enorme vlucht heeft  
genomen, zie je dat er een nieuwe generatie  
ontstaat. De klant is klaar voor elektrificatie, nu  
nog de inhaalslag van de machinebouwers  
afwachten. Vooral op het gebied van park, stad, 
land en in de mechanisatie branche vindt een ware 
metamorfose plaats, immers kunnen allerhande 
machines en werktuigen worden geëlektrificeerd.  
De accutechniek van tegenwoordig geeft vol-
doende capaciteit om zelfs gehele tractoren 
elektrisch te kunnen laten rijden. Maar u kunt ook 
denken aan elektrische zitmaaiers, transporters, 
machines ten behoeve van golfbaanonderhoud en 
een scala van bijvoorbeeld accugereedschap, maar 
ook grotere landbouwmachines zoals shovels.

Naast de markt, omarmen ook de branche-
organisaties het thema elektrisch. Inmiddels heeft 
Fedecom, naast Stadswerk, uitgever NWST en 
aanjager vanuit het aanbod van elektrische voer-
tuigen, Frisian Motors, zijn naam verbonden aan 
de Ecomobiel in oktober in Den Bosch. Dit is al 
vele jaren “de” beurs voor elektrische mobiliteit en 
wordt nu breder ingezet met thema’s zoals  
logistiek en mechanisatie & groenvoorziening.  
Hier zie je als bezoeker eindelijk het gehele gamma 
aan elektrische voer- en werktuigen en gereed-
schappen op één platform van a tot z.
Naast het Park, stad en land paviljoen kunt u 
natuurlijk zoals u van de beurs gewend bent voor 
de thema’s personenvoertuigen, transport &  
distributie, laden & infrastructuur en smart mobility 
terecht. Meer dan 5.000 bezoekers en 350  
exposanten en partners vinden elkaar om kennis 
en ervaringen te delen en samenwerkingen te 
starten. Exposanten geven de beurs niet voor niets 
een 7,5.

Tegelijk met Ecomobiel wordt in de Brabanthallen 
de Vakbeurs Energie georganiseerd. Dit is hét 
live B2B-platform gericht op duurzame energie-
opwekking en energiebesparing. Een platform 
boordevol innovaties, lezingen, live demonstra-
ties en waardevolle contacten. Besteed uw tijd 
goed en efficiënt: bezoek beide vakbeurzen en u 
bent weer helemaal op de hoogte van alle ins en 
outs rond Energie en mobiliteit.

Voor meer informatie of deelname mogelijk- 
heden aan het elektrificatie paviljoen neem  
contact op met Alexe Hartman via 06 - 22 18 09 30  
of via alexe@54events.nl.

Weer helemaal op 

de hoogte van alle

 ins en outs rond 

energie en mobiliteit.

De klant is klaar voor 

elektrificatie, nu nog  

de inhaalslag van de 

machinebouwers 

afwachten

Nieuw op Ecomobiel:  
Park, stad en Land
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De Keutelbeek stroomt  
weer door Sittard 
Hugo Rots: ‘Ligne is een fantastisch voorbeeld van goed opdrachtgeverschap’

Tientallen miljoenen werden geïnvesteerd in de nieuwbouw van het Ligne-project in sittard en meer dan vijf miljoen in de openbare ruimte.  

De bekroning van het project is het ongedaan maken van een deel van de overkluizing over de Keutelbeek. stad+Groen praat met het bouwteam  

dat de openbare ruimte van het Ligne-project heeft ontworpen, geëngineerd en gerealiseerd. 

Auteur: Hein van Iersel

Het bouwteam.
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Het doel van het Ligne-project is nieuw leven 
in het centrum van Sittard te brengen door het 
opnieuw ontwerpen en realiseren van een  
vervallen gebied tegen het oude stadshart van 
Sittard aan. Het eerste masterplan van Ligne 
dateert uit het eind van de jaren 90. Architect 
Jo Coenen presenteerde toen een plan voor de 
integrale revitalisering van het stadshart van 
Sittard: Zitterd Revisited. Concreet werd de open-
bare ruimte vormgegeven door de Amsterdamse 
landschapsarchitect Lodewijk Baljon. Smitsrinsma 
verzorgde de engineering van het project. 

Sjaak Aussems is namens de gemeente Sittard-
Geleen projectleider van het Ligne-project en legt 
uit wat voor de gemeente de insteek was: ‘Bij de 
aanbesteding wilden we bepaalde onderdelen van 
het project in een geduide kwaliteit gerealiseerd 
hebben. Voorbeelden daarvan zijn de hardstenen 
boombankeilanden op het centrale plein voor de 
hogeschool en de bijzondere ledverlichting die 
landschapsarchitect Baljon boven ditzelfde plein 
had gepland. Deze beide onderdelen zijn uit-
gevoerd door Rots Maatwerk.’ Hugo Rots:  
‘In Nederland is niet de expertise aanwezig om dit 
soort banken te maken. We gaan naar China omdat 
ze daar nog de vakmanschap hebben dergelijke 
kunstwerken met de hand te maken, dat doen we 
niet meer in Europa.’ Ook de grote, van kleur ver-
anderende led armaturen vergden een bijzondere 
voorbereiding. Voor de ophanging van de lampen 

is speciale maatwerk staalkabel gebruikt, waarin 
ook de stuurkabels voor de ledarmaturen onzicht-
baar zijn verwerkt.’ Ivo Stevens: ‘Bij veel onderdelen 
van dit project stonden we voor bijzondere uitda-
gingen. De ledarmaturen moesten bijvoorbeeld 
aan gevels bevestigd worden die daar niet op 
voorbereid waren. Onder het plein is voor de led-
verlichting een speciale kelder gemaakt van twee 
bij twee meter, waarin alle kabels uitkomen en de 
apparatuur staat opgesteld. De ledverlichting die 

Baljon heeft ontworpen, is formeel een kunstwerk 
en telt daarom niet als openbare verlichting. 
Naast de ledarmaturen is daarom ook normale 
straatverlichting geïnstalleerd op het plein.’

Sjaak Aussems, een beetje vals bescheiden: ‘Het is 
misschien mijn onervarenheid, maar ik heb tijdens 
het bouwproces echt geprobeerd het plan over-
eind te houden. Dat is ook gelukt. Er waren zoals 
altijd tijdens het proces voldoende momenten dat 
alles tegenzat.’

Hugo Rots: ‘Ik ben van mening dat het proces heel 
goed is gelopen. Natuurlijk heb je uitdagingen als 
je een project maakt wat niet van te voren hele-
maal is vastgelegd.  Ik zou bijna zeggen, dat hoort 
er dan bij dat je dat dan moet organiseren. Ligne 
is wat dat betreft een goed voorbeeld voor goed 
opdrachtgeverschap.‘

Ivo Stevens, projectleider van het project vanuit 
Smitsrinsma, bevestigt de opmerking van Aussems: 
‘Er waren genoeg kansen om alle mooie dingen uit 
het project te schrappen om geld te besparen.  
Dat is gelukkig niet gebeurd.’

Overkluizing
De grootste technische uitdaging van het Ligne-
project betrof waarschijnlijk het ongedaan maken 
van de overkluizing van de Keutelbeek over een 
afstand van iets meer dan 200 meter. Met de ken-
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nis van nu is het onbegrijpelijk dat deze beek 
ongeveer zestig jaar geleden werd overkluisd. 
‘Keutelbeek’ is dialect voor ‘kleine beek’. Nu is klein 
altijd relatief, maar de beek is allesbehalve klein. 
Als je op de brug over de beek staat en je ziet 
beneden de forellen zwemmen, waan je je eerder 
in Duitsland of Oostenrijk.  

De overkluizing uit de jaren 60 bestond uit een 
zware betonnen bak die over de bedding van de 
beek is gezet. Om de ontkluizing te kunnen 
realiseren, werd met damwanden een diepe wand 
langs de bedding geplaatst. Deze wand vormde als 
eerste de wand voor de bouwkuip en zou normaal 
gesproken weer worden verwijderd nadat het werk 
was afgesloten, maar in Sittard heeft men ervoor 
gekozen om de wand te behouden en ook te 
gebruiken als constructieve wand voor de  
gebouwen en de parkeergarage.

Ivo Stevens: ‘We hebben net zo lang geëngineerd 
totdat we hiervoor een oplossing hadden gevon-
den. Zonder dat we de damwanden in het werk 
exact konden opmeten, hebben we een 200 meter 
voorzetwanden gemaakt, zodat het lijkt alsof de 
gebouwen langs de beek doorlopen tot op het 
waterniveau.’ Feitelijk is dat gezichtsbedrog, want 
de wanden, met veel baksteen erin verwerkt, zijn 
puur decoratief en hebben geen enkele construc-
tieve betekenis. Geert-Jan Aalbers van aannemer 
Den Ouden vertelt over de uitdagingen die dit 
heeft opgeleverd. ‘Wij moest de wand en ophang-
constructie engineeren op het moment dat alles 
nog ondergronds was en we niet wisten of in 
hoeverre de wand schuin stond. Gelukkig ging 
dat allemaal goed, al moesten we wel een aantal 
plooien gladstrijken om te zorgen dat het echt 
perfect oogt.’

Meanderen
Volledig vrij meanderen is niet haalbaar voor een 

beek die door een drukke stedelijke bebouwing 
heen stroomt, maar binnen de gestelde ruimte 
fungeert de opgefriste Keutelbeek weer als de 
parel van het Ligne-project. Landschapsarchitect 
Lodewijk Baljon: ‘Het was een bijzonder moment 
toen we de Keutelbeek weer vrij konden zien  
stromen.’

Bomen
Een van de belangrijkste nieuwe gebruikers van 
Ligne is de Zuyd Hogeschool. Als we het project 
bezoeken met het bouwteam, is het prachtig  
zonnig weer en valt meteen op hoe intensief het 
plein gebruikt wordt door de studenten. Een Acer 
× freemanii ‘Jeffersred Autumn Blaze’ met een 
boombank daaromheen staat op de hoek van het 
plein. Toon Ebben van Boomkwekerij Ebben lever-
de de bomen voor de verschillende pleinen. Dit 
zijn allemaal meerstammige solitairen in een grote 
maatvoering. Toon Ebben: ‘We hebben recent nog 
een extra druppelslang gebracht naar de esdoorn 
die recht voor de ingang van de Zuyd Hogeschol 
staat. We waren bang dat de boom bij het zonnige 
weer van de afgelopen tijd door reflectie van de 
hoge ramen zou kunnen verbranden.’

Bij het in gebruik nemen van het plein komen ook 
kleine schoonheidsfouten aan het licht. Storend is 
de enorme hoeveelheid peuken die de studenten 
van de Zuyd Hogeschool achterlaten op het plein 
en die in de voeg van de gebakken klinkers belan-
den. Ik plaag Lodewijk Baljon daar een beetje mee: 
‘Is dat geen designfoutje?’ Volgens Baljon niet:  

Het was een bijzonder 

moment toen we de 

Keutelbeek weer vrij konden 

zien stromen
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‘De klinkers waren ingestrooid met fijn split, maar 
de veegwagen van de gemeente Sittard-Geleen 
heeft dit split weer opgezogen. Daardoor is een 
open voeg ontstaan, waar precies een peuk in past.’ 
Sjaak Aussems: ‘We gaan nu een proefvlak maken 
dat we dit dicht gaan afvoegen zodat de peuken 
gewoon opgeveegd kunnen worden’.

Budget
Al in 2008 werd het budget voor de openbare 
ruimte door de gemeenteraad vastgesteld op 
ongeveer 5,8 miljoen euro. Sjaak Aussems: 
‘Daarnaast hebben we extra geld gevonden bij 
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en 
communicatie.’ Ivo Stevens: ‘Je hoort vaak dat 
budgetten bij dit soort grote projecten worden 
overschreden. Dat is hier niet gebeurd. We zijn 
binnen het budget gebleven, en dat terwijl we 
nergens het ambitieniveau naar beneden hebben 
bijgesteld. Dat mag ook weleens gezegd worden.’

ACHTERGROND
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De stille kracht op het gras 
zonder uitstoot  

Voor veel voetbalclubs is het een lastige klus: 

het op gezette tijden maaien van de gehele 

grasmat, zodat deze op ieder moment speel-

klaar is. Mede door een nijpend tekort aan vrij-

willigers gingen veel sportverenigingen al over 

tot de aanschaf van automatische elektrische 

maairobots zoals de Bigmow of de parcmow. 

Vanwege de vergaande duurzaamheidsken-

merken gaan nu ook steeds meer gemeenten 

overstag.

Auteur: Guus van Rijswijck

Ronkende machines om het groen te kortwieken 
of bij te houden zijn op hun retour. Vooral bij over-
heden zoals gemeenten zijn duurzaamheid en nul-
uitstoot dé sleutelwoorden geworden. Wat betreft 
zero emission en natuurvriendelijkheid passen de 
robotmaaiers Bigmow, Parcmow, Ballpicker en 
Greenmow van Belrobotics  precies in deze trend.

Groene energie
Als het op milieubewustheid bij het maaien aan-
komt, kan het niet duurzamer, vertelt Tiny Buijtels 
van Belrobotics. ‘Onze automatische maairobots 
kunnen zichzelf autonoom opladen en 24 uur per 
dag maaiwerk verrichten. Daarbij werken ze volle-
dig op elektriciteit, in tegenstelling tot thermische 
grasmaaiers, die fossiele brandstoffen verbruiken. 
Een robot kan zich dus telkens opnieuw opladen 
met groene energie of via zonnepanelen. Hij ver-
bruikt even weinig elektriciteit als een koelkast.’

Lange termijn
Om even bij de vergelijkingen te blijven: neem nu 
de Bigmow. Buijtels: ‘Deze stoot tien keer zo weinig 
CO2 uit als een thermische grasmaaier. Er is geen 
uitstoot van uitlaatgassen. Spelers, supporters en 
buurtbewoners hebben tijdens maaiactiviteiten op 
een sportveld dus geen last van de stank en het 
geluid.’ Daarnaast hanteert Belrobotics een lange-
termijnaanpak als het gaat om duurzaamheid. ‘De 

materialen en onderdelen die we gebruiken, zijn 
voornamelijk recyclebaar. Zo is de kap die om de 
maaiers zit volledig te hergebruiken.’

Inhaalwedstrijd
De reden om over te gaan tot de aanschaf van 
een Bigmow (voor sportvelden), een Greenmow 
(voor bijvoorbeeld parken of bedrijfstuinen) of een 
Ballpicker (voor golfbanen) kan verschillen. ‘Veel 
sportclubs hebben te kampen met een gebrek aan 
vrijwilligers, waardoor automatisch maaien voor 
hen een uitkomst is. Want stel dat er op het laatste 
moment een inhaalwedstrijd wordt gepland: dan 
moet er ineens in korte tijd iemand bereid worden 
gevonden om het veld nog even te maaien.’ Ook 
wat betreft geluidshinder biedt de Bigmow voor 
velen een oplossing; de maairobot is op slechts 
een paar meter afstand al onhoorbaar. ‘Voor wed-
strijdsporters is het prettig dat tijdens het maaien 
van het ene veld de sporters op het andere veld 
hier geen last van hebben wat betreft uitstoot of 
herrie.’

Milieuvoordelen
Toch zijn momenteel vooral gemeenten geïnte-
resseerd in de automatische robotmaaiers, zegt 
Buijtels. Daarbij spelen vooral milieuvoordelen een 
rol: ‘We hebben het druk met alle ontwikkelingen 
waarbij gemeenten aan duurzaamheidscriteria 

moeten voldoen. De omzet van conventionele 
maaiers loopt dan ook zienderogen terug. Maar ik 
bespeur ook de tendens dat particulieren veelei-
sender worden. Ze willen in het weekend van hun 
rust genieten en niet langer in de herrie of de ver-
vuilende uitstootgassen zitten. Zo’n robotmaaiertje 
doet zijn werk geruisloos en zonder vervuiling, 
zodat ook ’s nachts maaien mogelijk is. Een stille 
kracht zonder uitstoot die in alle rust het gazon op 
orde brengt, zonder dat de buren gaan klagen.’   
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SHERPA zet in op elektrische 
aandrijving
Producent heeft met 100 ECO de eerste elektrische schranklader

als eerste miniloaderproducent heeft hanen-

berg Materieel een elektrische skidsteer (schran-

klader) op de markt gebracht: de sheRpa 100 

ecO. Volgens eigen zeggen doen de prestaties 

van de sheRpa 100 ecO niet onder voor een 

model met verbrandingsmotor. De 100 ecO was 

één van de machines waarmee sheRpa Miniloa-

ders aanwezig was op de GTh Demo-Doe-Dag 

Zero emission. 

Auteur: Nino Stuivenberg

De SHERPA 100 ECO is vooral geschikt voor interne 
werkzaamheden. Interne werkzaamheden die 
voorheen nog met de hand werden gedaan, 
kunnen nu met de compacte SHERPA 100 ECO-
miniloader worden uitgevoerd zonder dat het 
lichaam zwaar wordt belast. Bovendien wordt de 
geluidsoverlast geminimaliseerd en behoren de 
kankerverwekkende roetdeeltjes die dieseluitlaat-
gassen uitstoten tot het verleden. De SHERPA 100 
ECO is gemakkelijk te vervoeren op een aanhang-
wagen of in een bestelbus. Dit betekent dat er 
geen speciaal vervoer nodig is.

Kleine draaicirkel
De 76 centimeter smalle machine wordt aangedre-
ven door een voorop gemonteerde elektromotor 
van 2 pk. Op de plek van de verbrandingsmotor zit 
nu een accupakket van 360 ampère. Het gemid-
delde verbruik van deze elektrische schranklader 

bedraagt circa 60 ampère per uur. Daarnaast zorgt 
de eenvoudige op- en afstap voor een snel en een-
voudig gebruik van de mini-skidsteer. Een belang-
rijke eigenschap van de 100 ECO is zijn kleine 
draaicirkel, en met zijn breedte van 76 centimeter 
kan de SHERPA 100 ECO een standaarddeur pas-
seren en in compacte ruimtes werkzaamheden uit-
voeren. De vloerbelasting per vierkante centimeter 
is dusdanig laag dat de SHERPA 100 ECO op iedere 
vloer zijn werk kan verrichten.

Radiografisch bestuurbaar
De SHERPA 100 EHD (electrical high-tech demo-
lition), de andere machine waarmee SHERPA 
Miniloaders in Den Dungen aanwezig was, is een 
radiografisch bestuurbare miniloader. Op minder 
gevaarlijke plekken kan het bedieningspaneel met 
radiografische zender gewoon in de houder op de 
machine geklikt worden, zodat deze manueel te 
besturen is. 

Veiligheid en betere arbeidsomstandigheden spe-
len een steeds belangrijkere rol bij het moderne 
sloopwerk van deze tijd. Door deze cultuuromslag 
verandert ook het machinegebruik en stijgt de 
vraag naar nieuwe state of the art miniloaders die 
hieraan een bijdrage kunnen leveren. De SHERPA 
100 EHD is zo’n machine die aan specifieke behoef-
ten vanuit de markt voldoet met zijn trillingvrij 
werken en gebrek aan geluidsoverlast. Met het 
bijgeleverde verlengstuk kan er sloopwerk verricht 
worden tot op drie meter hoogte. Dit verlengstuk 

is ook afneembaar voor werkzaamheden wat lager 
bij de grond.

Optimaal gebruik
De sterke elektromotor en de honderd procent 
rubberen banden zorgen voor optimaal gebruik 
van de machine bij inpandige werkzaamheden. 
Mocht één batterijlading niet voldoende zijn, dan 
kan de 360 ampère-batterij met het batterijwissel-
systeem eenvoudig verwisseld worden, voor lang-
durige inzetbaarheid. Ook is het mogelijk om de 
machine uit te rusten met een 220 volt-aansluiting 
voor werkzaamheden op een vaste locatie.
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In het schilderachtige Arboretum D’n Hooijdonk, gelegen in het Brabantse Den Dungen, hield uitgeverij NWST samen met de beursorganisatie van 

Groen Techniek Holland de tweede GTH Demo-Doe-Dag ‘Zero Emission’, in navolging van de Demo-Doe-Dag ‘Onkruid & Reiniging’. De Demo-Doe-Dagen 

vormen de aanloop naar de GTH-beurs in september dit jaar. De tweede sessie kon rekenen op een zonnige dag, met geïnteresseerd publiek en een 

uitstekende sfeer.

Auteur: Santi Raats

Tweede Demo-Doe-Dag 
‘Zero Emission’:
Zonovergoten dag met gericht publiek 
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Om twaalf uur zijn alle standhouders van elektrisch 
handgereedschap en elektrisch aangedreven 
werktuigen al druk bezig met de standopbouw 
in bomentuin D’n Hooijdonk. Aanwezig zijn 
Eurogarden, Kuijpers Machines, Makita Nederland, 
Stihl, Belrobotics, Frisian Motors, Husqvarna, Milati, 
Stierman de Leeuw, Jean Heybroek, Pols Zuidland, 
Matador en Hanenberg Materieel. Omdat het park 
van 7,5 hectare relatief jong is, lijkt het door de 
oogharen gezien een zeer ruim opgezette hoog-
stamfruitboomgaard, maar feitelijk staan er 1600 
verschillende boomsoorten. Dat maakt het decor 
van deze Demo-Doe-Dag bijzonder. 

Ballenraapmachine in een nieuw jasje
Achter een Ailanthus altissima (hemelboom) met 
daaraan opgehangen een kapelletje met Sint 
Jozef, de beschermheilige van de bomentuin 
(we zijn immers in het katholieke Brabant), stelt 
accountmanager Tiny Buijtels van Belrobotics zijn 

drie machines op. Arboretum-eigenaar Van den 
Biggelaar laat zijn oog vallen op de Big Mow.  
Hij heeft er nog nooit bij stilgestaan dat al het 
gras in zijn arboretum door een robot gemaaid 
zou kunnen worden. Buijtels legt hem uit: ‘De Big 
Mow is bij iedereen wel bekend. Hij kan 2 hectare 
maaien, gelijk aan twee voetbalvelden of een 
driving range op een golfbaan, en kan zelfstandig 
oversteken. De Parc Mow kan 1 hectare maaien en 
wordt vaak op het hoofdveld van voetbalverenigin-
gen ingezet, omdat zulke velden vaak zijn afgezet 
met reclameborden en deze robotmaaier niet 
oversteekt, zoals de Big Mow. Verder heb ik bij me 
de 2.0-versie van de al bestaande Ballpicker, die op 
Harrogate 2016 als innovatie werd gepresenteerd.’

Buijtels legt uit wat het verschil is met de oude ver-
sie van de Ballpicker, die al zo’n tien jaar geleden 
door het Belgische bedrijf Belrobotics op de markt 
werd gebracht en waarvan de eerste al direct in 

2008 in Nederland werkzaam was, op golfbaan 
Almkerk bij Verschoor: ‘De oude versie was  
gebaseerd op de Big Mow, waarbij de maaikoppen 
waren vervangen door een raaprol. Deze oude 
Bigmow-versie werkt zo’n acht maanden per jaar, 
in de groeizame periode. Nu heeft de Ballpicker 
een zwaarder frame, waardoor hij bijvoorbeeld 
ook geschikt is om in de winter te werken tot de 
sneeuw valt. Hij is gemaakt van sterker materiaal, 
waardoor hij beter tegen de ‘stootjes’ kan van golf-
ballen die er met 180 kilometer per uur tegenaan 
komen. Al met al is hij nu minder storingsgevoelig’, 
aldus Buijtels. De 2.0-versie rijdt sinds 2016 op de 
Twentsche Golfclub in Ambt Delden. De rest van 
de Demo-Doe-Dag heeft Buijtels niet bepaald 
gebrek aan aandacht: er staan voortdurend  
bezoekers om hem en zijn machines heen.

Eerste accuhandkooimaaier 
De Demo-Doe-Dag Zero Emission heeft de  
primeur: Machinegroothandel en (onder meer) 
Cobra- en Allett-importeur Milati Grass Machines 
BV uit Papendrecht heeft de Allett-accukooimaaier 
meegenomen. Het is de eerste accuhandkooimaai-
er in de markt. Hij is vanaf juli 2017 verkrijgbaar.
 
Het Engelse Allett Mowers, op dit moment de groot-
ste producent van handkooimaaiers ter wereld, nam 
in 2011 het Engelse kooimaaiermerk Atco over, dat 
uitblonk met de functionaliteit en veelzijdigheid van 
zijn cassettesysteem voor handkooimaaiers. Atco 
heeft al een lange historie in Nederland. Daarom 
attendeert Cees Pijl van Milati erop dat men voor 
onderdelen van Atco-machines ook nog steeds bij 
Milati Grass Machines BV terecht kan. 

Bigmow van Belrobotics

23 min. leestijd
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Cees Pijl van Milati toont de Allatt-primeur de 

eerste smalle elektrische handduwmaaierDe heggenschaar van Echo

Pijl poseert bij de Allett Liberty 30, volgens hem 
de kleinste accuhandkooimaaier die momenteel 
te krijgen is: ‘We hebben deze maaier in een werk-
breedte van 30, 35 en 43 cm.  De Liberty 30 en 35 
hebben een vijfbladsnijcilinder met zes instelbare 
maaihoogtes tussen de 6 en 32 millimeter.  
De Liberty 43 heeft een zesbladsnijcilinder en zes 
instelbare maaihoogtes tussen de 6 en 32 milli-
meter. De 30-uitvoering is handgeduwd, de 35- 
uitvoering en de 43-uitvoering zijn zelfaange- 
dreven en hebben alle een 40 V 4 Ah-lithium-
ionaccu, die men uit de maaier kan klikken om op 
te laden. De geschatte oplaadtijd bedraagt zo’n  
60 minuten, de geschatte werkcapaciteit van een 
volle accu 500 tot 800 m2. Ook hebben ze alle-
maal het bekende kwaliteitscassettesysteem en 
de mogelijkheid tot het wisselen van cassettes, 
waardoor ze kunnen verticuteren, mos verwijde-
ren, maaien en borstelen. De achterrol zorgt voor 
het streepeffect op de grasmat.’

Pijl wijst er lachend op dat iedereen die een foto 
van zijn gestreepte grasmat opstuurt naar Allett 
Mowers (ter attentie van de ‘International Creative 
Lawn Stripes Competition 2017’) een Allett Liberty-
accukooimaaier kan winnen. ‘Als hoofdprijs is zelfs 
een professionele Kensington-kooimaaier te  
winnen.’

In de stand heeft Milati ook zes Cobra-handgereed-
schappen uitgestald. ‘Dit is nog niks vergeleken 
bij de meer dan 100 producten die het nu drie 
jaar bestaande Cobra op de markt brengt’,  
verzekert Cees. ‘Cobra maakt al zijn handbediende 
accugereedschappen in 24 V-uitvoering voor  
particulieren en in 40 V-uitvoering voor semi-
professionals. Opvallend aan de Cobra-producten 
is dat ze verkrijgbaar zijn voor een heel concur-
rerende prijs. Je kunt stellen dat het zeer goede 
B-producten zijn voor een C-prijs, vooral voor  
particulieren zeer aantrekkelijk.’

Vonkenvrije elektrische onkruidborstel 
Kuijpers Machinetechniek is op de Demo-Doe-
Dag aanwezig met zijn Green Weed Brush met 
elektrische borstelaandrijving, gevoed door 2 x 
12 V-accu’s, die desgewenst opgeladen kunnen 
worden met energie afkomstig van zonnepanelen, 
waarvan hij ook één heeft meegenomen op een 
hoge standaard. Vandaag vangt dit zonnepaneel in 
elk geval genoeg zonne-energie op. Harm Kuijpers, 
de uitvinder van de borstelmachine: ‘De onkruid-
borstel is helemaal vonkenvrij, zodat de straat 

minimaal beschadigd wordt. Naast een kunststof 
onkruidborstel levert Kuijpers ook de traditionele 
stalen onkruidborstel. De borstel kan linksom en 
rechtsom draaien. Ook kan de borstelkop buiten 
de machine versteld worden, zowel links als rechts, 
maar ook onder een schuine hoek, om doeltref-
fend in bijvoorbeeld regengoten te borstelen.  
Het borsteltoerental is volledig regelbaar vanaf 
nul toeren per minuut. De aandrijfmotor heeft in 
elk toerengebied een hoog koppel, waardoor de 
borstel op elke soort bestrating uit de weg kan.’ 
Volgens Kuijpers kan met de borstelmachine een 
volledige dag gewerkt worden als er gebruik wordt 
gemaakt van lithiumaccu’s. 

Kuijpers evalueert aan het einde van de Demo 
–Doe-Dag: ‘Het is een goede dag met een gericht 
publiek, vaak van gemeentes en een aantal  
hoveniers. Sommigen hadden de Green Weed 
Brush al gezien op de website van Stad en Groen 

en anderen stonden open voor uitleg. We hebben 
goede leads overgehouden aan deze Demo-Doe-
Dag; er was interesse van een aantal mechanisatie-
bedrijven en tuin- en parkbedrijven.’

 Concept ‘goed onderhouden gazon’
Husqvarna toont al zijn professionele accugereed-
schappen, met name uit de accu(stok)heggen-
scharenlijn. Ook rijdt de robotmaaier Automower® 
over het terrein. De Automower is wereldwijd 
al meer dan twintig jaar op de markt. ‘Hij wordt 
vaak aangeschaft door particulieren, maar wordt 
ook steeds vaker ingezet op voetbalvelden en 
golfbanen’, zo legt Arian Essenstam, Husqvarna-
productspecialist en wereldkampioen bomenvellen 
2016, uit aan een hovenier. ‘Het gaat niet meer om 
één keer in de twee weken maaien; de hovenier 
verkoopt het concept ‘goed onderhouden gazon’ 
door middel van de Automower-aanleg, waarbij 
geen grasafval, geluid of CO2 vrijkomt. Op grotere 
terreinen worden vaak twee Automowers ingezet, 
die samen 10.000 tot 12.000 vierkante meter  
kunnen onderhouden. Het Automower-concept is 
al twintig jaar gelijk en is gebaseerd op een  
grazend dier dat het gras kort houdt, zodat het 
gras met een laag energieverbruik wordt onder-
houden.’

‘Bij de aanschaf van een Automower-vloot is per 
2018 het Husqvarna Fleet Services-systeem een 
optie. Via een smartphone of tablet en pc-appli-
catie is in een dashboard zichtbaar wat de status 
is van de Automower-vloot, zoals bij het laden of 
maaien. Ook storingen zijn hierop te zien, even-
als het track & trace-systeem. Dit systeem is zeer 
eenvoudig te bedienen. Voor het onderhoud moet 
men af en toe de mesjes vervangen, wat met een 
schroevendraaier snel is gedaan, en de machine 
schoonhouden. Eigenlijk is het onderhoud van de 
Automower niet anders dan van een accubosmaai-
er of een accuheggenschaar.’ 

Demo-Doe-Dag-primeur:  

de eerste accuhandkooi-

maaier in de markt van 

Allett
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Robotmaaier op de foregreen  
De eigenaar van golfbaan Land van Thorn,  
Harry Breukers, komt met Essenstam praten over 
de Automower. Hij ziet het wel zitten om robot-
maaiers in te zetten op de foregreens. Daarop komt 
Essenstam met een nieuwtje: volgend jaar presen-
teert Husqvarna een nieuwe Automower-lijn voor 
professionals. ‘De capaciteit en duurzaamheid  
blijven gelijk, maar de nieuwe lijn Automowers 
wordt wel geschikt voor intensiever gebruik. 
Daarbij zal het Husqvarna Fleet Services-systeem 
binnenkort als standaard geleverd worden.’

De standaardmaailengte is nu 2 cm, maar volgens 
Essenstam zijn er speciale maaischotels in de test-
fase, die tot 1 cm kunnen maaien. Wel moet men 
er rekening mee houden dat de Automower geen 
banen maait. Breukers ziet de robotmaaier vooral 
zitten vanwege de kostenbesparing: ‘Je bent geen 
kosten kwijt aan een chauffeur en brandstof, alleen 
aan maaimessen. Het onderhoud van de robot-
maaier is simpel. En dan zijn er nog de bekende 
voordelen van minder emissie en lawaai.’

