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Eenvoudig en zonder 
moeite de volledige regie 
over uw boomdata.
Nieuw: nu ook Greendash®: 
één dashboard voor al uw groene data!

De meeste overheidsinstanties hebben een beheersysteem met actuele gegevens over het complete 
bomenbestand; vaak vele duizenden bomen. Zo’n beheersysteem werkt op zich prima, als je het 
goed bijhoudt. Lastiger wordt het wanneer je alle gegevens vanuit het bestand wilt gaan gebruiken: 
aggregeren, analyseren, rapporteren, presenteren en er beleid en beheer op afstemmen. Dat alles 
vraagt om vakinhoudelijke kennis én ervaring met databases en spreadsheets. Expertise die niet 
in elke organisatie beschikbaar is. Daarom is er Treedash®: een dashboard dat de gegevens uit uw 
boombeheersysteem inzichtelijk en handelbaar maakt.

Wat doet Treedash®?
Treedash® is dé oplossing voor het beheren, analyseren 
en presenteren van data uit beheersystemen! Treedash® 
presenteert uw data in de vorm van een digitale kaart en 
handige fi lters of diagrammen. Als u bijvoorbeeld wilt 
weten welke bomen onderhoud behoeven en waar ze 
staan, dan klikt u simpelweg de relevante zoekcriteria 
aan in het dashboard. Treedash® doet de rest, toont u de 
meest urgente bomen op de kaart en in getallen, en levert 
desgewenst ook de bestekraming om dit werk te laten 
doen. Handig bij het aanvragen van offertes!

Hoe werkt het?
Treedash® is een intelligente zoekmachine die u helpt 
op basis van verschillende criteria inzicht te krijgen in de 
enorme berg data in uw beheersysteem. Om de uitkomsten 

Ervaar het zelf!

DAG VAN DE OPENBARE RUIMTE

Wo 27 en Do 28 sept. 

Meld je aan op 

wwww.treedash.nl/aanmelden

Standnr. 4.6.19

Treedash®: beter beheren, analyseren, rapporteren en presenteren.
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vervolgens op een visueel aantrekkelijke manier te 
presenteren. Het maken van vaak ingewikkelde selecties 
in het beheersysteem is hiermee verleden tijd!

Welke criteria zijn er?
Welke bomen zijn in een bepaalde wijk aan een snoei-
beurt toe? Hoeveel bomen vormen een risico voor de 
omgeving? U weet het met één muisklik. Een directie-
raming maken voor het snoeien van alle bomen in de 
gemeente kleiner dan 6 meter? Eén muisklik. Werkt u met 
een gebiedsindeling? Eén klik op het gebied en u heeft 
het totaaloverzicht, of het nu gaat om de aantallen of de 
kosten. Handig bij het aanvragen van offertes of maken 
van uw snoeibestek!

Standaard of maatwerk?
De standaardversie van Treedash® is zó uitgebreid, dat 
verreweg de meeste overheidsinstanties er genoeg aan 
hebben voor hun dagelijkse beheer en analyses. Maar 
als u speciale wensen hebt kunnen wij het dashboard 
eenvoudig voor u aanpassen, zodat het precies weergeeft 
wat u wilt weten. Uiteraard alles op basis van de beschik-
bare data.

Beter beheer, heldere verantwoording
Belangrijk voordeel van gebruik van Treedash® is dat u na 
verloop van tijd een uitstekend inzicht krijgt in de resulta-
ten van uw beheer. U kunt laten zien welk budget u nodig 
hebt, waar u uw budget aan hebt besteed én wat dit heeft 
opgeleverd, bijvoorbeeld door historische gegevens over 
het aantal bomen met achterstallig onderhoud te verge-
lijken met de actuele situatie. Zo kunt u iedereen tonen 
dat u de zaken goed op een rijtje hebt en dat investeren in 
groenonderhoud ook echt loont.

Waarom tree-o-logic?
Als onafhankelijk adviesbureau is het bouwen van soft-
ware niet ons werk. Een beheersysteem bouwen doen wij 
dus niet. Wel zijn wij continu in de weer met bestaande be-
heersystemen, verwerken van data, beheerplanningen en 
begrotingen. Door onze expertise op dit gebied krijgen wij 
regelmatig de vraag om onze opdrachtgevers te helpen in-
formatie uit hun systeem op te diepen en te presenteren. 
Reden genoeg om onze beheertechnische kennis én ons 
inzicht in uw behoeften te combineren voor de ontwikke-
ling van het gebruiksvriendelijke product Treedash®.

Nieuw: Greendash®

Op de dag van de Openbare Ruimte, 27 en 28 september, 
introduceert Tree-o-Logic Greendash®: in één oogopslag 
inzicht in uw actuele groene data. Waar wordt op welke 
ambitieniveaus beheerd en wat kost dat? U weet het met 
één muisklik. Wat bespaar ik als ik van beeldkwaliteit B naar 
C ga en wat voor consequenties heeft dit voor het beheer? 
Allemaal vragen die u met één seconde beantwoord ziet.

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

Interesse in Treedash® 

of Greendash®?

Voor meer informatie of een 
licentie kunt u contact opnemen 
met Bernard Flier, 06-13375256.

> www.treedash.nl

Klantervaring Treedash®

Wij hebben een licentie op Treedash® genomen om snel inzicht 
te krijgen in de geografi sche verspreiding van onze vitale en 
minder vitale bomen. Treedash® is zo in te richten dat we met 
een enkele muisklik op een wegvak kunnen inzoomen en via 
een kaart inzichtelijk krijgen waar de slechtste bomen staan. 
Grafi eken en tabellen ondersteunen daarbij door inzichtelijk te 
maken hoeveel procent van de bomen in elke categorie valt.
Naast Treedash® voor interne analyses hebben wij vervolgens 
een licentie van de snoei-app (onderdeel van Treedash®) in 
gebruik om te kijken of het systeem net zo makkelijk werkt 
bij de aansturing van de snoeiwerkzaamheden buiten.
 
ir. Olga D. van de Veer
Assetbeheerder “Groen langs wegen”
Provincie Gelderland



"Je wilt er toe doen! En dus ga je mee in de 
ontwikkeling, probeer je voorop te lopen en dat 
kan alleen door het beste uit jezelf te halen”, aldus 
Gerard Veugelers, P&O directeur bij Donkergroen. 
“Wij vinden duurzaamheid geen product maar 
een houding. Bij Donkergroen voelt een ieder 
zich eigenaar om hier aan mee te werken, goede 
initiatieven komen met name van onderop en 
dus er is tijd beschikbaar om nieuwe ideeën op te 
pakken”.  
Donkergroen ontwikkelt en verandert niet alleen 

volop, het bedrijf groeit ook hard. “Al diegenen 
die het aanspreekt om zinvol bij te dragen aan de 
toekomstige leefomgeving en de eigen carrière 
een boost willen geven, zou ik willen zeggen: kom 
eens koffie drinken!”. 

Ontwikkeling werkt! 
Donkergroen ziet een wereld in beweging met volop kansen voor een positieve bijdrage door dit familiebedrijf. Of het nu gaat om de noodzaak om 

milieuproblemen aan te pakken of sociale tegenstellingen tegen te gaan, het past binnen de duurzame ambities van het bedrijf. Het tekent ook de 

mensen die er werken: 

"Wij vinden duurzaamheid geen 

product maar een houding"

Gerard Veugelers, P&O directeur

Circulair Paviljoen Circl ABN AMRO, met op de foto:
•	 banken van recyclede  fietsframes
•	 herbruikbare, modulaire cortenstalen wanden
•	 groene gevel verkoelend en CO2 reducerend
•	 herbruikbare, doorgezaagde kasseien 



Donkergroen Academy
Op diverse plaatsen in Nederland zal Donkergroen 
nieuwe vestigingen gaan openen in de 
komende jaren. Daarop wordt geanticipeerd 
door nu al nieuwe vestigingsleiders vanuit  een 
traineeship voor te bereiden. De traineeship voor 
vestigingsleiders start deze winter en daar zijn nog 
plaatsen voor beschikbaar. Hetzelfde geldt voor 
projectleiders en uitvoerders, want ook voor die 
rol wil Donkergroen nieuwe talenten binnenhalen. 
Voor hoveniers zijn bij Donkergroen altijd al ruime 
ontwikkelmogelijkheden en daar blijven we in 
investeren. “Of je nu gaat voor ontwikkeling in een 
specialisme of juist in de richting van leidinggeven, 
kansen zijn er altijd volop door de groei van het 
bedrijf”, aldus Gerard Veugelers.

Integrale aanpak en sociaal werkgeverschap
Wat Donkergroen typeert is dat het over de 
volle breedte van het werkveld kiest voor een 
onderscheidende aanpak. “Vanuit de integrale 
gedachte om van A tot Z projecten op te pakken 
vinden wij dat onze creativiteit voor het ontwerp 
gebaat is bij de expertise van de realisatie en het 
lange termijn denken vanuit beheer. ‘Samen sterk’ 
en dat we vanuit die verschillende invalshoeken 
soms eerst van mening verschillen scherpt de 
kwaliteit alleen maar verder aan”. Donkergroen 
heeft naast de uitvoering een Ontwerp & Advies 
bureau waar ruim 30 creatievelingen werken 
en elkaar inspireren. Een mooi voorbeeld van 

samenwerking tussen de architecten, ingenieurs 
en hoveniers van Donkergroen is de circulaire tuin, 
inclusief dak- en gevelgroen en interieurbeplanting 
in en bij Circl, het duurzame paviljoen van ABN 
AMRO in Amsterdam. Tevens is er bij Donkergroen 
een grote en nog groeiende inzet van medewerkers 
met arbeidsbeperking, die uitstekend zijn 
geïntegreerd in de uitvoerende teams. En 
waarbij de begeleiding en ontwikkeling van deze 
doelgroep voor veel hoveniers weer een mooie 
carrièrekans is.

Uitstekende faciliteiten
Waar talent het verschil maakt mag het aan 
efficiënte middelen niet ontbreken. Donkergroen 
heeft veel leaseconstructies met leveranciers 
waardoor er altijd met het modernste materieel 
gewerkt wordt. ICT en informatisering zitten in een 
versnelling bij Donkergroen.  “We liepen beslist 
achter maar gaan nu van 1.0 naar 3.0! Voor ons 
mobiliteitsvraagstuk door het landelijk werken 
is voor een groot deel een oplossing gevonden 
dankzij state-off-the-art videoconferencing. Dit 
scheelt veel brandstof en dus CO2 en draagt

echt bij aan onze doelen binnen de CO2 
Prestatieladder. Maar het is ook mooi om zo 
gemakkelijker goed en snel contact te hebben met 
collega’s verspreid door het hele land.” 

Figuurlijk en straks ook letterlijk eigenaarschap!
Donkergroen is een familiebedrijf waar mensen 
lang werken. “Dat zegt iets over de betrokkenheid 
van mijn collega’s. Bijzonder is dat we een 
component toevoegen om dat eigenaarschap te 
versterken. Namelijk de mogelijkheid voor alle 
medewerkers om aandelen te verkrijgen en mede-
eigenaar te worden. Klein of groot dat maakt niet 
uit want we doen het hier samen. Samen delen en 
samen vermenigvuldigen!“

Meer weten?

ADVERTORIAL

Donkergroen kiest voor een 

onderscheidende aanpak over 

de volle breedte van het werkveld
Bezoek onze website:
donkergroen.nl

Lef en ambitie?
werkenbijdonkergroen.nl
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De Enk groen & golf...  de Vernieuwers

OPENBAAR GROEN | 2.O

Blik in de toekomst

Supertrees_ zijn het bomen?_  

lampen?_ geluidsinstallaties?_  

dat allemaal en meer_ nieuwe 

ontwikkeling_ groeninnovatie_  

toekomstmuziek?_ in Singapore  

al werkelijkheid_ nu nog in  

Nederland_ de Enk is er klaar 

voor_ wij staan in de start-

blokken_ willen voorop lopen_  

vernieuwen_ zien grote voor-

delen _ veel toepassingen_ die  

we vandaag al in willen zetten_  

wie doet er mee?_ de Enk  

zegt ja_ samen maken we de 

stad leefbaarder.   

De vernieuwers van  

De Enk groen & golf 

Meer weten over  

de Vernieuwers?

T:   0317 - 727000  

( Frans Reulink )

www.deenkgroenengolf.nl

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

• Snellere opkomst
• Minder onkruiden
• Mooi groen gazon

TopGazon
Speciaal voor hoveniers: Inzaai-/doorzaaimengsel met 
stikstof coating voor snel herstel van kale plekken.
Speciaal voor hoveniers: Inzaai-/doorzaaimengsel met 
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54 De groene sector en 
automatisering: 
a match made in 
the future?