Independent power source
Dries van Tuijn, specialist mobiele stroomvoor-
ziening, heeft de afgelopen jaren meegeholpen bij 
de ontwikkeling van slimme oplaadsystemen.  
Hij opent de deuren van het Husqvarna-busje en 
wijst op een omvormer. ‘Je kunt je accugereed-
schap of machine in de bus opladen met deze 
omvormer, die met zijn eigen accu de stroom naar 
twee opladers leidt. Tevens is het mogelijk om  
tijdens het rijden een accu op te laden via de  
12 V-lader.’ Daarna wijst hij naar de zonnepanelen 
op de Husqvarna-trailer. ‘Een tweede optie voor 
het opladen is de independent power source, ofte-
wel IPS. Dit is een power bank die wordt opgeladen 
door de zonnepanelen op het dak. De IPS kan 
vervolgens ingezet worden als stroompunt (220 V) 
voor de Automower, maar bijvoorbeeld ook voor 
de trailerverlichting of voor het gebruik van lap-
tops, beursbeeldschermen of telefoons.’ 

Eerste golfkar met lithium-48 V-batterijen
Verkoopleider Marc Reuter en verkoopadviseur 
Marc Reuter junior van Pols Zuidland tonen drie 
voertuigen voor op de golfbaan. ‘Deze Jacobsen 

De onkruidborstel  

is helemaal vonkenvrij,  

zodat de straat minimaal 

 beschadigd wordt

Dries van Tuijn van Husqvarna 
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Stihl hoogsnoeier

Eclipse 322-kooimaaier en de groene E-Z-Go-
golfkar lopen op traditionele loodzuuraccu’s van 
48 volt, die je bijvult met gedestilleerd water. Alle 
voertuigen in de golfbranche lopen op loodzuur-
accu’s’, vertelt Reuter senior. Daarna wijst hij naar 
de grijze E-Z-GO-golfkar. ‘Dit is de eerste golfkar 
met een lithiumbatterij van 48 volt. Het is het type 
RXV Elite. Er zit een automatische parkeerrem op, 
dus als je geen gas geeft, gaat het voertuig auto-
matisch op de rem. We hebben vandaag de eerste 
vloot geleverd bij golfbaan De Lage Vuursche. 
Later dit jaar leveren we een vloot aan golfbaan 
The Duke in Nistelrode.’ 

De Jacobsen-grasmaaier loopt op brandstof, maar 
de functies, zoals rijden, sturen, de kooien draaien, 
heffen en zakken, zijn allemaal elektrisch. Dit in 
tegenstelling tot hybridesystemen, waarbij het 
heffen en zakken van de kooien en het sturen 
vaak hydraulisch gaan. Reuter opent de kap van 
de maaimachine: ‘Deze kleine batterijen moeten 
bijgeladen worden. Vervolgens laden ze het grote 
accupakket op. Dit zijn loodzuuraccu’s, maar bij de 
nieuwe voertuigen kan men ook kiezen voor  
lithiumbatterijen. Deze maaier kan dus zowel met 
een benzinemotor als een dieselmotor of een accu-
pakket worden uitgerust.’

Volgens Reuter is het voordeel van lithium dat 
het veel langer meegaat en vanaf het allereerste 
moment vol vermogen afgeeft. ‘Ook bij het  
opladen van een vloot wordt 50 procent op stroom 
bespaard. Lithiumbatterijen schelen maar liefst 
122 kilo aan gewicht met loodzuurbatterijen, zodat 
de kracht en acceleratie uit lithiumbatterijen met 

minder stroom tot stand kan komen. De vijf jaar 
fabrieksgarantie op de batterijen en het feit dat er 
geen onderhoud nodig is kunnen doorslaggeven-
de factoren zijn bij de aanschaf’, aldus Reuter.

Accubosmaaier uitproberen
Henk Kuijpers is werkzaam bij de gemeente Den 
Bosch en loopt regelrecht op zijn doel af tussen  
de uitgestalde bladblazers, kettingzagen en 
bosmaaiers. Hij is vooral als particulier geïnteres-
seerd in de accubosmaaier FSA 130 met dubbele 
handgreep van Stihl. ‘Ik heb een bos. Als ik op 
dit natuurterrein aan het werk ga, moet het stil 
zijn. Ik ben van plan om deze 130 even uit te 
testen met een demomodel.’ Kuijpers vraagt Stihl-
servicemanager Rik van Drielen of de accubos-
maaier, met een vermogen van 36 volt, het niveau 
van een benzinemotor kan benaderen. Van Drielen 
verklaart dat de FSA 130 licht, maar krachtig is. Hij 
is licht, volgens hem, doordat de motor achterop 
zit in plaats van aan de kop. Kuijpers is vooral 
benieuwd of de FSA 130 bos- en bramengroei 
aankan. ‘Hij heeft geen hakselmes, maar je kunt er 
wel een mes op zetten. Je kunt relatief goed bra-
men hakselen; dat is haalbaar, ook al is hij vooral 
geschikt om taai gras te maaien. Hij heeft drie 
instelbare vermogensniveaus. Over het  
algemeen denken mensen dat hij minder kan 
omdat hij zo weinig lawaai maakt. Dan nodig ik ze 
uit om hem te testen, en dan blijkt dat hij meer kan 
dan men denkt.’ Van Drielen vertelt verder: ‘Hij is te 
gebruiken met een ruggedragen accu of een  
gordelgedragen accu. Het is belangrijk om de 
dealer te vragen of de FS-pad (oftewel ophang-
haak) aan de accugordel vastzit. In deze pad kun 

je de bosmaaier ophangen. De gordel moet dan 
strak om de heup zitten, omdat het gewicht naar 
de heup moet gaan.’ Verder vertelt Van Drielen 
Kuijpers over de ook uitgestalde trimmer FSA 90 
en de echte doorslijper TSA 230, die ook met hand-
gedragen accu te bedienen is, terwijl bezoeker 
John Bindels, uitvoerder bij De Enk, op de achter-
grond meeluistert. 

Op een afstand luistert ook Erik van Nistelrooij 
mee. Hij is verkoper en monteur bij Tuin- en 
mechanisatiebedrijf Buts-Meulepas uit Oss. ‘We 
verkopen Husqvarna vanaf 2013’, vertelt hij. ‘We 
merken dat er elk jaar meer accumachines worden 
verkocht. Vooral de elektrische heggenschaar en 
de Automower lopen goed onder particulieren.’

Van Drielen van Stihl laat aan het einde van de 
Demo-Doe-Dag weten: ‘Dit was een bijzondere 
dag: het publiek was zeer gericht en wist al 
ongeveer wat het wilde. We hadden de tijd om 
elke bezoeker persoonlijke aandacht te  
schenken en ons verhaal af te maken.’

Arian Essenstam van Husqvarna beaamt dat:  
‘Bij een massale beurs komen er hordes mensen 
langs die je een folder meegeeft, maar waarbij 
verder contact meestal uitblijft. Nu waren we 
continu écht in gesprek.’ 

‘Opvallend was dat de bezoekers al op de 
hoogte waren van de voordelen van elektrische 
handgereedschappen en machines. Het was 
een zeer geïnteresseerd publiek’, zegt Marco 
van Egmond, accountmanager bij Eurogarden.
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Marc Reuter jr. op een Jacobsen Eclipse 322 kooimaaier
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Stille mini-onkruidbestrijder kan door een deur
Mantis ULV heeft drie heetwateronkruidmachines 
meegenomen: de WS2, de WS Compact en de WS 
mini. Accountmanager Marco Cornelisse: ‘De WSII, 
met een werkbreedte tot 120 cm en geschikt voor 
gebruik door twee personen, staat daar in onze 
bus. Deze onkruidmachine loopt op gas en bat-
terijen. Van dit model bestaat ook een variant voor 
twee personen, de WS1, met een werkbreedte van 
50 cm. Ook heb ik de WS Compact meegenomen, 
met een werkbreedte van 50 cm (totale breedte 65 
cm), die vooral geschikt is voor onkruidbestrijding 
en hogedrukreiniging door hoveniers. Hij wordt 
elektrisch aangedreven (240 V). Zijn maximale 
werkcapaciteit is 2000 m2/uur. Onkruid bestrijden 
doet hij met ongeveer 2 bar aan druk, hogedruk-
spuiten met 130 bar. Wanneer hoveniers rondom 
huizen met smalle doorgangen werken, is de WS 
mini handig: dat is de kleine heetwateronkruid-
bestrijdingsmachine van 98 kilo, eveneens met 
50 cm werkbreedte. Deze laat zich overal mak-
kelijk doorheen manoeuvreren, omdat zijn totale 
breedte 58 cm is. Hij wordt eveneens elektrisch 
aangedreven (230 V). Ook met deze machine kun 
je hogedrukreinigen. Zijn werkcapaciteit bedraagt 
maximaal 1500 m2 per uur. Onkruid bestrijden 
doet hij met 2 bar en hogedrukreinigen met 150 
bar.’  Marco Cornelisse heeft nieuws: ‘Bij de nieuwe 
modellen van de WS Compact worden de assen 
verkort, waardoor ook deze machine door deuren 
heen kan en makkelijker te verplaatsen wordt.’

Cornelisse is tevreden over de interesse van de 
bezoekers. ‘Het is vrij rustig, maar de bezoekers zijn 
wel zeer geïnteresseerd. Ze willen vooral weten 

hoe heet water zijn werk doet. Er bestaat nog veel 
onduidelijkheid over de verschillen tussen heet 
water en branden. Ook zijn ze zeer nieuwsgierig 
naar het aantal vierkante meters dat je met heet 
water kunt maken en wat de kosten zijn.  
Ze staan verbaasd te kijken als ik aangeef dat de 
WS Compact 2000 m2 per uur kan afwerken en dat 
de kosten 14 tot 16 cent per m2 zijn.’

Duitse innovatieprijs voor elektrische  
werktuigdrager
De Nederlandse metaalwarenfabriek Matador uit 
Helvoirt, producent van met name (elektrische) 
kruiwagens en interne (elektrische) transportmid-
delen, presenteerde op de Demopark-beurs in 
Eisenbach van 11 tot en met 13 juni de eenas-
sige elektrische werktuigdrager @M-Trac. Voor de 
@M-Trac ging Matador een samenwerkingsverband 
met hulpstukkenfabrikant Lipco aan. Op de Demo-
Doe-Dag Zero Emission showt Frans van Osch de 
@M-Trac voor de tweede maal en laat hij trots de 
zilveren medaille zien die @M-Trac als innovatie 
heeft gewonnen op de beurs in Duitsland. Toon 
van der Stok van Cumela Communicatie, die een 
artikel schrijft voor de website van Grondig, toont 
speciale interesse in de @M-Trac. 

Frans van Osch: ‘Het is eigenlijk een minitractor 
van 14 pk, met twee borstelloze elektromotoren 
met een groot battery pack van zes 8 V-accu’s à 
170 Ah per stuk; in totaal voldoende inhoud om er 
minimaal een hele dag mee te werken, afhankelijk 
van de toepassing. Het accupakket kan ongeveer 
duizend keer opgeladen worden en heeft dus een 
levensduur tussen de drie en vijf jaar.’  

Mantis WS Compact
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Over de universele ophanging en aandrijving legt 
Van Osch uit: ‘De ene motor drijft de wielen aan; 
de andere drijft de aftakas aan. Maar eigenlijk kun 
je er alles voor plaatsen, ook een veger of een 
borstel. Natuurlijk verbruikt een frees meer energie 
dan een maaier. Onkruid borstelen zorgt voor de 
zwaarste belasting. Maar zelfs dan kun je er een 
complete dag mee werken.’ Van Osch houdt zijn 
hand voor de ledlamp aan de voorzijde van de 
@M-Trac, zodat het schijnsel goed zichtbaar wordt. 
‘Dat is het voordeel van elektrisch: je kunt er van 
alles aan koppelen. Dat biedt ook mogelijkheden 
voor de toekomst, bijvoorbeeld voor gps.’

Van Osch demonstreert de aansturing, waarvoor 
Matador zelf de software heeft ontworpen.  
De aftakas kan geheel naar links en naar rechts 
draaien; dit hoeft de bestuurder niet mechanisch 
te regelen. De elektrische motor draait ook linksom 
of rechtsom, terwijl een benzinemotor alleen 
rechtsom draait. ‘De PTO (aftakas, red.) draait even 
hard als die van een benzinemotor, maar het voor-
deel is dat deze elektrische motor traploos regel-
baar is. Een benzinemotor draait gewoonweg rond 
en daarbij valt niks te regelen.’ Het stuur draait  
180 graden, zodat men bij het frezen achter de 
frees aan kan lopen, maar is ook per 45 graden 
instelbaar, zowel links- als rechtsom.

Wanneer de maaier stilstaat en alleen de @M-Trac 
draait, is de ventilator het enige geluid dat we 
horen. Die ventilator is thermisch gestuurd en gaat 
aan als het nodig is. Als de maaier of andere acces-
soires aanstaan, is het geluidsniveau acceptabel.
De @M-Trac kost ongeveer evenveel als een 
gewone eenassige werktuigdrager met dezelfde 
specificaties, waardoor de kostprijs per uur lager 
zou uitvallen.

Club Car op stroom met groot laadvermogen
Guido Jesse, productspecialist bij Jean Heybroek, 
maakt samen met het vakblad een rondje door 
het arboretum met de Club Car Carry All 300 uit 
de utility line, die is ontwikkeld voor de zwaardere 
werkzaamheden, zoals in de industrie, op boom-
kwekerijen, in en rond ziekenhuizen en op  
recreatieterreinen. ‘Bij ziekenhuizen vervoert men 
met de Club Car vaak schoonmaakspullen en vaten 
water. Op campings worden er linnengoed en 
handdoeken mee vervoerd. Op golfbanen vervoert 
men er onder andere zand mee. Een standaard 
laadbak op een golfkar heeft een laadvermogen 
van 50 tot 75 kilo, maar de Club Car Carry All  
vervoert 140 tot maar liefst 500 kilo. Beide hebben 
standaard een krachtig accupakket van 48 volt, 
geschikt voor heavy duty.’

De aluminium Club Cars staan opgesteld in de 
kleuren blauw (de Carry All 710) en rood (de Carry 
All 300 met ledverlichting), maar kunnen ook gele-
verd worden in andere kleuren. In dit geval heeft 
de blauwe Club Car een automatische kiep en de 
rode een handmatige, maar automatisering kan op 
aanvraag. Tussen de twee types in zitten nog de 
types Carry All 500, 550 en 700.

Jesse vertelt: ‘Naast elektromotoren die gevoed 
worden door een krachtig heavy duty-accupakket, 
levert Club Car ook een EFI-benzinemotor met 
elektronische benzine-inspuiting. Deze motor is 
uniek in deze klasse en onderscheidt zich door zijn 
geraffineerde en stille loop, laag brandstofverbruik, 
lage uitstoot, snelle start en lage onderhoudskos-
ten.’

Ook worden de Club Cars uit de utility line indien 
gewenst geleverd met kenteken, zodat bedrijven 
met verschillende panden met de Club Car daar-
tussen heen en weer kunnen rijden. ‘De cabine is 
van alle gemakken voorzien’, vertelt Jesse. ‘Eigenlijk 
alles wat in een auto zit, zoals ruitenwissers, ver-
warming, maar ook een 12 V-aansluiting. Voor 

voor- en achteruit hoeft men alleen maar een knop 
in te drukken.’ Tijdens een ritje is merkbaar hoe 
eenvoudig de Club Car te bedienen is en komt zijn 
korte draaicirkel geregeld van pas. Je bent gauw 
gewend aan het regeneratief remsysteem, wat 
de rit bijzonder aangenaam én milieuvriendelijk 
maakt.

Langer werken zonder opladen
Accountmanager Thierry Pouleijn van Dolmar-
Makita toont een klant de werking van een 
accuveegrobot met stoffilter uit het 2 x 18 
V-programma. ‘Hij wordt ingezet in magazijnen, 
kantoorpanden, ontvangstruimten en zieken-
huizen en kan 340 vierkante meter aan op twee 
accu´s van 18 V, wat gelijkstaat aan ongeveer drie 
uur werken. Hij stopt automatisch als de opvang-
bak vol zit.’

Verderop staat accountmanager Arjen Peeters 
te praten met een klant. Nadat hij het gesprek 
heeft afgerond, demonstreert hij met Pouleijn de 
Makita-accukettingzaag (type DUC353Z) met 36 V. 
Ook die werkt op twee accu’s van 18 V die in serie 
zijn geschakeld. Hij heeft een geluidsproductie 
van 87,7 dB(A) en weegt inclusief de accu’s maar 
5,3 kilo. ‘De nieuwigheid aan de Makita 36 V is dat 
er 5 ampère in een accu kan worden gestopt. Dat 
is veel meer dan voorheen, wat betekent dat de 
gebruiker een halve of zelfs hele dag kan werken 
zonder op te laden. Opladen in de duosnellader 
duurt 45 minuten’, vertelt Peeters. ‘Makita heeft 
ook de uitwisselbaarheid met andere accutools 
vergroot. Alle 36 V-tuinmachines hebben we ver-
vangen door twee maal 18 V-accu’s.’

Club Car Carry All 300

Het is verstandig om accu-

gereedschap te testen via 

een demomodel: het kan 

meer dan je denkt
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De accukettingzaag beschikt over een OR-60-
motor, waarbij niet het anker ronddraait, maar het 
veld. Dit is volgens Peeters een uniek concept, dat 
zorgt voor de kettingaandrijving en daardoor voor 
een constant hoog vermogen. De zaag heeft een 
elektronische kettingrem en de ketting is zonder 
gereedschap te vervangen. 

Uiteenlopende interesse
De stand krijgt ook meerdere malen bezoek van 
buitendienstmedewerkers van gemeentes. Het 
blijkt dat zij al weten dat ze op accu willen over-
stappen, maar nog de nodige informatie moeten 
inwinnen over wat ze kunnen verwachten per 
gereedschap. ‘Door overheden wordt steeds meer 
toegeschreven naar schoner werken; dat hoor ik 
duidelijk onder de bezoekers. Ons accugereed-
schap is dan ideaal: geen emissie, maar ook weinig 
geluid’, zegt Peeters. ‘De gemeentemensen willen 
het aan te schaffen accumateriaal breed inzetten. 
De meesten oriënteerden zich op een heggen-
schaar, een bosmaaier en een bladblazer. Sommige 

bezoekers die bij een gemeente werken, kwamen 
kijken voor een accukettingzaag.’

Peeters laat een groep bezoekers de heggen-
scharen DUH551Z en DUH651Z zien, met dubbel 
accusysteem met twee 18 V-lithium-ionaccu’s, 
waarbij het verschil zit in meslengte: het mes van 
de DUH651Z is 65 centimeter lang. De achter-
handgreep is draaibaar, waardoor hij makkelijk 
te hanteren is vanuit alle hoeken. Het toerental is 
regelbaar. Ook zit er een elektrische rem op beide 
heggenscharen.

Als bosmaaier toont Peeters de DUR365UZ, een 
type dat sinds een jaar op de markt is, waarbij de 
twee accu’s van 18 V met een inhoud van 5,0 Ah 
ervoor zorgen dat de gebruiker er bijna de hele 
dag mee kan werken. Met de inzet van een drie-
tandslagmes is hij ook voor het zwaardere onkruid 
geschikt. ‘Ideaal om mee te werken bij zieken- 
huizen, scholen, bejaardentehuizen of in woon-
wijken’, aldus Peeters. ‘Men kan nog stiller werken 

door de Vario-schakelaar met drie snelheden. 
Hierdoor heeft de gebruiker maximale controle bij 
lichtere werkzaamheden.’ Wat ook een voordeel 
is, volgens Peeters, is de ontwarfunctie: een korte 
draai in omgekeerde richting zorgt ervoor dat ver-
strikt gras snel van het maaiblad wordt verwijderd. 
De elektrische motorrem heeft enkele seconden 
vertraging, zodat er wel veiligheid is ingebouwd, 
maar de motor niet telkens stilvalt tijdens zeisend 
maaien.

De twee bladblazers waar de meeste belangstel-
ling naar uit gaat, zijn de types DUB361Z en 
DUB362Z. Peeters: ‘De DUB361Z heeft een heel 
hoge blaassnelheid, maar blaast minder kuub en 
is vooral geschikt voor vastgeplakte materialen. 
De DUB362Z heeft een lagere blaassnelheid, maar 
kan veel kuub aan. Deze is dan ook geschikter voor 
het wegblazen van grote hopen materiaal.’ Volgens 
Peeters is het werken met deze bladblazers minder 
vermoeiend door de uitgebalanceerde handgreep 
op de bladblazers, maar ook door het 

@M-Trac van Matador
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lichte gewicht. Door de aan-en-uitduimtoetsen 
hoeft de gebruiker niet de hele tijd een schakelaar 
ingedrukt te houden. 

Schoffelen geen rotklus meer
Rudi Silkens van Stierman de Leeuw laat de 
werking van de elektrische schoffelaar zien aan 
Wim Lips, eigenaar van Lips Groen Hoveniers in 
Nistelrode, en aan een medewerker van Biggelaar 
Groen. Daarna gaan zij beiden zelf aan de slag in 
de boomspiegels van het arboretum. ‘Schoffelen is 
gewoon niet de leukste bezigheid. Elektrisch  
schoffelen gaat drie keer zo snel; dat is wel zo  
prettig’, lacht Silkens. ‘De meeste mensen kennen 

de elektrische schoffelaar wel, maar hebben hem 
nog nooit uitgeprobeerd. Goed dat dat hier kan.’
Lips heeft veel accugereedschap van Stihl gekocht 
en is vastberaden de elektrische weg in te slaan. 
‘Accugereedschap is een uitkomst. Het scheelt  
30 tot 40 procent in geluid. Dat stellen klanten zeer 
op prijs. Opladen kan ook bij de klant, als dat nodig 
is’, vertelt Lips. ‘We doen wel veel investeringen 
in het onderhoud. Het gereedschap moet goed 
scherp zijn, zodat er zo min mogelijk bladschade is. 
Slijpen laten we doen bij de dealer. Verder  
probeer ik zo goed mogelijk op de hoogte te  
blijven van alle ontwikkelingen, vandaar dat ik naar 
deze Demo-Doe-Dag ben gekomen.’

‘De bezoekers zijn allemaal geïnteresseerd in het 
accuverhaal’, legt Silkens uit. ‘Het is ook te merken 
dat accu in de hele markt een grotere rol begint te 
spelen; dat is te zien in de programma’s van eisen. 
Stierman de Leeuw verkoopt al tien jaar Pellenc. 
We merkten vroeger dat men Pellenc kocht omdat 
het lichte machines zijn. Maar de laatste jaren wil 
men daarnaast vooral milieuvriendelijker werken. 
Dat zie je ook terug in de onkruidbestrijding. De 
accugereedschappen kunnen heel goed meeko-
men in de markt, naast de gereedschappen met 
benzinemotoren. De laatste modellen werken net 
zo goed als de benzinevarianten.’ 

Makita veegrobot
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Silkens toont een groepje bezoekers de Pellenc-
bosmaaier Excelion 2000. ‘Hiermee kun je al het 
cultuurtechnisch werk doen, behalve bermon-
derhoud’, legt hij uit. ‘Zwaar, hoog gras neemt het 
meeste vermogen. Voor bramenstruiken kun je 
er eenvoudig een mes opzetten. Er zit een van de 
zwaarste motoren uit de markt op, van 2 kW, net zo 
zwaar als de benzinevariant. Je kunt hiermee  
80 procent van het werk doen.’ 

Primeur
Stierman de Leeuw heeft ook een primeur mee-
genomen: de Pellenc ULB 1500 Wh-batterij. ‘We 
hebben hem nét binnen! Het is de zwaarste rug-

gedragen batterij op dit moment in de hele markt. 
Dat betekent dat je er meer dan twee dagen lang 
mee kunt werken. Eigenlijk is hij meer bedoeld 
voor de bladblazer, de bosmaaier of de grasmaaier, 
waar je langer mee werkt, maar hier laten we hem 
met de heggenschaar zien.’ 

Andere demostukken
De elektrische Pellenc Rasion-grasmaaier meet met 
een sensor de hoogte en intensiteit van het gras. 
Hierop past de maaier zijn toerental aan, zodat hij 
zo efficiënt mogelijk omgaat met zijn energie. In 
combinatie met de nieuwe accu kan hij meer dan 
5000 m2 maaien op één acculading. 

De bladblazer die volgens Silkens de meeste aan-
dacht trekt van de bezoekers, is de rugblazer EGO 
LB 6000. ‘Hij is ruggedragen en hierbij moet je een 
losse batterij inklikken. Mensen geven de voor-
keur aan ruggedragen, omdat dat het lichtste en 
prettigste werkt: je hebt dan geen tegendruk in je 
hand of arm’, legt Silkens uit.

Naast hem tilt accountmanager André Kors voor de 
neus van een klant de EGO LM2122E-SP-maaier op, 
om te laten zien hoe licht hij is: 28 kilo. Ook gooit 
hij de accu op de grond. ‘Kan makkelijk’, zegt Kors. 
‘Hij gaat absoluut niet stuk.’ 

De accu van EGO is 7,5 ampère met 56 volt. De 
maaier heeft een centrale wielverstelling en vari-
abele rijaandrijving, waarmee je de loopsnelheid 
traploos kunt regelen. De EGO-maaier meet de 
weerstand op het mes. Is deze laag, dan reduceert 
hij het toerental, zodat je langer met een accu-
lading kunt doen. De opvangbak is makkelijk te 
ontkoppelen. Er zit een sleutel op als kindveilig-
heidssysteem. Stierman de Leeuw heeft het druk in 
de stand, dus tijd om door te lopen.

Elektrisch werkvoertuig voor grotere afstanden
Frisian Motors-accountmanager Stefan Stokebrook 
laat de bezoekers onder meer het werkvoertuig 
Leffert FM-50 zien. Dit werkvoertuig is er ook in de 
verlengde vierzittersversie (de Leffert FM-80) en in 
een 4x4-versie met verzwaard chassis (de Leffert 
FM-90).

De Leffert FM-50 is volledig elektrisch aange-
dreven met de zogeheten onderhoudsvrije 
AGM-accutechniek, die helemaal recyclebaar is. 
Optioneel kunnen zwaardere accupakketten of 
lithiumaccu’s toegepast worden. De maximum-
snelheid van de Leffert FM-50 is 60 tot 70 km per 
uur. Hij kan op een volle accu tussen de 60 en 80 
kilometer rijden. De oplaadtijd is maximaal 8 uur. 
De snelheid is regelbaar en er kan een aanhanger 
achter. Het laadvermogen is standaard 360 kilo. 
Standaard levert Frisian Motors deze transporter 
op kenteken, zodat het voertuig is toegelaten voor 
gebruik op de openbare weg, maar hij is ook met 
landbouwkenteken leverbaar. Het is een automaat 
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De elektrische Pellenc Rasion-grasmaaier

Electrische schoffel Pellenc

en voor- en achteruit gaat ook met één knop. De 
kiepfunctie is handmatig, maar een automatische 
kiepfunctie is een optie.

‘Dit werkvoertuig is ideaal op campings, golf-
terreinen, landerijen, boerderijen en andere 
grote werkterreinen of bosgebieden, zoals van 
Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten, waarbij 
men grotere afstanden aflegt. Hij is beschermd 
tegen vandalisme met de optionele snelheidsbe-
grenzer. Sleutel erin en de transporter rijdt zijn nor-

male snelheid; sleutel eruit en de auto is begrensd 
op elke gewenste snelheid. Dit kan rust geven 
wanneer jongelui of personeel de fun van het  
elektrisch rijden ontdekken.’

Subsidie
‘Bij de aankoop van deze elektrisch aangedreven 
werkvoertuigen waarbij lithiumaccu’s worden 
geïnstalleerd, kunnen zakelijke gebruikers in veel 
gevallen aanspraak maken op subsidie tot wel 
38 procent: de Milieu-investeringsaftrek (Mia) en 

‘Men maakt kans op 

subsidie bij de aanschaf 

van deze elektrische werk-

voertuigen’
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Willekeurige afschrijving milieu-investering (Vamil)’, 
vertelt Stokebrook. ‘Het is zeer de moeite waard 
om je daar even in te verdiepen.’

Zero-turnmaaier met onderhoudsvrij  
accupakket
Ook vertelt Stokebrook wat over de nieuwe  
elektrische zero-turnzitmaaier Rimmert FM-170, 
de opvolger van de FM-30 en de FM-70. Gerd-Jan 
Driessen, new business development manager van 
Ferris, doorkruist het arboretum er uitgebreid mee. 
Ferris kwam dit jaar nog met de zero-turnmaaiers 
IS2100Z en IS3200Z met 37 pk. Terwijl Stokebrook 
praat, probeert arboretumeigenaar Van den 
Biggelaar de elektrische zitmaaier uit. ‘Er bestaan 
elektrische maaiers, maar de Rimmert FM-170 is 
voornamelijk geschikt voor grote particuliere gras-
oppervlaktes en voor semiprofessionals. Het onder-
houdsvrije AGM-accupakket is 48 V en heeft een 
vermogen van 5 kW, met een maaitijd van onge-
veer een uur. Met optionele lithiumaccu’s is tot drie 
uur maaitijd mogelijk en een laadtijd van 1,5 uur. 
De hendels zijn hetzelfde als bij de zero-turnmaaier 
met benzinemotor, maar verder is hij helemaal stil. 
Alleen de maaier maakt geluid, doordat het maai-

dek als klankbak voor de messen werkt. Komende 
winter gaan we een maaidek ontwikkelen met  
achteruitworp en grasopvang.’  Het verschil met 
de accuzitmaaier Rider Battery van Husqvarna zit 
hem volgens Stokebrook in het grotere maaidek, 
namelijk 110 cm versus 85 cm. ‘De Rimmert FM-170 
is ook een zero-turnmodel; de FM-170 is meer 
bedoeld voor grote particulieren en semiprofes-
sioneel gebruik. De Rider Battery van Husqvarna is 
meer een instapmodel voor particulieren.’

Aan het einde van de middag vertelt Stokebrook 
dat hij had gehoopt op een grotere opkomst, maar 
dat er waarschijnlijk een aantal leuke leads voorbij 
is gekomen. Hij is dus toch tevreden: beter één 
vogel in de hand dan tien in de lucht.

Bladzuiger die alles zuigt
Marco van Egmond is accountmanager bij 
Eurogarden uit het Belgische Tienen bij Leuven. 
Aan twee particulieren met een boerderij geeft 
hij uitleg over de Cramer-accumachines die 
Eurogarden, naast de accumachines van het merk 
Echo, sinds 2016 in de verkoop heeft. Hij heeft 
er enkele meegenomen naar de Demo-Doe-Dag 

Zero Emission: ‘Daar staat onze Cramer LS5000-
bladzuiger met drie tractieaccu's, een zelftrekkend 
model. Hij heeft een hydrostatische aandrijving, 
een silent wings- turbine en een elektromotor van 
3 kW. Een bladzuiger is tegenwoordig een alles-
zuiger: hij ruimt moeiteloos bekertjes en blikjes op 
bij evenementen en versnippert het afval binnenin. 
De inhoud van de zak is 240 liter. Deze bladzuiger 
kan twee uur zuigen met zijn accu. Het duurt acht 
uur om die op te laden.’

Lichte veegmachine makkelijk opbergen
De twee bezoekers zijn vooral geïnteresseerd in  
de veegmachine die naast de bladzuiger staat.  
Van Egmond, die werkzaam is vanuit de 
Nederlandse verkoopafdeling in Nijmegen, ver-
telt: ‘Dat is de KM Domus Akku-veegmachine. 
Zelfaangedreven door een batterij met hoge 
capaciteit: 82 V, 5 Ah, lithium. De oplaadtijd van 
de accu is een uur. Het is een klein model, prima 
geschikt voor particulier gebruik, bijvoorbeeld 
voor het vegen van de oprit of voor het ruimen van 
sneeuw. De stuurboom is handmatig in drie hoog-
tes te verstellen. Je kunt er gemiddeld een half uur 
mee vegen en hem daarna compact opbergen: de 
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stuurboom kun je opklappen, waardoor hij op zijn 
achterkant kan worden neergezet. Ook kun je hem 
makkelijk kwijt op een aanhanger. De borstel is van 
nylon. Dat is zachter dan een polybezem, die je 
eerder voor sneeuw inzet dan voor zand. De veeg-
machine heeft een extra steunwieltje en er is een 
optionele opvangbak.’  

Robotmaaier voor sportvelden
Sinds 2016 heeft Eurogarden ook de robotmaaier 
Ambrogio Line 400 voor sportvelden in het  
assortiment. ‘Al vijftien jaar verkopen we de kleine 
Ambrogio voor particulieren, maar we merken dat 
de vraag naar robotmaaiers gigantisch in de lift 
zit. We zijn benaderd door gemeenten die bij hun 
clubs van het maaiwerk af willen, zodat het geen 
manuren kost, maar ook de totale kosten lager zijn. 
We hebben de Ambrogio Line 400 met lithiumaccu 
in de uitvoeringen Basic, Deluxe en Elite, voor 
respectievelijk 10.000, 20.000 en 30.000 vierkante 
meter, en met een accuvermogen van 30 Ah voor 
de Basic en 60 Ah voor de Deluxe. De gemiddelde 

oplaadtijd is voor de Basic-accu zes uur en voor 
Deluxe en Elite elf uur. De Ambrogio Line 400 
Elite werkt volledig op gps. Dat is een verschil met 
andere robotmaaiers, die binnen een perimeter-
draad rijden, maar gps-ondersteuning hebben.  
De Ambrogio Line 400 Elite wordt geleverd met 
een zendmast, die er met een driehoek  
(differentieel gps-systeem) voor zorgt dat het 
systeem tot op een paar centimeter nauwkeurig is.’
Het onderhoud van de robotmaaiers is simpel, 
volgens Van Egmond: ‘In het seizoen moet je ze 
schoonmaken; bij het winteronderhoud moet je 
de hele machine even nakijken en messen slijpen, 
lagers controleren, software updaten enzovoort. 
Maar dat is geen hogere wiskunde.’ 

De robotmaaiers hebben vijf koolborstelloze 
motoren (drie mes- en twee wielmotoren), drie 
stervormige vaste messen en een maaibreedte 
van in totaal 84 cm. De robots hebben ook een 
carbonkap.

Miniladers zonder uitstoot
Hanenberg Materieel uit Nistelrode, de producent 
van Sherpa-miniloaders die zich als eerste had 
aangemeld voor deze Demo-Doe-Dag, toont twee 
elektrische miniladers: de Sherpa 100 Eco en de 
Sherpa 100 EHD (electrical high-tech demolition), 
die ook leverbaar zijn in een benzine- of diesel-
uitvoering.

‘Hanenberg Materieel heeft als eerste een elektri-
sche minilader op de markt gebracht’, zegt Danny 
Meerman, salesmanager Europe. Hij loopt rond de 
groengekleurde Sherpa 100 Eco, een compacte 
schranklader die een heel korte draaicirkel heeft. 
Net als zijn oranjegekleurde neefje, dat naast hem 
staat, is deze minilader zeer geschikt om bijvoor-
beeld bij sloopwerkzaamheden in gebouwen puin 
te ruimen. ‘In de interne sloopsector, waarbij men 
dus binnen werkt, gelden tegenwoordig strenge 
veiligheidsrandvoorwaarden’, zegt Meerman. ‘Zo 
mogen er binnen geen uitlaatgassen meer worden 
uitgestoten. Deze elektrische miniloaders zijn niet 

Sherpa-miniloaders



79www.stad-en-groen.nl

alleen emissievrij, maar ook vrij van trillingen en 
veel stiller dan de traditionele miniloaders. Verder 
zijn de beide miniloaders zeer compact en inzet-
baar in zeer beperkte ruimtes, met een laadvermo-
gen van circa 350 kilo’, vertelt Meerman.  
De elektrische Sherpa 100 Eco-minilader heeft 
een 2 pk-elektromotor, die ontzettend veel kracht 
ontwikkelt. Meerman: ‘Als je vermogen vraagt, 
bouwt hij in korte tijd druk op in het systeem. Hij 
draait op een accupakket van 360 Ah. Het gemid-
delde verbruik is ongeveer 60 A per uur. Met zijn 

werkbreedte van 76 centimeter kan hij een stan-
daarddeur passeren. Ook kan men hem makkelijk 
vervoeren in een busje of op een aanhanger.’
Aan een standaard Sherpa 100-minilader kunnen 
meer dan vijftig aanbouwwerktuigen worden 
gemonteerd, zoals dozerbladen, sloophamers, 
maaidekken, onkruidborstels, bezems, laadbakken 
of palletvorken. ‘Deze heel compacte, krachtige 
miniloader is ook geschikt om grond te egalise-
ren, te vegen, te maaien, pallets op te nemen en 
om hekwerken, boomstronken, bakken zand of 
andere zware voorwerpen te transporteren’, zegt 
Meerman. 

De elektrische Sherpa 100 EHD-minilader, die sinds 
begin 2016 op de markt is, is gebaseerd op de al 
vijf jaar oude Sherpa 100 Eco met zijn 2 pk-motor, 
accupakket van 360 Ah en werkbreedte van 76 
centimeter. Meerman: ‘Daarnaast is de Sherpa 100 
EHD radiografisch bestuurbaar. De elektrische 
besturing gebeurt met joysticks. Omdat hij compu-
tergestuurd is, gaat er weinig energie verloren.’

Hanenberg Materieel heeft zelf een docking  
station ontwikkeld voor de elektrische Sherpa- 
miniladers. Hierdoor kan men makkelijk het accu-
pakket opladen en wisselen. Ook is het mogelijk 
om de elektrische Sherpa-miniladers te laten wer-
ken op een normale 220 V-aansluiting.

Loting
Rond half vier worden verschillende elektrische 
handgereedschappen verloot. Een aantal  
bezoekers valt in de prijzen, maar ook stand- 
houder Thierry Pouleijn van Dolma steekt een 
Cobra HM38C-handmaaier in zijn zak. Vanuit het 
publiek klinkt het lachend: ‘Dolma neemt Cobra 
over!’

‘De Ambrogio Line 400 Elite 

werkt volledig op gps,  

in tegenstelling tot  

andere robotmaaiers’
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De ontwikkeling van professionele 
grasmaaiers bij Pellenc gaat hard
Rasion Easy: nieuwkomer in de Pellenc-familie

Pellenc, producent van accutuinmachines voor de 

professional, is de bouwer van grasmaaiers die een 

perfect maairesultaat opleveren. De grasmaaierlijn 

Rasion bestaat inmiddels uit drie machines met  

ieder unieke eigenschappen. De jongste telg,  

Rasion Easy, is een bijzondere nieuwkomer.

Pellenc garandeert een perfect maairesultaat met 
al zijn grasmaaiers. De perfecte snit wordt gereali-
seerd doordat de dubbele messen in tegengestel-
de richting draaien, met 3000 tot 5000 toeren per 
minuut. Deze snoeiwijze geeft een maairesultaat 
die experts perfect noemen. Alle grasmaaiers heb-
ben een automatische versnelling van de messen 
(ICC) en werken in alle weersomstandigheden 
(dichtheid IP54); dat is met name voor de profes-
sional een eigenschap die rendement oplevert. 
Daarnaast zijn de machines ergonomisch gevormd 
en hebben ze een zeer goede hanteerbaarheid 
door hun zero turn. Alle Rasions hebben een 
gewicht van 30 kilo of minder, een maaibreedte 
van 60 cm en een centrale snelheidsregeling.

Zomaar even een paar prettige wetenswaardig-
heden. Wist u dat Pellenc de lichtste professionele 
grasmaaiers produceert? Voor wie veel maaiwerk 
heeft, is het niet prettig om veel gewicht te  

moeten tillen. Pellenc begrijpt de professional en 
heeft hiervoor de juiste antwoorden gevonden.
Goed om te weten is dat elke Rasion handige 
opslag en een schoonmaakstand biedt. Bovendien 
kan deze stand ook gebruikt worden als beveiligde 
horizontale transportstand (parkeerrem).

De jongste telg: Rasion Easy
Dit nieuwe model is gepositioneerd tussen de 
Rasion Basic (duwmaaier) en de Smart en heeft een 
aantal prettige pluspunten. Eigenlijk heeft de Easy 
bijna alles wat de Smart heeft (met uitzondering 
van de elektronische regeling van de maaihoogte),  
met daarbovenop een aantal pluspunten.
De Easy weegt bijvoorbeeld maar 28,5 kilo. 
Uiteraard kent deze machine een elektronische 
regeling van de messnelheid en van de rijsnelheid 
in voorwaartse richting; twee handige functionali-
teiten voor de professional. En vanzelfsprekend is 
er een handmatige en elektronische parkeerrem  

en kunnen de voorwielen vastgezet worden.  
Ook handig zijn de achteruitstand en de motor-
rem. De machine heeft een uitworp naar achteren. 
De opvangbak is 70 liter groot.

De belangrijkste eigenschappen op een rijtje:
• 4 snelheden vooruit
• 3 automatische messnelheden en optie ICC 
  (intelligent cutting control)
• ontgrendeling van de wielen
• zero turn
• hendel voortbeweging
• boostfunctie door dubbele puls
• handmatige regeling van de maaihoogte
• detector voor begroeiing ICC

Prestatie van de Rasion Easy
Op één acculading kan circa 3600 m2 oppervlak 
gemaaid worden. Stierman De Leeuw heeft tijdelijk 
een goede actie voor professionals. Bij aanschaf 
van een Rasion, ongeacht welk type, ontvangt u 
een mulchplug gratis, zolang de voorraad strekt. 
Meer informatie over de Rasion Easy en de andere 
modellen uit deze reeks is te lezen op 
www.stiermandeleeuw.nl/tuinmachines/maaien 
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Echo DPB600 Echo Dhc200

Stil, stiller, stilst
overzicht zero emission-accumachines

Ook de groene sector stapt inmiddels massaal over van fossiele brandstoffen naar elektrisch aangedreven voertuigen en producten.  

Stinkende, ronkende motoren maken plaats voor emissie-vrije accu's, waarvan de één nog stiller is dan de ander. Veel producenten zetten massaal  

in op elektrische machines en geloven dat accu de toekomst heeft. Wat is er allemaal verkrijgbaar op de Nederlandse markt?

Leverancier/producent: Eurogarden
Type machine: Echo DPB600 - Bladblazer
Gewicht: 3,1 kg - 5,0 kg (met accu)
Gewicht accu: 1,8 kg
Geluidsniveau dB(A): 94 dB(A)
Totale lengte cm: n.v.t.
Acculooptijd minuten: 15 min (met 4 Ah)
Accuvermogen: 4 Ah - 50 V - 185 Wh
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 44 min (80%) - 88 min (100%)

Leverancier/producent: Eurogarden
Type machine: Echo DHC200 - Heggenschaar
Gewicht: 3,3 kg - 4,3 kg (met accu)
Gewicht accu: 1,0 kg
Geluidsniveau dB(A): 81 dB(A)
Totale lengte cm: 624 mm snijlengte
Acculooptijd minuten: 60 min (met 2 Ah)
Accuvermogen: 2 Ah - 50V - 92 Wh
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 24 min (80%) - 42 min (100%)

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna Automower 430X
Gewicht: 13,2 kg
Gewicht accu: 58 dB(A)
Geluidsniveau dB(A): 3200 m² 
Totale lengte cm: Maaibreedte / -hoogte 
24 / 2 - 6 cm
Acculooptijd minuten: -
Accuvermogen: 18 V / 5,2 Ah
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 65 min

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna Automower 450X
Gewicht: 13,9 kg
Gewicht accu: 59 dB(A)
Geluidsniveau dB(A): 5000 m² 
Totale lengte cm: Maaibreedte / -hoogte 
24 / 2 - 6 cm
Acculooptijd minuten: -
Accuvermogen: 18 V / 10,4 Ah
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 75 min

huSqvaRna auTomowER 430X huSqvaRna auTomowER 450X
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Leverancier/producent: Eurogarden
Type machine: Cramer DOMUS AKKU - Veegmachine
Gewicht: 66 kg
Gewicht accu: 4 kg 
Geluidsniveau dB(A): 92 dB(A)
Totale lengte cm: n.v.t. - 70 cm veegbreedte
Acculooptijd minuten: 30 min
Accuvermogen: 5 Ah - 82 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 60 min

Leverancier/producent: Eurogarden
Type machine: Amrogio L400 B - Robotmaaier
Gewicht: 45 kg (met accu)
Gewicht accu: n.v.t. (geen snelwissel systeem)
Geluidsniveau dB(A): 65 dB(A)
Totale lengte cm: n.v.t. - 84 cm maaibreedte
Acculooptijd minuten: n.v.t. - doorlopend  
en automatisch
Accuvermogen: 30 Ah - 25 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 6 uur

Leverancier/producent: Frisian Motors
Type machine: Rimmert FM-170
Gewicht: 390 kg
Gewicht accu: 180 kg
Geluidsniveau dB(A): -
Totale lengte cm:  175 cm
Acculooptijd minuten:  60 - 180 min
Accuvermogen:  160 AH
Accutechnologie:  AGM lood-accu’s  
of Lithium accu’s
Oplaadtijd:  8 uur (snel laden is mogelijk)

Leverancier/producent: Eurogarden
Type machine: Cramer LS5000 ESW - 
Afvalzuigmachine
Gewicht: 215 kg (met accu))
Gewicht accu: n.v.t. (geen snelwissel systeem)
Geluidsniveau dB(A): 99 dB(A)
Totale lengte cm: n.v.t. - 80 cm zuigbreedte
Acculooptijd minuten: 120 min
Accuvermogen: 3 kW
Accutechnologie: 36 V - Lood-gel accu
Oplaadtijd: 8 uur

Leverancier/producent: Frisian Motors
Type machine: Leffert FM-50
Gewicht: 710 kg
Gewicht accu: 200 kg
Geluidsniveau dB(A):  0
Totale lengte cm:  295 cm
Acculooptijd minuten:  60-80 KM
Accuvermogen:  200 AH
Accutechnologie:  AGM lood-accu’s 
of Lithium accu’s
Oplaadtijd:  8 uur (snel laden is mogelijk)

Leverancier/producent: Frisian Motors
Type machine: Norbert fm-120
Gewicht: 1120 kg
Gewicht accu: 360 kg
Geluidsniveau dB(A): -
Totale lengte cm: 227 cm
Acculooptijd minuten: 4-6 uren
Accuvermogen: 200 AH
Accutechnologie: AGM lood-accu’s
Oplaadtijd: 8 uur

cRamER DomuS aKKu

amBRogio L400 

RimmERT Fm-170

cRamER LS5000 ESw

LEFFERT Fm-50

noRBERT Fm-120

Leverancier/producent: Milati
Type machine: DUB362
Gewicht: 3,5 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 79,1
Totale lengte cm: 93
Acculooptijd minuten: 11min
Accuvermogen: 90
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 minuten

Leverancier/producent: Milati
Type machine: DUB361
Gewicht: 3,1 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 82,3
Totale lengte cm: 90,5
Acculooptijd minuten: 26 min
Accuvermogen: 90
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 minuten

DuB362  DuB361

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna Automower 450X
Gewicht: 13,9 kg
Gewicht accu: 59 dB(A)
Geluidsniveau dB(A): 5000 m² 
Totale lengte cm: Maaibreedte / -hoogte 
24 / 2 - 6 cm
Acculooptijd minuten: -
Accuvermogen: 18 V / 10,4 Ah
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 75 min

zero-
emission

+

-
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Leverancier/producent: Milati
Type machine: DLM431
Gewicht: 17,7 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 80
Totale lengte cm: 145 cm
Acculooptijd minuten: 30 min
Accuvermogen: 90 
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

Leverancier/producent: Milati
Type machine: DUC252
Gewicht: 4 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 84,4
Totale lengte cm: 54,5 cm
Acculooptijd minuten: 65 min
Accuvermogen: 90 
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

Leverancier/producent: Milati
Type machine: DUB361
Gewicht: 3,3 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 70
Totale lengte cm: 30,5 cm
Acculooptijd minuten: 72000 knips
Accuvermogen: 90 
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

Leverancier/producent: Milati
Type machine: DLM380
Gewicht: 15,1 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 81
Totale lengte cm: 114 cm
Acculooptijd minuten: 52 min
Accuvermogen: 90
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

Leverancier/producent: Milati
Type machine: DUC353
Gewicht: 4,7 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 87,7
Totale lengte cm: 77,3 cm
Acculooptijd minuten: 60 min
Accuvermogen: 90 
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

Leverancier/producent: Milati
Type machine: DUH651
Gewicht: 4,5 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 82
Totale lengte cm: 113,5 cm
Acculooptijd minuten: 75 min
Accuvermogen: 90
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

DLm431

Duc252

DuB361

DLm380

Duc353

Duh651

Leverancier/producent: Milati
Type machine: DUH551
Gewicht: 4,5 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 81,5
Totale lengte cm: 106,5 cm
Acculooptijd minuten: 75 min
Accuvermogen: 90
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

Leverancier/producent: Milati
Type machine: DUR364L
Gewicht: 4 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 83
Totale lengte cm: 175,4 cm
Acculooptijd minuten: 65
Accuvermogen: 90
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

Duh551 DuR364L
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Leverancier/producent: Milati
Type machine: DUR365U
Gewicht: 4,1 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 75
Totale lengte cm: 175,4 cm
Acculooptijd minuten: 145 min
Accuvermogen: 90 
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

Leverancier/producent: C. v.d. Pols en Zn.
Type machine: E-Z-GO ELiTE
Gewicht: 321 kg
Gewicht accu: 22 kg
Geluidsniveau dB(A): Max 70 db(A)
Totale lengte cm: 237 cm
Acculooptijd minuten: Tot 3x 18 holes
Accuvermogen: 2.88 kW 
Accutechnologie: Lithium-Ion (cylindrical cell)

Oplaadtijd: Maximaal 4 uur

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: BGA85 Accubladblazer 
Gewicht: 3,2 kg (zonder accu)
Gewicht accu: 1,7 kg (AP300 losse accu)
Geluidsniveau dB(A): 83 dB (A)
Totale lengte cm: -
Acculooptijd min: 24 min (AP300 losse accu)
Accuvermogen: 227 Wh accuenergie  
(AP300 losse accu) 
Accutechnologie: Lithium-ion 36V
Oplaadtijd:  25 min (80%) / 35 min (100%)

Leverancier/producent: Milati
Type machine: DUR366L
Gewicht: 4 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 81
Totale lengte cm: 179,7 cm
Acculooptijd minuten: 65 min
Accuvermogen: 90 
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

Leverancier/producent: Milati
Type machine: DLM380
Gewicht: 15,1 kg
Gewicht accu: 0,63 kg
Geluidsniveau dB(A): 81
Totale lengte cm: 114 cm
Acculooptijd minuten: 52 min
Accuvermogen: 90
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 45 min

Leverancier/producent: C. v.d. Pols en Zn.
Type machine:Cushman Hauler Pro
Gewicht: 626 kg
Gewicht accu: 261 kg
Geluidsniveau dB(A): Max 70 db(A)
Totale lengte cm: 281 cm
Acculooptijd minuten: 80 km per dag
Accuvermogen: 11.1 kW
Accutechnologie: Lood-Zuur
Oplaadtijd: Omstreeks 8 uur

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: BGA100 Accubladblazer
Gewicht: 2,5 kg (zonder accu)
Gewicht accu: 8,1 kg (AR3000 rug accu)
Geluidsniveau dB(A): 80 dB (A)
Totale lengte cm: -
Acculooptijd min: 395/160/100/75 minuten
Accuvermogen: 1.148 Wh accuenergie
Accutechnologie: Lithium-ion 36V
Oplaadtijd: 120 min (80%) / 160 min (100%)

DuR365u

E-Z-go ELiTE

Bga85 accuBLaDBLaZER 

DuR366L 

cuShman hauLER PRo

Bga100 accuBLaDBLaZER

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: FSA 90 Accubosmaaier
Gewicht: 3,2 kg (zonder accu)
Gewicht accu: 1,7 kg (AP300 losse accu)
Geluidsniveau dB(A): 83 dB (A)  
maaikop met maaidraden
Totale lengte cm: -
Acculooptijd min: 30 minuten 
(maaikop met maaidraden)
Accuvermogen: 227 Wh accuenergie  
(AP300 losse accu)
Accutechnologie: Lithium-ion 36V
Oplaadtijd: 25 min (80%) / 35 min (100%)

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: FSA130 Accubosmaaier
Gewicht: 4,4 kg
Gewicht accu: 8,1 kg (AR3000 rug accu)
Geluidsniveau dB(A): 78 dB (A)
Totale lengte cm: 175 cm  
(zonder snijgereedschap)
Acculooptijd min: 190/150/125 minuten
Accuvermogen: 1.148 Wh accuenergie
Accutechnologie: Lithium-ion 36V
Oplaadtijd: 120 min (80%) / 160 min (100%)

FSa 90 accuBoSmaaiER FSa130 accuBoSmaaiER

zero-
emission

+

-
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Leverancier/producent: Stihl
Type machine: HSA86  62cm Accuheggenschaar
Gewicht: 3,3 kg (zonder accu)
Gewicht accu: 1,7 kg (AP300 losse accu)
Geluidsniveau dB(A): 83 dB (A)
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 180 minuten 
(AP300 losse accu)
Accuvermogen: 227 Wh accuenergie  
(AP300 losse accu)
Accutechnologie: Lithium-ion 36V
Oplaadtijd: 25 min (80%) / 35 min (100%)

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: MSA 200 Accukettingzaag
Gewicht: 3,3 kg
Gewicht accu: 1,7 kg
Geluidsniveau dB(A): 84 dB (A)
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 45 min
Accuvermogen: 227 Wh accuenergie
Accutechnologie: Lithium-ion 36V
Oplaadtijd: 25 min (80%) / 35 min (100%)

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: Viking Mi 422 P robotmaaier
Gewicht: 9 kg (inclusief accu)
Gewicht accu: -
Geluidsniveau dB(A): 60 dB(A)
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 60 min
Accuvermogen: 80 Wh accuenergie
Accutechnologie: Lithium-ion 18V
Oplaadtijd: 90 min

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: HSA 94 60cm R/T
Accuheggenschaar
Gewicht: 3,9 kg (zonder accu)
Gewicht accu: 8,1 kg (AR3000 rug accu)
Geluidsniveau dB(A): 83 dB(A)
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 700/630/570 min
Accuvermogen: 1.148 Wh accuenergie
Accutechnologie: Lithium-ion 36V
Oplaadtijd: 120 min (80%) / 160 min (100%)

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: MSA 160 T Accukettingzaag
Gewicht: 2,3 kg
Gewicht accu: 1,7 kg (AP300 losse accu)
Geluidsniveau dB(A): 81 dB(A)
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 50 minuten  
(AP300 losse accu)
Accuvermogen: 227 Wh accuenergie
Accutechnologie: Lithium-ion 36V
Oplaadtijd: 25 min (80%) / 35 min (100%)

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: Viking Mi 632 PC
Gewicht: 14 kg
Gewicht accu: -
Geluidsniveau dB(A): 62 dB(A)
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 150 min
Accuvermogen: 194 Wh accuenergie
Accutechnologie: Lithium-ion 29V
Oplaadtijd: 60 min

hSa86  accuhEggEnSchaaR

mSa 200 accuKETTingZaag

viKing mi 422 P RoBoTmaaiER

hSa 94 60cm R/T accuhEggEnSchaaR

mSa 160 T accuKETTingZaag

viKing mi 632 Pc

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna 536Li XP
Gewicht: 2,6 kg excl. accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 93 db(A) 
Totale lengte cm: zaagbladlengte 25-35 cm
Acculooptijd minuten: tot 3u5 min
Accuvermogen:36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 30-50 min. (BLi200)

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna T536Li XP
Gewicht: 2,4 kg excl. accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 93 db(A) 
Totale lengte cm: zaagbladlengte 25-35 cm
Acculooptijd minuten: 2u10 min
Accuvermogen: 36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 30-50 min. (BLi200)

huSqvaRna 536Li XP huSqvaRna T536Li XP
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Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna 536LiPX
Gewicht: 3,1 kg excl. accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 96 db(A) 
Totale lengte cm: zaagbladlengte 25-30 cm
Acculooptijd minuten: 1u25 min
Accuvermogen: 36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 30-50 min. (BLi200)

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna 536LiRX
Gewicht: 3,8 kg excl. accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 76,1 db(A) 
Totale lengte cm: Maaidiameter 40 cm
Acculooptijd minuten: tot 1u25 min
Accuvermogen: 36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 30-50 min. (BLi200)

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna 536LiHD70X
Gewicht: 3,9 kg excl. Accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 78 db(A)
Totale lengte cm: Knipbalk 70 cm, 
4000 sneden
Acculooptijd minuten: tot 2u5 min
Accuvermogen: 36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 30-50 min. (BLi200)

Leverancier/producent: Milati
Type machine: Husqvarna 536LiPT5
Gewicht: 4,9 kg excl. accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 83 db(A)
Totale lengte cm: zaagbladlengte 25-30 cm
Acculooptijd minuten: 1u55 min
Accuvermogen: 36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 30-50 min. (BLi200)

Leverancier/producent: Stihl
Type machine: HSA 94 60cm R/T
Accuheggenschaar
Gewicht: 3,9 kg (zonder accu)
Gewicht accu: 8,1 kg (AR3000 rug accu)
Geluidsniveau dB(A): 83 dB(A)
Totale lengte cm: -
Acculooptijd minuten: 700/630/570 min
Accuvermogen: 1.148 Wh accuenergie
Accutechnologie: Lithium-ion 36V
Oplaadtijd: 120 min (80%) / 160 min (100%)

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna 536LiLX
Gewicht: 3,0 kg excl. accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 76,1 db(A) 
Totale lengte cm: Maaidiameter 40 cm
Acculooptijd minuten: tot 1u25 min
Accuvermogen: 36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 30-50 min. (BLi200)

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna 536LiHE3
Gewicht: 4,15 kg excl. accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 84 db(A)
Totale lengte cm: Knipbalk 55 cm,  
4000 sneden
Acculooptijd minuten: tot 2u5 min
Accuvermogen: 36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 30-50 min. (BLi200)

huSqvaRna 536LiPX

huSqvaRna 536LiRX

huSqvaRna 536LihD70X

huSqvaRna 536LiPT5

huSqvaRna 536LiLX

huSqvaRna 536LihE3

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna 536LiBX 
Gewicht: 2,8 kg excl. accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 79 db(A) 
Totale lengte cm: 12.2 m³/min 
Acculooptijd minuten: tot 3u10 min
Accuvermogen: 36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 2u30 - 3u25 min (BLi940X)

Leverancier/producent: Husqvarna
Type machine: Husqvarna 536LiB
Gewicht: 2,4 kg excl. accu
Gewicht accu: 1,3 kg
Geluidsniveau dB(A): 82 db(A) 
Totale lengte cm: 11,6 m³/min 
Acculooptijd minuten: tot 2u5 min
Accuvermogen: 36 V
Accutechnologie: Lithium-Ion
Oplaadtijd: 35-20 min. (BLi200)

huSqvaRna 536LiBX huSqvaRna 536LiB
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makita zet in 
op uitwissel-
baar 2x18v-
systeem
De accu’s van één platform kunnen 
in elke machine gebruikt worden

Het wordt vaak nog gezien als de achilleshiel van accu-apparatuur: 

het (te snel) leegraken van de accu. Toch zijn er de laatste jaren 

grote stappen gezet in het verbeteren van de werkduur. Makita/

Dolmar hanteert inmiddels een minimumwerkduur die gelijk is 

aan de tijd die een accu nodig heeft om op te laden.  

In de praktijk betekent dit dat je, als de ene accu 
leeg is, een vol exemplaar binnen handbereik hebt. 
En dat je met twee accu’s, één in de lader en één in 
de machine, continu kunt werken. In het geval van 
Makita zijn dat overigens vier accu’s, want alle elek-
trische apparaten van het merk werken met twee 
uitwisselbare in serie geschakelde 18 volt-accu’s. In 
de oplader kunnen twee accu’s worden geplaatst, 
waardoor er met vier accu’s gewerkt kan worden.

Wisselen tussen machines
De 2x18V-lijn werkt met onderling uitwisselbare 
accu’s. Heeft een gebruiker een accuplatform 
gekozen, dan kan hij de accu’s in elke machine 
gebruiken. De werkingsduur is afhankelijk van het 
apparaat waarin de accu zit, de kracht waarmee 
gewerkt wordt en, bijvoorbeeld bij kettingzagen, 
de weerstand van het te bewerken materiaal. 
De complete acculijn bestaat uit twaalf tuinmachi-
nes en zo’n 150 accugereedschappen. Overigens 
worden basismachines en accupakketten afzonder-
lijk verkocht. Wordt er voornamelijk gewerkt met 
kleine handapparatuur, of juist met tuinmachines, 
dan kan de keuze voor accu’s hierop afgestemd 
worden, al kun je volgens het bedrijf met een 
‘gemiddelde accu’ van 5 Ah met de meeste machi-
nes prima werken.

Nieuw soort aandrijving
Onlangs werd bovenstaande lijn aangevuld met 
een kettingzaag die nét even anders werkt. Model 
DUC353Z (zie foto) heeft weliswaar dezelfde accu’s, 
maar is voorzien van een OR-60-motor. Volgens 

Arjen Peeters is dit type motor vooral bekend in 
de medische wereld vanwege zijn betrouwbaar-
heid en constante toerental. In plaats van het 
anker zorgt het magnetisch veld voor aandrijving 
van de ketting. De aansturing raakt als het ware 
in een soort continue voortbeweging, wat zorgt 
voor meer gewicht, een constant toerental en het 
behoud van kracht. Bij dit nieuwe model is de snel-
heid opgevoerd van 12 m/s naar 20 m/s, dezelfde 
snelheid als de 33cc-benzinekettingzaag.

ADVERTORIAL
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Jacobsen Eclipse 322 Lithium: 
hip met gebruikersvoordeel
Duurzaamheid is in, maar ook noodzakelijk. Dit geldt zeker in de golfsector. Golfbanen worden door veel buitenstaanders immers gezien als ‘slecht voor 

de natuur’. De nieuwe driedelige greenmaaier van Jacobsen bewijst dat de sector veel investeert in verantwoord onderhoud.

Jacobsen, geleverd door Pols Zuidland, omarmde 
al lang geleden het thema milieuvriendelijkheid als 
eerste in de sector. Dit was nog voordat ‘groen’ en 
‘duurzaam’ hippe termen werden. Alle geleverde 
machines zijn bijvoorbeeld voorzien van biologisch 
afbreekbare olie en Jacobsen heeft in Engeland 
een systeem opgezet voor het milieuvriendelijk 
verwijderen van oude machines van golfbanen.

Baanbrekend
Samen met Rolex Sustaining is Jacobsen partner 
van The Golf Environmental Organisation, een non-
profitorganisatie die de duurzaamheid van golf 
promoot. De Jacobsen Eclipse 322-greenmaaier is 
al vanaf 2010 baanbrekend. Alle functies zijn elek-
trisch, van maaien en rijden tot sturen en heffen.