Onze maatschappij is in een hoog tempo aan het veranderen door de inzet en het 

gebruik van ICT. Wat betreft de groene sector doet zich iets bijzonders voor. De ceo 

van het Brabantse bedrijf Ploegmakers, Peter van Kemenade, verzucht in een column 

in de laatste uitgave van Stad + Groen dat de groene sector achter zou blijven in deze 

ontwikkeling. Zijn oproep leverde een hoogst interessante discussie op in de Philips 

Fruittuin In Eindhoven.
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Daktuingrond zet 
Dwingeland in bloei 

In het centrum van Hoogeveen is gewerkt 

aan één van de grootste bouwprojecten van 

Noord-Nederland: De Kaap. Hier zijn 138 

nieuwe woningen gerealiseerd in de huur- en 

koopsector, waaronder een woon-zorgcomplex 

met aanleunwoningen en een herstelhotel. Dit 

project is grotendeels gebouwd op een onder-

grondse parkeergarage. Het is de eerste onder-

grondse parkeergarage van Hoogeveen. Boven 

op de parkeergarage is naast een binnentuin 

ook een parkdeel aangelegd dat overloopt in 

het overige deel van park Dwingeland. 

Laarzenpad als instrument om de 
burger mee én mee in de wijk te 
krijgen

Een bericht van de gemeente Heusden: of wij 

het leuk vinden met de wethouder over het 

Laarzenpad te lopen? Het Laarzenpad is een struin-

pad dat is aangelegd door de nieuw te ontwikkelen 

wijk het Geerpark in Vlijmen. Natuurlijk is dat leuk! 

Hoofdredacteur Hein van Iersel is ook jong geweest 

en iedere mogelijkheid om lekker door de modder 

te banjeren wordt nog steeds met twee handen 

aangegrepen.

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.
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‘We investeren liever in buitenmensen 
dan in kantoorpersoneel’

Een fulltime bezetting van drie man, administratieve 

ondersteuning en een stagiair: dat is zo’n beetje alle 

mankracht van Van Raaij Groenverzorging op kantoor. Dit 

staat in contrast met het grote aantal mensen dat buiten 

aan het werk is. 

‘Laat bewoners meepraten over dakbeplanting’

In 2016 kregen de eerste huurders van project Space S de sleutel: een placemaking 

bouwproject van 402 huurwoningen in het Eindhovense stadsdeel Strijp S. Hierbij 

hadden de toekomstige bewoners verregaande inspraak in het ontwerp van onder 

meer het gebouw en het omliggende groen. Du Pré Groenprojecten vervulde op 

het gebied van groen een design, build and construct-rol. 

26



6 - 201714

De openbare ruimte 
verlichten met 
bacteriën
Door het oplichtend vermogen van dieren te 
gebruiken, is de Franse start-up Glowee erin 
geslaagd alledaagse bacteriën licht te laten geven. 
Het doel is deze bacteriën te gebruiken als alterna-
tieve lichtbron. Initiatiefneemster Sandra Rey ont-
wikkelde een technologie voor het isoleren van de 
chemische reactie waardoor organismen als glim-
wormen, kwallen en algen gloeien (zogenaamde 
bioluminescentie). In dit geval werd gekeken naar 
de bacteriën die ervoor zorgen dat kwallen oplich-
ten. In de techniek die Glowee toepast, worden de 
genen die verantwoordelijk zijn voor het oplich-
tend effect verwerkt in 'alledaagse' bacteriën. Na 
bewerking is ook deze laatste groep in staat om 
licht te geven. Deze gloeiende bacteriën worden 
vervolgens, tezamen met een voedingsbron, in 
transparante omhulsels geplaatst. Zo ontstaat een 
organische lichtbron, die gebruikt kan worden om 
gebouwen, maar ook zebrapaden of verkeersbor-
den te verlichten. (foto: Glowee)

Donkergroen steunt 
Operatie Steenbreek
Donkergroen sluit als eerste bedrijf aan bij de lan-
delijke campagne van Operatie Steenbreek. Het 
bedrijf draagt onder andere bij door kennis over 
de mogelijkheden en de meervoudige waarde 
van groen beschikbaar te stellen. Voorzitter Wout 

Veldstra is van mening dat ook woningcorporaties, 
bedrijven en bedrijventerreinen een aandeel moe-
ten hebben in het tegengaan van verstening in tui-
nen: 'Daar gaat het om nog veel grotere oppervlak-
tes met verharding. Een bedrijf als Donkergroen 
werkt juist voor deze doelgroepen en weet precies 
wat daar de mogelijkheden zijn, wat de positieve 
effecten zijn van meer groen en wat daarbij voor 
de klant belangrijk is.' Anja Kanters, directeur van 
Donkergroen, beaamt dat volmondig. Ze verwijst 
naar de positieve effecten van groen op klimaat, 
waterberging en biodiversiteit, maar ook op het 

lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen. 
'Dat laatste betekent voor een woningcorporatie 
bijvoorbeeld tevredener huurders en minder 
overlast. Voor bedrijven heeft groen een positief 
effect op de productiviteit van de medewerkers 
en draagt het bij aan de duurzaamheidsdoelstel-
lingen. Bovendien verhoogt het de waarde van het 
vastgoed.' 

Talud park te Heerlen 
ingezaaid met 
hydroseeding
Op 24 augustus heeft Nophadrain in 
Hoensbroek een talud voorzien van graszaden 
middels hydroseeding. Op deze locatie, een 
terrein waar voorheen de lts huisde, wordt druk 
gewerkt aan het Aldenhofpark. Het ontwerp 
werd gemaakt in samenspraak met inwoners 
en na jaren van voorbereiden en ontwikke-
len begint het park nu echt vorm te krijgen. 
Hydroseeding, oftewel hydraulisch zaaien, is 
een techniek die veel gebruikt wordt in de 
wegenbouw om steile taluds of heuvels te 
voorzien van zaden; deze plekken zijn lastig 
machinaal in te zaaien. Een mengsel van water, 
zaden (vaak voorgekiemd) en eventueel kiem-
versneller, kunstmest of houtmulch wordt in 
een dunne laag over het zandlichaam gespo-
ten. 
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Metamorfose daktuin 
Hoogheemraadschap 
van Delfland
In Delft werd de afgelopen periode de huisves-
ting voor het Hoogheemraadschap van Delfland 
gerenoveerd. Ook de buitenruimte werd daarbij 
opnieuw aangelegd. De realisatie hiervan werd 
verzorgd door aannemingsbedrijf Jos Scholman 
in opdracht van erkend restauratiebouwbedrijf 
Koninklijke Woudenberg. De circa 2500 vierkante 
meter grote daktuin – het binnenterrein ligt gro-
tendeels boven de ondergrondse parkeergarage 
– werd helemaal opnieuw ingericht en vanaf de 
basis opgebouwd. De ondergrond werd gereedge-
maakt met wortelwerende dakbedekking en een 
Diadrain-drainagesysteem. Na de grove zandlaag 
vormden granieten banden de afbakening van de 
tuin. Het plaatsen hiervan gebeurde in stappen. De 
banden vormden het eerste zichtwerk, waarna de 
binnentuin verder werd opgebouwd. Met de reali-
satie van de fietsenstallingen, zitelementen en de 
afronding van het straatwerk zijn de puntjes op de 
i gezet en is het resultaat zichtbaar.

Nieuwe ruwterrein-
maaier en stronken-
frees Toro
Toro breidt het assortiment uit met een ruwterrein-
maaier en stronkenfrees met duwboom. Beide zijn 
door hun eenvoudige bediening vooral geschikt 

voor (ver)huren. BRC-28 is een zelftrekkende, 
hydraulisch aangedreven ruwterreinmaaier met 
een maaidek van 71 centimeter breed. Het model 
is inzetbaar voor onder meer het maaien van 
struikgewas, hoog onkruid, dichte begroeiing en 
jonge boompjes. Het heeft een scharnierend maai-
dek en kan struikgewas tot 2 m hoog en boompjes 
tot 5 cm dik aan. De elektrische koppeling is ver-
beterd en bestand tegen schokbelastingen op het 
mes. Verder zijn de banden, met agressief loopvlak, 
met afdichtmiddel gevuld. Dit verzekert effectieve 
tractie bij klussen op hellingen, in greppels en in 
kabelkanalen. Het model is standaard voorzien 
van een elektrische start en een krachtige 14,5 pk-
motor van Toro. De nieuwe stronkenfrees SGR-13 is 
compact en wendbaar, waardoor hij ook inzetbaar 
is op moeilijk te bereiken stronken. Het model 
heeft slimme handgrepen waarmee de gebruiker 
de machine kan laden. De inklapbare duwboom 
maakt compact transport mogelijk. SGR-13 freest 
tot 36 cm boven en 28 cm onder de grond. Hij 
heeft freesstanden die niet zozeer snijden, maar 
kerven; een soepele beweging die volgens de 
fabrikant zorgt voor sneller en efficiënter frezen. 

Het lage gewicht maakt het eenvoudig om de 
machine in freespositie te manoeuvreren. De cen-
trifugaalkoppeling is ontworpen om schokken die 
veroorzaakt worden door de stronk te weerstaan. 
De rubberen pakkingen tussen de duwboom en 
het frame beperken de trillingen en daarmee de 
vermoeidheid bij de gebruiker.

Proef met robotmaaier 
in openbare ruimte
Husqvarna is onlangs in Almere begonnen met een 
proef met robotmaaiers in de openbare ruimte. 
De proef duurt nog tot het eind van het jaar. Voor 
deze proef wordt de Automower van Husqvarna 
ingezet. Het bedrijf wil met de proef onderzoeken 
hoe deze maaier presteert in de openbare ruimte. 
De Automower werkt op accu en is daardoor een 
stuk stiller dan een conventionele maaier. In de 
Almeerse Kruidenwijk wordt de robotmaaier dage-

Amersfoort bestrijdt 
duizendknoop met 
glyfosaat
Amersfoort heeft veel overlast van de Japanse 
duizendknoop. Volgens de gemeente groeit de 
plant inmiddels op ongeveer 400 locaties. Om 
die overlast tegen te gaan, is een aannemer in 
de maand juli bezig geweest met het maaien 
van de plant. Bij dit maaiwerk is gebruikge-
maakt van een maai-zuigcombinatie die de 
plant in één werkgang kortwiekt en opzuigt. Op 
moeilijk te bereiken plekken werden bosmaai-
ers ingezet. Het maaisel is vervolgens apart 
afgevoerd om verdere verspreiding van de 
Japanse duizendknoop te voorkomen. Met het 
maaiwerk is de bestrijding echter nog niet vol-
tooid. Komend najaar gaat de gemeente name-
lijk stengels van de Japanse duizendknoop 
injecteren met glyfosaat. Om dit goed te laten 
werken, worden de planten nu gemaaid, zodat 
de stengels niet te dik worden om te kunnen 
injecteren. In het groeiseizoen 'verhouten' de 
stengels namelijk; ze worden dik en hard. Door 
de grote stengels nu af te maaien, zorgt men 
ervoor dat de planten opnieuw uitlopen. Deze 
nieuwe 'sappige' stengels zijn dik genoeg om te 
injecteren, maar veel minder hard in het najaar. 
Dit maakt het injecteren een stuk makkelijker 
en de kans op een succesvolle bestrijding gro-
ter. De gemeente Amersfoort heeft vrijstelling 
ontvangen voor het injecteren  van Round-Up.
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lijks ingezet om een oppervlakte van vierduizend 
vierkante meter te onderhouden. De proef in 
Almere is onderdeel van een reeks experimenten 
in binnen- en buitenlandse steden. Anton de Jong 
van Husqvarna legt uit: 'We willen graag weten wat 
de impact van de Automower is op de omgeving 
en hoe hij zich houdt. We willen testen of je open-
baar groen op een duurzame manier kunt onder-
houden, dus op accu met een schone werkom-
geving én zonder geluid.' Volgens De Jong zijn de 
eerste signalen positief: 'Deze toepassing is voor 
ons ook nieuw, maar je ziet dat de robotmaaier 
eigenlijk al binnen een week geaccepteerd is in de 
omgeving. Ik verwacht dat we deze robotisering in 
de toekomst steeds meer zullen zien.'

Wim van Breda levert 
Massey Ferguson-
tractoren
Wim van Breda BV heeft drie tractoren geleverd 
aan Van der Weerd Grafhorst BV, een aannemings-
bedrijf dat actief is op het gebied van gww, groen-
voorziening en beplanting. De levering omvat drie 

nieuwe Massey Ferguson-tractoren die uitgerust 
zijn met Herder-maaiarmen. De Massey Ferguson-
tractoren zijn allemaal van het type 7718 Efficient 
Dyna-VT en voorzien van Herder Grenadier MBKA 
513 LSH-maaiarmen met Herder KMU 180-eco-
maaiers. De maaiarmen zijn voorzien van de zoge-
heten HCC-besturing. Deze besturing is sinds 2017 
leverbaar. HCC-besturing houdt in dat alle functies 
van de maaiarm en de werktuigen bediend wor-
den door middel van een nieuw bedieningspaneel 
met touchscreen. Daarnaast zijn er ook nog drie 
Jan Veenhuis JVSK 10.000-opvangwagens geleverd.