Minder brandstofverbruik
De stroom van de geluidsstille machines wordt 
geleverd door een set accu’s (zoals bij een golfbug-
gy) of door een generator die wordt aangedreven 
door een benzine- of dieselmotor (hybride). Het 

brandstofverbruik van de Jacobsen Eclipse 322-
serie is dankzij nieuwe technieken 35 tot 45 pro-
cent minder dan bij conventionele machines. Een 
ander voordeel is dat olielekkages zijn uitgesloten: 
de machine heeft geen hydraulisch systeem met 
olie onder druk.
De term ‘groene maaier’ is op deze machine zeker 
van toepassing, waarbij ‘groen’ ook duidt op een 
financiële besparing. De aanschafkosten verschil-
len niet veel van die van andere maaiers; dit 
verschil haal je er snel uit door de besparingen op 
energie. Een machine met accu’s is voor ongeveer 
een euro weer opgeladen en kan dan tot twintig 
greens maaien.

Verhoogde capaciteit
De Eclipse maakt gebruik van veel bestaande 
componenten. De rijaandrijving is een-op-een 
overgenomen van de door het zusterbedrijf gele-
verde E-Z-GO-golfbuggy’s en de aandrijving van 
de maaimessen is gelijk aan die van de Eclipse-
handmaaiers. De Jacobsen Eclipse kan ook nog 

geleverd worden met een lithiumaccupakket, 
waarbij het onderhoud wordt teruggebracht tot 
nihil en de levensduur sterk wordt verlengd. Ook 
wordt de capaciteit van de accu hiermee ver-
hoogd; deze zal stijgen naar ongeveer 28 greens 
op een lading.

Groen is hip. Voor Jacobsen is het echter een 
manier om bij te dragen aan een beter milieu, 
maar wel met voordeel voor de gebruiker.
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Op een persreis in februari meldde STIHL zich een ambitieus doel: het accu-assortiment de komende jaren uitbreiden naar zo’n 75 modellen. Want accu 

wordt op professioneel gebied steeds belangrijker, zo stelt het bedrijf, en in tegenstelling tot wat soms nog gedacht wordt, hoef je het als het gaat om 

vermogen inmiddels niet meer te laten.

Auteur: Kelly Kuenen

De accumachines van STIHL zijn onderverdeeld in 
drie segmenten op basis van de gebruikte techno-
logie, waarvan het Lithium-Ion PRO AccuSysteem 
ontwikkeld is voor de professionele gebruiker. 
Dit assortiment bestaat uit bosmaaiers, bladbla-
zers, snoeischaren, stokzagen, heggenscharen, 
kettingzagen, een veegmachine en een slijpma-
chine. Waar STIHL in februari nog sprak over een 
bestaand assortiment van zo’n 15 machines, heeft 
het concern sinds die tijd diverse nieuwe machines 
op de markt gebracht. Zo werd in mei een profes-
sionele accubosmaaier geïntroduceerd, en vorige 
maand nog de nieuwe heggenschaar HSA 94. De 
teller van de professionele lijn staat inmiddels op 
ruim 20 machines. Tijd voor een introductie van de 
nieuwste modellen.

Accubosmaaier 
De nieuwe accubosmaaier is uitgevoerd in de 
modellen FSA 130 en FSA 130 R. De aandrijfas, het 
maaistuur, de steel en de aandrijving van dit model 
zijn dezelfde als die van het nieuwe benzinemo-
del FS 131. Dat betekent dat de snijgarnituren op 
beide machines gebruikt kunnen worden; handig 
voor groendiensten die zowel accu als benzine 
gebruiken. Het motortoerental kan op drie niveaus 
ingesteld worden: op de twee eerste niveaus 
individueel en traploos, op het derde niveau auto-

matisch. Op deze manier kan de intensiteit worden 
aangepast aan de werkzaamheden en wordt de 
accu zo veel mogelijk ontzien. Bij continue belas-
ting heeft de machine een looptijd tot 85 minuten 
met AP 300-accu.

Heggenschaar
Ook de nieuwe heggenschaar is verkrijgbaar in 
twee uitvoeringen: HSA 94 R en HSA 94 T. Het eer-
ste model wordt gebruikt voor het terugsnoeien 
(R) waarbij een lage messnelheid en een hoog 
koppel vereist is. Met een hogere messnelheid 
wordt het tweede model ingezet voor het trimmen 
van jonge twijgen. Met de bedieningshandgreep 
kan het aantal slagen in drie stappen worden 
aangepast aan de werkzaamheden, zodat er niet 
meer intensiteit wordt gebruikt dan nodig en 
zodoende op de accu wordt bespaard. De machine 
wordt aanbevolen voor gebruik met accu AP 300. 
Afhankelijk van de gekozen messnelheid kan 
hiermee tot 135 minuten gewerkt worden. Deze 
accuheggenscharen zijn even krachtig als de 
krachtigste benzineheggenschaar uit het STIHL-
assortiment. De messenset en de aandrijving zijn 
identiek.

Verlengen van de looptijd
Zowel de nieuwe heggenschaar als de bosmaaier 

werkt ook met een ruggedragen accu met grote 
autonomie, of met één of twee accu’s in rugzak. 
Ze worden met een aansluitkabel op de machine 
aangesloten. Anders dan wanneer de accu in 
de accuschacht zit, bevindt het gewicht van 
de accu zich dan op de rug van de gebruiker. 
Bovengenoemde modellen worden aanbevolen 
voor gebruik met de AP 300-accu met 36 V en 227 
Wh. Om nog langer te werken, kan ook gekozen 
worden voor een nog krachtigere accu, zoals de 
ruggedragen accu AR 1000, 2000 of 3000. Ter 
illustratie: bij gebruik van de heggenschaar en AR 
3000 kan de looptijd volgens STIHL verlengd  
worden tot 420 minuten.

Voor beide modellen geldt dat alle accu’s uit 
het modulaire systeem van de professionele lijn 
gebruikt kunnen worden op deze machines.

ADVERTORIAL
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onkruid borstelen op een 
milieuvriendelijke manier
green weed Brush betreedt vanaf deze zomer de nederlandse markt

Na een succesvolle deelname aan de eerste GTH 

Demo-Doe-Dag, Onkruid en Reiniging, was 

Kuijpers Machine Techniek op donderdag 15 

juni ook aanwezig op de GTH Demo-Doe-Dag 

Zero Emission. De Green Weed Brush, een 

elektrische onkruidborstel, stond daarbij 

wederom in het middelpunt van de aandacht.

Auteur: Nino Stuivenberg

De Green Weed Brush is een door Kuijpers ontwor-
pen onkruidborstel. Het bijzondere is de elektri-
sche aandrijving, die wordt gevoed door 2x12 volt-
accu’s. De accu’s kunnen ‘s nachts weer opgeladen 
worden met de opgeslagen energie die afkomstig 
is van zonnepanelen, zodat de werkzaamheden de 
volgende dag hervat kunnen worden.

Vonkenvrije borstel
Eén van de speerpunten van de machine is de 
vonkenvrije kunststof borstel. Het borsteltoerental 
is volledig regelbaar vanaf nul toeren per minuut, 
wat ervoor moet zorgen dat bestrating, gebou-
wen en andere obstakels niet langer beschadigd 
raken. De borstel is geschikt voor terreinen met 
brand- of explosiegevaar. De aandrijfmotor heeft 
in elk toerengebied een hoog koppel, waardoor de 
borstel op elke soort bestrating kan functioneren. 
Het toerental is in vergelijking met de mechanisch 

aangedreven benzine-onkruidborstelmachines tien 
keer zo laag, waardoor de standtijd van de borstel 
aanzienlijk verlengd wordt. Tevens is er daardoor 
minder kans op wegslaande objecten (steentjes) 
en is er een sterke reductie van stof.

De borstel kan zowel linksom als rechtsom draaien. 
Verder kan de borstelkop buiten de machine 
versteld worden, zowel links als rechts, en onder 
een schuine hoek, om bijvoorbeeld regengoten 
doeltreffend te borstelen. De machine is met twee 
grote, dubbelgelagerde luchtbandwielen uitge-
voerd, waardoor hij gemakkelijk en comfortabel te 
verplaatsen is. De volledig ergonomische en instel-
bare duwboom zorgt ervoor dat de belasting en 
trillingen van de machine minimaal op de bediener 
worden uitgeoefend.

Testfase
Er kunnen verschillende typen borstels gemon-
teerd worden. De Green Weed Brush is onder-
houdsvrij en werkt op een laag geluidsniveau. De 
elektrische installatie is waterbestendig, terwijl de 
machine ook over een ingebouwde laadstroom-
stekker beschikt. De machine wordt geleverd met 
een acculader, een veiligheidsscherm, een extra 
losse onkruidborstel en een sleutel voor het mon-
teren van de borstel. Optioneel zijn daar nog een 

ledwerklamp, een ledzwaailamp, een kunststof 
onkruid-mosborstel en een kunststof veegborstel 
aan toe te voegen.

Kuijpers Machine Techniek is nog volop aan het 
testen met de machine. Er kunnen dan ook nog 
geen gegevens vrijgegeven worden over de actie-
radius, de capaciteit van de accu’s, het vermogen 
van de motor en de prijs. Het prototype zal nog 
verder doorontwikkeld worden; op aanvraag is 
een eerste vrijblijvende kennismaking met deze 
machine mogelijk. De Green Weed Brush is naar 
verwachting vanaf deze zomer leverbaar.
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Makita Nederland B.V., Park Forum 1101, 5657 HK Eindhoven, Tel. 040 - 206 40 40, Fax 040 - 206 40 96

Waarom zou je niet dagelijks gezonder werken, 
als het wel binnen jouw handbereik is?

De kracht van de Makita accumachines heeft ervoor gezorgd dat de 
groensector inmiddels massaal overgestapt van snoer naar accu. 
Met exact dezelfde techniek als die van de Makita accugereedschappen, 
ingebouwd in de 2x18V lijn tuingereedschap, kunnen hoveniers in veel 
gevallen de stap van brandstof naar accu nu ook maken.

Accu waar het kan, brandstof waar het moet. Dankzij de door en door 
beproefde accu- en laadtechnologie van Makita zijn je accu’s vaak sneller 
vol dan leeg en kun je blijven doorwerken. Dan bespaar je fors op brandstof 
en onderhoud, het milieu en je eigen gezondheid. Je oren en longen zullen 
je dankbaar zijn. Je klanten ook, want je bespaart dus behoorlijk op geluid. 
De Makita 2x18V lijn is een investering die zichzelf snel terugverdient en 
voldoet aan alle milieu-eisen. Kijk op www.dolmar.nl/2x18V voor 
meer informatie.
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Relatieve nieuwkomer cobra maakt entree tijdens gTh Demo-Doe-Dag

Op de GTH Demo-Doe-Dag toonde Milati Grass 

Machines de ‘oude bekende’ Allett Mowers én 

het relatief onbekende merk Cobra. Tijd voor 

een korte presentatie van het relatief nieuwe 

merk en de nieuwe introducties van Allett.

Allett Liberty-accukooimaaiers
Allett Mowers, gespecialiseerd in kooimaaiers voor 
professioneel en particulier gebruik, kwam met 
een noviteit naar de GTH Demo-Doe-Dagen. Hier 
werd de Allett Liberty-accukooimaaier geïntro-
duceerd. Deze kooimaaier is verkrijgbaar in drie 
breedtes, namelijk 30, 35 en 43 centimeter. De 
kooimaaiers zijn uitgevoerd met een 410W/10Ah-
elektrische motor, die gevoed wordt door een 
40V-4Ah-Li-ionaccu die eruit geklikt kan worden 
en kan worden opgeladen met de bijgeleverde 
oplader. De Allett-accukooimaaiers zijn standaard 
uitgerust met een vijfmessige kooi (30 en 35 cm) 
of met een zesmessige kooi (43 cm) en zijn uit 

te rusten met diverse wisselcassettes, zoals een 
verticuteer-, borstel, beluchtings- of mosverwijde-
raarcassette. 

Het Engelse Allett Mowers wil zich met meer dan 
50 jaar ervaring ook in deze vernieuwende markt 
onderscheiden en presenteert hiermee de nieuw 
ingeslagen weg naar zero emission. Het merk, van 
oorsprong producent van professionele kooimaai-
ers, heeft vijf jaar geleden Atco, Suffolk en Qualcast 
overgenomen en is daarmee de grootste duwkooi-
maaierproducent voor particuliere en professionele 
toepassingen geworden. Overigens kan men bij 
Milati nog altijd terecht voor onderdelen van Atco, 
Suffolk en Qualcast.

Cobra-accutuingereedschappen
Cobra-accutuingereedschappen zijn verkrijgbaar in 
de uitvoeringen 24V-Li-ionaccu en 40V-Li-ionaccu. 
In de 24V-uitvoering zijn een 50 cm-heggenschaar, 
een kleine bladblazer en een veelzijdige grastrim-
mer verkrijgbaar. Deze tuingereedschappen wor-
den standaard geleverd met accu en oplader. In de 
40V-uitvoering zijn een 55 cm-heggenschaar, een 
35 cm-kettingzaag en een robuuste grastrimmer 
verkrijgbaar. Ook deze machines worden standaard 
met accu en oplader geleverd. Tevens is er een 
drietal cirkelmaaimachines leverbaar: een eenvou-
dige met één accu uitgeruste 40 cm-cirkelmaaier, 
een zelfrijdende met twee accu’s uitgeruste 46 

cm-cirkelmaaier en een met achterrol en één accu 
uitgeruste cirkelmaaier van 40 cm.

Cobra-accumachines worden sinds 2013 geprodu-
ceerd en op de markt gebracht door het Engelse 
Henton & Chattell. De bovengenoemde accu-
machines maken deel uit van het omvangrijke 
Cobra-productenpakket van meer dan 100 tuin- en 
parkmachines, alle door Henton & Chattell op de 
markt gebracht. Dit bedrijf heeft meer dan 80 jaar 
ervaring op het gebied van tuin- en parkmachines 
en staat voor innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid, 
prijsbewustheid en klantenservice. Milati Grass 
Machines BV herkent zichzelf in de bovenstaande 
profielen en wil dat graag aan u overbrengen.

Voor informatie kunt u terecht bij Milati via 
078-6415654 of door een mail te sturen naar: 
info@milati.nl 
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Elektrische machines voor 
professionals
het assortiment van Eurogarden bevat voor elk wat wils 

EuroGarden is al enkele jaren dealer van 

Cramer-machines in Nederland en België. 

Cramer heeft onlangs twee accumachines aan 

zijn assortiment toegevoegd: de LS5000 E SW-

afvalzuiger en de Domus Akku-veegmachine. 

EuroGarden toonde beide machines tijdens  

de GTH Demo-Doe-Dag Zero Emission in 

Den Dungen.

Auteur: Nino Stuivenberg

De KM Domus is een nieuwe, emissieloze veeg-
machine. De machine is zelfaangedreven en 
beschikt over een batterij met een capaciteit van 
82 volt. Het is een veegmachine voor het vegen 
van bladeren, afval en sneeuw. Wanneer een 
opvangbak gemonteerd is, kan de machine ook 
worden gebruikt voor het verzamelen van afval en 
bladeren. Door de elektrische aandrijving werkt de 
machine bijna geluidloos en emissieloos.  
Er is geen brandstof nodig; de machine kan 
gewoon opgeladen worden aan het stopcontact. 

Borstel met drie standen
Standaard wordt de veegmachine geleverd met 
een rode borstel. De borstels zijn in drie standen 
vast te zetten: het materiaal kan links, rechts of 
naar voren geborsteld worden. De oplaadtijd van 
de machine bedraagt één uur, terwijl de werkduur 
een half uur is. De veegmachine werkt met een 
snelheid van 2,4 kilometer per uur, over een werk-
breedte van zeventig centimeter. Inclusief batterij 
weegt de Domus 60 kilo. Het zwenkwiel is 360 
graden draaibaar.

LS 5000 E SW
De Cramer LS 5000 E SW is een emissieloze blad-
zuiger die geschikt is voor de openbare ruimte. De 
universele zuigmachine met accu is een  

blad- en afvalzuiger en kan worden gebruikt voor 
het opzuigen van bladeren, gras, papier en ander 
licht afval. De zelfaangedreven bladzuiger is voor-
zien van elektrische aandrijving; de elektrische 
motor levert een vermogen van 3 kW (26 volt) 
en werkt nagenoeg geluidloos. De transmissie 
is hydrostatisch en kent een traploze snelheids-
regeling; de toerentalregeling loopt van 0 tot 3150 
toeren per minuut. De werkduur van de bladzuiger 
is afhankelijk van de snelheid, maar in de praktijk 
gaat de machine tot twee uur mee. De oplaadtijd 
bedraagt vervolgens acht uur. Inclusief batterij 
weegt de LS 5000 E SW 170 kilo. 

ECHO en Ambrogio
Naast de KM Domus en de LS 5000 E SW van 
Cramer toonde EuroGarden ook het assortiment 
van ECHO, evenals de Ambrogio L400-robotmaaier. 
De ECHO 50V Battery Tools omvatten de DSRM-
300-kantenmaaier, de DHC-200-heggenschaar en 
de DPB-600-bladblazer. Alle ECHO-machines  
werken op een vermogen van 50 volt. Er zijn uit-
wisselbare batterijen beschikbaar: 2 Ah-batterij, 
4 Ah-batterij en een 16 Ah-backpack. Elk toestel is 
verkrijgbaar met of zonder batterij.

De Ambrogio L400 is een maairobot voor  
20.000 vierkante meter. De robotmaaier wordt aan-

gedreven door 4 x 15 Ah-batterijen van 25,9 volt. 
De L400 heeft een maaibreedte van 84 centimeter. 
Het model is beschikbaar in verschillende versies; 
de L400 is namelijk ook nog verkrijgbaar in een 
10.000 m²-versie (Basic) en een 30.000 m²-versie 
(Elite). EuroGarden lanceerde onlangs ook een 
nieuwe website voor Ambrogio Nederland:  
www.ambrogio.nl. 
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Zuinig ‘rondcrossen’ 
op gras, halfverharding of asfalt 
ook ‘grote elektronica’ mocht niet ontbreken op de gTh Demo-Doe-Dag

De term ‘elektrisch materieel’ wekt al snel as-

sociaties op met kettingzagen, bladblazers en 

robotmaaiers. Maar ook op het gebied van wat 

grotere machines en voertuigen zijn er al legio 

elektrische oplossingen, zo toonde Frisian Mo-

tors op de GTH Demo-Doe-Dag Zero Emission.

Auteur: Kelly Kuenen

Frisian Motors moet zich tijdens de GTH Demo-
Doe-Dag Zero Emission als een vis in het water 
gevoeld hebben. Het bedrijf uit Bakkeveen pro-
duceert namelijk werk- en voertuigen die zonder 
uitzondering elektrisch werken. Het ontwerp van 
de modellen wordt door de engineers in eigen 
huis verzorgd; de wagens worden vervolgens in 
de assemblagefabriek in Nederland geproduceerd. 
Gedacht moet worden aan shovels, maaiers en 
transportwagens. Van die laatste twee categorieën 
toonde het bedrijf op de bijeenkomst in Den 
Dungen twee modellen: zero-turnmaaier Rimmert 
FM-170 en transporter Leffert FM-50. 

Elektrische transportwagen
De transportwagens Leffert FM50 rijden al op 
diverse plaatsen in Nederland rond, bij onder-
nemers, maar ook bij gemeenten en op plaat-
sen waar het groen uitgestrekter is, zoals bij 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. De 
Leffert wordt geleverd op kenteken. Dat betekent 
dat voor het besturen ervan rijbewijs B nodig is, 
maar óók dat het voertuig toegelaten is op de 
openbare weg, waar het een snelheid tot 60 km/u 
kan bereiken. Afhankelijk van de snelheid kan er 
op één accu 60 tot 80 kilometer worden gere-
den. Opladen gebeurt via een losse kabel in het 
stopcontact; volledig opladen duurt acht uur. De 
transporter wordt uitgerust met AGM-accutechniek 
(absorbing glass material), op verzoek met een 
andere uitvoering, zoals een lithiumbatterij. Deze 
techniek heeft volgens Frisian Motors als voor-
deel dat er geen onderhoud aan hoeft te worden 
gepleegd. Daarnaast is deze accu voor 99% recy-
clebaar.

Elektrische maaier
Europese primeur! De zero-turnmaaier Rimmert 
FM-170 heeft twee wielmotoren en twee motoren 
direct op het maai-dek. De maaier wordt aange-
dreven door een 48 volt-systeem met een totaal 
vermogen van 5 kW. Met onderhoudsvrije AGM 
accu’s heeft hij een maaitijd van één uur, met  

optionele lihium-accu's maximaal drie uur, wat  
volgens de fabrikant gelijkstaat aan meer dan 
10.000 vierkante meter maaiwerk. Het laden duurt 
6 uur, maar met de optionele snellader is het 
mogelijk om dit binnen anderhalf uur te doen in 
combinatie met lithium-accu’s.

Elektrische shovel
Niet aanwezig op de GTH Demo-Doe-Dag, maar 
wel interessant voor de gebruiker in het openbaar 
groen, is minishovel Norbert FM-120. Redelijk vers 
van de pers, want op GroenTechniek Holland 2016 
was hij voor het eerst te zien. Op dit hydraulisch 
aangedreven model kunnen twaalf werktuigen 
gemonteerd worden, van borstel tot zand- 
sneeuwschuif. 

ADVERTORIAL

Stefan Stokebrook van Frisian Motors met maaier Rimmert 

FM-170. Op de achtergrond transporter Leffert FM50.

De Leffert FM50 wordt uitgebreid geïnspecteerd 
tijdens de GTH Demo-Doe-Dag.
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Dat de groensector meegaat in de energietransitie is een feit, maar duidelijk is ook dat hij zich daarbij niet laat dwingen. Werken met 

zero emission-apparatuur moet de gebruiker voordelen opleveren. Niet zozeer de CO2-reductie, maar de mobiliteit, de werkduur en de reductie 

van decibellen lijken doorslaggevende argumenten voor de energietransitie van groenondernemers. Stad+Groen neemt enkele innovaties in

zero emission-groenonderhoud onder de loep.

Auteur: Paul van der Sneppen

Zero emission komt gestaag 
naderbij
Keuze- en bewegingsvrijheid bepalen de voortgang van de transitie  

naar zero emission

‘De klant bepaalt nog steeds zelf of hij motor- 
aangedreven apparatuur inkoopt of accugereed-
schappen’, zegt Arian Essenstam van Husqvarna 
Benelux. Hij adviseert klanten die apparatuur inko-
pen voor professioneel gebruik. Als het aan zijn 
werkgever ligt, krijgt die klant nog steeds de optie 
om ook uit een breed scala motoraangedreven 
gereedschappen te kiezen. ‘We zien in de omzetten 
wel een steeds snellere stijging van de afzet van 

accugereedschappen, maar de omzetten in motor-
aangedreven apparaten stijgen nog steeds mee.’

Capaciteit
Dat heeft volgens Essenstam alles te maken met 
de capaciteit van de accu’s. Die ontwikkeling gaat 
hard, maar motoraangedreven gereedschappen 
zijn vooralsnog niet weg te denken uit de toolkit 
van de professionele groenondernemer. ‘Eigenlijk 

kun je stellen dat alle motormachines boven de  
25 à 30 cc nog niet makkelijk vervangbaar zijn 
door accugereedschap. Denk aan de zwaardere 
bosmaaiers en bladblazers, waarmee grote  
percelen onderhouden worden. Daar speelt zowel 
mobiliteit, werkduur als vermogen een belangrijke 
rol bij de keuzes die ondernemers maken.’

Eén probleem dat nog niet is opgelost, is de korte 
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werkduur van accumachines die veel vermogen 
vragen, vanwege de capaciteit van de huidige 
accu’s. ‘Maar klanten vragen tegenwoordig toch 
vaak om stillere machines. Ze weten dat die 
bestaan, maar kunnen de voor- en nadelen niet 
altijd goed tegen elkaar afwegen’, vertelt Dries van 
Tuijn. Hij kent de groenbranche goed en spreekt 
uit ervaring. 

Mobiel opladen
Vanuit die ervaring ging hij op zoek naar manieren 
om accugereedschappen toch langer te kunnen 
gebruiken. Hij zocht de oplossing in een mobiel 
laadstation, waarmee accu’s op de werkplek gela-
den kunnen worden. Zijn jeugdvriend, technicus 
Niels Mobers, bouwde al stroomvoorzienings-
systemen voor onder meer de scheepvaart en 
campers. Mobers zag in de queeste van Van Tuijn 
een uitdaging en ontwikkelde samen met hem een 
draagbaar laadstation ter grootte van een kratje 
bier, een soort powerbank op steroïden. ‘Alles wat 
220 volt vraagt, kun je ermee bedienen, van laptop 
tot bladblazer.’

Na het eerste prototype wisten Van Tuijn en 
Mobers al snel een aantal van hun systemen te ver-
kopen. Twee jaar geleden richtten ze Independent 
Power Sources (IPS) op, een bedrijf dat geheel in 
eigen beheer IPS-systemen ontwikkelt en bouwt. 

Een belangstellende voor hun producten die zich 
al snel aandiende, was Husqvarna, dat de IPS-
systemen via zijn dealernetwerk aanbood. ‘Onze 
klanten kunnen hun accugereedschappen thuis 
laden, op locatie met een omvormer en een extra 
accu, of desnoods ver in het veld, met een IPS. Die 
laatste optie hoort beslist in het rijtje thuis.  
Het maakt de gebruiker mobiel en de gebruiks-
mogelijkheden van diens elektrische gereedschap-
pen worden er aanmerkelijk door uitgebreid.’

Mobiliteit
Van Tuijn en Mobers hebben een markt gevonden 
waarin mobiliteit allesbepalend is. De volgende 
stap die ze moeten zetten, is hun IPS-systeem nog 
onafhankelijker maken van het stroomnetwerk, 
weten ze. ‘Husqvarna is al met dat idee aan het 
werk. Ze hebben een aanhanger gemaakt waarin 

ons IPS-systeem is geïnstalleerd, samen met een 
set zonnepanelen. De gebruiker laadt dus op  
locatie bij.’

Husqvarna is overigens niet de enige die op dat 
idee kwam. Michiel Bosch van Detuinenvanbosch 
uit Twello bouwde drie jaar geleden al een  
hoveniersbus met daarin accu’s en een omvormer 
en zonnepanelen op het dak. Daarmee laadt hij 
veertien kleine accu’s van Husqvarna. De eerste 
ervaringen met de mobiele opstelling waren goed, 
al heeft dat ook te maken met het feit dat groen-
professionals vooral in de zonrijke zomermaanden 
op locatie werken. 

Nichemarkt
‘Natuurlijk weten we dat we concurrentie kunnen 
verwachten’, zegt Van Tuijn. ‘Het is sowieso raar dat 
van de grote marktpartijen in accugereedschap 
nog niemand in deze markt is gestapt. Wij vermoe-
den dat ze die markt nog te veel een “niche”  
vonden.’ Daar lijkt nu verandering in te komen. 
Grote marktpartijen komen nu bij IPS hun licht 
opsteken over mobiele laadsystemen. ‘We hebben 
in twee jaar tijd enorm veel kennis opgedaan.  
Dat geeft ons nu een voorsprong.’ 

Het gaat de jonge ondernemers voor de wind, zo 
lijkt het. Investeringskapitaal hadden ze nauwelijks 

Dries van Tuijn (l) en Niels Mobers (r) met de IPS. Michiel Bosch
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nodig en de vraag naar hun systemen is groot.  
Hun eerste prototype bouwden ze met eigen  
kapitaal, dat na de eerste verkopen alweer snel in 
de portemonnee terugvloeide. Ook de nazaten 
van die eersteling wisten ze stuk voor stuk snel te 
verkopen.

Ambities
Is IPS van oorsprong een techbedrijf dat voortkomt 
uit de groensector, de ambities blijven niet beperkt 

tot die tak van sport, als het aan Van Tuijn ligt. ‘IPS-
systemen zijn ontwikkeld vanuit mijn persoonlijke 
ervaring in de groensector. Maar de gebruiksmoge-
lijkheden zijn zo veelzijdig, dat we ons waarschijn-
lijk niet daartoe gaan beperken. We ontwikkelen 
en bouwen alles zelf. We kunnen dus ook veel 
systemen op maat maken. Zo is er al belangstelling 
van Defensie. Die zoeken IPS-systemen waarop 
complete noodhospitalen kunnen draaien.’
Ook denken de ondernemers aan het bouwen van 

systemen voor de bouwsector, voor de toeristische 
branche en voor expedities. De innovaties die 
daarvoor nodig zijn, liggen al op de tekentafel. 
‘We bieden een app aan waarmee je op afstand de 
opbrengst van de zonnepanelen en de status van 
de ingebouwde lithiumionaccu kunt controleren. 
Voor nog meer mobiliteit zijn we zelfs al bezig met 
software die bediening via sms mogelijk maakt. 
Daarmee wordt het bereik van de gebruiker met 
diens IPS-systeem nog verder vergroot.’

Motormachines
Voor groenondernemers betekenen al deze ont-
wikkelingen dat de motormachines straks hele-
maal uit de toolkit verwijderd kunnen worden. ‘Als 
de techniek zo blijft voortschrijden, dan zal dat 
zeker een keer gebeuren’, zegt Essenstam daarover.  
Maar de transitie naar elektrisch laat zich niet 
afdwingen. De techniek geeft de maat aan in 
die ontwikkeling, zo lijkt het; de gebruiker volgt. 
‘Voorlopig moet de klant zelf die beslissing kunnen 
nemen, wat ons betreft. De afwegingen om te  
kiezen voor motorgereedschap of voor accu-
gereedschap zijn te talrijk en te complex om die 
beslissing voor de klant te maken.’   

‘Motormachines boven de  

25 à 30cc zijn nog niet  

makkelijk vervangbaar 

door accugereedschap’

Arian Essenstam
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Koppeling software met app 
Facilityapps biedt hovenier 
optimaal werkproces
T&g Terrein en groen plukt als eerste gezamenlijke klant de vruchten van 
stroomlijnen digitale gegevens

Met de app van FacilityApps was een rap-

portage of schouwrapport van een groen-

project op locatie al een fluitje van een cent. 

Door de koppeling met de vaksoftware van 

Infogroen kunnen groenvoorzieners hun 

bedrijfsprocessen straks nóg makkelijker 

stroomlijnen. De app, die voorcalculatie en 

backoffice faciliteert, wordt momenteel ge-

finetuned, waarbij allround dienstverlener 

op het gebied van buitenruimte T&G Groep 

als klankbord fungeert. Directeur Hans 

Smulders van T&G Groep: ‘Onze verwach-

tingen zijn hoog. Deze nieuwe app gaat ons 

heel veel tijd besparen.’

Auteur: Guus van Rijswijck

Al anderhalf jaar is de app van software- en app-
specialist FacilityApps voor de medewerkers en 
klanten van T&G Groep niet meer weg te denken 
bij hun dagelijkse werkzaamheden. T&G Groep 
− een veelzijdige dienstverlener die zich richt op 
terreinadvies, inrichting en beheer − is tevreden 
over de tool, die het werken een stuk makkelijker 
en overzichtelijk heeft gemaakt. Bedrijfsleider 
George van Lit van T&G Groep: ‘De app, die we al 
anderhalf jaar gebruiken, stroomlijnt meerdere 
interne bedrijfsprocessen in onze onderneming. 
Dat geldt zowel voor administratie op het gebied 
van kwaliteit, arbo en milieu, als voor het extern 
ontzorgen van onze opdrachtgevers. We zijn ervan 
overtuigd dat de koppeling, die we in samenspraak 
met FacilityApps uitvoeren, ons nog meer voorde-
len gaat bieden.’

Binnen no time een overzicht van het resultaat
Nadat FacilityApps drie jaar geleden Krinkels 
als klant had binnengehaald, werden meerdere 
groenbedrijven en hoveniers benaderd, die zich 
al snel enthousiast toonden. De huidige app van 
FacilityApps ontwikkelde zich snel en bood de 

medewerkers van T&G Groep veel voordelen, 
vertelt Van Lit. ‘Door middel van een logboek kun-
nen we die data heel snel genereren. Via de app 
kunnen we deze converteren naar overzichtslijsten 
in Excel, wat handige tools zijn voor het informe-
ren van onze klanten. Medewerkers kunnen met 
behulp van een gps-knop aangeven dat ze op loca-
tie zijn; vervolgens kunnen ze met een foto tonen 
hoe ze die locatie hebben aangetroffen. Daarnaast 
is het mogelijk de locatie te omschrijven en te 
melden welke werkzaamheden we uitgevoerd heb-
ben. Of we nu onkruid hebben verwijderd, hagen 
geknipt of blad geruimd, de opdrachtgever krijgt 
binnen no time een overzicht van de resultaten.’

Beschadigingen
Dat geldt ook voor extra werkzaamheden, vertelt 
Van Lit. ‘Denk daarbij aan beschadigingen die we 
op locatie aantreffen, zoals tegels die scheef liggen 
of een kapot hekwerk. Met de app brengen wij 
daarnaast onveilige situaties in beeld en stellen we 
de opdrachtgever daarvan op de hoogte. Die weet 
dus direct wat er speelt op locatie. Doordat we de 
extra oren en ogen van de opdrachtgever zijn, bie-

den we extra ondersteuning aan de klant.’ Vooral 
opdrachtgevers die werken vanuit een hoofdves-
tiging met meerdere locaties die ze niet dagelijks 
bezoeken, hebben profijt van de app. ‘Neem 
bijvoorbeeld een klant van ons met 1500 elektro-
stations, waarvan wij de buitenruimte beheren. Op 
basis van opmerkingen kunnen we snel selecteren 
waar zich onveilige situaties voordoen, of waar we 
bepaalde onderhoudsmaatregelen hebben uitge-
voerd. Met behulp van fotomateriaal en gegevens 
uit de app kunnen we zonder al te veel administra-
tie snel evalueren met de klant.’

Optimale verbinding tussen kantoor en 
werkveld
De huidige app heeft daarnaast nog een belang-
rijke functie: tijdens een jaarlijkse Groenkeur-audit 
is het mogelijk om alle kwaliteitsdocumenten zoals 
ISO of VCA direct voor de kwaliteitscoördinator 
te selecteren, zodat hij deze kan beoordelen. ‘Dat 
gaat een stuk sneller dan een formulier invullen, 
inscannen en aan de kwaliteitscoördinator overleg-
gen. We kunnen al onze processen borgen; dat 
scheelt enorm veel administratieve rompslomp. 
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Dat is voornamelijk voordelig voor de klant; die 
wordt volledig ontzorgd. Met deze app krijgt een 
opdrachtgever doorgaans meer dan hij vraagt.’ 
Toch kent de app voor groenvoorzieners nog meer 
mogelijkheden, vertelt Dirk Tuip van FacilityApps. 
Sinds hij drie jaar geleden een samenwerking 
startte met T&G Groep, vonden er al verschillende 
verbeteringen plaats. T&G zag direct de voordelen 
van de app en van het integreren van de software, 
vertelt Tuip. ‘Algemeen directeur Hans Smulders 
van T&G Groep zag al heel vroeg dat apps op de 
werkvloer de toekomst hebben en een rol kunnen 
spelen bij de groei van zijn bedrijf. We zijn een 
samenwerking gestart om deze app te optimali-
seren, zodat deze als optimale verbinding dienst 
doet tussen kantoor en werkveld.’

Koppeling van software
De volgende stap in de optimalisatie van de app is 
het koppelen van de backoffice-oplossing van T&G 
aan de automatiseringssoftware van GroenVision. 
John Willemsen, commercieel directeur bij 
GroenVision, legt uit: ‘T&G werkt nu nog enerzijds 
met onze GroenVision-software en anderzijds met 
de oplossing van FacilityApps. Onze software is 
gericht op het maken van voorcalculaties en offer-
tes, de projectadministratie en de financiële admi-
nistratie. Daarnaast verzorgen we ook onderdelen 
zoals urenregistratie, nacalculatie, planning en crm.’ 
Toen FacilityApps zich bij GroenVision meldde met 
het plan om een koppeling (interface) te maken 
tussen beide programma’s, leek dit GroenVision 
een goed idee. Willemsen: ‘Die samenwerking zal 
voor alle partijen zeker een meerwaarde opleveren.’

Het optimale pakket
Een groenvoorziener wil geen tijd kwijt zijn met 
technisch geneuzel, vertelt Willemsen. ‘Om de 
app te ontsluiten, leveren wij hen data, stamge-

gevens van projecten, klanten en medewerkers. 
We krijgen ook gegevens terug van FacilityApps, 
zoals geboekte uren of onderlinge communicatie, 
die we aan het project koppelen. Dit leidt tot een 
compleet digitaal projectdossier, waarmee een 
opdrachtgever straks aan de slag kan. Samen met 
FacilityApps hebben we het technische gedeelte 
voor klanten ingevuld op de achtergrond. We heb-
ben deze oplossing geïntegreerd voor een partij 
als T&G Groep, die dit zonder extra mankracht 
met gemak kan gebruiken.’ Beide softwarespe-
cialisten focussen zich daarbij op de onderdelen 
waar ze goed in zijn, vertelt Tuip: ‘Enerzijds levert 
GroenVision gegevens aan vanuit zijn ERP-systeem. 
Anderzijds komen gegevens over uren en project-
informatie in GroenVision terecht. Op die manier 
combineren we de kennis van Infogroen met ons 
specialisme. Daar plukt een klant als T&G Groep de 
vruchten van. Zij hebben op kantoor en in het veld 
het optimale pakket.’

Lagere kosten door meer gebruikers
Dirk Tuip verwacht dat de oplossing binnenkort 
kan worden uitgerold, zodat meer groenvoorzie-
ners er profijt van hebben. ‘Tablets en smartphones 
worden steeds meer gebruikt bij de werkzaam-
heden in het veld. Deze verbeterde app kan voor 
groenvoorzieners de ideale verbinding tussen 
kantoor en werkveld vormen. Er zitten nu nog een 
aantal dubbelingen in; er is een lichte overlap tus-
sen functionaliteiten van FacilityApps en Infogroen. 
Die moeten we eruit halen. Daarbij bekijken we per 
klant van welke functionaliteiten hij gebruik wil 
maken.’ Hoe meer klanten er uiteindelijk gebruik-
maken van het geïntegreerde systeem, hoe lager 
de kosten zullen uitpakken voor alle gebruikers. 
Tuip: ‘Er hebben zich al een aantal geïnteresseerde 
partijen gemeld. Als het eerste schaap over de dam 
is, volgen er denk ik wel meer.’ Ook T&G heeft hoge 

verwachtingen van de app, die het werk straks 
een stuk lichter moet maken. Hans Smulders: ‘Wij 
verzorgen een breed palet aan dienstverlenende 
activiteiten op het gebied van de buitenruimte. Als 
het alleen ging om groenvoorziening, was die app 
allang klaar geweest.’

Koudwatervrees
Momenteel is de samenwerking nog in volle gang; 
de app wordt dus nog dagelijks geoptimaliseerd. 
De T&G Groep fungeert daarbij continu als klank-
bord, vertelt directeur (en tevens groepsleider) 
Hans Smulders: ‘Het moeilijkst is om de technische 
kant van de werkzaamheden zo simpel mogelijk te 
maken voor onze werknemers.’ Het werken met de 
app gaat nog wisselend, vertelt hij. Het voordeel 
is volgens hem ongetwijfeld de flinke tijdwinst 
die de app oplevert. Toch zijn de reacties bij zijn 
medewerkers soms nog afwachtend. ‘We hebben 
mensen in dienst die hier twintig tot dertig jaar 
werkzaam zijn. Sommigen zijn sceptisch, maar dat 
is vaak koudwatervrees. Ze laten je nu soms een 
filmpje van hun kinderen zien; dat konden ze twee 
jaar geleden ook nog niet.’ Anderen reageren zeer 
positief: ‘Ze vragen zich bij elke update af welke 
nieuwe foefjes de app nu weer bevat. Dat vinden 
ze toch wel spannend.’

ADVERTORIAL
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Zo veel mogelijk emissievrije stadslogistiek in 2025. Dat was het doel van de Green Deal Zero Emission, die eind 2014 samen met staatssecretaris  

Mansveld (Infrastructuur en Milieu) werd getekend door 54 partijen. De ondertekenaars, waaronder gemeenten, autofabrikanten, onderzoeks- 

instituten en brancheorganisaties, onderzoeken sindsdien samen hoe zij de stadskernen van ons land emissievrij kunnen bevoorraden. Hoewel geen 

formeel ondertekenaar van de Green Deal, zijn importeurs Jean Heybroek, Van Blitterswijk Eco-Mobiliteit en fabrikant Frisian Motors gepokt en  

gemazeld op de markt van elektrisch en emissievrij vervoer. ‘Als ondernemer op de markt van vervoer moet je verantwoordelijkheid nemen.’

Auteur: Guus van Rijswijck

Emissievrije bevoorrading van  
de stadskern verloopt via  
verschillende routes
Nederlandse partijen werken hard aan doelstelling om stad  
vrij van herrie en stank te houden

Het lijkt nu nog een mooie droom: dat je fietsend 
door de binnenstad op een stralende lentedag 
de voorjaarsbloemen ruikt en vogels hoort fluiten 
zonder hinderlijk geronk van motorisch verkeer. 
Toekomstmuziek misschien, maar wel een prettig 
deuntje. Aan veel gemeenten, vervoerders,  
autofabrikanten en importeurs zal het niet liggen: 
zij doen er alles aan om de bevoorrading van bin-
nensteden zo schoon en geruisloos mogelijk te 
laten verlopen. Geen gemakkelijke opgave, want 
de vraag van de consument naar goederen en 
diensten zal de komende jaren alleen maar  

toenemen. Een nieuwe aanpak van het reguleren 
van stedelijke logistiek lijkt dus noodzakelijk.  
Of een importeur of producent de Green Deal nu 
heeft ondertekend of niet, elektrisch vervoer is 
daarbij niet meer weg te denken. Verschillende 
wagenimporteurs en -producenten houden zich 
dan ook al jaren bezig met innovaties op het 
gebied van duurzaam en emissievrij rijden.  
Zo leiden meerdere wegen naar het uiteindelijke 
doel: de emissievrije bevoorrading van stads-
kernen.

Wereld is niet eindeloos
Jean Heybroek, importeur van elektrische en  
benzinevoertuigen, zegt actief te willen bijdragen 
aan het halen van de doelstelling om voertuigen 
met nul uitstoot op de markt te brengen. 
Productspecialist Guido Jesse licht toe: ‘We hebben 
verschillende transport- en werkvoertuigen in ons 
assortiment die zijn bedoeld voor gemeentelijke 
instanties die openbaar groen onderhouden en 
groenwerkzaamheden uitvoeren, maar ook voor 
bedrijven die supermarkten bevoorraden. Al deze 
voertuigen vallen onder de noemer “zero emission”.’ 
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5 min. leestijd

Jean Heybroek is sinds tien jaar actief op de markt 
van voertuigen met geringe uitstoot, waaronder 
golfkarren en utility-voertuigen. Jesse: ‘Voor ons is 
de gedachte belangrijk dat de wereld niet einde-
loos is. Als ondernemer op de markt van vervoer 
moet je verantwoordelijkheid nemen. Dat doen wij 
door producten te importeren en te verkopen die 
nul procent uitstoot hebben.’

Regeneratief remsysteem
De producent van de – door Jean Heybroek ver-
kochte – elektrische Club Car Carryall- transport-
voertuigen is het wereldwijde concern Ingersoll 
Rand. Deze Amerikaanse onderneming heeft een 
alomvattende duurzaamheidsfilosofie, die neer-
komt op het bevorderen van de kwaliteit van leven 
door milieuvriendelijke toepassingen.  
Het leidde ertoe dat dochteronderneming Club Car 
door het vakblad EHS Today, een autoriteit op het 
gebied van veiligheid en gezondheid, werd uitge-
roepen tot een van de tien veiligste Amerikaanse 
bedrijven. Volgens sales- en marketingmanager 

Jan Plooij van Jean Heybroek steekt het bedrijf al 
zijn inspanningen wat betreft research en develop-
ment in de Club Car, die is ontworpen en uitgerust 
met de laatste slimme systemen en emissievrije 
motoren. ‘We zijn continu op zoek naar innovaties 
op het gebied van recycling en duurzaamheid.  
Zo werken we momenteel aan een oplossing met 
een lithiumbatterij en hebben we een nieuw zon-
nepaneel in de vorm van een mat. Deze kan met 
zonne-energie de batterij opladen. Maar ook de 
andere efficiënte laders en het regeneratief remsy-
steem, dat de accu’s tijdens het remmen automa-
tisch bijlaadt met remenergie, zorgen ervoor dat 
het voertuig zo energiezuinig mogelijk is.’

Goed rentmeesterschap
Ook Van Blitterswijk Eco-Mobiliteit importeert 
elektrische bedrijfsvoertuigen. Hoewel dit bedrijf 
evenals Jean Heybroek geen formeel onder-
tekenaar van de Green Deal Zes is, voert het credo 
‘100% elektrisch, 100% duurzaam’ de boventoon 
bij de transportoplossingen van deze onder-

neming. Martijn Beekwilder van Van Blitterswijk 
Eco-Mobiliteit licht toe: ‘Bij alles wat we doen, 
willen we het makkelijker en beter maken voor 
onze klanten en de wereld waarin we leven. Goed 
rentmeesterschap noemen we dat.’ Dit doen ze 
volgens Beekwilder niet alleen door het aanbieden 
van een range accumachines door het tuin- en 
parkbedrijf, maar sinds een aantal jaren vooral ook 
als exclusief importeur van de elektrische bedrijfs-
wagens van Goupil en GEM. ‘Elektrisch vervoer 
speelt een belangrijke rol in het overheidsbeleid 
voor het reduceren van de CO2-uitstoot door de 
transportsector en het verbeteren van de lucht-
kwaliteit. Onze medewerkers adviseren bedrijven 
en overheidsinstellingen uitgebreid over de diverse 
mogelijkheden en subsidieregelingen. Samen met 
de productontwikkelaars van Goupil in Frankrijk 
zijn we dagelijks bezig de voertuigen te verbete-
ren. Zo proberen we een flinke steen bij te dragen 
aan de doelstelling om vervoer zo veel mogelijk 
emissievrij te maken.’

Geruisloos en milieuvriendelijk vervoer
Ook voertuigfabrikant Frisian Motors uit het Friese 
Bakkeveen biedt elektrisch aangedreven voer- en 
werktuigen aan, die geschikt zijn voor geruisloos 
en milieuvriendelijk vervoer in de binnenstad. 
Het bedrijf houdt zich evenals de andere twee 
partijen niet bewust bezig met de Green Deal Zero 
Emission, wat niet wegneemt dat elektrische en 
emissievrije motoren tot de corebusiness van het 
bedrijf horen. Stefan Stokebrook, account-manager 
van Frisian Motors: ‘We zijn niet benaderd voor 
deze Green Deal, maar we vinden het een goed  
initiatief. Wij produceren louter elektrische 
machines en voertuigen. Dat zit al zo’n zeven jaar 
besloten in onze bedrijfsfilosofie, die losstaat van 
de Green Deal.’ Stokebrook noemt emissieloze 
voertuigen en machines een mooie oplossing voor 
de toenemende luchtvervuiling in de binnenstad. 
‘Frisian draagt met enkele eigen oplossingen bij 
aan het verbeteren van de leefomgeving. In eerste 
instantie zijn deze oplossingen vraaggestuurd. 

‘We zijn continu op zoek 

naar innovaties op het 

gebied van recycling en 

duurzaamheid’

’Elektrisch vervoer geeft 

minder lawaai, geen roet of 

stank en geen rompslomp 
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Denk daarbij aan het op verzoek verlengen van  
de laadbak voor plantsoenendiensten, wat groot-
schaliger vervoer in één keer mogelijk maakt.’ 
Maar ook op het gebied van zero emissie doet het 
bedrijf er alles aan om voorop te lopen, vertelt 
Stokebrook. ‘We hebben op de accu van onze  
elektrische voertuigen een 220 V-omvormer 
geplaatst. Deze is aangesloten op het accupakket 
aan boord van de Leffert-transporter. Dat doen 
we vanuit de duurzaamheidsgedachte, zodat er 
geen aparte brandstofgenerator nodig is voor de 
stroomvoorziening.’

Een minimum aan uitstoot
Stokebrook stelt dat ‘stadslogistiek’ een erg brede 
term is wanneer je praat over emissievrij vervoer. 
Toch is Frisian Motors wel degelijk bezig de  
uitstoot van CO2 tot een minimum te  
beperken, vertelt hij. ’Elektrisch vervoer geeft  
minder lawaai, geen roet of stank en geen romp-
slomp met benzine, diesel en olie. Eind dit jaar 
gaan we een test uitvoeren om onze transport-
wagens te kunnen ombouwen voor stadsvervoer. 
In 2018 is Leeuwarden culturele hoofdstad van 
Europa. Dan bezoeken vele toeristen de stad, die 
zich dan natuurlijk vaak moeten verplaatsen.  
De gemeente heeft ons gevraagd of we in die 
periode misschien een bijdrage kunnen leveren 
aan het stadsvervoer. Daarom zijn we een project 
opgestart door een zestal transportwagens om te 
bouwen tot stadswagentjes voor personenvervoer. 
De bedoeling is dat de binnenstad autoluw wordt, 
dus zonder overlast door vervuilende auto’s.  
We gaan een pendeldienst opstarten, waarbij  
mensen op en af kunnen springen, bijvoorbeeld 
van museum naar museum of naar het centraal 
station.’ Als het een succes is, wordt het aantal  
personenvoertuigen opgeschaald. ‘Op die manier 
blijft de kwalijke uitstoot in de binnenstad  
gedurende die drukke tijd tot een minimum 
beperkt.’

Energiezuinig personeel
Bij Jean Heybroek wordt energiezuinigheid ook 
gestimuleerd bij het eigen personeel, vertelt Jesse: 
‘Medewerkers mogen niet zomaar een auto voor 
ons wagenpark kiezen. Deze mogen ook niet 
boven de lage CO2-emissienorm uitkomen.’ Dat 
Jean Heybroek formeel geen ondertekenaar is van 
de Green Deal Zes om in 2025 zo veel mogelijk 
emissievrije stadslogistiek te realiseren, ziet Jesse 
niet als bezwaarlijk. ‘We willen sowieso de trend 
voortzetten om fabrikanten te sturen op zo milieu-
vriendelijk mogelijke productie.’ Plooij stelt dat 
dit soort duurzaamheidsontwikkelingen in eerste 
instantie van fabrikanten moeten komen. ‘In 2019 

moeten alle motoren wat betreft fijnstofemissie 
voldoen aan het 3B final-criterium. Daar moeten 
onze fabrikanten dus rekening mee houden.’  
De importeur vraagt zich vooral af of er meer 
draagvlak dan wel een grotere markt is voor dit 
soort noviteiten. ‘Wij laten onze fabrikant weten 
welke behoeften we hebben op grond van de 
vraag naar het product en de Nederlandse markt. 
Daarin is de fabrikant doorgaans wel geïnteres-
seerd, voor zover de extra productiekosten te ver-
halen zijn. Wij kunnen ontwikkelingen wat betreft 
de productie van duurzame vervoermiddelen niet 
sturen, maar blijven als importeur altijd op zoek 
naar innovatieve productie.’

Martijn Beekwilder / Van Blitterswijk Eco-MobilityFrisian Motors stadswagen voor personenvervoer

Guido Jesse / Jean Heybroek 
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Husqvarna Group stelt doelen 
voor CO2-reductie
In twintig jaar tijd wil het concern een reductie van 33% behalen

De Husqvarna Group is de eerste producent van bos- en tuingereedschap ter wereld waarvan de maatregelen voor CO2-reductie de goedkeuring dragen 

van het Science Based Targets initiative (SBT). 

Dit samenwerkingsverband van onder meer het 
Wereld Natuur Fonds en United Nations Global 
Compact maakt de doelstellingen wetenschap-
pelijk meetbaar en aantoonbaar. De Husqvarna 
Group committeert zich aan een verlaging van 
CO2-uitstoot van 10% in 2020 (ten opzichte van 
2015). In 2035 moet een reductie van maar liefst 
33% zijn behaald. De reductie wordt gemeten over 
de gehele waardeketen, van toeleverancier tot 
eindproduct.

GTH Demo-Doe-Dag
Om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, 
zet Husqvarna mede in op een verschuiving van 
gereedschappen met benzinemotor naar accu-
gereedschappen. Op de GTH Demo-Doe-Dag in 
Den Dungen, met als thema Zero Emission, reed 
Husqvarna de roadshow truck voor met daarin 
het assortiment accuproducten, Automower® en 
Husqvarna Fleet Services. 

Oplaadmogelijkheden
De productspecialisten toonden daarnaast drie 
mobiele oplaadmogelijkheden. Opladen onderweg 
kan bijvoorbeeld via de 12 V-aansluiting in de 
bedrijfsauto en via een extra accu met omvormer 
naar 220 V. De derde mogelijkheid is een power-
bank: independent power source (IPS), die zowel via 
het lichtnet als via zonnepanelen op de bedrijfs-
wagen of aanhanger kan worden opgeladen. Op 
de IPS kunnen tegelijkertijd twee Husqvarna-
acculaders worden aangesloten.

Meer maatregelen
Behalve de inzet op accugereedschappen zoekt 
Husqvarna naar innovatieve oplossingen om de 
efficiëntie van benzinegereedschappen verder te 
verhogen. Transport wordt beperkt door in te zet-
ten op productie dicht bij de klant en rechtstreekse 
distributie. Door ook verpakkingen te optimali-
seren, is efficiënter vervoer haalbaar. Op produc-

tieniveau zorgt het voor een zogenaamde lean 
aanpak, gericht op minder verspilling. Er wordt 
gebruikgemaakt van zonnepanelen en hernieuw-
bare energie. Om impact op de productieketen te 
garanderen, betrekt Husqvarna (toe)leveranciers 
uit de top 150 bij de CO2-reductie.

ADVERTORIAL
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Introductie veegmachine 
Glutton Zen
Nieuwe machine van Belgische makelij is volledig elektrisch

Op 20 juni presenteerde Glutton Cleaning Machines zijn nieuwste aanwinst aan klanten, inwoners en pers: de 100% elektrische straatveegmachine 

Glutton Zen. 

De machine werd volledig in eigen beheer ontwik-
keld en geproduceerd. Negen ingenieurs werkten 
enkele jaren aan het bedenken en ontwikkelen. 
Het resultaat is een machine die volledig elektrisch 
werkt en behalve borstelt ook vuil als peuken,  
blikjes en bladeren opveegt. 

De Glutton Zen produceert 0% CO2-uitstoot en 
geen uitstoot van stof aan de achterzijde. Het anti-
stoffilter houdt 99,9 % van het stof groter dan 0,5 
micron tegen. De borstels zijn voorzien van water-
verstuiving om het opzuigen van stof te  
optimaliseren.

Volgens de makers kan met het apparaat acht uur 
aan één stuk door worden gewerkt zonder tussen-
door op te laden. De onderhoudskosten zouden 
vijf keer zo laag zijn als die van een elektrische 
reinigingsmachine.

Enkele technische weetjes:
• werkbreedte: 2 meter
• 2 zuigsnelheden
• maximale verplaatsingssnelheid: 25 km/u
• maximumwerksnelheid: 12 km/u
• batterij: lithium-ijzerfosfaatbatterij (8 V)
• octrooi is aangevraagd

Over Glutton Cleaning Machines
De geschiedenis van Glutton gaat terug tot 1988, 
toen Christian Lange zijn bedrijf voor machines 
voor groenvoorziening, tuin en bos opstartte.  
Het eerste prototype van de afvalzuiger dateert 
uit 1995. 

Anno 2017 is het bedrijf gevestigd in het Belgische 
Andenne (provincie Namen) en produceert het 
diverse reinigingsmachines voor de openbare 
ruimte. Tijdens de presentatie werd de bouw van 

een nieuwe productievestiging in Andenne  
aangekondigd, om aan de groei van het bedrijf te 
kunnen voldoen. 

ADVERTORIAL
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Voor de tender die Nuth in de markt zette, gold 
simpelweg: aannemers die niet willen investeren in 
de verduurzaming van hun handgereedschap,  
hoeven hun enveloppen helemaal niet in te leve-
ren. Erwin Jansen, ceo van Dolmans Landscaping, 
die uiteindelijk het werk in Nuth gegund kreeg:  
‘Ik weet het niet honderd procent zeker, maar  
volgens mij is dit de eerste gemeente die accu-
machines als eis in een aanbesteding heeft opge-
nomen.’ 

De gemeente Nuth heeft de voorkeur uitgespro-
ken dat alle handgedragen machines voor terrein-

onderhoud accu aangedreven moeten zijn (heg-
genscharen, bosmaaiers en bladblazers).  Dolmans 
Landscaping heeft mede op basis van dit aanbod 
de aanbesteding binnengehaald voor de duur van 
twee jaar. Gemeente Nuth heeft de bewoners spe-
ciaal op de hoogte gebracht dat er gewerkt gaat 
worden met accumachines voor minder geluids-
overlast en geen uitstoot. 

Trouwe gebruiker
Het complete Dolmans-concern is al sinds jaar en 
dag bijna volledig STIHL-gekleurd. Luc Frissen van 
de lokale STIHL-dealer Frissen Groen Techniek is 

voor Dolmans min of meer the first line of defence 
als het om bijzondere vragen over het STIHL-
assortiment gaat. ‘Het is nu mogelijk om met een 
aantal van onze topaccumachines op hetzelfde 
professionele niveau te werken als met vergelijkba-
re thermische machines. Wanneer je bijvoorbeeld 
de heggenschaar HSA-94 neemt, of de bosmaaier 
FSA 130, hoef je niet of nauwelijks in te leveren op 
capaciteit en vermogen ten opzichte van benzine-
machines.’ 

Frissen laat zien dat hij niet overdrijft en toont op 
zijn smartphone een filmpje dat hij die ochtend 

Het Nuth van accumachines 
Dolmans Landscaping kiest voor STIHL-accumachines

Iedereen is inmiddels overtuigd van de voordelen van werken met accumachines: minder trillingen, minder uitstoot, minder geluid en minder 

onderhoud. Aan de andere kant weet iedereen dat geld ook belangrijk is. De aanschaf van accumachines met accu´s en laders ligt hoger, al is het  

verschil snel terug te verdienen door besparingen op brandstof. Het beste argument voor accu’s is dat een gemeente – zoals Nuth – het prefereert.  

Auteur: Hein van Iersel



109www.stad-en-groen.nl

heeft gemaakt, waarop mannen van het Monsdal 
Maastricht bezig zijn om een bungalowpark uit 
te maaien met de accubosmaaier die is voorzien 
van een maaidraad. Ik moet toegeven: dat ziet er 
inderdaad indrukwekkend uit. En als ik het ken-
merkende gieren van een brandstof-aangedreven 
bosmaaier niet zou missen, zou ik nooit geloven 
dat hier twee accumaaiers aan de slag zijn. Frissen 
zelf zou onder deze omstandigheden een mes 
gebruiken, om iets efficiënter met energie om te 
gaan. Desondanks zou het mogelijk moeten zijn 

om met twee volle rugaccu’s acht uur te werken. 
Het vermogen en ergonomie van het Lithium Ion 
Pro Plus assortiment van STIHL zijn vergelijkbaar 
met het professionele benzine aangedreven assor-
timent.  Hierdoor kan er nu ook veel vaker accuma-
chines worden toegepast en worden gevraagd bij 
een aanbesteding. 

CO2-ladder
Voor Dolmans Landscaping heeft de accu naast 
de vele voordelen nog een extra pluspunt: het 
bedrijf staat op de hoogste trede van de CO2-
ladder: trede vijf. Dat betekent dat het er alles aan 
wil doen om die positie vast te houden, gewoon 
omdat het bedrijf extra punten kan verdienen met 
verduurzaming, in dit geval het gebruik van STIHL-
accumachines. 

Ceo Erwin Jansen ‘Wij werken landelijk met een 
aantal STIHL dealers, er wordt besteld bij een selec-
tie van zeven lokale dealers, die gekoppeld zijn 

aan de verschillende bedrijven binnen de Dolmans 
Landscaping Group. Op deze manier blijft de ser-
vice optimaal gewaarborgd. 
Onlangs heeft STIHL in samenwerking met de 
dealers een accu-roadshow  gehouden bij alle 
bedrijven binnen de Dolmans Landscaping Group. 
Alle mogelijkheden zijn uitvoerig besproken en 
gedemonstreerd. Wij zijn overtuigd en zullen 
gaandeweg meer en meer STIHL accumachines 
aanschaffen.

ADVERTORIAL
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‘Met een aantal top- 

accumachines kun 

je op hetzelfde 

professionele niveau 

werken’ 

Een extra argument voor  

het gebruik: het behouden van  

de hoogste positie op  

de CO2-ladder

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6837



4 - 2017110

‘Accugereedschap is nog altijd niet krachtig
genoeg’
Rudi Silkens (Stierman De Leeuw): ‘Een groot deel
van de werkzaamheden kan zonder prestatieverlies
gedaan worden met accumachines. Dat is zelfs een
stuk prettiger door het lagere gewicht en doordat
er minder geluid geproduceerd wordt.’

Arjen Peeters, Dolmar/Makita: ‘Accugereedschap is
krachtig genoeg voor een grote hoeveelheid
klussen. Niet voor alle, maar wel voor veel.
De ontwikkeling van koolborstelloze motoren
en nieuwe motortechnologie, zoals de outer rotor-
motor die Makita toepast op de nieuwe accuket-
tingzaag DUC353, zorgt voor een steeds groter
aantal toepassingen met accumachines.
Wij zeggen altijd: accu waar het kan, brandstof
waar het moet.’

Ivo de Schepper, Stihl: ‘Dit is een stelling die
absoluut niet klopt. Elektrische motoren hebben
een beter rendement en vooral op lage toerental-
len een beter koppel dan thermische motoren.
Door het toepassen van nieuwe technologieën kan

er heel wat vermogen gerealiseerd worden met
compacte elektrische motoren.’

Johan Teeuwen, Eurogarden (leverancier van
diverse merken): ‘Wij distribueren via de vakhandel.
Die geeft adviezen en verkoopt niet uit de doos.
Het vermogen van de grotere benzinemotoren is
uiteraard wel haalbaar met accutechniek, maar het
hogere gewicht en de kortere werktijd (dan
bij benzine) verhinderen dat nog. Maar het
rendement wordt ieder jaar beter en de boven-
grens verschuift.’

‘Accugereedschap is nog altijd duur’
Teeuwen: ‘Als een gebruiker goed in beeld heeft
hoeveel brandstof hij gebruikt gedurende een jaar,
dat bedrag vermenigvuldigt met de levensduur
van een lithiumionaccu (en de kosten daarvan),
dan ziet het plaatje er meteen anders uit.
De machine inclusief lader is vaak goedkoper dan
een benzinemotormachine. Tel je de brandstof
(accu) er al bij tijdens de aankoop?’

Peeters: ‘Bij aanschaf lijkt dat misschien wel zo;

een accu- en laderset kosten natuurlijk geld. Maar
als die eenmaal zijn aangeschaft, is het aankopen
van andere machines (die bij Makita allemaal met
dezelfde accu werken) juist zeer gunstig qua prijs.
Dat is één kant van de zaak. De andere kant is de
besparing op brandstof- en onderhoudskosten.
Vraag een hovenier hoeveel Aspen hij jaarlijks
gebruikt, en hij weet al bij benadering wat zijn
besparingsmogelijkheid is. En dat ieder jaar
opnieuw. Tel daarbij de kosten van onderhoud
op. Accugereedschap heeft nou eenmaal minder
onderhoud nodig. Tel uit je winst.’