Teek in de groensector 
onder de loep
Stigas roept groenprofessionals op deel te nemen 
aan een onderzoek naar teken, tekenbeten en 
de ziekte van Lyme bij deze beroepsgroep. Dat 
werken in het groen vraagt om oplettendheid als 
het gaat om teken, is inmiddels algemeen bekend. 
Volgens het RIVM lopen Nederlanders gezamenlijk 
ruim een miljoen beten per jaar op. Bij mensen die 
in de groensector werken, is de kans om gebeten 
te worden groter dan gemiddeld. Om tekenbeten 

te voorkomen en de voorlichting te verbeteren, 
voert Stigas deze zomer in opdracht van FNV, CNV, 
Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren 
(VBNE), Branchevereniging VHG en Cumela 
Nederland een onderzoek uit naar teken, tekenbe-
ten en de ziekte van Lyme. De gegevens worden 
verzameld onder groenprofessionals met diverse 
achtergronden. De vragenlijst kan worden inge-
vuld door werknemers, werkgevers en zelfstandi-
gen in de bos- en natuursector, de groenvoorzie-
ning, het loonwerk en de hovenierssector. Het is 
de tweede keer dat een dergelijk onderzoek wordt 
uitgevoerd, zodat de gegevens kunnen worden 
afgezet tegen de eerdere resultaten.

VGR Groep levert 
Dennis-maaiers in 
België
VGR Groep heeft onlangs twee Dennis-maaiers van 
het type G760 geleverd aan de Ardennes American 
Cemetery and Memorial, een Amerikaanse begraaf- 
en herdenkingsplaats in het Belgische Neupré. 
Hoofdgreenkeeper Michel Louveau wilde eerst 
een demonstratie van de machines zien. Ruud 
de Deugd van VGR Groep heeft deze samen met 
Robert Jack van Sisis Machinery/Howardson uitge-
voerd, waarbij verschillende maaiers van Dennis 
getoond werden. De Dennis G760 voldeed daarbij 
aan de eisen. Het belangrijkste punt was dat hij 
langs de kruizen en eronderdoor kan. De demon-
stratie beviel goed, waarna direct een tweetal 
Dennis G760 besteld werd. Deze zijn nu in gebruik 
genomen. Voorheen werd op de begraafplaats 
gebruikgemaakt van zelfrijdende maaimachines, 
maar deze gaven sporen tussen de graven. Door 
gebruik te maken van de Dennis G760 kan er nu 
ook diagonaal gemaaid worden.

We love making water work

www.aquaco.nl
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Helthuis presenteert 
nieuwe combi 
ruwterreinmaaier en 
gazonmaaier
Helthuis Tuin- en Parkmachines brengt een nieuwe 
maaimachine op de markt. Deze Ariens E36-
ruwterreinzitmaaier combineert de kwaliteiten 
van een ruwterreinmaaier en een gazonmaaier. De 
Ariens Hoog Gras Mulch-zitmaaier is volgens Peter 
Helthuis 'een allesmulcher: een klassieke allrounder 
voor eigenaren van paddocks, boomgaarden of 
ruw terrein.' De machine is uitgerust met een twee 
cilinder Kawasaki-motor. Volgens Helthuis stelt 
deze robuuste en oerdegelijke zitmaaier nieuwe 
normen voor ergonomie, ontwerp, duurzaamheid 
en gebruiksgemak. 'Je kunt er net zo gemakkelijk 
een gazon met gras tot een meter hoog mee 

maaien als brandnetels, onkruid en braamstruiken. 
En daarvoor hoef je niets aan de machine te ver-
anderen; je kunt er gewoon op blijven zitten.’ Een 
unieke maaimachine, aldus Helthuis: 'Ik ken geen 
andere machine die dat kan.'

'Deltaplan tegen 
schadelijke exoten is 
hoognodig'
Zonder ingrijpende maatregelen neemt de schade 
door invasieve exoten in de toekomst verder toe, 
stelt invasiebioloog Rob Leuven van de Radboud 
Universiteit. Door klimaatverandering en verder-
gaande globalisering van handel en vervoer is 
er een snelle toename van schadelijke exoten in 
Nederland. De slechte beheersbaarheid van veel 
probleemsoorten maakt het volgens Leuven dui-
delijk dat internationale, landelijke, regionale en 
lokale coördinatie en afstemming van maatregelen 
nodig zijn. 'Een deltaplan is hoognodig om de stij-
gende maatschappelijke kosten, de risico's voor de 
volksgezondheid en de ongewenste milieueffecten 
van gevaarlijke exoten te beteugelen.' Kernpunt 
van Leuvens voorstel is het opstellen van een lan-
delijke lijst van exoten die een risico vormen voor 
natuur, milieu, economie en volksgezondheid. Er 
bestaat een Europese exotenverordening, maar 
veel invasieve soorten kunnen daarmee (nog) niet 
worden geweerd of beheerd. Deze exoten zijn 
bijvoorbeeld elders in Europa inheems of veroor-
zaken alleen nog in ons land of enkele EU-landen 
ecologische schade. Voor de aanpak van deze 
exoten is dus een landelijke lijst met schadelijke 
exoten nodig in aanvulling op de bestaande 
'Unielijst'. Leuven is voorstander van het invoeren 
van een landelijk verplichte 'exotenvrij-verklaring' 
bij grondverzet, grondtransacties en de inzet van 
beheermachines. Bovendien beveelt hij aan dat 
alle gemeenten en waterbeheerders samen met 
(particuliere) terreinbeheerders gebiedsgerichte 
plannen opstellen. Meer lezen over exoten? Houd 
Stad+Groen 7 in de gaten. Hierin verschijnt tevens 
een interview met Leuven.
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Wetenschappers 
maken groen 
zonnepaneel 
Wetenschappers van Amolf, de Universiteit van 
Amsterdam en het Energieonderzoekcentrum 
Nederland (ECN) hebben een technologie ont-
wikkeld waarmee zonnepanelen een groene 
kleur kunnen krijgen. Deze ontwikkeling maakt 
het mogelijk panelen aan te passen aan de 
omgeving. Het natuurkundig effect waarvan 
de wetenschappers gebruikmaken, is de zoge-
naamde Mie-verstrooiing. Tijdens het proces 
maakten ze een proefpaneeltje (0,7 bij 0,7 
cm) met silicium nanodeeltjes. Deze deeltjes 
verstrooien alleen het groene deel van het zon-
nespectrum, waardoor het paneel tot een hoek 
van 75 graden groen oogt. Met het groene zon-
nepaneeltje wordt 10 procent minder stroom 
opgewekt dan met conventionele panelen. 
In theorie kan door het aanpassen van de 
nanodeeltjes elke kleur zonnepaneel gemaakt 
worden. Het realiseren van gekleurde zonnepa-
nelen is een belangrijke stap naar de integratie 
van zonnepanelen in de gebouwde omgeving 
en het landschap, stellen de wetenschap-
pers. Zo gaan groene panelen beter op in een 
plantrijke omgeving en kunnen rode panelen 
een vervanging zijn van dakpannen. Idealiter 
fungeren zonnepanelen daarmee straks ook als 
bouwmateriaal.
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Een echte ceo van een groenvoorziener is Ben van Ooijen niet. Hij heeft recent aandelen en het vastgoed van zijn hoveniersbedrijf verkocht, maar is 

ontegenzeggelijk nog steeds een BN’er als het om groen gaat. Stad + Groen-hoofdredacteur Hein van Iersel wandelt met streekgenoot Ben van Ooijen 

door de Tuinen van Appeltern om te mijmeren over de vraag: wat zoekt de moderne burger in de tuin?

Auteur: Hein van Iersel 

Wat zoek je in de tuin?
Ceo aan het woord: Ben van Ooijen van de Tuinen van Appeltern 
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INTERVIEW

Allereerst een stukje geschiedenis. Van Ooijen 
noemt zichzelf geen hovenier en durft tijdens ons 
gesprek eerlijk te bekennen dat hij helemaal niet 
zoveel planten kent. Zijn ondernemerscarrière 
begon Van Ooijen als diskjockey en uitbater van 
een kroeg en niet in het groen. Het is begin jaren 
tachtig wanneer Van Ooijen als pas afgestudeerd 
hovenier kennismaakt met het ondernemerschap 
als hij in Appeltern tegen provisie een disco mag 
runnen. Van Ooijen glinstert nog steeds als hij het 
over die periode heeft, maar meldt ook: ‘Het schiet 
niet op als er nog geen bierviltje van jou is.’ Het was 
dus tijd voor een volgende stap, dit keer wel in het 
groen, als bedrijfsleider van een hoveniersbedrijf 
binnen een lokaal tuincentrum. Van Ooijen: ‘Dat 
ging allemaal heel makkelijk. Dus ik dacht al snel: 
dat kan ik ook voor mezelf doen. Omdat ik tegelijk 
ook een huis wilde bouwen op de agrarische grond 
van mijn schoonvader en als hoveniersbedrijf mak-
kelijk een bouwvergunning kreeg, ben ik maar voor 
mezelf begonnen.’

De volgende stap volgt wanneer Van Ooijen merkt 
dat zijn klanten geen tekening kunnen lezen en 
ontzettend geholpen zijn met voorbeeldtuinen. 
Het aandeel voorbeeldtuinen groeit steeds meer. 
Totdat Van Ooijen, ergens in het begin van de jaren 
tachtig, entree gaat heffen voor diezelfde tuintjes 
en zich anderzijds ook laat sponsoren door leveran-
ciers die hetzelfde probleem hebben als de jonge 
ondernemer, namelijk dat klanten graag concrete 
voorbeelden gepresenteerd willen hebben. ‘Vóór 
die tijd maakt wij al foldertjes met uitleg over 
producten. De leveranciers waren dus al gewend 
dat ze via ons vragen van klanten kregen naar 
bepaalde producten.’

Informatietuinen
Van Ooijen: ‘Rond 2000 hadden wij op een bepaald 
moment rond de 160.000 bezoekers. Dat bezoe-
kersaantal hebben we later nooit meer gehaald, 
hoewel we op andere fronten wel konden door-
groeien. Onze website bijvoorbeeld wordt steeds 
belangrijker; die heeft inmiddels ongeveer vier mil-
joen bezoekers per jaar.’ Die verschuiving naar onli-
ne is natuurlijk mooi en de ondernemer draagt er 
als fervent twitteraar zelf ook stevig aan bij. Tegelijk 
merk je tussen de regels door ook een gezonde 
dosis twijfel bij Van Ooijen over de vraag waar de 
markt naartoe gaat: ‘Wat is de toegevoegde waarde 
van mijn bedrijf nu en in de toekomst?’

Over één aspect is Van Ooijen uitgesproken. ‘In de 
toekomst zul je klanten met andere zaken moeten 
trekken dan alleen een mooi verzorgde tuin. De 
tuin gaat een gouden toekomst tegemoet, we zul-

len het alleen anders moeten gaan verkopen.’ Een 
goed voorbeeld daarvan is het minifestival dat het 
bedrijf begin september organiseerde onder de 
titel ‘A Day at the Garden’. Van Ooijen: ‘De gemeen-
te kreeg een aantal bezwaarschriften binnen toen 
we dit festival aankondigden. Je hebt altijd wel een 
paar mensen die ergens tegen zijn. De bezwaarma-
kers waren van oordeel dat dit niet bij de Tuinen 
van Appeltern zou horen. Daar zijn we in zoverre 
in meegegaan dat we in reactie daarop een aantal 
opstellingen hebben gemaakt met informatie over 
groen en de voordelen van groen. Maar het echte 
probleem is dat wij ons concept moeten blijven 
veranderen en dat we daarvoor de ruimte moeten 
hebben. We hebben ons eind vorige eeuw hard 
gemaakt voor een nieuw bestemmingsplan, dat 
in de plaats kwam van onze bestemming uit de 
tijd dat we nog een hoveniersbedrijf waren. Dat 
bestemmingsplan is zes of zeven jaar later vast-
gesteld en is dus inmiddels meer dan twintig jaar 
oud.’ Van Ooijen wil daarmee zeggen dat bij een 
nieuwe tijd ook een nieuw bestemmingsplan past: 
de bezoeker van nu, vooral de jonge bezoeker, ver-
wacht andere dingen dan de bezoeker van twintig 
jaar geleden. ‘De tuin is nog steeds belangrijk en 
het uitgangspunt om mensen te trekken, maar je 
moet ook andere dingen verzinnen: een theater-
show bijvoorbeeld of een show van een autodea-
ler. Waarbij altijd geldt: zorg dat het exploitabel 

blijft.’ Van Ooijen: ‘Als je afwijkt van het gemiddelde, 
dan heb je daar last van. Als we op deze locatie 
intensieve veeteelt zouden uitvoeren, was er geen 
vuiltje aan de lucht.’

Als ik later Met Van Ooijen door zijn tuincafé loop, 
meldt hij bijna terloops hoe ingewikkeld dat laatste 
is. ‘Er zijn zoveel dingen die leuk en mooi zijn om 
te organiseren, bijvoorbeeld een lichtshow in de 
avond. Dat is allemaal goed voor de uitstraling, 
maar de organisatie is duur en het is vaak ook las-
tig om daar geld mee te verdienen.’

Gelukkig zijn er ook veel dingen waarin de Tuinen 
van Appeltern wel succesvol zijn. Een voorbeeld 
daarvan zijn cursussen voor tuinbezitters. Het 
bedrijf werkt alweer enkele jaren samen met het 
lokale dagblad De Gelderlander via de dG Club. 
Lezers van de krant kunnen zich inschrijven voor 
de cursus ‘De makkelijke tuin’. De deelnemers 
krijgen een workshop van Van Ooijen zelf, waar ze 
leren hoe ze weer van hun tuin kunnen genieten 
en ervoor kunnen zorgen dat het onderhoud hen 
niet boven het hoofd groeit. 

Van Ooijen: ‘Voor veel mensen geldt dat de tuin 
niet meer het meest aanstekelijke product is.’ Dat 
kun je volgens de directeur ook zien in de tuincen-
tra. Economisch gaat het daar weer wat beter, maar 

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

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

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

Omdat het niet alleen om groen gaat, maar omdat onze 
omgeving een rijkgeschakeerd palet van kleuren is; de 
buitenruimte herbergt immers meerdere functies. De 
ingenieurs en adviseurs van KYBYS weten infrastructuur, 
natuur en water samen te voegen tot een haalbaar 
ontwerp. Afgestemd op de wensen van de gebruiker. 
En met respect voor de toekomst.

Voorstel cursusdata en locaties 2017:  
(2e helft)

cursus inspecteur Basis (1 dag)
• 21 september 2017, Utrecht (HJ)
• 18 oktober 2017, Hengevelde (HJ)
• 19 oktober 2017, Haarlem (JS)
• 16 november 2017, Delft (JS)
• 14 december 2017, Zwolle (HJ)

opfriscursus inspecteur van speelgelegenheden (1 dag)
• 12 oktober 2017, Utrecht (HJ)
• 26 oktober 2017, Heerenveen (HJ)
• 16 november 2017, Hengelo (HJ)
• 7 december 2017, Delft (JS)

studieochtend Was (9.00 – 14.00 uur)
• 16 oktober 2017, Utrecht (HJ)
• 23 november 2017, Zwolle (HJ)

ontwerpen en bouwen van speeltoestellen (1 dag)
• 2 november 2017, Utrecht (HJ)

Vakopleiding veiligheidsinspecteur van speelgelegenheden 
(5 dagen)
• Open inschrijving. De opleiding gaat van start zodra een groep 
van circa 5 deelnemers kan worden geformeerd (bij voorkeur uit 
eenzelfde regio), en wordt gehouden in de gemeenten waaruit de 
deelnemers afkomstig zijn.
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INTERVIEW

dat komt vooral doordat het percentage dode 
materialen nog steeds groeit. Volgens Van Ooijen 
moeten we leren anders naar de tuin te kijken. Niet 
meer met een negatieve blik van: ‘een tuin kost 
heel veel werk en heel veel vrije tijd’. De kunst is 
om het plezier weer te terug te brengen in het tui-
nieren. Van Ooijen heeft dat zelf geprobeerd door 
het organiseren van de Tuinstartersdagen. Het idee 
was eigenlijk dat daar voornamelijk jonge mensen 
op af zouden komen, maar het tegengestelde was 
het geval: ‘Op de cursus kwamen voornamelijk 
mensen van vijftig jaar en ouder af, die vaak al 
jaren een tuin hebben en nu het plan hebben om 
het anders te gaan doen.’
Voor Van Ooijen onderstreept dit allemaal het feit 
dat ‘we’ het concept tuin niet goed en vooral niet 
eenduidig verkopen. Met ‘we’ doelt de ceo dan op 
een brede groep mensen, organisaties en bladen. 
De VHG bijvoorbeeld zet zich in voor het verhaal 
van ‘de levende tuin’, Nico Wissink en consorten 
bestormen de markt met NL Greenlabel. Iedereen 

heeft zijn eigen stokpaardjes. Van Ooijen: ‘Het 
maakt mij niet zoveel uit welk verhaal we vertellen 
aan de consument, maar het moet wel makkelijk 
zijn, meteen duidelijk, en, veruit het belangrijkste: 
door een brede club organisaties worden gedra-
gen.’ Aan dit gebrek aan gezamenlijkheid ergert 
Van Oijen zich het meest. Wat hijzelf probeert uit 
te dragen, is het verhaal van de vier regels voor 
tuingeluk, waarvan de belangrijkste stelregel lijkt 
te zijn dat een derde deel van de tuin bestraat 
moet zijn, een derde deel uit lage beplanting moet 
bestaan en het restant uit hogere planten. Volgens 
Van Ooijen is het belangrijk om de consument dit 
soort makkelijke richtlijnen mee te geven, zodat 
het tuinieren hem niet afschrikt.

Hetzelfde vindt Van Ooijen van de actuele discussie 
over een mogelijke tegeltax, een soort belasting 
voor mensen die hun tuin compleet verstenen. 
Natuurlijk vindt hij dit met iedereen in de groene 
sector vreselijk, maar een belasting als straf is niet 
de juiste manier. Het zou veel beter zijn om men-
sen die hun tuin vergroenen te belonen. Dat is voor 
iedereen goed: voor de natuur, het klimaat en de 
leefbaarheid in de wijk, en misschien ook nog een 
beetje voor de groene sector en het bedrijf van Van 
Ooijen. 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-7019

Als je afwijkt van het 

gemiddelde, dan heb je 

daar last van
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In 2016 kregen de eerste huurders van project Space S de sleutel: een placemaking bouwproject van 402 huurwoningen in het Eindhovense stadsdeel 

Strijp S. Hierbij hadden de toekomstige bewoners verregaande inspraak in het ontwerp van onder meer het gebouw en het omliggende groen. Du Pré 

Groenprojecten vervulde op het gebied van groen een design, build and construct-rol. 

Auteur: Santi Raats

‘Laat bewoners meepraten 
over dakbeplanting’
Project Space S tilt burgerparticipatie openbaar groen naar hoger niveau
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Van Dyck Nederland   
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Van Dyck België   
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  Vraag naar onze oplossingen voor het onderhoud van de openbare r
uimte.
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Strijp S is het oude fabrieksterrein van Philips 
waarop een geheel nieuwe wijk is gebouwd. 
Project Space S, van opdrachtgevers Woonbedrijf 
SWS/HHVL en studentenhuisvester Vestide, is een 
onderdeel van deze buurt. Het project bestaat uit 
een gebouw met een groene buitenruimte, gele-
gen op een dak van 2.500 vierkante meter. Dit dak 
bereikt men door eerst een openbaar plein over te 
steken, waarna men links en rechts van het huur-
appartementencomplex de trap naar het dak op 
kan. Bij de ingang van het openbare plein komen 
binnenkort drie ‘wachters’ te staan, verzorgd door 
Vertiverde, onderdeel van Du Pré Groenprojecten. 
Dit betreft twee kolommen van 6 meter en een van 
3 meter hoog met gevelbegroeiing. De kolommen 
worden elk afgedekt met een kunststof hoed met 
daarin verlichting. In de betonnen voet van elke 
kolom wordt een bankje verwerkt.

Meer dan duizend participanten
Het aanlooptraject van Space S begon in december 
2012 en duurde bijna drie jaar, tot aan de bouw, 
eind 2015. Bijzonder is dat voor de totstandkoming 
tientallen bijeenkomsten plaatsvonden met in 
totaal meer dan duizend deelnemers, veelal stu-
denten of starters. 

Rolverdeling
Robert Smid, mede-eigenaar en directeur van Du 
Pré Groenprojecten: ‘Het is de verantwoordelijk-
heid van Architectenbureau West 8 Urban Design 
& Landscape Architecture dat alle elementen 
op Strijp S verband houden met elkaar en de 
gewenste kwaliteit hebben. De architect van 
Space S, Inbo, maakte de hoofdtekeningen van het 
gebouw; voor de inrichting van de buitenruimte 
werd gebruikgemaakt van de diensten van collega-
architect Urhahn. Het was de taak van Du Pré 
Groenvoorziening om het grove buitenontwerp 
van Urhahn af te stemmen op de wensen van de 
bewoners en het uiteindelijke ontwerp te realise-
ren.’ Het dak heeft een verharding met ruwgewas-
sen betonplaten met daar tussenin halfverharding. 
Hier en daar staan groepjes beplanting in gelaagde 
opbouw, waaronder meerstammige struiken van 5 
tot 6 meter, halfhoge beplanting van 2 tot 3 meter 
en onderbeplanting van 0,50 tot 0,80 meter hoog. 
In het voorjaar van 2017 was het groenbedrijf klaar 
met de aanleg van de groene buitenruimte rond 
het nieuwe gebouw. 

Alternatieven voor laagsteprijsinschrijvingen
Deze veelomvattende rol bij het project Space S 
was niet nieuw voor Du Pré: ‘We zijn de afgelopen 
jaren wat veranderd als bedrijf. We zoeken – met 
succes – alternatieven voor het ‘bulkwerk’ op het 
gebied van gemeentelijk onderhoud en voor de 
ratrace om de laagste prijs’, zegt Robert Smid. ‘We 
zetten meer in op specialisme en participatietra-
jecten en hebben onder meer projecten gedraaid 
in Deurne, Helmond en Eindhoven. In het begin 
dachten we dat fysieke participatie de overhand 
zou krijgen, maar het bleek dat burgers vooral 
invloed willen: meepraten, weten wat er gebeurt 
en vooral waarom. Daarbij blijken wij een belang-
rijke rol te kunnen spelen. Het gaat dan niet alleen 
om gemeentelijke projecten; ook bedrijven en 
instellingen zien veel in onze oplossingen.'

Meedenksessies leiden
Smid geeft een voorbeeld: ‘Bij Space S gaan men-
sen tijdens een meedenksessie bijvoorbeeld aan 
de slag met de inhoud op detailniveau, zoals plan-
tennamen in verband met gewenste kleuren of 
geschiktheid voor vlinders en bijen. Dan leggen wij 
uit dat de beplanting slechts een onderdeel vormt 
van de industriële look die de buitenruimte moet 
krijgen. Er kunnen dus geen schreeuwende kleuren 
in voorkomen. We bieden dan alternatieven die in 
de buurt komen van wat de bewoners aandragen, 
maar die qua kleurtoon in het ontwerp passen of 
goed voor het beeld zijn én goed voor bijen. Een 
ander voorbeeld is dat de architect meerstammige 
struiken in het ontwerp had ingetekend en daar 
een bepaalde filosofie over had. De bewoners 
vreesden dat dit ’s avonds een enge plek zou zijn. 
Daar zijn we bij Du Pré toen over gaan nadenken. 
We konden iets doen aan de vorm van de meer-
stammige struiken, of aan de locatie, bijvoorbeeld 
door de achtergrond te veranderen, of aan het 
uiterlijk van de meerstammige struiken, door voor 
soorten met een open structuur te kiezen. We heb-
ben gekozen voor de laatste optie en veel krenten 
geplant. Bloeiende planten ogen vriendelijk in het 
voorjaar, maar passen toch ook in het industriële 
uiterlijk. In het najaar wordt alle beplanting flink 
teruggesnoeid, zodat het geheel niet te vol wordt 
en niet te dicht op elkaar komt te staan.’

‘Intellectuele invloed’
Voor het vakwerk zal volgens Smid altijd een 
specialist nodig blijven. ‘We willen voorkomen dat 
bewoners in het weekend zonder beveiliging op 
hun slippers de heggen of bomen gaan snoeien 
met de motorzaag.’  Verder ziet Smid vooral kansen 
om met burgerparticipatie het openbaar groen 
naar een hoger niveau te brengen. ‘Als mensen 
zelf mogen beslissen (dat noem ik intellectuele 
invloed), zijn ze over het algemeen intrinsiek 
gemotiveerd om ook bij te dragen aan het onder-
houd (dat noem ik fysieke invloed), en zelfs om 
financieel bij te dragen, indien het budget ontoe-
reikend blijkt voor het realiseren van hun wensen. 
Uiteindelijk gaat het erom dat er draagvlak is voor 
hoe het openbaar groen eruit ziet. Dan gaan bur-
gers zwerfvuil oprapen, blijft de omgeving schoner 
en wordt de burgertevredenheid hoger. Als Du Pré 
Groenprojecten hadden wij óók de drive om tot 
goede keuzes te komen, omdat we de buitenruim-
te voor acht jaar in onderhoud hebben. Met een 
ontwerp waar alle partijen achter staan, inclusief 
wijzelf, kunnen we een optimaal beeld garanderen.’