‘Met alle extra elektronica gaat accu-apparatuur 
vast sneller kapot’
Peeters: ‘Merken die accu in de vingers hebben
en jarenlange ervaring hebben met cel- en laad-
technologie, weten dat deze stelling niet waar is.
De nieuwkomers in de accumarkt ondervinden
wellicht hinder van hun geringe ervaring en voe-
gen onnodige elementen toe, bijvoorbeeld om
oververhitting te voorkomen. Het accusysteem van
Makita, bijvoorbeeld, is door bouwvakkers door
en door getest in de praktijk, overal ter wereld. De

Accu anno 2017
Mythes rond accu-apparatuur onder de loep genomen

Ze schieten als paddenstoelen uit de grond: nieuwe introducties met accu-aandrijving. Tuin- en parkmachines, onkruidborstels, golfkarren, werktuigen 

en robotmaaiers; je kunt het zo gek niet bedenken of het is verkrijgbaar met accu. Maar de term ‘accu’ gaat ook in 2017 nog gepaard met  enige scepsis. 

Stad+Groen speelt advocaat van de duivel en legt partijen enkele stellingen voor. 

Auteur: Kelly Kuenen
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ingebouwde veiligheid van de accu’s is zo goed
en het koelsysteem in de lader biedt zulke grote
voordelen bij een goede laadcyclus, dat hier echt
sprake is van “advocaat van de duivel” spelen of
onwetendheid.’

De Schepper: ‘Deze stelling is al zeer oud. Als
we om ons heen kijken en zien hoe elektronica in
heel wat industrieën niet meer weg te denken is,
dan kun je bijna stellen dat er minder technische
storingen zijn door het gebruik en de integratie
van elektronica. Er zijn minder mechanische onder-
delen en de kans dat er iets fout gaat, is kleiner
geworden.’

Silkens: ‘De betrouwbaarheid van accutools is
enorm hoog. Zeker door het ontbreken van veel
mechanische systemen.’ ‘Een accu is een accu. Het 
maakt niet veel uit of je een goedkope of duurdere 
variant gebruikt’ 

Peeters: ‘De impliciete veronderstelling is dat kwali-
teitbij accu’s veel geld moet kosten. Dit is onjuist.

De belangrijkste bepalers van de 
prijs-kwaliteitsverhouding
bij een accu zijn de gebruikte techniek
en het productievolume. Wij produceren op grote
schaal 18 V-accu’s. Daardoor zijn de prijzen door de
jaren heen lager geworden en door continue inno-
vatie is de kwaliteit beter. Een kwaliteitsaccu hoeft
dus niet meer te kosten.’

Silkens: ‘De kwaliteit van accu’s is zeer verschillend,
zeker als je kijkt naar de snelle laad- en ontlaadtij-
den van de huidige tools. Ook de elektronische
controlesystemen zijn zeer verschillend.’

De Schepper: ‘Absolute onzin. Accu’s bestaan al
zo lang, dat er intussen heel wat verschillende

technologieën zijn. Zelfs bij moderne lithiumtech-
nologie zijn (als je identieke cellen gebruikt) het
battery management system en de laadtechnolo-
gie zeer belangrijke factoren voor de levensduur 
van het systeem.’

‘Alle inspanningen ten spijt zal het nog wel
even duren voordat accugereedschap 
gemeengoed is’
Teeuwen: ‘Een mooie afsluiter. Hierbij is het maxi-
male rendement van de accusystemen uiteindelijk
de bepalende factor. Ergonomie, vermogen en tan-
kinhoud (autonomie per tankvulling of acculading)
zijn hierop van invloed. Nu al wordt er professio-
neel veel gewerkt met accutools.’

Peeters: ‘Omdat de innovatie zo snel gaat en
de markt de voordelen van accu’s steeds beter
begrijpt en omarmt, staan accu’s nu midden in
een transitie die al decennia aan de gang is in
gereedschap. De bouw is massaal overgeschakeld
op accu’s en dat gaat in de tuin- en parkwereld
ook gebeuren. Gebruikers willen af van brandstof
of snoer en de voordelen van accu’s zijn evident.

Daarnaast stelt de omgeving hogere eisen aan
geluids- en stankoverlast en uitstoot. Zero emission
is de trend, en die is niet meer te stoppen.’

De Schepper: ‘In de toekomst zullen we zien dat
accutechnologie steeds meer zijn plaats opeist.
Door het snel evolueren van verschillende tech-
nologieën en een veranderende samenleving is 
werken met accu, of beter gezegd cordless werken 
(niet meer aan de grid verbonden) een onomkeer-
bare trend.’

Silkens: ‘Ik denk dat accugereedschap op dit
moment al gemeengoed is. Een groot deel van de
werkzaamheden kan eenvoudig gedaan worden
met accutools.’

ACHTERGROND3 min. leestijd

‘Accu’s duur?  

Vermenigvuldig je het 

jaarlijkse brandstofverbruik 

met de levensduur van een 

lithiumionaccu, dan ziet  

het plaatje er meteen 

anders uit’

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6838



4 - 2017112

Samen naar een 
goed resultaat

Een van de aanlegteams van Verheij is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het 
realiseren van een beleeftuin bij Het Dijckhuis in Dordrecht. Het Dijckhuis is er specifiek 
voor bewoners met het syndroom van Korsakov. Het is voor de ontwikkeling en het 
welzijn van deze cliënten erg belangrijk dat de tuin aansluit bij de cliënt. Daarom legt 
Verheij bij Het Dijckhuis een beleeftuin aan, die speciaal is afgestemd op de wensen en 
behoeften van de cliënten. 

In de tuin zijn onder andere een jeu de boules-baan en moestuinbakken aangebracht. 
Daarnaast worden de zintuigen gestimuleerd door middel van allerlei beplanting, en 
is er een overdekte schuur waarin cliënten zelf met gereedschap aan het werk kunnen. 
Verheij kreeg ondersteuning van een topstudent landscaping uit Estland, die in het 
kader van een internationale stage meewerkte aan dit project. Eerder won hij zilver  
tijdens het Worldskills Landscaping. 

Projecten van Verheij Integrale groenzorg  

onder de loep

Dagelijks zijn er zo’n 150 medewerkers van Verheij Integrale 

groenzorg –gevestigd i n de groene Alblasserwaard en met steun-

punten door heel Nederland – actief in het onderhoud en de aan-

leg van buitenruimten. Burgertevredenheid dient daarbij altijd 

als uitgangspunt, zo ook bij de projecten in Dordrecht en Stichtse 

Vecht.

Postbezorgers als hulp
Postbezorgers van PostNL gaan Verheij Integrale groenzorg 
ondersteunen in de gemeente Stichtse Vecht. De bezorgers van 
PostNL signaleren tijdens hun werk veranderingen in de openba-
re ruimte en geven deze via een app door aan Verheij. Het bedrijf 
beoordeelt deze meldingen en kan op basis hiervan bepalen 
waar veranderingen in de buitenruimte noodzakelijk zijn. In de 
afgelopen periode is deze werkwijze uitgebreid getest.

De inzet van de bezorgers voor dit doel vloeit voort uit de doel-
stellingen die Verheij Integrale groenzorg heeft op het gebied 
van burger-tevredenheid. 'Het samenwerken met bezorgers is 
van grote waarde voor ons. We willen signalen in de openbare 
ruimte veel sneller oppikken, wat positief is voor de burger', 
benadrukt Wilco Boender, algemeen directeur van Verheij 
Integrale groenzorg. 'We zijn er trots op dat we op deze manier 
gebruik kunnen maken van dit innovatieve initiatief van PostNL', 
aldus Boender. Verheij Integrale groenzorg verwacht door deze 
aanpak sneller te kunnen reageren op signalen uit de buiten-
ruimte van de gemeente. De verwachting van Verheij is dan ook 
dat door deze samenwerking het aantal burgerklachten in de 
gemeente Stichtse Vecht zal dalen.
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Werken op beeldkwaliteit 
Verheij Integrale groenzorg werkt inmiddels in  
verschillende gemeenten volgens het concept ' 
werken op beeldkwaliteit'. Voor burgers is echter 
niet altijd duidelijk wat daar precies mee bedoeld 
wordt. Werken op beeldkwaliteit doet Verheij 
voornamelijk bij gemeentelijke projecten, zoals 
in Stichtse Vecht en Zuidplas. Samen met de 
gemeente worden er afspraken gemaakt over 
de staat van de openbare ruimte, die vervol-
gens vastgelegd worden in de beeldkwaliteit. 
Daaronder vallen bijvoorbeeld de lengte van het 
gras, de hoeveelheid onkruid en de hoeveelheid 
zwerfafval. 

De beeldkwaliteit is altijd het uitgangspunt. In de 
praktijk kan het daardoor voorkomen dat burgers 
de straat er vies uit vinden zien, maar dat er op 
die locatie toch geen werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Toch hoeft dit niet te betekenen dat 
de buitenruimte niet netjes bijgehouden wordt.  
Als de schouwer bepaalt dat de buitenruimte er 
op de juiste beeldkwaliteit bijligt, is dat voor de 
uitvoerder een reden om nog geen werkzaam-
0heden uit te voeren. In een animatievideo, te 
vinden op de website van Verheij, wordt deze 
werkwijze nog eens uitgelegd.

Wijziging samenstelling directie
Met ingang van 1 juli 2017 draagt directeur- 
grootaandeelhouder Dick Verheij van Verheij 
Integrale groenzorg de directie van de  
organisatie over aan Wilco Boender en  
Arie in ’t Veld. In de afgelopen jaren is Verheij 
Integrale groenzorg flink veranderd. Niet alleen 
beleeft het bedrijf dit jaar een groei van circa  
dertig procent, ook staan ontwikkelingen in de 
markt op het gebied van contractmanagement,  
participatie en duurzaamheid steeds hoger op  
de agenda. Dick Verheij, die Verheij Integrale 
groenzorg ruim dertig jaar eigenhandig heeft  
opgericht en ontwikkeld, heeft de organisatie in 
de afgelopen decennia veel ruimte gegeven om 
zich verder te ontwikkelen. Deze ontwikkeling 
werd in de afgelopen jaren voor een steeds groter 
deel vormgegeven door het managementteam 
en het middenkader van Verheij. De rol van Dick 
Verheij is hierdoor flink veranderd. In de afgelopen 
periode heeft hij zich dan ook bezonnen op de 
toekomst van zijn rol in de organisatie.

Daarom heeft Verheij, die tevens eigenaar is van 
twee handelsondernemingen, besloten terug te 
treden als directeur van Verheij Integrale  
groenzorg. Hij zal zich als holdingdirecteur  
volledig richten op de bedrijven en de verdere 
uitwerking van de plannen voor nieuwbouw van 
het bedrijfspand van Verheij Integrale groenzorg 
in Sliedrecht. De directie van Verheij Integrale 
groenzorg bestaat vanaf 1 juli afzonderlijk naast 
de bestuurder Dick Verheij uit Wilco Boender als 
algemeen directeur en Arie in ‘t Veld financieel 
directeur. De laatste twee zijn al meer dan tien jaar 
bij het bedrijf werkzaam en lid van het manage-
mentteam. Een ervaren middenkader zal de 
nieuwe directie terzijde staan.

Feestelijke opening tuin Borghave
Op woensdag 21 juni werd in Zwijndrecht het  
gerenoveerde wooncomplex Borghave in 
Zwijndrecht, onderdeel van Cedrah, feestelijk 
geopend. Na anderhalf jaar werk is het complex 
gereed en genieten alle bewoners van hun ver-
nieuwde appartement. De renovatie van het com-
plex is uitgevoerd door aannemer Vastbouw uit 
Rijssen, waarna Verheij Integrale groenzorg ook de 
tuin opnieuw heeft aangelegd.

In de tuin staat naast mooie beplanting ook een 
bijenhotel, dat ter gelegenheid van de renovatie en 
herinrichting door Verheij is geschonken. ‘Het is een 
hotel met logies en ontbijt’, aldus Christiaan van 
de Wege van Cedrah. ‘Slapen kan in het bijenhotel, 
het ontbijt kan genuttigd worden in de nieuw aan-
gelegde tuin.’ Bewoners en personeel konden de 
tuin en het bijenhotel bezichtigen, onder het genot 
van muziek van beiaardier Boudewijn Zwart, nadat 
een grote hoeveelheid ballonnen was losgelaten 
in de liftschacht van het genoveerde pand. Tijdens 
een korte openingsbijeenkomst ontving Christiaan 
van de Wege daarnaast uit handen van architect 
Roosros namens de bewoners een mooie oude 
prent van de omgeving.

Na de renovatie voldoet het complex van Borghave 
aan de hedendaagse eisen van comfort, energie-
zuinigheid en rolstoeltoegankelijkheid.  
De 31 appartementen zijn volledig zelfvoorzienend 
en levensloopbestendig, waardoor bewoners zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen.

ADVERTORIAL
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Groen op hoog niveau tegen 
hemelwateroverlast

Door klimaatverandering vinden er steeds meer 

extreme regenbuien plaats. Het riool kan al dat 

hemelwater dat in één keer valt niet verwerken, 

met als gevolg dat straten blank staan, kelders 

onderlopen of water uit het riool spuit. Water-

overlast als gevolg van hemelwater ontstaat 

vooral in stedelijke gebieden. Door op platte 

daken gebruik te maken van waterbuffering 

en/of waterretentie kan juist in deze gebieden 

regenwateroverlast worden beperkt. Daarom 

ontwikkelde Nophadrain het Waterretentiedak- 

en het Waterbufferingsdaksysteem. 

Nophadrain’s Waterbufferingsdaksysteem: laag 
in gewicht, hoog in wateropslag
De vegetatie en vegetatiedragende laag van een 
standaard groendak houden regenwater vast en 
voeren het  vertraagd af. Maar de hoogtes van 
deze lagen van een standaard extensief groendak 
zijn laag, waardoor de wateropslag ook maar rela-
tief laag is. Om de waterbuffer te verhogen op een 
zo licht mogelijke manier wordt in het Nophadrain 
Waterbufferingsdaksysteem gebruikgemaakt van 
substraatvervangende steenwolplaten met een 
hoge wateropslag en een licht gewicht. 

Verkoeling in de stad
Verstedelijking veroorzaakt naast hemelwater-
overlast ook het zogenoemde ‘hitte-eiland-effect’. 
Grijze daken absorberen zonlicht en zetten het om 
in warmte. Bij stijging in temperatuur, neemt de 
maximale hoeveelheid vocht die de atmosfeer kan 

bevatten toe en dit leidt weer tot meer extreme 
buien.
Groendaken daarentegen, zetten hemelwater dat 
wordt opgenomen door de beplanting en vegeta-
tiedragende laag om in waterdamp. Dit zorgt voor 
een verkoelend effect in de stad. Het Nophadrain 
Waterbufferingsdaksysteem maakt het bovendien 
mogelijk om naast sedum ook vegetatie met een 
grotere waterbehoefte aan te brengen. Hierbij 
geldt: hoe rijker de beplanting, hoe meer verkoe-
ling.

Nophadrain’s waterretentiedak: vertraging
van het hemelwater
Naast het waterbufferingsdaksysteem heeft 
Nophadrain ook haar eigen waterretentiedaksy-
steem ontwikkeld. Hoofddoel is vertraging van 
het regenwater om zo het riool te ontlasten. Het 
regenwater dat niet door de vegetatie en vegeta-

tiedragende laag worden vastgehouden stroomt in 
het ND WSE-70 Watervertragingselement. Via het 
ND 6+1v Drainagesysteem en daarna via een speci-
ale dakafvoer wordt het hemelwater vertraagd aan 
het riool afgegeven. Zo komt de neerslag niet in 
één keer in het riool terecht en wordt regenwater-
overlast tegengegaan. 
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De Club Car rijdt continu voorop 
met duurzaamheid   

Op de onlangs gehouden Demo-Doe-Dag 

Zero Emission mocht hij niet ontbreken: de 

Club Car van importeur Jean Heybroek, een 

milieuvriendelijke golfkar met een krach-

tige, zeer zuinige accu- dan wel benzinemo-

tor, speciaal voor korte ritten. En daar stop-

pen de aspiraties niet: er vinden continu 

milieuvriendelijke aanpassingen plaats aan 

de utility- en golfvoertuigen, twee product-

lijnen van Club Car. Beide voertuigen heb-

ben één ding gemeen: ze zijn ontworpen 

om gebruiksvriendelijkheid hand in hand te 

laten gaan met de nieuwste ontwikkelingen 

op het gebied van duurzaamheid.

Auteur: Guus van Rijswijck

Als het gaat om sustainability, is de Club Car van 
leverancier Jean Heybroek een schoolvoorbeeld 
van de ambitie om de uitstoot tot een minimum 
terug te brengen. Het verwezenlijken van deze 
doelstelling lukt aardig, vertelt productspecialist 
Guido Jesse van Jean Heybroek. ‘Tijdens het rijden 
is de uitstoot van de Club Car nul procent. Je hoort 
hem niet en je ruikt hem niet. Daarnaast heb-
ben onze meeste utility-wagens standaard inge-
bouwde ledverlichting met een zo laag mogelijk 
energieverbruik.’ En daar blijft het niet bij: de Club 
Car, leverbaar als transportvoertuig (elektrisch of 
benzine) en als golfvoertuig (elektrisch) wordt bin-
nenkort nog milieuvriendelijker.

Kwaliteit van leven bevorderen
De aspiraties op het gebied van milieuvriende-
lijkheid en duurzaamheid zitten min of meer 
ingebakken bij de producent, het wereldwijde 
concern Ingersoll Rand. Deze onderneming heeft 

onder andere als missie de kwaliteit van leven te 
bevorderen door het creëren en in stand houden 
van duurzaamheid en efficiency. Het bedrijf werkt 
al meer dan een eeuw met verschillende partners 
samen om onder meer milieuvriendelijkheid in 
het algemeen en de luchtkwaliteit in het bijzonder 
te verbeteren. Dat komt ook tot uitdrukking in de 
producten van het Amerikaanse merk Club Car, de 
dochteronderneming die vorig jaar door het toon-
aangevende veiligheids- en gezondheidsmagazine 
EHS Today werd uitgeroepen tot één van de tien 
veiligste bedrijven van Amerika.

Tipje van de sluier
De zero-uitstoot is niet de enige troefkaart van de 
Club Car. Het opladen van de batterijen gebeurt 
bijvoorbeeld met de nieuwste efficiënte laders. 
Verder heeft het voertuig een regeneratief remsy-
steem, wat betekent dat de accu’s tijdens het rem-
men gedeeltelijk worden bijgeladen met behulp 
van de remenergie. En daarbij blijft het niet: Club 
Car blijft de komende jaren met onverminderde 
passie streven naar verdere innovatie en perfectie. 
Jesse licht alvast een tipje van de sluier: naast 
de huidige manier van elektrisch opladen met 
het zwaarste accupakket, wordt er momenteel 
gewerkt aan een oplossing met een lithiumbat-
terij, om de Club Car nog duurzamer te maken. 
Jesse: ‘Daarnaast is er een nieuw zonnepaneel in 
de vorm van een mat op het dak, en kan de batterij 
door draadverbinding met zonne-energie worden 

opgeladen. De stroom komt dan dus rechtstreeks 
van de zon.’

Summum op duurzaamheidsgebied
Jesse merkt dat duurzaamheid een steeds belang-
rijker onderwerp is in de markt. ‘Momenteel 
bestaat onze verkoop voor 85 procent uit elektri-
sche Club Cars; 15 procent van de verkochte voer-
tuigen loopt op benzine. Van deze laatste variant 
verkopen we overigens ook het modernste van 
het modernste: het schoonste en zuinigste voer-
tuig in zijn klasse.’ Toch blijft elektriciteit natuurlijk 
nummer een, als het gaat om schoon brandstof-
verbruik. Jesse kijkt dan ook uit naar de nieuwste 
Club Car-variant met de lithiumbatterij op basis 
van zonne-energie. ‘Die nieuwe Club Car wordt het 
summum op duurzaamheidsgebied wat betreft 
rijdende voertuigen.’ Om er lachend aan toe te 
voegen: ‘De luchtkwaliteit zal merkbaar verbeteren 
zodra er zo’n kar langsrijdt.’
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360° professionele accukracht
U zweert bij flexibiliteit en rust? Dat treft: met ons ruim professioneel assortiment accumachines klaart u elke opdracht draadloos en zonder 
storend lawaai. De buitengewoon duurzame borstelloze EC-motor en de Lithium-Ion Pro accu’s garanderen een minimaal energieverbruik 
en een maximaal, langdurig werkvermogen. Ook belangrijk: werken met een accumachine is in vele opzichten vriendelijk voor uzelf en uw 
omgeving. Eénzelfde accu past bovendien in alle STIHL Lithium-Ion Pro machines. Handig, toch? Ontdek nu ook de professionele accupower 
van de nieuwe HSA 94 heggenschaar en de FSA 130 bosmaaier, die zich qua vermogen gerust kunnen meten met benzinemotoren.

Test de topkwaliteit van onze accumachines bij uw STIHL dealer,
of kijk voor meer info op stihl.nl.

DÉCOUVREZ 
L’APPLICATION 

STIHL



117www.stad-en-groen.nl

Matador introduceert eerste 
elektrische eenasser
@M-Trac is na jaren van ontwikkeling klaar om de markt op te gaan

Het is een veelgehoord argument bij elektri-

sche voertuigen: het idee achter elektrisch is 

goed, maar de machines zijn nog niet krachtig 

genoeg. Die vlieger gaat voor de @M-Trac van 

Matador echter niet op. Met een motorisch 

vermogen van 14 pk is de machine sterker dan 

menig benzine-aangedreven eenasser.

Auteur: Nino Stuivenberg

Achter de schermen is Matador al een jaar of 
zes met de ontwikkeling van de @M-Trac bezig, 
zo vertelt Paul Belgers, directeur bij Matador. 
Sinds Matador de @M-Trac begin juni toonde op 
Demopark, is de aandacht voor de machine in een 
stroomversnelling geraakt. Belgers: ‘Op Demopark 
wonnen wij de zilveren medaille voor de beste 
innovatie. Dat heeft een hoop teweeggebracht; 
de volgende ochtend waren we alleen maar bezig 
om de pers te woord te staan.’ Na het bezoek aan 
Eisenach reisde Matador direct door naar Den 
Dungen, waar het bedrijf één van de standhouders 
was op de GTH Demo-Doe-Dag Zero Emission.

Alleskunner
Eén van de unieke aspecten van de @M-Trac is dat 
deze geheel in Nederland gefabriceerd is. Zowel 

het frame als de motor is ontwikkeld in Helvoirt, 
waar Matador gevestigd is. Belgers omschrijft de 
@M-Trac als een alleskunner. ‘Het voordeel aan 
een eenasser is dat deze in principe overal op aan-
gesloten kan worden. Een hakselaar, aanhanger, 
onkruidborstel, rotorkopeg, veegmachine; alles is 
mogelijk. Wij ontdekken zelf ook steeds meer. Voor 
ons is de groene sector dan ook een heel nieuwe 
wereld; we zijn nog een beetje een vreemde eend 
in de bijt.’ Met Matador-kruiwagens is het bedrijf 
overigens al wel meer dan 120 jaar actief.

Die veelzijdige toepasbaarheid heeft de @M-Trac 
deels te danken aan het vermogen waarover de 
machine beschikt. Waar het bij veel elektrisch 
aangedreven machines nog aan vermogen schort, 
heeft de @M-Trac met een vermogen van 14 pk 
een sterkere aandrijving dan menig benzine-
eenasser. De @M-Trac is afgezekerd op 300 ampère. 
Belgers: ‘Het unieke aan deze machine is de elek-
trische aandrijving enerzijds en de levensduur van 
de accu anderzijds. Wij hebben hem zo ontwikkeld 
dat hij zo lang mogelijk meekan. De @M-Trac heeft 
een bereik van 145 kilometer en hij kan drie dagen 
gebruikt worden om te vegen. Op Demopark heb-
ben we hele dagen gedemonstreerd en toen was 
de batterij nog niet leeg. Dat zegt dus wel iets.’ 

Geen uitstoot
Verder gelden de gebruikelijke voordelen van 
elektrisch natuurlijk ook voor de @M-Trac. Belgers: 
‘De uitstoot is heel beperkt en dat geldt ook voor 
de geluidsoverlast. Medewerkers die met een 
benzine-eenasser werken, lopen de hele dag in de 
uitstoot. Bovendien trillen benzinemotoren aan-
zienlijk. Daar heb je met deze machine geen last 
van.’ Matador heeft inmiddels al diverse machines 
van dit model geleverd. Belgers: ‘Het leuke is dat 
mensen van zo’n stille eenasser helemaal niet ver-
wachten dat hij zo krachtig is. Ze moeten het met 
eigen ogen zien, voordat ze het geloven.’
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Door het relatief intensieve gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen staat de bloembollenteelt 
van oudsher te boek als vrij milieubelastend. In 
de jaren negentig werd proefmatig gestart met 
het biologisch telen van bloembollen; later kwam 
daar het keurmerk MPS bij. Een echte toename van 
duurzame bollen leek getemperd te worden door 
een kip-eiverhaal over vraag en aanbod. Telers zijn 
terughoudend met biologisch telen als er onvol-

doende of een te wisselende vraag is; afnemers 
vinden op hun beurt te weinig aanbod, waardoor 
ze uitwijken naar ‘gewone’ bollen, en vice versa. 

Gemeente Meierijstad
Dat merkte ook Meierijstad. De gemeente komt 
aan haar bloembollen door een zogenaamde 
directielevering, wat betekent dat ze deze zelf 
inkoopt, los van andere aanbestedingen. ‘In 2008 

zijn we als gemeente Schijndel gestart met meer 
duurzaam inkopen van plantmateriaal. Het stre-
ven was om stapsgewijs naar 80-90% duurzaam 
inkopen te gaan. De enige uitzondering op dit 
beleid vormden bloembollen, waarvoor nog geen 
eisen lagen bij aanbestedingscentrum PIANOo, 
vertelt Ellen Prosée. Zij is medewerker ontwikke-
ling en voorbereiding bij de gemeente Meierijstad 
(destijds Schijndel; de gemeente Meierijstad is een 

‘Eigenlijk kan ik alle soorten  
krijgen die ik wil. En zo niet,  
dan kies ik andere’
Bloembollensector verduurzaamt, maar er valt ook veel winst te behalen

‘Markt biologische planten is nog niet volwassen’, kopten we een jaar geleden in zustervakblad Boom in Business. In het geval van bloembollen lijkt 

daar verandering in te komen, zij het stukje bij beetje. De afgelopen jaren steeg het aantal biologische telers. Combineer dat met de eerste  

Milieukeur-telers, en met een beetje inspanning kun je stappen zetten in duurzaam inkopen. 

Auteur: Kelly Kuenen

Bloembollen in border
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fusie van de voormalige gemeenten Veghel,  
Sint-Oedenrode en Schijndel).   

In eerste instantie werden bollen aangeschaft met 
Skal, het keurmerk voor biologische herkomst. 
Maar het aanbod daarvan bleef achter en dus  
werden er nog relatief veel ‘gewone’ bollen 
gebruikt. ‘Vijf à zes jaar geleden plaatsten we een 
teeltopdracht voor biologische bloembollen om 
een entreeweg mee aan te planten’, weet Prosée 
zich te herinneren. ‘Omdat we het op tijd aanga-
ven, konden we ze gemakkelijk krijgen. Maar vaak 
is de praktijk weerbarstig. De vraag van gemeentes 
en provincies wisselt. Dat maakt het voor telers 
lastig hierop in te springen.’ 

Ontwikkeling Milieukeur 
‘Op een studiedag, zo’n vier à vijf jaar geleden, 
raakten we bij JUB Holland in gesprek met een van 
de kwekers over dit onderwerp, waarbij we aan-
gaven duurzaam te willen inkopen. Hij vertelde 
ook een duurzaam oogmerk te hebben. Maar dat 
was niet het officiële keurmerk dat je als overheids-
instantie volgens PIANOo moest hebben.’ 

Het balletje ging hiermee wel rollen wat betreft 
een nieuw keurmerk en er werd een werkgroep 
ingesteld, bestaande uit onder meer JUB Holland, 
KAVB, Greenpeace en afnemers. In 2014 werden 
de duurzaamheidscriteria uitgewerkt in een 
certificatieschema. Vorig jaar werden bollen van 
Milieukeur opgenomen in de ‘Milieucriteria voor 
het maatschappelijk verantwoord inkopen van 
Groenvoorzieningen’ van PIANOo. In juli 2016  
werden de eerste certificaten Milieukeur 
Bloembollen uitgereikt aan de telers Simon 
Pennings (W.A.M. Pennings), Rudolph 
Uittenbogaard (Jac. Uittenbogaard & Zonen BV, 
ook wel JUB Holland) en Jan Vink (Q.J. Vink & Zn.). 

Aandeel biologische telers
Terug naar de biologische bollen. Volgens  
brancheorganisatie Bionext zit de biologische  
sector in de lift. De vraag naar biologische  
producten stijgt en in 2016 zijn, sectoroverstijgend, 
258 nieuwe bedrijven een omgeschakeling naar 
biologische teelt gestart. Exacte cijfers over het 
areaal biologische bloembollen heeft Bionext niet, 
maar volgens schattingen omvat de biologische 
bollenteelt nu zo’n 45 hectare, tegenover 25.000 
hectare voor de totale teelt. 

‘De vraag naar biologische bollen neemt duidelijk 
toe. Dat komt onder meer door het nieuws rond 
neonicotinoïden, waardoor de vraag naar bij- 
vriendelijke bollen stijgt’, vertelt Maaike 
Raaijmakers, projectleider Kennis & Innovatie bij 
Bionext. ‘Voor het eerst sinds jaren zit er weer een 
grote bollenteler in het omschakelingsproces naar 
biologisch telen. Daarnaast hebben wij contact 
met een aantal telers die een deel van hun teelt 
willen omschakelen of overwegen dit te doen.  
Er zit dus beweging in.’

Animo voor overstap
Deze cijfers over het aantal ‘biotelers’ zeggen niet 
per se iets over het animo onder ondernemers om 
over te stappen naar biologisch telen, al zou je bij 
een stijgende vraag ook een stijging in aanbod 
verwachten. Volgens André Hoogendijk, adjunct-
directeur van de KAVB, groeit de vraag vanuit de 
markt naar biologische producten en is er interesse 
bij telers, maar staan de kosten omschakeling in 
de weg. ‘Land omschakelen van gangbaar naar 
biologisch kost twee jaar’, vertelt Hoogendijk. ‘In 
die periode heeft de teler een flink lagere oogst, 
zonder meerprijs voor de bollen.’ 

Omschakeling
De oorzaak is dat bloembollen een kapitaal-
intensief gewas zijn en dat biologisch telen toch 
een flink lagere opbrengst tot gevolg heeft, stelt 
Hoogendijk. ‘De financiële gevolgen zijn daardoor 
groter dan bij een goedkoop gewas als bijvoor-
beeld wortels. Daarnaast is de kennis over biologi-
sche teelt moeilijk te ontsluiten en toe te passen. 
De kleine groep biotelers is op zichzelf aange-

ACHTERGROND10 min. leestijd

‘De vraag van gemeentes  

en provincies wisselt.  

Dat maakt het voor  

telers lastig’

'Vlinder op door Huiberts' gekweekte Allium' .
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Boek ‘De boomhoroscoop’

Filosoof, doorzetter of pionier?

Uit welk hout ben jij gesneden?
De symboliek van bomen spreekt al eeuwen tot de verbeelding. Zo is het menselijk 
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wezen, want subsidies en andere ondersteuning 
van de overheid zijn niet beschikbaar. Een andere 
uitdaging is het vinden van goede verkoop- 
concepten. Bij voeding gaat het om ‘gezond’ en 
‘lekker’, maar bij bloemen en planten moet men 
een andere ingang vinden om consumenten te 
bereiken. Daar wordt nog onvoldoende aan 
innovatie gedaan door telers, handel en retail.’ 