ACTUEEL4 min. leestijd

Artist impression van de nog te realiseren groene ‘wachters’ van Vertiverde bij de ingang van het 

plein. Bron: Bygg Architecture.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6996

Robert Smid
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Snel gevuld én wendbaar
In 2015 kocht Nophadrain een kleine hydroseeder, waarmee als eerste op de campus van de NHL Hogeschool in Leeuwarden een sedumdak van 1200 

vierkante meter werd aangelegd. ‘Hij is snel gevuld en wendbaar, waardoor we snel kunnen werken’, aldus Nigel Droog, technical sales representative 

van Nophadrain, specialist in de aanleg van extensieve groene daken. ‘Hij is vooral geschikt voor het fijne werk, waarbij de sedumstek handmatig wordt 

aangelegd. Door handmatig te werken, kun je de stekken beter verdelen.’ De machine heeft een capaciteit van 2100 liter water, dat met mulch gemengd 

is. Dat komt overeen met circa 600 vierkante meter aan dak dat kan worden begroend. De machine is dan wel klein, maar de motor is krachtig. Droog: 

‘We hebben gekozen voor een dieselmotor die krachtig genoeg is om zelfs gebouwen van zo’n veertig meter hoog te kunnen bereiken.’ 
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Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6997
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Het belang van 
duurzame 
boomgroeiplaatsen
Wist u dat bomen een belangrijke bijdrage leveren 
aan de kwaliteit van onze leefomgeving, gezond-
heid en ons welzijn? Hierbij valt onder andere te 
denken aan het opvangen van neerslagpieken, 
het verbeteren van de luchtkwaliteit, het afvangen 
van fijnstof en CO2 uit de lucht en het voorkomen 
van hittestress. Bomen zorgen voor meer welbe-
vinden van de inwoners en bezoekers van de stad. 
Vanwege de steeds sterker verstedelijkte samen-
leving en de klimaatverandering is het van groot 
belang om de natuur te behouden in de stad en 
bomen alle ruimte te geven om goed te kunnen 
groeien, zonder dat dit ten nadele gaat van de 
hoge eisen die worden gesteld aan de inrichting 
van de openbare ruimte. De oplossing begint bij 
de aanleg van een duurzame en waterbufferende 
boomgroeiplaats. Voldoende waterbergend vermo-
gen van boomgroeiplaatsen zorgt bij extreme hoe-
veelheden neerslag voor minder wateroverlast. Om 
meer stedelijke groenvoorzieningen en duurzame 
en waterbufferende boomgroeiplaatsen te kunnen 
realiseren, is het Handboek Boomgroeiplaatsen 
door BSI Bomenservice op de markt gebracht. Het 
Handboek bevat informatie uit verschillende bron-
nen. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder 
andere keuzeschema’s, uitvoeringsschema’s, groei-
plaatsverbeteringen, groeiplaatsconstructies, aan-
vullende groeiplaatsvoorzieningen en groeiplaats-
bemesting. Het Handboek Boomgroeiplaatsen is 
digitaal te downloaden op 
www.bsi-bomenservice.nl. 
Het boek is ook verkrijgbaar tijdens de Dag van 
de Openbare Ruimte in stand 3.5.00 van Den 
Ouden Groep.

Donkergroen: 
circulariteit in de 
buitenruimte 
Eind januari tekenden 180 partijen in Den Haag 
het Nationaal Grondstoffenakkoord. Hierin staan 
afspraken om de Nederlandse economie in 2050 
te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. 
Duurzaamheid en circulariteit zijn ook leidend 
in de ambitie van Donkergroen. Donkergroen 
is bezig te veranderen van een groenbedrijf in 
een groen bedrijf; één van de doelen is dat er in 
2035 bij Donkergroen volledig circulair gewerkt 
wordt. Dat betekent dat er bij het bedrijf net als 
in de natuur geen afval voorkomt. Alle materia-
len die Donkergroen gebruikt, zijn herbruikbaar, 
verantwoord en gezond. Niets wat het bedrijf 
doet, brengt schade toe. Het enige wat wordt 
achtergelaten, is vruchtbare grond. Op de Dag van 
de Openbare ruimte zal het landelijk werkende 
groenbedrijf Donkergroen presenteren hoe duur-
zaamheid en circulariteit worden toegepast in de 
organisatie en de groene werkzaamheden. Circulair 
ontwerpen en engineeren vragen een andere 
aanpak en een ander soort creativiteit. Tijdens de 
beurs wordt uitgelegd hoe je dat doet en waar je 
tegenaan loopt. Adviseurs delen graag ervaringen 
met bezoekers over hun circulaire projecten, de 
samenwerking met leveranciers en klanten en 
over het anders durven denken en doen bij het 

ontwerpen en engineeren van een circulaire bui-
tenruimte. Op woensdag 27 september van 12.00 
- 12.20 uur verzorgt het bedrijf een lezing over cir-
culair ontwerpen en engineeren, locatie Juliana 6. 
Donkergroen is te vinden in stand 2.1.15. 

The making of 
Nationaal Monument 
MH17 
Na anderhalf jaar van intensieve voorbereidin-
gen ging op 7 december 2016 de eerste spade 
de grond in voor de aanleg van het Nationaal 
Monument MH17. Op maandag 17 juli 2017 werd 
het monument officieel geopend. Nabestaanden 
van de slachtoffers kozen gezamenlijk voor 
het ontwerp van een herinneringsbos in Park 
Vijfhuizen vlakbij Schiphol, van de hand van land-
schapsarchitect Robbert de Koning. Het bos heeft 
de vorm van het herdenkingslint dat veelvuldig 
gedragen werd als symbool van de ramp. Een 
bomenlint dat zich verheft uit het landschap in 
hogere en lagere hellingen, als een driedimensi-
onaal lint gelegen op het park. Elk van de bomen 
vertegenwoordigt een slachtoffer van de ramp; 
de nabestaanden selecteerden zelf een passende 
boom voor hun geliefde(n) uit tien verschillende 
soorten, beschikbaar gesteld door Boomkwekerij 
Ebben. Rondom het bos staan duizenden zonne-
bloemen. Middelpunt van het monument is een 
amfitheater waarin een gedenkteken is geplaatst 
met alle namen van de slachtoffers. Samen met 
landschapsarchitect Robbert de Koning en beel-
dend kunstenaar Ronald Westerhuis vertelt Jasper 
Haster, projectleider van Boomkwekerij Ebben, 
over de totstandkoming van het monument, vanaf 
de eerste conceptvorming en de keuze en het 
planten van de bomen tot aan het perfect in orde 
brengen voor de opening. 
De lezing is op donderdag 28 september van 
14:00 - 14:45 uur op het hoofdpodium in hal 2.
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connecting green and infrastructure

Toepassing rondom:

Tree Root Guide
Boomwortelgeleiding

¡ Boomwortelgeleiding voorkomt wortelopdruk
¡  Boomwortelgeleiding voorkomt verlies van stabiliteit van de boom
¡  TRG zijn de meest hoogwaardige geleidingspanelen op de markt
¡  De nieuwe panelen sluiten perfect en zijn zeer effi ciënt in gebruik
¡  TRG is leverbaar in de hoogtes 30-45-60-90-105-120 cm.

Toepassing lineair:

Nieuw!
Geheel vernieuwde 

TRG 90-105-120 cm hoge 
panelen van 75 cm breed, 

met stabilisatie grondankers 
en 90º verticale 
on-onderbroken 
geleidingsribben

GreenMax  |  Tel:  0031 413 29 44 47  |  www.greenmax.eu
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Greenmax breidt uit
Dit jaar staat Greenmax weer op de Dag van de 
Openbare Ruimte met een uitbreiding van zijn 
assortiment: verschillende oplossingen om bomen 
goed te laten groeien in de stad, zonder dat hier-
bij overlast wordt veroorzaakt aan boven- en/of 
ondergrondse infrastructuur. Greenmax presen-
teert onder andere zijn nieuwe, verbeterde wortel-
geleidingspanelen. Het bedrijf kwam jaren geleden 
al op de markt met wortelgeleidingspanelen. 
Hoogtes als 30, 45 en 60 cm worden veel toege-
past. Deze panelen kunnen dicht rondom de boom 
geplaatst worden in de bestrating, aangezien 
de panelen verticale ribben bevatten, die ervoor 
zorgen dat de wortels dieper de grond in worden 
geleid. De laatste jaren worden ook steeds meer 
wortelgeleidingswanden van 90 en 120 cm diep 
toegepast langs kabels en leidingen. Deze worden 
goed beschermd tegen boomwortels, maar de 
boom krijgt wel extra stabiliteit, omdat de wortels 
een stuk dieper de grond in worden geleid. Deze 
panelen heeft Greenmax nu vernieuwd met gron-
dankers, dubbele bovenrib tegen springwortels en 
een goed werkende koppeling. Ook is er nu een 
wand van 105 cm hoog. De panelen met hoogte 
90, 105 en 120 cm zijn 75 cm breed en zijn 
onderling te koppelen. 
Greenmax verwelkomt bezoekers graag in 
stand 3.2.42, waar zijn totaalconcept voor 
bomen in de stad wordt getoond. 

Milieuvriendelijk 
onkruid bestrijden
Jean Heybroek is al lange tijd actief in de Benelux 
op het gebied van de distributie van onkruid-
bestrijdingsmachines, met onder andere de 
combinatie van de LM Trac-werktuigdragers 
en Weedsteam-onkruidbestrijdingsmachines. 
Jean Heybroek presenteert de nieuwste gene-
ratie LM Trac-werktuigdragers in combinatie 

met de onkruidborstelarm en de Weedsteam-
onkruidbestrijdingsmachine. Niet-chemische 
bestrijding van onkruid staat de laatste jaren 
stevig in de belangstelling, mede door het 
Europese verbod op het gebruik van gly-
fosaat. In dit licht gezien is de Weedsteam-
onkruidbestrijdingsmachine een goed alternatief 
voor de bestaande chemische methoden om 
onkruid te bestrijden, en een mooie aanvulling op 
het gebruik van een onkruidborstel. Het uitgangs-
punt bij de ontwikkeling van deze machine was 
om duurzaam te kunnen werken en tegelijk de 
kostprijs per vierkante meter voor onkruidbestrij-
ding zo laag mogelijk te houden. Het resultaat: een 
onkruidbestrijdingsmachine die op een snelle, effi-
ciënte en duurzame manier onkruid te lijf gaat. De 
Weedsteam pakt onkruid aan in drie stappen; het 
gebruik van hete lucht, infrarood- stralingswarmte 
en stoom zijn de pijlers waarop de machine zijn 
werk doet. Meer weten? Productspecialist Theo van 
Eijden van Jean Heybroek staat bezoekers graag te 
woord op de beurs. 
Bezoekers zijn welkom in stand 2.1.07 van 
Jean Heybroek.

Onderhoudsarm, 
natuurlijk en kleurrijk 
met Lageschaar 
Soortechte kwaliteitsplanten en onkruidarme, 
duurzame beplantingsconcepten geven het 
openbaar groen een kleurrijk en belevenisvol 
karakter. Met de plantconcepten van Lageschaar 
wordt onkruidbeheer tot een minimum beperkt 
en is extra beregening in droge periodes niet 
nodig. Lageschaar laat bezoekers graag zien hoe 
het anders kan, met flexibele concepten voor 
een aantrekkelijke en uitermate onderhouds-
vriendelijke beplanting, die in elk jaargetijde een 
ander, natuurlijk beeld geeft. Hiermee ervaart u 
de natuurlijke schoonheid en afwisseling in vorm, 

Husqvarna: uw 
businesspartner
Husqvarna biedt zich aan als businesspartner 
voor de professionele klant. Dit doet het bedrijf 
door oplossingen te bieden waarmee de pro-
fessionele klant dagelijks te maken heeft. Denk 
hierbij aan leasemogelijkheden, Husqvarna 
Fleet Services 2.0 én accu-oplossingen. 
Husqvarna Fleet Services 2.0 geeft een actu-
eel overzicht van machinepark en personeel: 
waaruit bestaat mijn vloot? Waar zijn mijn 
machines? Hoe worden ze gebruikt? Alle pro-
fessionele handgedragen en rijdende machines 
op accu en benzine van Husqvarna kunnen 
worden uitgerust met deze nieuwe, slimme 
technologie. De data worden realtime via 
smartphone of tablet verzonden naar de eigen 
Husqvarna Fleet Service-website. Hiermee 
krijgt de gebruiker een perfect overzicht en 
wordt de basis gelegd om het machinepark te 
optimaliseren en onnodige stilstand te reduce-
ren, waardoor productiviteit en efficiëntie wor-
den verhoogd. Hoveniersbedrijven en gemeen-
ten zijn klaar om de digitale online wereld in 
te stappen. Doordat machines zijn uitgevoerd 
met een sensor, krijgt de fleetmanager meer 
inzage in onder andere de productiviteit en 
het gebruik van de machine. Daarnaast is het 
mogelijk om de gebruiker door middel van een 
gebruikerspas inzage te geven in onder andere 
de trillingemissie. Nieuwsgierig? 
Bezoek Husqvarna in stand nummer 3.2.61.
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kleur en structuur in een gevarieerde border. Men 
geniet immers meer van flora en fauna als de zin-
tuigen geprikkeld worden door het voelen, zien en 
ruiken van planten en dieren. Het voordeel is een 
maximale beleving met minimaal onderhoud. De 
concepten bieden een snelle dichtgroei, eenvoud 
in onderhoud en lage beheerkosten met duurzaam 
gekweekte planten. De langlevende en eenvoudig 
te beheren beplantingsconcepten van Lageschaar 
voor het openbaar groen zijn: Fleur Robuste, Prairie 
Garden en Fleur Dansante. Met meer dan veertig 
kant-en-klaar voorgemengde mengsels óf naar 
wens gemaakte mengsels, ook bijen- en vlinderlok-
kende mengsels, zijn de concepten van Lageschaar 
flexibel in te zetten en daarmee in elke ruimte toe-
pasbaar. Je maakt het natuurlijk met Lageschaar. 
Interesse? Bezoek Lageschaar in stand 2.1.27.

Nophadrain toont 
nieuwe systemen en 
service
Al meer dan twintig jaar geeft Nophadrain invul-
ling aan zijn filosofie ‘gebruik de ruimte’ door 
de ontwikkeling en productie van slimme en 
hoogwaardige systemen voor het inrichten van 

groen- en gebruiksdaksystemen. De vertrouwde 
gezichten van Nophadrain, Pieter Wesselink en 
Nigel Droog, zullen ook dit jaar Nophadrain ver-
tegenwoordigen tijdens de Dag van de Openbare 
Ruimte. Zij voorzien bezoekers graag van advies 
en informatie met betrekking tot groen- en/of 
gebruiksdakprojecten. Speciale aandacht zal uit-
gaan naar de nieuwe Nophadrain Waterbufferings- 
en Waterretentiedaksystemen. Hiermee biedt 
Nophadrain een oplossing tegen de toenemende 
regenwateroverlast in stedelijke gebieden, die ver-
oorzaakt wordt door de steeds vaker voorkomende 
heftige regenbuien. Ook nieuw bij Nophadrain 
is de hydroseeding-service die het bedrijf aan-
biedt als totaalpakket via zijn sedumkwekerij 
Sedumdirect. De huur van de machine, het perso-
neel en de benodigde materialen zijn inbegrepen 
in dit totaalpakket. Ook hiervoor kunnen geïnteres-
seerden tijdens de beurs bij Nophadrain terecht. 
Namens Nophadrain heten Pieter Wesselink en 
Nigel Droog bezoekers welkom in stand 3.5.25.

Planmatig 
boombeheer 
zonder omkijken 
Gezonde bomen leven langer en kosten minder. 
De vraag is: hoe houdt u úw bomen gezond? Pius 
Floris Boomverzorging heeft hiervoor een geheel 
eigen Zorgfasenplan ontwikkeld. Hierin krijgt elke 
boomcategorie in elke ontwikkelingsfase haar 
eigen specifieke benadering. Het Zorgfasenplan 
geeft gebruikers een handvat om hun bomenbe-
stand op efficiënte wijze te laten onderhouden, 
zodat u steeds precies weet waar u aan toe bent. 
Eén totaalplan voor al uw bomen, van jonge aan-
plant tot groenmonumenten. Na de implementatie 
van het Zorgfasenplan hebben gebruikers alle 
vrijheid om het werkelijke onderhoud te laten 
uitvoeren door eigen medewerkers of door een 
specialist als Pius Floris Boomverzorging. Aan wie 
u de zorg van uw bomen ook toevertrouwt, als u 

werkt volgens het Zorgfasenplan bent u verzekerd 
van een gefundeerde, samenhangende aanpak. 
Bent u bij uw organisatie verantwoordelijk voor 
boombeheer? Informeer dan tijdens de Dag van de 
Openbare Ruimte naar de specifieke mogelijkhe-
den van planmatig boombeheer. 
De specialisten van Pius Floris Boomverzorging 
zijn te vinden in stand 4.1.23.

Brede dienst-
verlening door 
Verheij 
Verheij Integrale groenzorg is voor de twaalfde 
keer aanwezig op de Dag van de Openbare 
Ruimte. In stand 4.1.04 spreken zij graag 
over hun brede dienstverlening in de buiten-
ruimte. Of het nu gaat om regulier onderhoud, 
milieuvriendelijke onkruidbeheersing of het 
initiëren van participatie in uw buitenruimte: 
Verheij is van alle markten thuis. Op de beurs 
presenteert Verheij onder andere het concept 
‘Kleurrijk Buiten’ (www.kleurrijkbuiten.nl). Door 
middel van dit concept wordt de openbare 
buitenruimte dichter bij de burger gebracht en 
worden jong en oud gestimuleerd om te par-
ticiperen in de buitenruimte. Ook geeft Verheij 
graag informatie over zijn intensieve samen-
werking met postbezorgers van PostNL, die een 
oog-en-oorfunctie in de wijk vervullen voor 
het bedrijf. Daarnaast is Verheij aanwezig met 
‘h2O-onkruidbeheersing’: een zelfontwikkeld, 
GIS-gestuurd concept van milieuvriendelijke 
onkruidbeheersing. Uiteraard kunnen bezoe-
kers ook bij Verheij terecht voor renovatie, een 
aanlegklus of regulier onderhouds- en bomen-
werk. 
Bent u enthousiast over de brede 
dienstverlening van Verheij? Breng dan een 
bezoek aan stand 4.1.04.
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speelruimte
specialisten

Speelruimtespecialist 
Opleiding

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

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

Utrecht 30-05-18 en 31-05-18 

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

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

+

najaar 2017

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

+

Op aanvraag

Aanbesteden
Begeleid op de juiste manier de aanbesteding               
van speelvoorzieningen 

+

najaar 2017

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

+

www.obb-ingenieurs.nl

+

Op aanvraag

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

op aanvraag komen we ook bij uw gemeente langs

voor meer informatie:

OBB deelt kennis en ervaring
Samen werken aan uitdagende en gevarieerde speelruimte
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WeedControl toont 
breed scala 
onkruidmachines
WeedControl uit Waalwijk kan terugkijken op weer 
een succesvol jaar. Met de AIR-heteluchtsystemen 
was het bedrijf dit jaar de absolute marktleider 
in Nederland, België, Duitsland, Denemarken en 
Oostenrijk. Naast het zeer lage gasverbruik en de 
lage onderhoudskosten is het unieke van de AIR-
hetelucht-recyclesystemen van WeedControl de 
lage CO2-uitstoot. Verder hebben de AIR-systemen 
0% roetuitstoot. De laatste jaren is er een toene-
mende vraag naar kleinere werktuigendragers 
en lichtere machines. Vanzelfsprekend hoort hier 
een lichte wendbare onkruidbestrijdingsmachine 
bij. Luisterend naar de vraag van de markt heeft 
WeedControl de Air Compact Pro ontwikkeld, een 
kleine handzame en lichte machine die het moge-
lijk maakt om smalle oppervlakten en paden te 
behandelen. Hij is universeel aan te bouwen aan 
de kleinste werktuigendragers. Uit ervaring blijkt 
dat onkruidbestrijding het beste resultaat geeft 
bij een combinatie van verschillende technieken. 
WeedControl is net zoals alle voorgaande jaren 
aanwezig en zal een compleet scala aan onkruid-
bestrijdingsmachines laten zien, variërend van 
openvlammachines tot borstelmachines en natuur-
lijk de bekendste hetelucht-onkruidbestrijdings-
machines met het heteluchtrecyclingsysteem. Voor 
ieder onkruidprobleem is een oplossing te vinden. 
Bezoek WeedControl in stand 3.1.18.

ITS toont producten 
voor standplaats-
inrichting 
ITS heeft een stand met producten voor een goede 
standplaatsinrichting. Er is een totaaloverzicht van 
materialen voor groeiplaatsinrichting. Bij beluch-

tingssystemen wordt de beste werking verkregen 
door gebruik te maken van twee verticale kokers: 
de schoorsteenwerking. Er zijn drie beluchtings-
systemen leverbaar: het Belu-systeem, het Venti-
systeem en Belu 45%. Voor alle drie systemen 
geldt als advies om bij afwerking in bestrating 
gebruik te maken van een Belu-rooster. Met dit 
rooster hebt u zekerheid dat er geen gevaar is voor 
voetgangers. Voor zware belasting is er het Belu-
rooster Robuust; dit rooster is zwaarder uitgevoerd 
en bezit een vergrendeling en vuilzeef. Voor een 
stevige kluitverankering zijn er grondankers van 
het merk Duckbill. Afhankelijk van de boommaat 
zijn vier verschillende sterktes leverbaar. Voor een 
goede nazorg zijn gietranden en mycorrhiza in te 
zetten. 
ITS is aanwezig in stand 2.2.04.

Boomkwekerij 
Udenhout zet de 
moseik in het zonnetje 
De Dag van de Openbare Ruimte is voor 
Boomkwekerij Udenhout BV een mooie gelegen-
heid om Quercus cerris 'Marvellous' onder de aan-
dacht te brengen. Deze Nederlandse ontdekking 
is een gezonde boom, vrij van ziekten en plagen. 
Quercus cerris ‘Marvellous’ is een half-wintergroene 
en winterharde boom die nooit last van meel-
dauw heeft. Ook is hij windvast en kan hij goed 
tegen zeewind; de ideale boom dus voor in het 
kustgebied. Hij stelt tamelijk lage bodemeisen 
en kent een vrij neutrale zuurgraad. De boom 
verlangt een plekje in de zon of lichte schaduw 
en verdraagt zelfs een gesloten wegdek. In de 
jeugdfase is Quercus cerris 'Marvellous' smal, later 
breed uitgroeiend. De moseik heeft een mooie 
vorm door de brede kegelvormige kroon met 
doorgaande hoofdtak. De bladeren variëren sterk 
in grootte en vorm; soms zijn ze diep gelobd tot 
scherp getand. De boom kan 15 tot 20 meter hoog 
worden. Boomkwekerij Udenhout is de licentie-
houder van deze laan- en straatboom. Daarnaast 
is Boomkwekerij Udenhout BV genomineerd 

voor het Boomproject van het Jaar 2017 met het 
landschapskunstwerk Het Witte Lint in Zutphen. 
Deze nominatie is onder meer te danken aan de 
goede samenwerking met de uitvoerende partijen. 
Boomkwekerij Udenhout BV is te vinden in 
stand 3.6.22.

Heicom presenteert 
nieuwe huisstijl
Op de foto is afgebeeld het Catharina 
Amaliapark in Apeldoorn, vlak bij het cen-
trum. Dit wás een betonnen parkeerplein, 
maar is nu een ondergrondse parkeergarage 
met daarboven een plek waar je heerlijk 
kunt zitten, skaten of picknicken. Dat is waar 
Heicom voor staat: vergroening van steden, 
parken en sportvelden door de kwaliteit van 
de bodem te verbeteren en zo de natuur 
in haar kracht te zetten. In 2050 zal zo’n 70 
procent van de wereldbevolking in steden 
wonen. Vergroening van steden en openbare 
ruimtes draagt bij aan de luchtkwaliteit, aan 
de afvoer van water in een heftiger klimaat 
en het beperkt zomerse hitte. Het maakt de 
omgeving in alle opzichten prettiger om in te 
leven en bewegen. De natuur is sterk genoeg 
om voor groei te zorgen op de moeilijkste 
plaatsen, als er maar geïnvesteerd wordt in 
gefundeerd advies, het vervaardigen van 
hoogwaardige, natuurlijke en duurzame sub-
straten en een juiste toepassing daarvan. Daar 
werkt Heicom aan door continu te innoveren 
en altijd voor de hoogste kwaliteit te gaan. De 
afgelopen maanden heeft Heicom gewerkt 
aan een nieuwe website en uitstraling, die 
op de Dag van de Openbare Ruimte worden 
gepresenteerd in een nieuwe beursstand en 
met projectcases. Maar uiteraard zijn er ook 
kwalitatieve bodemverbeteraars en substraten. 
Nieuwsgierig? Bezoek Heicom dan in stand 
2.2.25.
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Wolterinck gaat de 
uitdaging aan
De overlast van invasieve soorten in Nederland 
neemt hand over hand toe. Sommige soorten 
krijgen zoveel vrijheid om te groeien dat ze gaan 
overheersen en daardoor ernstige schade toebren-
gen aan de natuurlijke inheemse biodiversiteit en 
de omgeving en kunnen leiden tot lichamelijke 
klachten. De huidige conventionele bestrijdings-
technieken zijn tijdrovend en arbeidsintensief en 
brengen vaak hoge kosten met zich mee. Als spe-
cialist beschikt Wolterinck over ruime kennis, het 
juiste materieel en een effectieve methode voor 
beheersing dan wel bestrijding van deze invasieve 
soorten, ook wel uitheemse soorten genoemd. 
Ervaren medewerkers maken gebruik van digi-
tale beheerapplicaties, waarmee Wolterinck 
een gedegen onderhoudsplan kan opstellen en 
opdrachtgevers volledig kan informeren over de 
voortgang. Daardoor kan er met minimale inzet op 
het juiste moment in het seizoen gezorgd worden 
voor het gewenste eindresultaat, en dat tegen 
lage kosten. Alle werkzaamheden van Wolterinck 
worden gewaarborgd door diverse certifice-
ringen, waaronder VCA**, ISO 9001, ISO 14001, 
CO2-prestatieladder 3, MVO-prestatieladder 3 en 
Groenkeur. 
Wolterinck verwelkomt bezoekers graag in 
stand 4.6.51.