Vraag naar biobollen
Het bedrijf Lubbe Lisse, gespecialiseerd in bloem-
bollen en vaste planten, levert vooral bloembollen 
aan de overheid en heeft ook biobollen in het 
assortiment. Directeur Ronald Lubbe beaamt dat 
de vraag naar duurzame bloembollen is toege-
nomen. ‘Diverse overheidsinstellingen zijn bewust 
met het milieu bezig. Door raadsbesluiten krijgen 
gemeenten de opdracht te vragen naar duurzame 
bolgewassen. Omdat gemeenten streven naar een 
duurzame openbare ruimte, willen ze ook steeds 
vaker biologische bloembollen afnemen.’ 

Lubbe stelt nog goed aan de vraag naar deze bio-
logische bollen te kunnen voldoen, zolang klanten 
ze maar op tijd bestellen. ‘Het is een kwestie van 
vraag en aanbod dus wie het eerst komt, die het 
eerst maalt. Het tijdstip van het verzoek is dus van 
belang, maar wij raken ze wel kwijt.’

Ervaring van de teler
Tijd voor een belletje naar John Huiberts, eigenaar 
van Huiberts Biologische Bloembollen, waar zo’n 
35 hectare bollen worden geteeld. Het bedrijf zit in 
een omschakeling naar biologisch telen en heeft al 

een Skal-keurmerk. Uiteindelijk moet alles  
biologisch worden. En dat proces is inderdaad  
lastig, beaamt Huiberts. ‘Je doet toch de nodige 
investeringen. Het is bijna alsof je een bedrijf 
verkoopt en een nieuw bedrijf start. Je kunt later 
ook niet zeggen: we gaan als hobby door. Het 
maakt niet uit of je 100 of 1000 vierkante meter 
biologisch kweekt; het is evenveel werk. Bovendien 
willen we uitgaan van de grond; die moet op orde 
zijn, maar dat kost wel geduld en tijd.’ En, stelt 
Huiberts, met overstappen raak je ook mensen 
kwijt, omdat er mensen zijn die in het vertrouwde 
blijven. ‘Over gangbare teelt wordt veel gesproken; 
het is bekender. Bioteelt is nieuw en mensen  
moeten eraan wennen.’

ACHTERGROND

‘Er is interesse bij  

ondernemers om  

biologisch te telen,  

maar de kosten staan 

omschakeling in de weg’

Bloembollen in Schijndel (2011)

John en Johanna Huiberts
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Omschakeling gaat gepaard met een aantal jaren 
waarin het inkomen te laag is. Het is dus van 
belang dat er een financiële buffer in het bedrijf is, 
anders is het niet mogelijk om te schakelen. ‘Op de 
vraag of het raadzaam is om te schakelen, is mijn 
menging dat het omschakelen misschien risicovol 
lijkt, maar bij het oude blijven een groter risico is. 
De markt en regelgeving zal in de toekomst  
veranderingen afdwingen.’

Het animo voor biobollen neemt toe, merkt 
Huiberts, al mag het wel wat sneller. ‘Ik heb het 
idee dat iedereen het prachtig vindt. Maar als 
het op betalen aankomt, wordt het moeilijk. Zelfs 
gemeenten zeggen vaak dat ze het te duur vinden 

als het puntje bij het paaltje komt.’ Toch is het 
onder de streep niet duur, als je het doorrekent 
naar milieuschade, stelt Huiberts. ‘Het is toch 
vreemd dat er problemen zijn met residu, dat er 
partijen zoals wij zijn die met een certificaat voor 
bioteelt werken, maar dat de marktpartijen toch 
niet zeggen: nu gaan we ervoor.’ 

Als een afnemer ervoor kiest om biologische  
bollen te gebruiken, kan hij niet alles krijgen wat 
hij wil. Maar als het uitgangspunt is een fleurig, 
insectvriendelijk straatbeeld te creëren, dan kan 
een tekort aan diversiteit geen argument zijn om 
niet voor bio te kiezen. Een blik op de site van 
Huiberts, bijvoorbeeld, toont dat het assortiment 
inderdaad breed is, met publiekslievelingen als 
narcis, krokus, (druif )hyacint en tulp en bijzondere 
soorten zoals de kievitsbloem, elk met meerdere 
variëteiten. ‘Ik zou het normaal vinden als gemeen-
ten duurzaam inkopen, al is het maar voor een 
deel. Ja, het assortiment is iets kleiner. Maar we 
hebben meer dan genoeg aanbod, misschien 
wel te veel. Laatst kwam me ter ore dat een partij 
geen biobollen had gebruikt omdat ze uitverkocht 
waren. Dat vind ik een slecht argument; hier  
hebben we meer dan genoeg in voorraad.’ 

Maar, relativeert Huiberts, het bedrijf is hier uit 
volle overtuiging aan begonnen. De liefde van 
Huiberts voor de nieuw inslagen weg klinkt ook 
tijdens het gesprek door: ‘Het is zo leuk om te doen 
en om te zien dat het wél lukt en de kwaliteit goed 
is. Daar krijg je echt een kick van!’

Raaijmakers vertelt dat er ook een tweede manier 
is om over te stappen of kennis te maken met 
biotelen: ‘Telers die zich afvragen of biologisch iets 

ACHTERGROND

Bloeiende akkerranden bij Huiberts' bedrijf

‘Biologisch kweken is extra 

spannend. Maar het is leuk 

om te zien dat het lukt en 

dat de kwaliteit goed is. 

Daar krijg je echt  

een kick van’

André Hoogendijk Ellen Prosée Wim Uljee
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Werkzaamheden op de akker bij Huiberts.

voor hen is, adviseer ik om samen te werken met 
een biologisch akkerbouwbedrijf of veehouderij. 
Die agrariërs hebben al biologische grond, maar 
geen kennis van de bollenteelt. Andersom kan de 
bollenteler van een biologische boer leren wat 
biologisch telen inhoudt. Bollen kunnen op een 
veehouderij geteeld worden in afwisseling met 
bijvoorbeeld gras; een goede manier om zonder 
al te veel financiële risico’s biologisch telen uit te 
proberen.’

Aandeel Milieukeur 
Dan de bollen met Milieukeur. In 2015, het jaar 
waarin Milieukeur voor bloembollen het licht zag, 
gaf de Stichting Milieukeur (SMK) aan in 2016 een 
areaal van 150 hectare Milieukeur-bloembollen te 
verwachten. ‘Op dit moment zitten we op een are-
aal van 240 hectare, met drie bloembollentelers die 

het keurmerk voeren’, laat Wim Uljee van SMK de 
redactie weten. Deze partijen zijn de gecertificeer-
den van het eerste uur, en daarnaast is er hande-
laar G. Lubbe & Zoon BV (Lubbe Lisse). Uljee:  
‘We verwachten dat het aandeel Milieukeur 
de komende jaren zal toenemen. Dat komt 
mede doordat we met een nieuw Milieukeur-
certificatieschema voor de broei van bollen bezig 
zijn, dat in september wordt gepubliceerd. Het 
gaat dan om bollen die nog voor het bloeisei-
zoen in kassen worden voorgetrokken (in bloei 
gebracht, red.) voor de verkoop van bloemen.  
Er is veel vraag vanuit de retail naar duurzame  
bollen en bloembollen.’ 

Ervaring van de teler
JUB Holland heeft een eigen teelt van 35 hectare 
en levert veel aan hoveniers en gemeentes. Het 
bedrijf heeft Milieukeur, maar handelt ook in 
‘gewone’ bollen en biobollen zoals ‘Natural Bulbs’, 
die weer van kwekers als Huiberts afkomstig 
zijn. Ook werkt het samen met de Nederlandse 
Bijenhoudersvereniging en levert het bijvriende-
lijke mengsels, die geen middelen bevatten die 
schadelijk zijn voor de fauna. Directeur Robbert 
Uittenbogaard: ‘Wij kunnen op die manier een 
combinatie van bollen leveren. Qua teelt zijn bio-
bollen arbeidsintensiever en meer risicovol, wat ze 
iets duurder maakt. Niet iedere gemeente heeft dat 
ervoor over. Maar er zijn ook gemeentes die zich 
hebben voorgenomen alleen bio te gebruiken.’ 

Aan de zijde van de afnemer merkt het bedrijf een 
stijging van de vraag naar zowel Milieukeur als bio-
bollen. ‘Aan de productiekant gaat dat moeizaam. 

Er is veel druk vanuit de retail en de institutionele 
markt. Die druk komt in eerste instantie bij de  
handel terecht, maar via hen komt het terecht in 
de kwekerij. Het duurt even voordat hier door-
dringt dat er sprake is van een groeiende vraag; 
dat proces gaat langzaam.’ Aan de vraag kan wel 
worden beantwoord, stelt Uittenbogaard. Niet álle 
soorten zijn in een duurzame variant leverbaar, 
maar het aanbod zal stijgen naarmate meer  
kwekers instappen. Op dit moment zet JUB 
Holland zich in om Milieukeur ook bij andere telers 
te promoten. 

Retail en consument
Hoogendijk: ‘Wij zetten vanaf 2014 in op een meer 
internationale naam en de aanpak van Milieukeur, 
omdat onze bollen en bloemen een belangrijk 
exportproduct zijn. Onlangs is dat gerealiseerd 
met de lancering van PlanetProof, de nieuwe inter-
nationale naam van Milieukeur. Wij hebben inmid-
dels een Milieukeurschema voor bloembollen en 
werken nu aan een schema voor bolbloemen, o.a. 
tulp en lelie. Vanaf dit najaar kun je niet alleen zak-
jes bloembollen certificeren (of bloembollen voor 
landscaping), maar ook bossen bolbloemen. Met 
name de tulp is belangrijk voor de retail, met de eis 
van Jumbo dat vanaf 2019 minstens 50% van de 
sierteelt moet bestaan uit Bio, Milieukeur  
of Fairtrade. Wij willen daar als sector met onze 
 tulpen op inspelen. Een harde eis voor de  
bolbloemen zal het gebruik van Milieukeur-
bloembollen zijn, zodat er ook extra animo  
ontstaat voor het certificeren van bollen. 
We verwachten dat er na Jumbo nog meer retailers 
zullen volgen met deze vraag.’

‘Een harde eis voor de 

bolbloemen zal zijn het 

gebruik van Milieukeur-

bloembollen, zodat er ook 

extra animo ontstaat voor 

het certificeren van bollen’
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Er zijn twee argumenten voor de ontwikkeling van 
de nieuwe naam, vertelt Uljee. ‘Enerzijds wordt 
tegemoetgekomen aan de behoefte Milieukeur-
producten beter te vermarkten in het buitenland. 
Zo’n 80% van het aanbod van kwekers van boom-
kwekerijproducten, van de glastuinbouw en van 
de  bloembollenteelt gaat naar het buitenland. 
Daar is de term “Milieukeur” niet geschikt; men-
sen kunnen het niet uitspreken en begrijpen het 
niet. Anderzijds werd er, met name vanuit de 
AGF-sector, kritiek geuit op het Milieukeur-logo.’ 
Beide namen – Milieukeur en PlanetProof – blijven 
voorlopig naast elkaar bestaan. De eisen van het 
certificatieschema van PlanetProof zijn volledig 
gelijk aan die van Milieukeur, maar het PlanetProof-
keurmerk moet apart worden aangevraagd.

Flexibiliteit gewenst
En de gemeente Meierijstad? Die koopt zo veel 
mogelijk biologisch in. Dat wordt aangevuld met 
bollen met Milieukeur. Prosée: ‘Eigenlijk kan ik alles 
krijgen wat ik hebben wil. Natuurlijk, er zijn altijd 
bollen die moeilijker te kweken zijn. Maar dan kies 
ik gewoon een andere soort. Duurzaam inkopen 
vraagt om wat flexibiliteit, maar dat is helemaal 
niet erg. Je plant immers ook niet grote aantallen 

lindebomen in de stad.’
Over het gebruik van bio- en Milieukeur-bollen 
vertelt Prosée: ‘We hebben veel minder inboet; 
zelfs de jongens buiten zeggen dat al jaren. En 
als je slecht plantmateriaal inkoopt, krijg je het 
van hen echt wel te horen. De bollen zijn minder 
vatbaar voor ziektes en kou. Waarschijnlijk komt 
dat doordat ze minder snel opgekweekt worden. 
Ze worden niet zo “opgepompt” en raken sneller 
afgehard. En of een bloem nu 2,5 of 3 centimeter 

uitgroeit, dat merkt niemand.’

Meer samenwerken
Volgens Raaijmakers kan er door samenwerking 
meer winst behaald worden in de keten. De markt 
is volgens haar nog te versnipperd waardoor vraag 
en aanbod elkaar niet vinden. ‘In zekere zin moet 
de markt nog opgevoed worden. Zeker zolang 
het aanbod biologische bollen klein is, is het van 
belang dat afnemers de bollen op tijd bestellen 
zodat telers de gewenste soorten aan kunnen  
planten. Als je als marktpartij nu je bollen bestelt, 
dan heb je ze volgende week nog niet in huis.  
Dat geldt ook voor gemeenten. Enkele gemeen-
ten hebben in een motie vastgelegd alleen nog 
biologische bollen te willen inkopen. Maar dit 
werkt alleen als er ook extra budget voor wordt 
gereserveerd en als ze de bollen op tijd bestellen. 
Het maken van afspraken, waarbij je vastlegt hoe-
veel bollen er worden afgenomen, is voor beide 
partijen fijner.’

Meierijstad kijkt inmiddels naar de mogelijkheden 
voor een raamcontract voor leveranciers, een  
constructie waarbij het mes aan twee zijden 
snijdt: de teler weet wat hij kan verwachten en de 
gemeente is verzekerd van goed materiaal. Prosée 
lijkt overigens niet erg onder de indruk van het 
standaard duurzaam inkopen. ‘Volgens mij zijn er 
al meerdere partijen die zo werken. De overheid 
wil het en het is niet eens zo moeilijk, dus waarom 
niet?’ 

ACHTERGROND

WANNEER KRIJGEN BOllEN HET KEuRMERK MIlIEuKEuR OF 
PlANETPROOF?
Bij de term ‘biologisch’ hebben de meeste mensen wel een beeld van de vereisten, en bollen met  
Skal-keurmerk zijn op natuurlijke wijze gekweekt. Dat heeft betrekking op gewasbescherming,  
maar bijvoorbeeld ook op de bodem. Maar hoe zit dat met Milieukeur? 
Bloembollen met Milieukeur moeten aan vooraf vastgestelde criteria voldoen. Deze zijn vastgelegd in 
een certificatieschema. De eisen hebben betrekking op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, 
maar ook op thema’s als energie- en waterhuishouding, bemesting en arbeidsomstandigheden.  
Er zijn zowel keuzemaatregelen als verplichte maatregelen. Onder deze laatste vallen bijvoorbeeld  
het opstellen van een bemestingsplan, het behalen van een bepaalde driftreductie en een verbod  
op het gebruik van middelen op basis van neonicotinoïden. 

Akker in bloei bij JUB Holland.
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Zandtec en Infranology timmeren inmiddels al een aantal jaar aan de weg met het halfverhardingsconcept Padvast, ontwikkeld door Netterden Zand 

en Grind BV. Met de doorontwikkelde halfverharding Padvast streven beide partijen ernaar om de kwaliteit van halfverhardingen in de praktijk zo hoog 

mogelijk te houden.

Auteur: Nino Stuivenberg

Kennisoverdracht als uit-
gangspunt voor kwaliteit
De markt heeft op het gebied van halfverharding nog veel te leren
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Kinderen planten bomen aan bij boomfeestdag Tilburg Geen stortkosten, maar opbrengst houtsnippersWij werken veilig en verantwoord

Eén van onze unieke telescoopkranen in actie

Boomrooierij Weijtmans

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans is specialist in het 

rooien, snoeien en onderhouden van bomen. 

Vandaag de dag telt ons bedrijf ruim 30 

vaste medewerkers, goed opgeleide boom-

rooiers, ervaren chauffeurs en machinisten, 

9 gecertifi ceerde tree workers en 3 tree 

technicians. 

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei veilig 

uitvoeren zonder schade aan te richten.

Wij kopen stamhout en houtsnippers graag 

in en verzorgen een verantwoorde afvoer van 

snoeiafval. Boomrooierij Weijtmans ontzorgt 

opdrachtgevers door overname van compleet 

beheer van gebieden, zie www.tilburgsbos.nl

Boomrooierij Weijtmans verbreedt haar werk-

zaamheden door boomfeestdagen te organise-

ren. Hierbij worden kinderen van basisscholen 

begeleid in het aanplanten van bomen om zo 

hun eigen groene toekomst te creëren.

Vooroplopend en vooruitstrevend
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Foto: Leny Bregman

‘De markt voor halfverharding kent een scala aan 
producten, maar deze producten worden niet altijd 
op de juiste manier ingezet. Veel paden voldoen 
daardoor niet aan de gestelde eisen’, zo luidt de 
mening van John Spekking. Spekking werkt al 
vanaf 2010 met halfverhardingen en richtte in 
2014 Zandtec op, een bedrijf dat gespecialiseerd 
is in de aanleg van halfverhardingen. Spekking: 
‘Voorafgaand aan de oprichting van het bedrijf 
hebben we gekeken wat er op de markt speelt, 
welke zwakten er waren. Ik ben mij vervolgens 
helemaal gaan verdiepen in deze materie en de 
factoren waarmee je rekening moet houden bij de 
aanleg of renovatie van halfverhardingen.’

Hoge pH
Padvast is een halfverharding die is samengesteld 
uit ongebonden steenmengsels. Er wordt gewerkt 
met hard gesteente. Er zijn verschillende fracties 
beschikbaar: 0/6 millimeter voor de bovenlaag en 
0/14 millimeter voor de onderlaag. De Padvast van 
0/6 millimeter brengt onder andere het voordeel 
met zich mee dat het gesteente een hoge lichtre-
flectie heeft. Daardoor zijn de paden ook ’s avonds 
goed zichtbaar, bijvoorbeeld voor fietsers. Het 
ongebonden mengsel verpapt niet en is door zijn 
samenstelling ook te hergebruiken. Verder is het 
relatief eenvoudig aan te brengen. Het mengsel 
heeft een hoge pH-waarde, waardoor de hoeveel-
heid onkruid beperkt blijft. Dat moet dan weer een 
besparing op het onderhoud met zich meebren-
gen.

De paden liggen inmiddels verspreid door heel 
Nederland. Bij projecten wordt er volgens vier 
pijlers gewerkt: kwaliteit, advies, begeleiding en 
nazorg. Spekking: ‘Wij werken intensief met dit 
product en dat levert zeker een voordeel op. We 
doen namelijk steeds meer kennis op en zo komen 
we telkens een stapje verder. Uiteindelijk beheers 
je de materie steeds beter.’ Volgens Spekking staat 

ieder project met halfverharding op zichzelf. ‘Het 
product kan nog zo goed zijn, uiteindelijk draait 
het erom dat het op de juiste manier verwerkt 
wordt. Dit betekent dat er rekening gehouden 
moet worden met diversen factoren, zoals bodem-
gesteldheid, verkeersbelasting, omgevingsfactoren 
en het doel van de verharding.’ 

Weinig kennis
‘Over de mogelijkheden van halfverharding is 
nog niet veel bekend’, vervolgt Spekking. ‘Daarom 
proberen wij ons zo veel mogelijk te richten op 
kennisoverdracht naar de opdrachtgever. In de hui-
dige markt kun je niet meer verwachten dat een 
opdrachtgever alle kennis in huis heeft. Daarom is 
het belangrijk om kennis te delen om tot een opti-
maal resultaat te komen.’

Daar wil het bedrijf voor zorgen met het zoge-
naamde A-klassekwaliteitsmerk, dat het zelf 

bedacht heeft. Spekking legt uit: ‘Het A-klasselabel 
reiken wij uit aan verwerkende instanties die 
volgens ons kennis van zaken hebben. Dit zijn 
bedrijven die door ons begeleid en opgeleid zijn. 
Het achterliggende doel is dat we streven naar een 
zo hoog mogelijke kwaliteit in de markt. We hopen 
dat dit keurmerk hier een positieve bijdrage aan 
kan leveren.’

Positieve signalen
Spekking ontvangt uit de markt positieve signalen, 
zowel over het product als over het resultaat. Eén 
van de projecten waar Padvast wordt gebruikt, 
is buitenplaats Beeckestijn te Velsen-Zuid. Bij dit 
project zijn onder meer Natuurmonumenten, 
architectenbureau SB4 en Smitsrinsma betrokken. 
Het landgoed in Velsen wordt in meerdere fases 
grondig gerenoveerd. Onderdeel van die renovatie 
is het herstel van de bestaande paden en passages. 

Landgoed Beeckestijn, Velsen.
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SPACE-S EINDHOVEN

Onlangs leverde wij project Space-S 
in Eindhoven op. Een project dat het 
resultaat is van twee jaar intens samen 
werken met bewoners. Naast de 
woningen hebben bewoners ook actief 
mee gedaan in de uitwerking van het 
ontwerp. De woonomgeving draagt bij 
aan een klimaatbestendige stad, met 
groen dat zorgt voor verkoeling, CO2-
reductie en � jnstofafvang. 

Space-S is een project waarin wij werkten 
in opdracht van Stam en de Koning en 
samen voor het Woonbedrijf. Space-S is 
gelegen in de hippe wijk van Strijp-S in 
Eindhoven, onderdeel van het voormalig 
Philips terrein in Eindhoven.Meer weten 
over dit onderwerp of over dit project? 
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Bomford Turner: Hawk Evo VFA

voor beheer en onderhoud 
van berm en sloot

Stichting Groenkeur 

info@groenkeur.nl

www.groenkeur.nl

      @groenkeur

Vakmanschap, duurzaamheid, kwaliteit en garantie.

‘Zet Groenkeur in uw 

bestek en u voldoet aan de 

eisen van maatschappelijk 

verantwoord inkopen van 

groenvoorzieningen.’

Onafhankelijk en  
betrouwbaar keurmerk
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Het project bij Beeckestijn is een typisch voorbeeld 
van de werkwijze van Zandtec. Spekking: ‘Al bij de 
voorbereiding zijn we begonnen met een analyse 
van de bestaande paden; er lagen allerlei verschil-
lende materialen. Vervolgens hebben we de con-
structie toegepast door te frezen. Normaal zou de 
voorkeur uitgaan naar een tweelaagse opbouw, 
maar in deze situatie kwam dat juist niet goed uit. 
Op zo’n moment proberen we met de opdracht-
gever mee te denken en kijken we ook naar het 
prijstechnische aspect.’

Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is bij het project in Velsen de 
opdrachtgever. Projectmanager Leny Bregman: 
‘Natuurmonumenten heeft Beeckestijn in 2010 
verworven van de gemeente Velsen. Het park heeft 
voor het grootste deel een Franse aanleg met een 
hoofdstructuur van brede paden, vanaf het hoofd-
huis over een centrale vijverpartij naar het centraal 
plateau, waar de overgang naar de Engelse land-
schapsstijl is.’
Bregman vervolgt: ‘Toen Natuurmonumenten in 
2014 begon met het herstel van de parkaanleg, 

was het meteen duidelijk dat de brede hoofd-
paden van een nieuwe halfverharding moesten 
worden voorzien. Na een zoektocht langs onder 
andere Twickel, kasteel Groeneveld en kasteel 
Duivenvoorde kwamen we uit op Achterhoeks 
Padvast. In 2016 hebben we een aantal paden 
aangepakt en voorzien van Achterhoeks Padvast, 
in combinatie met de restauratie van het centraal 
plateau en de aanleg van twee nieuwe, eigentijds 
vormgegeven reposoirs. Deze reposoirs bevinden 
zich aan de uiteinden van de dwarslanen van-
uit de centrale vijver. Het resultaat in beeld en 
gebruik stemt tot op heden tot tevredenheid en 
Natuurmonumenten is voornemens om een ver-
volgfase voor te bereiden.’

Gebruikelijke problemen
Natuurmonumenten werkt al langer samen met 
adviesbureau Smitsrinsma. Namens Smitsrinsma 
was Marieke van den Elzen bij het project van 
Beeckestijn te Velsen-Zuid betrokken. De ver-
antwoordelijkheden van het bedrijf uit Zutphen 
bestonden bij dit project onder meer uit toezicht 
op de werkzaamheden en controle op de tech-

nische voorwaarden en de financiële zaken. Van 
den Elzen: ‘Wij hebben een reeks projecten met 
Natuurmonumenten gedaan, onder andere bij 
Parkbos de Haar te Haarzuilens, waar we ook met 
Padvast gewerkt hebben. Dat beviel goed; daarom 
is er bij Beeckestijn opnieuw gekozen voor Padvast.’

Van den Elzen werkt al jaren met halfverharding en 
kent dus de gebruikelijke problemen. ‘Paden wor-
den vaak snel groen, zijn niet hard genoeg voor 
invaliden, ze geven af of er zijn problemen met de 
waterdoorlaatbaarheid. Padvast kwam ik voor het 
eerst tegen in 2013. We hebben toen eerst de proef 
op de som genomen. We hebben wat proefstuk-
ken gemaakt en de voorgeschreven halfverharding 
vergeleken met Padvast. Het verschil was daarbij 
duidelijk, vooral wat betreft de stabiliteit van de 
halfverharding. Om die reden passen we Padvast 
momenteel op meerdere plaatsen toe.’

De meeste halfverhardingen zijn gebonden, maar 
Padvast is ongebonden. Dat kan volgens Van 
den Elzen weleens het verschil maken: Padvast 
heeft hierdoor waterdoorlatend vermogen. Toch 
benadrukt ze dat er nog altijd met halfverharding 
gewerkt wordt: ‘Halfverharding is iets anders dan 
een laag asfalt, dus je hebt altijd onderhoud nodig. 
Zonder onderhoud wordt het op termijn vanzelf 
groen, maar het verschil zit hem in de termijn 
waarop dat gebeurt.’ Bij Beeckestijn was men in 
ieder geval tevreden met het resultaat, zo vertelt 
Van den Elzen. ‘De signalen zijn positief, dus zal er 
in andere fases van het project zeer waarschijnlijk 
ook Padvast toegepast worden.'

ACHTERGROND

John Spekking

Marieke van den Elzen

Leny Bregman

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6843
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Willem Weeda: ‘Je kunt Gr@zzBags onder 
andere inzetten als parkeerplaatsverfraaiing.’
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Willem Weeda, die zich al jaren bezighoudt met duurzaamheid en groen dat op een technische en integrale manier ingezet kan worden, levert met zijn 

bedrijf Weeda ITG bigbags onder de naam Gr@zz™Bag, die zijn vervaardigd uit restmateriaal dat beschikbaar komt bij de productie van geotextiel. Ze 

kunnen worden ingezet bij buitenprojecten door de aannemer of als aankleding bij gebouwen of evenementen. 

Auteur: Santi Raats

Sander Zuyderwijk (omgevings-
manager): ‘Groene afscheidingen 
werken positief: het oog van  
de burger wil ook wat’
Groene kunstgras-bigbags verenigen het nuttige met het aangename  
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Filosoof, doorzetter of pionier?

Boek ‘De boomhoroscoop’

Filosoof, doorzetter of pionier?

Uit welk hout ben jij gesneden?

De symboliek van bomen spreekt al eeuwen tot de verbeelding. Zo is het menselijk 

karakter in de Keltische boomkalender onlosmakelijk verbonden met de bomenwereld. 

De Kelten herkenden in bomen duidelijke karaktereigenschappen die mensen inzicht 

geven in hun eigen persoonlijkheid en gedrag. De eigenwijsheid van een esdoorn? 

De fijngevoeligheid van een lijsterbes? Of het doorzettingsvermogen van een eik?

In dit rijk geïllustreerde naslagwerk ontdekt u aan de hand van bijzondere 

karakterbeschrijvingen van bomen uit welk hout u gesneden bent. 

Daarnaast vindt u in dit boek natuurlijke legendes en praktische 

informatie en wetenswaardigheden over bomen en bossen. 

Bestel ‘De boomhoroscoop’ voor € 19,95 op 

www.ebben.nl > Kenniscentrum > Literatuur
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Wanneer kunstgras wordt gemaakt, blijft er na de 
productie vaak een stuk garen over op de klos.  
Dit wordt niet gebruikt voor een nieuwe kunstgras-
mat, omdat het garen op de klos op zou zijn voor-
dat het product af is. ‘Of omdat er kleurverschillen 
kunnen optreden’, legt leverancier Weeda uit. ‘Deze 
overgebleven garens upgraden we naar kleine 
stukken kunststof. Hieruit kunnen verschillende 
toepassingen worden gemaakt, waaronder groen-
gekleurde kunststofhoezen voor betonblokken en 
de Gr@zz™Bag. De Gr@zz™Bag is multifunctioneel: 
je kunt hem met een zandgrindmengsel vullen, 
zodat hij kan dienen als veiligheidsafscherming bij 
evenementen, als infrastructurele afscheiding of als 
voorbelasting, bijvoorbeeld bij een wegverbreding. 
Maar de Gr@zz™Bag kan ook worden toegepast als 
bomenzak in plaats van de gebruikelijke bomen-
bak.’

Groene afscheiding van een werklocatie
Aannemingsmaatschappij Van Gelder is veelzijdig 
actief op het gebied van infrastructuur.  
‘Van Gelder heeft niet alleen oog voor de techniek, 
maar ook voor de omgeving. Daarom hebben we 
omgevingsmanagers in dienst, die zich alleen maar 
bezighouden met de omgeving rondom het werk’, 
vertelt Sander Zuyderwijk, omgevingsmanager 
bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Hij ziet 
mogelijkheden voor de groene Gr@zz™Bag. ‘Als 
omgevingsmanager ben ik de schakel tussen de 
projecten en de belanghebbenden en onderhoud 
ik contact met hulpdiensten, brandweer en bus-

maatschappijen. Bij elk project is het van belang 
om ruim van tevoren met bewoners, omliggende 
winkels of bedrijven contact te hebben over wat 
er gaat gebeuren. Ik verzamel de verschillende 
belangen en stem onze bedrijfsvoering daar zo 
veel mogelijk op af. Met de Gr@zz™Bags kun je een 
locatie die voor langere periode onder constructie 
ligt wat meer aankleden, door de afscheidingen 
groen naar voren te laten komen. Groen aange-
klede betonblokken of de groene Gr@zz™Bags 
ogen vriendelijker en rustiger voor de omgeving 
dan klinische witte muren of zakken.’

Terreinopfleuring
Eli Maris, terreinbeheerder bij de gemeente 
Rotterdam, heeft twee groene Gr@zz™Bags bij de 
ingang van het gebouw van terreinbeheer staan. 
‘Eerst stonden ze bij de ingang van het depot van 
de Explosievenopruimingsdienst als aankleding. 
Nu staan ze hier als aankleding, met wat groen 
erin: hedera, een conifeertje, hibiscus en viooltjes. 
Ik kan me voorstellen dat je er ook evenementen 
mee aankleedt. In tegenstelling tot agressie 
opwekkende betonblokken werken vrolijk gevulde 
Gr@zz™Bags de-escalerend en brengen ze mensen 
in een feeststemming. Ook zijn ze in staat om een 
inrijdend voertuig te stoppen wanneer er een aan-
tal achter elkaar worden gelegd. Maar als een 
locatie puur op basis van veiligheid wordt inge-
richt, zou ik toch eerder witte met zand gevulde 
bigbags gebruiken. Wit valt meer op dan groen.’ 
 