Rootbarrier biedt 
totaaloplossing
Rootbarrier is op de Dag van de Openbare Ruimte 
aanwezig met het onkruiddoek Plantex Platinium 
van producent Dupont. Het product maakt deel uit 
van de ‘Plantex-familie’ in het aanbod van Dupont. 
De Gold-versie is al effectief in het tegenhouden 
van bijvoorbeeld heermoes (Equisetum arvense); 
de ‘zwaardere’ variant Platinium kan zelfs de meest 
invasieve planten aan, zoals Japanse duizendknoop 
(Fallopia japonica). Plantex Platinium is gemaakt 
van het polymeer polypropyleen, een geotextiel 
dat lucht- en waterdoorlaatbaar is en voedingsstof-
fen doorlaat, waardoor het geen invloed heeft op 
de groeiomstandigheden van de andere planten. 
Bovendien geeft het product geen stoffen af die 
schadelijk zijn voor milieu. Het vormt daarmee 
een goed alternatief, nu het gebruik van chemie 
steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Naast 
dit onkruiddoek toont Rootbarrier ook andere 
producten, zoals wortelgeleidingssystemen. Met 
onkruiddoek en wortelgeleidingssystemen wil het 
bedrijf een totaaloplossing bieden voor de bestrij-
ding van invasieve planten. Wilt u meer informatie 
over deze producten? Bezoek Rootbarrier BV dan 
in stand 4.2.05.

Biodiversiteits-
oplossingen voor de 
openbare ruimte
Zaaizaadbedrijf Limagrain (Advanta) lanceert 
onder de naam Staygreen drie speciale biodiver-
siteitsmengsels voor de groene ruimte. Daarmee 
komt het bedrijf tegemoet aan de toenemende 
wens van gemeenten om tot een duurzamere 
invulling van groenstroken te komen. Staygreen 

Nationale 
Bomenbank 
genomineerd voor 
Boomproject van 
het Jaar
De Nationale Bomenbank draagt met bomen 
bij aan het oplossen van problemen die 
ontstaan door verstedelijking en klimaatver-
andering. Zijn dienstverlening is gebaseerd 
op wetenschappelijk onderzoek, praktisch 
inzicht en natuurlijke principes. De Nationale 
Bomenbank biedt een uitgebreid dienstenpak-
ket met alle onderdelen die nodig zijn voor 
bomen in een stedelijke omgeving, van boom-
verplanting tot boomonderzoek en van groei-
plaatsverbetering tot boomverzorging. Het 
voorbeeldproject waarin bovenstaande facet-
ten samenkomen, is het Bomencarré op IJburg 
Amsterdam: innovatief en uniek op het gebied 
van waterbeheersing, gebaseerd op weten-
schap, ervaring en natuurlijke principes en 
een groen (bomen)icoon in een verstedelijkte 
omgeving. Dit project is genomineerd voor het 
Boomproject van het jaar 2017 van de VHG. De 
winnaar wordt tijdens de Dag van de Openbare 
Ruimte bekendgemaakt. 
De medewerkers van de Nationale 
Bomenbank vertellen graag meer over dit 
project en de andere diensten die zij kunnen 
bieden in stand 3.1.19.
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1 is een gras-kruidenvegetatie voor bermen die 
jaarrond groen en laag blijft. Het mengsel vraagt 
minimaal onderhoud en geldt als een verrijking 
voor de inheemse bermflora. Met Staygreen 2 EPR 
komt er nu een biologische – en dus goedkopere 
– oplossing voorhanden om de eikenprocessie-
rups effectief te bestrijden. De samenstelling met 
veel schermbloemigen en insectenplanten zorgt 
namelijk voor een snelle opbouw van de populatie 
natuurlijke vijanden van de rups. Staygreen 3, ten 
slotte, is het ideale mengsel voor het aantrekken 
van vlinders en bijen. De vegetatie is geselecteerd 
op kleur, geur en nectarproductie en voorziet in 
een gevarieerd voedselaanbod voor bestuivende 
insecten. Vlinder- en bijenlinten gelden als een 
belangrijke graadmeter voor de biodiversiteit in de 
openbare ruimte. 
Meer weten? Bezoek Limagrain Nederland dan 
in stand 4.2.20. Voor elke bezoeker ligt een 
gratis probeerzakje met 20 g StayGreen 2 EPR 
klaar.

Ervaar de 
Heatweed-methode
Heatweed Technologies is de nieuwe naam van 
Wave Weed Control, dat sinds 1 maart van dit 
jaar is overgenomen door Heatweed en Holder. 
Heatweed Technologies zet de toon met zijn visie, 
die zal uitgroeien tot de norm voor niet-chemische 
onkruidbestrijding. Dat betekent concreet dat 
Heatweed een verplichting heeft om klanten te 
voorzien van kwalitatief hoogwaardige machines 
en ondersteuning en om voortdurend de focus 
op innovatie te houden. In dit kader is ISRP (het 
invasieve soorten-reductieprogramma) ontwikkeld 
en recentelijk op de Nederlandse markt gelan-
ceerd. Daarnaast kan de bezoeker door middel 
van interactief filmmateriaal het gebruik van de 
machines en de Heatweed-methode ervaren. Met 
de wereldwijd gepatenteerde sensortechnologie 
laat Heatweed eens te meer zien dat de enorme 
capaciteit, in combinatie met het lage energie- en 
waterverbruik, de meest rendabele machine voor 
onkruidbestrijding in de openbare ruimte oplevert. 
Ook de kleinste machine van Heatweed zal niet 
ontbreken. Deze compacte machine is geschikt 
voor behandeling van kleinere ruimtes. Hij is een-
voudig te bedienen en kan rechtstreeks op 230 V 
aangesloten worden. Een prettige bijkomstigheid: 
hij heeft ook een reinigingsfunctie. Op de Dag van 
de Openbare Ruimte geeft Heatweed Technologies 
graag nadere informatie over de Heatweed-
methode. 
Bezoekers zijn welkom in stand 4.2.26.

Watertechnische 
installaties van 
Aquaco 
Water in de openbare ruimte draagt bij aan de 
leefbaarheid in en om steden, gebouwen en ter-
reinen. Aquaco ontwerpt, engineert, realiseert en 
onderhoudt watertechnische installaties van onder 
andere fonteinen, watertafels en waterfonteintjes. 
De kwaliteit van het water en de veiligheid van 
gebruikers staan hierbij voorop. Hiermee wordt 
zowel bij het ontwerp en de uitvoering als bij het 
onderhoud aan de installaties rekening gehouden, 
bijvoorbeeld door het gebruik van filters en het 
uitvoeren van legionellatesten. Aquaco laat bezoe-
kers graag een stukje zien van de inrichting van de 
techniekruimte waarmee bovengrondse fonteinen 
en fonteintjes gerealiseerd worden. Enkele van de 
door Aquaco in Nederland gerealiseerde projecten, 

in opdracht van Rots Maatwerk BV, zijn: Dakpark 
Rotterdam, Wildlands Emmen, Artis Amsterdam, 
Domplein Utrecht, Anna van Buerenplein Den 
Haag, Fontein De Heuvel Tilburg en Marktplein 
Hilversum. In stand 4.4.09 (Het Plein) informeert 
Aquaco u graag over de realisatie van water-
technische installaties voor de openbare ruimte.

Jan van Setten over de 
participatiespagaat 
In de praktijk komt OBB Ingenieurs veel ambte-
naren tegen die in de meest ingewikkelde parti-
cipatietrajecten zitten, en worden zij vervolgens 
ingehuurd om deze tot een goed eind te brengen. 
Respect voor iedereen die iedere keer weer objec-
tief de gesprekken aangaat en in de spagaat poli-
tiek, beleid, algemeen belang en bewonerswensen 
het optimale nastreeft. En dat is niet altijd leuk. 
Maar in samenwerking met de beursorganisatie 
heeft OBB een kadootje: Jan van Setten komt jullie 
een hart onder de riem steken. Even relativeren, 
lachen en leren; van de eerste tot de laatste minuut 
op het puntje van je stoel. Hoe creëer je draagvlak 
zonder dwang? En hoe blijf je zelf optimaal gemo-
tiveerd? De juiste snaar raken. Wat drijft iemand 
nou écht? Hoeveel invloed heb je daar als ambte-
naar op? Pittige vragen! Maar er zijn meer antwoor-
den dan je nu denkt om uit de participatiespagaat 
te blijven en de dans aan te gaan met burger en 
bedrijf. De inspirerende lezing van Van Setten 
neemt je mentaal mee op reis hoe je anderen 
voor je wensen en doelen kunt winnen. Waarom 
standpunten niet werken en hoe je daar weg kunt 
blijven. Hoe je weerstand creëert. En ook hoe je het 
herkent, erkent en weerlegt. Aan welke knoppen 
je moet draaien en hoe je zelf daarbij geen energie 
verliest, maar juist wint. De (speel)ruimte die je aan 
een ander geeft, krijg je er immers zelf bij. 
Donderdag 28 september 11:00 uur, 
hoofdpodium hal 2.

Krinkels en zuster-
bedrijven slaan de 
handen ineen
Krinkels en haar zusterbedrijven Quercus 
boomexperts, Sight Landscaping, Flora Nova 
en Mostert De Winter zijn gezamenlijk te 
vinden op de Dag van de Openbare Ruimte. 
In hun gezamenlijke stand (4.4.57) kunnen 
bezoekers terecht voor een speciaal gemaak-
te koffie of een lekker drankje, terwijl zij zich 
laten bijpraten over alle mooie projecten. 
De bedrijven heten bezoekers welkom in 
stand 4.4.57.

Be social 
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LooHorst Landscaping 
ontwikkelt ‘Het groen 
van de toekomst’
In de (nabije) toekomst gaat het steeds meer over groen op een gebouw,  aan een 
gebouw, in een gebouw en rondom een gebouw. Daarbij krijgt het groen een nog 
belangrijkere plaats bij de inrichting van de (stedelijke)  leefomgeving. In ontwerp en 
ontwikkelfase wordt er steeds vaker geïntegreerd gewerkt om alle facetten en functies 
van het groen en de buitenruimte naadloos op de bebouwde leefomgeving te laten 
aansluiten.  En vooral ook duurzaam te laten bestaan. Het groen van de toekomst is ook 
vooral multifunctioneel. Denk aan klimaat, waterbeheersing, gebruikswaarde, beleving 
etc. Dat vergt veel expertise en innovatie. Dat is waar LooHorst klaar voor is; toekomst-
bestendig dus! 

Ontwerpproces
Vormgeving van gebouwen blijft een creatief proces. Waarbij LooHorst veel waarde 
hecht aan de samenhang tussen gebouw en de omgeving. Niet alleen stedenbouwkun-
dig maar steeds meer vanuit de potentie van het groen ter plekke. Het zal een bijdrage 
leveren aan de biodiversiteit, (micro-)klimaat en vermindering van hitte-stress ter plaat-
se. Mede daarom wordt hier bij BREEAM een hoge waardering  aan gegeven. Gebouwen 
zullen vaker onder maaiveld verdwijnen, of het maaiveld niveau wordt opgetild. Met 
beleving en gebruikswaarde, nauw afgestemd op gebruiker als vertrekpunt. 