Van ligusterhaag naar groene gevelbekleding
Verder ziet Maris groene hoezen voornamelijk als 
een oplossing voor particulieren. ‘Je kunt daar een 
groene gevel mee aanleggen. Met zo’n groene 
achterwand kun je een solitair goed benadrukken, 
of een stukje landschap met planten. Dan is de 
groene Gr@zz™Bag de vervanger van de liguster-

haag op de achtergrond. Ook kun je met groene 
hoezen prullenbakken bekleden.’

Creatief met bigbags
Maris heeft al flink nagedacht over de verschil-
lende manieren waarop hij de groene zakken kan 
gaan gebruiken. ‘Je kunt in elke hoek van de zak 
een plant neerzetten voor een strakke look, zodat 
hij vierkant lijkt. Dicht wortelende planten zoals 
Cotoneaster en Berberis geven de Gr@zz™Bags  
stevigheid. Als je ze nog strakker vierkant wilt laten 
ogen, kun je houten plankjes langs de zijwanden 
schuiven. De grond zorgt ervoor dat ze stevig 
blijven zitten. Dat hebben wij gedaan. De plankjes 
zijn 15 centimeter hoog en we hebben ze zo’n 25 
centimeter onder de rand geplaatst.’

Prijs
De Gr@zz™Bags zijn duurder dan de geijkte 
grote zakken. ‘Aannemers zouden bij een Emvi-
aanbesteding een fikse korting moeten krijgen op 
de inzet van Gr@zz™Bags’, oppert Weeda. ‘Ze  
leveren een positieve bijdrage aan het milieu en 
aan de acceptatie van objecten in de openbare 
ruimte door de burger.’ 

Maris vindt ze kostentechnisch een goed alterna-
tief voor plantenbakken. ‘De groene Gr@zz™Bags 
zijn een stuk goedkoper dan een plantenbak; die 
kost minimaal 300 euro. Maar als plantenzak zie ik 
de Gr@zz™Bags vooral als goede tijdelijke oplos-
sing om een nieuwbouwwijk snel groen aan te 
kleden.’

Eli Maris, terreinbeheerder bij de gemeente Rotterdam. Sander Zuyderwijk, omgevingsmanager bij 
Aannemingsmaatschappij Van Gelder.

Willem Weeda, leverancier van de Gr@zz Bag.

3 min. leestijd

Dicht wortelende planten 

geven de Gr@zz™Bag  

stevigheid
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Sinds 1 januari 2015 zijn overheden verplicht om geo-informatie aan te leveren aan de landelijke Voorziening (lV) in het kader van de Basisregistratie 

Grootschalige Topografie (BGT). Dat wil helaas nog niet zeggen dat alle afdelingen van alle gemeentes in Nederland altijd in een actuele kaart werken. 

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg heeft samen met Groenestein Beheersoftware en Nedgraphics als eerste leveranciersonafhankelijk het  

‘horizontaal berichtenverkeer’ geïmplementeerd om dit wel voor elkaar te krijgen.

Auteur: Hein van Iersel 

De Basisregistratie Grootschalige Topografie  
betekent feitelijk dat alle gemeentes, waterschap-
pen en provincies in hun eigen BGT-kaart of - 
database werken, die ook vrij kan worden ingezien 
door burgers. Deze database wordt periodiek 
gesynchroniseerd met de zogenaamde Landelijke 
Voorziening. Dit is de landelijke versie van de 
gemeentelijke BGT. De Landelijke Voorziening 
wordt beheerd door het Kadaster. Bij het updaten 
van de gemeentelijke BGT naar de landelijke kaart 

bewaakt de LV de correctie aanlevering van de 
informatie en wordt gekeken of de kaart- 
informatie niet conflicteert met de gegevens van 
andere bronhouders, bijvoorbeeld van een  
aangrenzende gemeente of een waterschap.

Maar dat alle afdelingen van alle gemeentes 
op iedere moment in één actuele kaart zouden 
werken, dat is, ondanks de grote voordelen van 
de BGT, te veel gezegd. Een gemeente is een 

zeer complexe organisatie, waar op veel verschil-
lende niveaus zaken worden bijgehouden. Niet 
al die informatie wordt automatisch gedeeld met 
de andere afdelingen of de geo-afdeling van de 
gemeente. In het algemeen lijkt dat met grote  
projecten wel goed te gaan, maar bij kleinere  
projecten, bijvoorbeeld een plantsoen dat een 
gazon wordt of andersom, blijkt dat veel gemeen-
tes dit achterwege laten. Jan Groenestein: ‘In de 
praktijk blijkt: als in een gemeente een boom 

Bestuursdienst gemeente Ommen-
Hardenberg eerste die horizontaal 
berichtenverkeer op orde heeft
Jan Groenestein: ‘Het grote oogsten kan nu beginnen.’
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wordt gekapt, wordt dit met een geeltje of een 
fax doorgegeven aan de afdeling geo.’ Het gevolg 
laat zich raden. Veel informatie wordt niet gedeeld 
en langzaam maar zeker raakt de BGT-registratie 
vervuild. 
 
Toen de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg 
alweer jaren geleden voor de uitdaging stond 
om de BGT te implementeren, was het voor alle 
betrokkenen duidelijk dat er ook iets moest  
gebeuren met het zogenaamde horizontale  
berichtenverkeer. Iedere mutatie op de kaarten  
van de afdeling BOR, WOZ en BAG zou automatisch 
gedeeld moeten worden met de centrale geo- 
database. Volgens Erwin Marsman, senior mede-
werker geo-informatie bij de Bestuursdienst 
Ommen-Hardenberg, is zijn gemeente de eerste 

die dit nu werkelijk voor elkaar heeft. Op dit 
moment is dit nog beperkt tot vlakobjecten die 
elkaar niet mogen overlappen. Een gazon kan  
bijvoorbeeld geen trottoir zijn of andersom.  
De bedoeling is dat hieraan ook andere informatie 
wordt toegevoegd. Te zijner tijd zou de informatie 
over bijvoorbeeld het aantal bomen in de  
gemeente honderd procent gelijk moeten zijn 
in alle systemen die de verschillende afdelingen 
gebruiken. 

De optie ‘horizontaal berichtenverkeer’ is een 
gezamenlijk product van Nedgraphics, de 
softwareleverancier voor de BGT van de 
Bestuursdienst, en Groenestein Beheersoftware, 
die de automatisering van de afdeling OG in 2010 
heeft overgenomen van dg Dialog.  

Beide leveranciers hebben hun product gebouwd 
conform de landelijke standaard: STUF IMGEO OG 
Horizontaal Berichtenverkeer.

Jan Groenestein: ‘Het grote oogsten kan nu  
beginnen. De voordelen van de BGT zijn enorm, 
maar pas in combinatie met horizontaal berichten-
verkeer kan de hele gemeentelijke organisatie 
daadwerkelijk in één kaart werken. Wij zijn er trots 
op dat wij samen met Nedgraphics de eerste zijn 
die dit leveranciersonafhankelijk geïmplementeerd 
heeft in een gemeentelijke administratie.’  
Henk Warners, vakspecialist civiele techniek bij  
de afdeling OG van Ommen-Hardenberg: ‘Dit  
horizontale berichtenverkeer heeft grote voordelen 
voor het beheer. Ik weet dat al meer gemeenten 
erover nadenken om dat zo in te richten.’ 

Samenvatting 
In 2015 werd de BGT landelijk verplicht gesteld. 
Dat houdt in dat er van Nederland één vlakken-
kaart is gemaakt. Gemeenten dragen daaraan 
bij en leveren informatie aan de Landelijke 
Voorziening. Dat wordt ‘verticaal berichtenverkeer’ 
genoemd. Ommen-Hardenberg heeft daar als  
eerste gemeente ‘horizontaal berichtenverkeer’  
aan toegevoegd. Dat houdt in dat vlakken die in  
de centrale geografische database worden  
gemuteerd, ook aangeboden worden aan de 
OG-, BAG- en WOZ-administratie, alsook aan de 
Landelijke Voorziening. Bovendien zorgen  
deze gebruikers van de kaart ook voor snelle  
aanlevering van wijzigingen van de kaart aan de  
BGT-beheerders.
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De naam Eisenach vraagt natuurlijk om slechte grapjes over oud ijzer. Onterecht, voor wie er is geweest. Een bezoek van één dag is eigenlijk te  

kort voor de overweldigende hoeveelheid machines voor groen en grijs. Iedereen die je spreekt, is enthousiast over de bijzondere combi van  

machines die hier te zien is, naast een groot aantal interessante nieuwigheden.

Auteur: Hein van Iersel

Onkruidbeheer is ook in Duitsland een big thing. 
Een rondje over de beurs levert met gemak dertig 
verschillende aanbieders van heetwatermachines 
op. U zult daarom begrijpen dat uw redacteur 
zich beperkt tot een drietal aanbieders met 
Nederlandse connecties én ambities. De belang-
rijkste innovatie van Heatweed is de introductie 
van ISRP, een concept waarmee op dit moment 
in Nederland al drie aannemers aan de slag zijn: 
Weed Free Service, Van der Haar en Wolterinck. Het 
doel van het concept is terreinbeheerders op een 
slimme manier te ontzorgen bij het bestrijden van 
invasieve exoten. Een softwarepakket dat werkt via 
een app of online, helpt inspecteurs, bestrijders én 
beheerders om te doen wat nodig is. De aannemer 
kan zijn machines zo effectief mogelijk inzetten; de 
beheerder weet dat de aannemer het afgesproken 
programma heeft afgewerkt en daarmee voldoet 
aan de Europese regelgeving. In Stad + Groen 
komen twee uitgebreide artikelen over dit concept.
 
Heatweed werkt al jaren samen met een ander 
Nederlands bedrijf in de heetwateronkruidbranche: 

Waterkracht. En het is in de branche al geruime tijd 
een publiek geheim dat het niet echt meer botert 
tussen beide bedrijven. Van oudsher produceerde 
Waterkracht een groot deel van de Heatweed-
machines, maar het bedrijf wil ook een eigen posi-
tie in de markt. Het gevolg laat zich raden: herrie 
in de glazen. Enkele dagen voor Eisenach stonden 
beide bedrijven nog voor het hekje. De reactie 
hierop van Cecilie Ruud, ceo van Heatweed, was 
kort en bondig: ‘Wij zullen ons aan de contractuele 
afspraken houden, die inhouden dat wij dit jaar 
nog machines bij Waterkracht afnemen.’ Overigens 
bestrijdt Ruud dat de machines van Heatweed en 
Waterkracht hetzelfde zijn. ‘Wij modificeren de 
machines en komen daarmee op een capaciteit 
die minimaal 25 procent hoger is dan die van een 
Waterkracht-machine.’ 

De vertegenwoordigers van Waterkracht bagatel-
liseren het verschil in capaciteit. Volgens Henk 
Masselink van dit bedrijf maakt het ook niet 
zo veel uit hoeveel water een machine precies 
geeft. Zeker niet als je met een handlans onkruid 

bestrijdt. Naast de slechte relatie tussen Heatweed 
en Waterkracht is het ook al minimaal een half 
jaar een publiek geheim dat Waterkracht met een 
machine komt die onkruid bestrijdt via camera-
techniek. In 2016 nodigde Waterkracht al dealers 
uit voor een eerste demo van de machines, iets 
wat bij het toenmalige Wave in het verkeerde 
keelgat schoot. Gerhard Gilbers van Waterkracht: 
‘Sensortechnologie is natuurlijk gepatenteerd en 
dat patent zit bij Heatweed. Mede daarom kiezen 
wij voor cameratechniek.’ Volgens Gilbers zou dat 
ook voordelen hebben ten opzichte van sensor-
technologie. Een sensor zou alleen groen kun-
nen onderscheiden tegen een anders gekleurde 
achtergrond. Een camera is theoretisch in staat 
om verschillende soorten groen en dus verschil-
lende soorten planten te onderscheiden. Dat zou 
betekenen dat de machine ook breder bruikbaar 
is in de landbouw. Dat zal overigens nog wel 
even duren. Het prototype wordt op dit moment 
opgebouwd op een Multihog-werktuigdrager en 
zal vanaf september getest worden. Op zijn snelst 
komt de WaterKracht Vision, zoals de machine gaat 

Veel nieuw ijzer op  
Demopark Eisenach 
Tropisch heet en veel noviteiten op Oost-Duitse groen-en-grijs-techniekshow
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heten, daarom pas in 2018 op de markt. Gilbers is 
zeer ambitieus als het gaat om de nieuwe machine: 
‘Schrijf maar op: dubbele capaciteit tegen de helft 
van de kosten.’ 

Oeliatec 
Oeliatec is een grote naam in Frankrijk, maar zo 
goed als onbekend in Nederland. Onterecht, lijkt 
op het eerste gezicht. Op de beurs liet men onder 
andere een zelf ontwikkelde elektrische zelfrijder 
zien, die breed ingezet kan worden voor heet-
wateronkruidbestrijding én hogedrukreiniging. 
Het bijzondere van deze machine is onder meer 
dat de aandrijving en de pompen gewoon op 
twee verschillende accupakketten lopen. Als er 
op hoge druk gewerkt moet worden, kan er voor 
extra power een tweetaktverbrandingsmotor 
worden ingeschakeld. Het opstoken van het hete 

water gebeurt nog wel gewoon met diesel. De 
Nederlandse agent van Oeliatech is het nieuwe 
bedrijf Ramm van Gerrit van Nieuwenhuizen en 
Jeroen van de Ven. Volgens hen zou je een volle-
dige dag kunnen werken en toch slechts twaalf tot 
vijftien liter diesel verstoken. De werktuigdrager 
kan voorzien worden van een bijzonder werktuig. 
Daarmee kun je in één werkgang zwel de goot als 
het trottoir met heet water bewerken. Dat is moge-
lijk door vier verend opgehangen modules, die 
apart in- en uitgeschakeld kunnen worden. 

Gelukkig waren er ook nog andere machines 
te bewonderen in Eisenach dan alleen heetwa-
termachines. Een aantal bijzondere innovaties 
was in de stand van Cub Cadett te zien. Vakblad 
Fieldmanager schreef al eerder over de Infinicut: de 
eerste elektrische accumaaier voor stadions. Deze 
Infinicut stond in Eisenach opgesteld, maar Cub 
Cadett, dat zojuist Robomow heeft overgenomen, 
had nog meer nieuwigheden. Enige jaren geleden 
heeft Cub Cadett het merk Precision Path overge-
nomen, een robotmaaier voor de golfmarkt. Deze 
wordt nu onder de naam Cub Cadett Precision Path 

Onkruidbeheer is ook in 

Duitsland een big thing
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geleverd. In Amerika zouden al drie banen voor-
zien zijn van deze maaier en in het VK binnenkort 
één baan. Cub Cadett positioneert zich daarmee 
steeds meer als een professioneel merk met een 
gamma waarop menig fabrikant jaloers zal zijn. 

Kommtech 
Van Kommtech was een kleine zodensnijder te 
zien, waarmee men makkelijk oude zoden kan 
afsnijden en afvoeren. In principe is de machine 
ook bruikbaar als oogstmachine voor zoden, 
maar daarvoor is de werkbreedte te klein en de 
machine niet precies genoeg. Tobias Fin van dit 
bedrijf ziet deze machine vooral als een oplossing 
voor plaatsen waar men een oude grasmat wil 
vervangen, bijvoorbeeld in een doelgebied of in 
een achtertuintje. Natuurlijk is dit ook mogelijk 
met bijvoorbeeld een Field Top Maker, maar deze 
Komptech-zodensnijder is compacter en waar-
schijnlijk goedkoper in aanschaf. 

Het gebruik van accugereedschap neemt hand 
over hand toe. Tot voor kort leken alleen handge-
reedschappen als bosmaaiers en kettingzagen te 
zijn aangestoken door het accuvirus, maar deze 
ontwikkeling gaat snel. Het Nederlandse Matador, 
bekend van cementmixers en kruiwagens, liet 
op de beurs de M-TRac zien. Deze tweewielige 
werktuigdrager op accu’s stond volgens sales-
manager Frans van Os eerder al op Galabau en 
is te combineren met onder andere een dubbele 
onkruidborstel, een straatbezem en een ploeg. De 

machine heeft een leeg gewicht van 400 kilo en 
zou 10 ton kunnen trekken. Verdere specificaties 
zijn de 6 x 8 volts 170 AH met een laadtijd van acht 
uur en een maximale snelheid van 6 kilometer. 
Deze machine kreeg van de beursorganisatie een 
zilveren medaille.  

Ook een zilveren medaille kreeg de EZGO-golfkar 
Elite Lithium. Het zou hier gaan om de eerste 
golfkar die is voorzien van lithium-ionbatterijen. 
Deze kar stond in de stand van Golf Tech, waarin 
onder andere een groot deel van het portfolio 
van Ransomes en Jacobsen was uitgesteld. Deze 
golfkar is optioneel te voorzien van een uitgebreid 
navigatiepakket. Hiermee kun je golfers beter 
sturen over de baan. Je kunt ze bijvoorbeeld ver-
bieden om hun weg te zoeken over de fairway 
en verplichten om alleen over de verharde paden 
te rijden. Deze optie wordt overigens ook al door 
andere leveranciers aangeboden.

Berky liet in Oost-Duitsland het eerste werkende 
prototype van zijn zelfrijder zien. Volgens Peter 
Janssen van de Nederlandse agent GTJ, die ook 
op de beurs aanwezig was, gaat het hier om een 
zeer belangrijke innovatie voor het onderhoud 
van wegen en vaarwegen in de toekomst. Janssen: 
‘Als in Nederland tractoren onder kenteken gaan 
vallen, zal het een steeds groter probleem worden 
om tractoren te voorzien van een lange giek van 
negen meter.’ Allereerst kom je volgens Janssen 
niet uit met het gewicht van de giek in combi met 
het basisgewicht van de tractor. Daarbij zijn de 
opbouwkosten van een negen meter lange giek op 
een grote Fendt of John Deere sky-high. 

De nieuwe zelfrijder van Berky zou dan een veel 
betere optie zijn. De machine is voorzien van 
een groot platform, waarop makkelijker een giek 
gemonteerd kan worden met een maaikorf of 
iets anders. Aan de voorkant kan dan een tweede 
voertuig gemonteerd worden. Op het platform is 

Nieuwe heet water combi van Oeliatech Met zowel heet water, reiniging als een volvelds optie. Kommtek Zodensnijder.

Matador dubbele onkruidborstel.

Het gebruik van 

accu-gereedschap neemt 

hand over hand toe
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voldoende plaats voor een draaibare, zeer ruime 
cabine, met bijna 360 graden zicht rondom. De 
precieze prijs is nog niet beschikbaar, maar zal 
tegen de twee ton zijn. Daarvoor krijgt men dan 
volgens Janssen een  machine die eigenlijk alles 
kan. In september organiseert GTJ een demotour 
voor deze machine in Nederland. 

Multihog stond op Eisenach met vooral een 
aantal interessante aanbouwwerktuigen. Een 
aardig bijvoorbeeld is de ZaunKönig, of, in goed 
Nederlands, de paaltjeskoning van Kneilman 
Gerätebau. Dit werktuig draait zich als het ware 
om een paal of lichtmast heen en maait alles 
daar weg. Bosmaaierwerk zou daarmee tot het 
verleden behoren. In de stand van Multihog stond 
verder een opbouwmaaier van Wicke met een 
opzuigsysteem. Volgens de Nederlandse agent 
Gerard Vels zou dit de ultieme maaicontainer zijn, 
en bovendien de eerste met dit systeem. Vels gaat 
het komende jaar onder andere benutten om deze 

maaier breder bekend te maken in Nederland. 
Ook Johannes Ballast van het Ierse bedrijf Major 
liet een aantal innovaties zien. Zijn topper was de 
Major Contoura. Dit is een gangmower op basis van 
drie onafhankelijk opgehangen cirkelmaaiers, met 
een totale werkbreedte van 3,60 m. De machine 
is in totaal best zwaar, maar omdat hij niet in de 
driepunt hangt maar op een eigen wielstel steunt, 
is hij toch te combineren met een relatief kleine 
compacttractor. Als toepassingsgebied ziet Ballast 
roughs en semi-roughs op golfbanen, maar ook 
sportvelden. 

ICT neemt in de groensector een steeds  
belangrijkere rol in. Stema kwam op Eisenach 
met de mogelijkheid om de kiepfunctie van een 
tandem-asser te bedienen met de smartphone.  
De bluetoothfunctie wordt volgens de fabrikant 
opgebouwd op verschillende kiepers van Stema 
en laat ook zien hoe vol de accu van de aanhanger 
nog is.

Ook elektrisch is de nieuwe maaier van Sabo.  
Deze duwmaaier is voorzien van twee waterproof 
accu’s en blijkt bij een korte demo op het terrein 
verrassend sterk, ook in hoger gras. De Bosch-
accu’s van deze Sabo zijn verwisselbaar met andere 
werktuigen van het Duitse merk – dat al jaren 
eigendom is van John Deere –, waaronder  
bosmaaiers. 

ACHTERGROND

Major Gangmower Contoura.

EZGO op lithium Ion Accu’s.

Zaunkönig maait makkelijk om paaltjes heen.Berky Zelfrijder.

ICT neemt in de 
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steeds  
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Imker Maap Groenendijk: 
‘Het gaat juist hartstikke 
goed met onze bijen’
Nooit bewezen dat Admire schadelijk zou zijn voor bijen
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In de berichtgeving over bijen en bijensterfte 
worden steevast twee problemen opgesomd: aan 
de ene kant de varroamijt, en gewasbescherming 
aan de andere kant. Bijensterfte als gevolg van 
gewasbescherming is volgens imker Groenendijk 
nooit bewezen. Hij heeft het in ieder geval nog 
nooit meegemaakt en zit met zijn zeventig kasten 
toch in het hart van de Nederlandse boomteelt-
sector. Zelfs middelen als het inmiddels verboden 
Admire, dat imidacloprid bevat, zouden volgens 
Groenendijk niet gevaarlijk zijn. 

Overigens snapt Groenendijk best hoe dit fabeltje 
de wereld in is geholpen. Romée van der Zee is een 

landelijk bekende bijenonderzoekster. Zij maakt al 
vele jaren een inventarisatie van het aantal volken 
dat in de winter wordt getroffen door bijensterfte. 
‘Ik heb jarenlang haar enquêtes ingevuld, maar 
omdat ik nooit iets terug hoorde, ben ik daarmee 
gestopt. De kleinere imkers, die de bestrijding  
van de varroamijt niet goed onder controle  
hebben en daardoor wel last hebben van bijen-
sterfte, vullen de enquêtes wel in. Daardoor kreeg 
je totaal vertekende cijfers. Ik heb natuurlijk ook 
last van bijensterfte, maar bij mij is dat hoogstens 
een paar procent. Het ene jaar heb ik één dode 
koningin, het volgende jaar misschien nul of twee. 
Amateurimkers die de bestrijding van de mijt niet 
op het juiste moment hebben uitgevoerd, hebben 
een veel hogere sterfte.’

Groenendijk, weinig diplomatiek: ‘Er is eigenlijk 
geen zak aan om de varroamijt te bestrijden, maar 
je moet het wel op het juiste moment doen. In juli 
leg je een doek die vochtig is gemaakt met mieren-
zuur boven op de geopende kast. Het mierenzuur 
verdampt dan en omdat het gas zwaarder is dan 
lucht, zakt dat door de kast heen. Bijen, die geen 
longen hebben, hebben daar geen last van, maar 
de varroamijt wel. Die behandeling kun je mak-
kelijk een keer of drie per jaar uitvoeren zonder dat 
de bijen daar last van hebben. Te veel is niet goed, 
want het mierenzuur dat je in de zomer gebruikt 
en het oxaalzuur dat je in de winter gebruikt, heb-
ben een licht etsende werking. Overigens beperkt 
de varroamijt zich niet tot de honingbij. ‘Als je een 
wilde hommel op de grond ziet liggen, kijk dan 
maar eens op zijn rug. Tien tegen een dat er een 
paar varroamijten op zitten.’

Ik loop met Groenendijk zijn tuin in. Vijftien jaar 
geleden kon de imker zijn boomkwekerij verkopen 
aan een projectontwikkelaar, maar hij behield het 
recht om de grond te gebruiken zolang er niet 
gebouwd werd. Inmiddels is de voormalige  
boomkwekerij omgetoverd tot een walhalla  
voor bijen, met veel wilde planten die bijen aan-
trekken. Groenendijk heeft alleen de buckfast-bij; 
dat is een Engelse rasbij, die heel vredelievend is 
en productief. 

Wie de berichtgeving over bijen bijhoudt, zou 

al snel denken dat het slecht gaat met de bijen-

stand in Nederland. ‘Totale onzin’, aldus Maap 

Groenendijk. ‘Het gaat juist uitstekend met de 

bij.’ Ook in een dorp als Boskoop, waar gespoten 

wordt met gewasbescherming.  

Auteur: Hein van Iersel 
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Zomer in Papendrecht
Vasteplanten volgens het GreentoColour®-concept’

Locatie: Papendrecht, Zuid-Holland

Bijzonderheden: Op de Markt in Papendrecht zijn een aantal verhoogde plantvakken gemaakt die zijn aangeplant met vasteplanten 

volgens het GreentoColour®-concept. Het planten is gebeurd in de zomer van 2016, de bomen zijn enkele maanden later geplant.

Sortimentskeuze: Ondermeer Agastache, Echinacea, Geranium, Helenium, Hemerocallis, Nepeta, Persicaria, Phlomis, Sedum en diverse bolgewassen. 

 Ook is gebruik gemaakt van Eremurus, de naald van Cleopatra.
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Een keurig persbericht stuurde Wichard de Vries, ceo van SG Groengroep naar de redactie van dit vakblad. Op de foto bij het bericht reikt  

Nanne Stiemsma van DEM de sleutels van twee nagelnieuwe, mooi in de bedrijfskleuren gespoten Heatweed-sensormachines over aan de directeur van 

dit Friese groenbedrijf. Netto investering: gauw ergens tussen de vier en vijf ton. Toch een serieuze smak geld voor dit relatief kleine Friese bedrijf. 

Auteur: Hein van Iersel 

Met alleen heet water krijgen  
we het niet gefikst
Wichard de Vries: ‘We gaan van onkruid bestrijden naar onkruid beheren’

Wat blijkt als wij informeren naar de achter-
grond van deze deal? De SG Groep is niet geheel 
onbekend met de Heatweed/ Wave-machines, 
alleen werden deze machines eerder gehuurd bij 
het plaatselijke werkvoorzieningsbedrijf Omrin. 
Directeur Wichard de Vries: ‘Wij hebben echter 
besloten onze eigen weg te gaan en hebben toen 
zelf twee Heatweed-sensors gekocht.’

De Vries heeft een duidelijk visie op de inzet van 
deze machines. En hoewel hij nog geen dertig jaar 
oud is en eigenlijk pas kort bij de SG Groep aan 
het roer staat, is die visie gebaseerd op de manier 
waarop het tot een paar geleden ging. De Vries: 

‘Een paar jaar geleden was de arbeidsverdeling 
tussen de gemeentes en ons eigenlijk redelijk 
duidelijk. De gemeentes borstelden en veegden 
en wij gingen erachterheen met de gifspuit. Dat 
werkte prima. Roundup is natuurlijk veel krachtiger 
dan welke niet-chemische onkruidmethode ook. 
Anno 2017 werkt dat niet meer, maar rijden wij 
nog steeds achter de gemeente aan. Het verschil 
met vroeger is dat het ontzettend belangrijk is hoe 
goed en hoe vaak er geborsteld en geveegd wordt. 
Dat scheelt makkelijk een of meerdere rondes die 
wij met de Heatweed-sensor maken. Alleen met 
heet water red je het niet als er niet goed geveegd 
is. Daarom zeggen wij altijd dat we van onkruidbe-

Voor een gemeentelijke 

dienst is het veel lastiger 

om snel extra capaciteit bij 

te schakelen dan voor een 

commercieel bedrijf



151www.stad-en-groen.nl

ACTUEEL2 min. leestijd

strijding naar onkruidbeheer zijn gegaan.  
Het is meer onze taak om als een soort coach op te 
treden voor de veeg- en borstelploeg. Als zij hun 
werk optimaal uitvoeren, is het voor ons ook veel 
makkelijker. En natuurlijk snappen ze dat, maar 
voor een gemeentelijke dienst is het in de praktijk 
veel lastiger om extra capaciteit bij te schakelen 
dan voor een commercieel bedrijf als het onze.’

Mede daarom is de SG Groep het eerste bedrijf dat 
binnenkort beschikt over een compleet nieuwe 
Holder-combinatie waarmee je zowel kunt vegen 
als borstelen. De Vries: ‘Wij zijn de afgelopen  
maanden druk in de weer geweest om een  
machine die Holder nu aan het ontwikkelen is, zo 
voor ons aan te passen dat je er zowel mee kunt 
vegen als borstelen.’ 

Applicatie 
Beheer gaat voor De Vries verder dan aan de 
gemeente uitleggen wat hij wil gaan doen.  
Hij wil ook graag aan zijn opdrachtgever bewijzen 
wat er gedaan wordt. Daarom zullen de nieuwe 
Heatweed-machines binnenkort worden voorzien 
van een applicatie van Facility Apps, waarmee het 
bedrijf exact kan laten zien dat ze een bepaalde 
ronde hebben gereden.  

Holder Easyclean met speciale onkruidborstels. Specifieke onkruidborstel voor Easyclean.

SG Groep is het eerste 

bedrijf dat beschikt over 

een nieuwe Holder  

waarmee je kunt vegen  

én borstelen

Wichard de Vries  - SG GROEP
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De Floriade is weer in voorbereiding. Dat is mooi, kun je denken, maar je moet 
je wel afvragen of dit soort zaken nog wel van deze tijd is. Het beeld dat van 
de Floriade van Venlo is overgebleven, is dat van een geldverslindend feestje. 
En eerdere versies scoren helaas niet veel beter. Misschien zijn de propor-
ties en verhoudingen anders, maar voor het grote publiek staat de Floriade 
waarschijnlijk al op één lijn met notoir geldverslindende projecten als de 
Olympische Spelen en grote internationale voetbaltoernooien, waarbij op 
voorhand steeds gouden bergen worden beloofd, die tot zwarte gaten  
gereduceerd blijken te zijn nadat het toernooi is afgelopen. 

Wat je nu meekrijgt van Almere, is eerlijk gezegd niet veel beter. Je kunt het je 
precies voorstellen: een klein clubje dwergen dat manhaftig zingend onder-
weg is naar het feestje over een aantal jaar. Iedereen weet dat het financieel 
wel weer een debacle zal worden en de gastheer zal worden opgezadeld met 
een dure infrastructuur waar eigenlijk geen behoefte aan is. Maar als je dan 
maar hard genoeg zingt, kun je over je eigen angst heen zingen en lijkt dat 
zwarte gat nog heel ver weg. Beter nog is het om dat clubje dwergen uit te 
breiden met wat koorleden die tegen een stevig uurtarief gezellig meezingen. 

Hoe groter het koor van voorttrekkende dwergen, hoe lastiger het is om te 
horen dat er een valse grondtoon in het lied zit. Misschien, heel misschien 
gaan de voorttrekkende dwergen op een bepaald moment zelf geloven dat 
deze Floriade toch echt een succes gaat worden. 

We praten altijd over de geweldige impact die de Floriade heeft voor de bv 
Nederland. Het zal wel zo zijn, maar ik heb sterk het idee dat dit het zoveelste 
refrein is van het dwergenlied. Neem liever een voorbeeld aan de Keukenhof. 
Dat feestje wordt gewoon ieder jaar georganiseerd en sluit zelfs af met zwarte 
cijfers. Waarom sluiten we niet hierbij aan, en concluderen we niet gewoon  
dat dit soort tentoonstellingen niet meer van deze tijd is?

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

Als je dan maar hard genoeg zingt, 

kun je over je eigen angst heen 

zingen en lijkt dat zwarte gat nog 

heel ver weg

Dwergen

Neem liever een voorbeeld aan de 
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ieder jaar georganiseerd en sluit zelfs af 
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