Integratie gebouw en terreininrichting
LooHorst is als groene ontwikkelaar regelmatig vanaf het eerste 
initiatief betrokken bij bouw- en inrichtingsprojecten.  In de aanpak 
van projecten middels Bedenken&Maken gaat het bij LooHorst over 
alle facetten van de terreininrichting.  Immers zijn onderdelen zoals 
water, bodem, planten en bomen, maar ook verhardingen en infra, 
spelen en zeker ook groen op en aan gebouwen alleen nog echt 
goed toekomstbestendig te maken als dit integraal wordt bena-
derd. Daarbij komen dan ook de nieuwste inzichten zoals energie 
opwekken, hergebruik en circulair werken bij de inrichting van de 
buitenruimte.

Water en retentie urgent
Het onderwerp ‘water’  is één van de aspecten die hoog op de 
agenda staan bij de bouw en herinrichting van de leefomgeving. 
We nemen als ambitie dat alle waterstromen op het eigen terrein 
worden opgelost en de afvoer op het gemeentelijk stelsel nihil 
is. LooHorst hanteert daar verschillende infiltratiesystemen voor, 
die per project op maat ontwikkeld worden. Als de ambitie en de 
ruimte er is kan zelfs ook het rioolwater behandeld worden voor 
infiltratie of hergebruik. 
Daarvoor kunnen IBA’s en 
helofytenfilters worden 
toegepast. In situaties waar 
afvoer onvermijdelijk is kan 
wel maximaal worden ver-
traagt met de meest recente 
technieken voor retentie in 
combinatie met groen op 
het dak of op het terrein.
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Urban-/vertical farming
De gebruikswaarde van planten, ook op plekken die voor beleving en sierwaarde 
geplant worden, wordt steeds meer onderkent. Dat varieert van een paar krui-
densoorten in een pot op een tafel, tot complete voedselproductie op daktuinen. 
Naast voeding gaat het ook over planten voor verbetering van het binnenklimaat 
en gebruikswaarde geuren en beleving. Systemen hier voor worden inmiddels ook 
betaalbaar en beheersbaar. Voor zowel kweken in horizontale als verticale groen 
plekken werkt LooHorst samen met bewezen technieken. Soms is een wisselsy-
steem met basis teelt in een kas en oogst van de wand een mooie optie.

Klimaat en gezondheid
Inmiddels is bewezen dat  een goed ingerichte binnen en buitenruimte met een 
hoog groengehalte een positief effect heeft op de gezondheid van bewoners of 
gebruikers. Vanwege het positieve effect op het klimaat en de sfeer ter plekke, 
maar het gaat verder. In het geval van zorggebouwen zijn er zelfs hele mooie 
effecten op herstel van gezondheid waar te nemen. Daarom werkt LooHorst met 
diverse deskundigen samen op dit vlak, en worden er positieve reacties ontvangen 
van gebruikers. Het groen van de toekomst zal steeds belangrijker worden in dit 
opzicht.

Duurzaam en circulair
Duurzaamheid is steeds vanzelfsprekender, maar circulair is de volgende 
trede op deze ladder. Materialen worden zo veel mogelijk vanuit de gedachte 
van circulariteit toegepast. Hergebruik ter plekke staat bovenaan. Maar bij 
toepassing van aan te voeren materialen worden steeds meer producten toe-
gepast die hergebruik als basis hebben. Afval bestaat niet.

Diversiteit
Steeds vaker vallen soorten uit door monoculturen. Het antwoord in de 
toekomst  is diversiteit en verdergaand toepassen van natuurlijke uit-
gangpunten. Daarbij gebruikt LooHorst bestaande maar ook vaak nieuwe 
soorten planten/heesters die duurzamer toe te passen zijn. Bomen wor-
den in het groen van de toekomst in een veel grotere variatie per locatie 
aangeplant. Lanen of bomenrijen zullen steeds vaker uit een mix van 
verschillende bomen bestaan.

Flexibel, multifunctioneel en beheersbaar
De buitenruimte van de toekomst is flexibel qua gebruik en inzetbaar-
heid. Flexibiliteit wordt vooral gevonden in multifunctionele bruikbaar-
heid, bijvoorbeeld door combinaties van wonen en werken, scholen en 
bedrijven, spelen en buitenleven etc. Dat betekend dat een deel van 
de inrichting mobiel zal zijn. LooHorst voorziet daarin door een slimme 
vormgeving en het toepassen van nieuwe elementen mobiel groen, 
bomen in bakken e.d. Een ander goed voorbeeld is de combinatie van 
water infiltratie-verhardingstypes-boomplaatsen en plantensoorten op 
omgeving aanpassen. Bijvoorbeeld een wadi met plantvakken/bomen, 
of een verharding van een parkeerplaats die water doorlaat en op voor-
hand groen mag zijn om verstening tegen te gaan. De inrichting wordt 
op voorhand afgestemd op het onderhoudsniveau en de beeldkwaliteit 
die gewenst en (budgettair) haalbaar is. Met de focus op duurzaam in 
stand kunnen houden van die inrichting. Energieopwekking zal steeds 
meer worden geïntegreerd met groen. Een goed voorbeeld is de effec-
tieve combinatie van groene daken met zonnepanelen.

ADVERTORIAL

Beelden Olaf Gipser Architects
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Op woensdag 27 en donderdag 28 september vindt weer een nieuwe editie van de Dag van de Openbare Ruimte plaats. De locatie van deze beurs is, 

net als vorig jaar, de Jaarbeurs in Utrecht. Eén van de blikvangers op de Utrechtse beursvloer is dit jaar Het Plein: een initiatief van tien verschillende 

standhouders. Met een plein van vierhonderd vierkante meter laten zij zien waar ze voor staan: het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte. 

Auteur: Nino Stuivenberg

De lijst van deelnemers aan Het Plein is lang. 
Aquaco, BNO, BNSP, De Enk Groen & Golf, Drain 
Design Construct, NVTL, Putkast, Rots Maatwerk, 
Smitsrinsma, Steenbakkerij Van de Moortel, 
Tomaello, Van Dijk Maasland en Zorgeloos Groen 
dragen allemaal hun steentje bij aan dit project. 
Dat roept natuurlijk de vraag op hoe al deze par-
tijen elkaar gevonden hebben. Ivo Stevens van 
Smitsrinsma legt uit: ‘Wij beschikken voor een deel 
over dezelfde klanten en hetzelfde netwerk. Bij eer-
dere edities van de Dag van de Openbare Ruimte 
in Houten stonden wij als exposanten dicht bij 
elkaar, waardoor je, mede door die gezamenlijke 
klantenkring, makkelijk contact kon leggen. Vorig 
jaar is de beurs echter verhuisd naar Utrecht en 
toen veranderde ook de beursopstelling, wat bete-
kende dat die samenspraak wegviel.’

Samenwerking
Die samenspraak wilden de partijen voor de 
2017-editie van de beurs graag terugbrengen. 
Stevens vervolgt: ‘Er is onderling geopperd om 
toch weer bij elkaar te gaan staan. Toen ontstond 
echter al snel de gedachtegang: als we bij elkaar 
staan, dan kunnen we meer. We hebben het 
daarom breder getrokken en wilden graag iets van 
ons werk laten zien. Dat doen we nu met Het Plein. 
Alle spelers die hieraan meedoen, houden zich veel 
met pleinen bezig. Bij het werk in de openbare 
ruimte is vaak meer dan een klein clubje betrok-
ken. Als je goede producten wilt afleveren, moet je 
samenwerken.’

Stevens verwacht overigens dat de markt mis-
schien vreemd zal opkijken bij deze samenwerking. 
‘Ineens staan er meer dan tien partijen bij elkaar; 

wat hebben die gemeen? Meer dan er op het eer-
ste gezicht gedacht wordt. Overigens is dit puur 
een gelegenheidsgezelschap. We hebben geen 
aandelen van elkaar, maar treden wel naar buiten 
als samenwerkingsverband. De bezoeker moet 
zien: als je voor kwaliteit wilt kiezen, dan staat hier 
een club die daarvoor gaat. En we hebben de hele 
bedrijfskolom bij elkaar, waardoor de cirkel weer 
rond is.’

Expertise
Het gedeelde werkveld is niet het enige wat de 
tien standhouders met elkaar verbindt. Met Het 
Plein willen zij namelijk ook een statement maken 
als het gaat om kwaliteit, vertelt Frans Reulink 
van De Enk Groen & Golf. ‘De kwaliteit van de 
openbare ruimte holt momenteel eerder achteruit 
dan dat deze de goede kant op gaat. Er wordt 

Het Plein als symbool 
voor kwaliteit
Tien partijen verenigen zich op Utrechtse beursvloer
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nog te veel op basis van geld gestuurd. Wat mij 
betreft, zou er veel meer gekeken moeten worden 
naar bijvoorbeeld de levensduur. Dan is de eerste 
investering misschien hoger, maar dat komt de 
kwaliteit ten goede. Het is steeds belangrijker om 
specialisten bij elkaar te brengen om die kwaliteit 
te verhogen, en dat is precies wat wij hier doen.’ 
De Enk werkt zelf al veel samen met Aquaco, Rots 
en Smitsrinsma, maar komt op deze manier ook in 
contact met nieuwe bedrijven. 

Het idee achter Het Plein is dat ieder bedrijf zijn 
expertise inzet om samen tot een goed resultaat te 
komen. Zelf doet De Enk overigens op twee manie-
ren mee, want ook Zorgeloos Groen – een samen-
werkingsverband waar De Enk deel van uitmaakt 
– is bij Het Plein betrokken. Reulink: ‘Het aandeel 
van De Enk is het verwerken van alle materialen 
van Het Plein. Met Zorgeloos Groen verzorgen wij 
de groen- en kleurinvulling van het plein. Het is 
onze taak om een groene dimensie toe te voegen. 
Als vernieuwers willen we graag iets triggeren; we 
doen dit puur om bezoekers te prikkelen.’

Lans breken
Ook Hugo Rots van Rots Maatwerk hoopt met Het 
Plein een lans te breken voor meer kwaliteit. Rots: 
‘Wij merken in de markt dat er vaak alleen naar de 
investeringswaarde van een project wordt geke-
ken. Vergeten wordt echter dat een plein of instal-
latie nog dertig jaar onderhouden moet worden, 
kosten die vaak aanzienlijk hoger uitvallen door 
de keuzes aan de voorkant. Kwaliteit is noodzake-
lijk om een goed te beheren project te maken en 
bovenal om het ingestoken ambitieniveau over 
deze periode te kunnen waarborgen.’

Rots vervolgt: ‘Deze discussie kom je natuurlijk 
op alle vlakken van de buitenruimtemarkt tegen; 
er wordt door diverse bedrijven onderling ook 
veel over gepraat. De deelnemende bedrijven en 
stichtingen hebben allemaal kwaliteit, ambacht en 
duurzaamheid hoog in het vaandel staan; dat is 
de gedeelde noemer. Het Plein op de Dag van de 
Openbare Ruimte is een initiatief om deze discussie 
met de opdrachtgevers op gang te brengen: denk 
goed na hoe je het project aanvliegt, want je kunt 
het project maar één keer goed maken.’ Rots levert 
voor dit plein de natuurstenen maatwerkcompo-
nenten, de sturingstechniek en fonteinen, de nevel 

en de verlichting. Ook worden deze onderdelen 
door Rots geplaatst.

Rots Maatwerk heeft al veel ervaring met het 
realiseren van dergelijke pleinen. Rots legt uit: 
‘Wij realiseren deze projecten wereldwijd, vaak in 
directe samenwerking met (landschaps)architec-
ten, kunstenaars en industriële vormgevers. We 
vormen dan een aanspreekpunt voor alle fasen van 
de projectrealisatie, van engineering tot en met 
onderhoud. Hierdoor houdt de opdrachtgever de 
kwaliteit in eigen hand.’

Forse investering
Het aanleggen van een tijdelijk plein brengt 
natuurlijk een forse investering met zich mee. Dat 
beaamt ook Hans Kamphuis van Aquaco: ‘In feite 
leggen wij hier een compleet plein neer, afgezien 
van het grondwerk. Dat vraagt van alle partijen 
natuurlijk een investering. In de voorbereiding 
hebben we dan ook regelmatig overleg gehad, 
of kwamen we in kleine groepen als bedrijven bij 
elkaar. Er wordt een aantal elementen gebruikt, 
zoals natuursteen, die vooraf geproduceerd moe-
ten worden. Dat vraagt de nodige planning, maar 
wij geloven hierin.’

Kamphuis verwacht dat de investering zich zal uit-
betalen, vooral omdat een bedrijf als Aquaco zich 
optimaal kan etaleren. ‘Wij gaan zelf een put bou-
wen, waarin we een overzicht tonen van alle tech-
nieken en materialen die bij zo’n project komen 
kijken. Bij een project wordt vaak gekeken naar 
het beeld van buitenaf en van de bovenkant, maar 
ook bij het werk onder de grond komt enorm veel 
kijken. Het Plein is voor Aquaco een ludieke moge-
lijkheid om te laten zien hoe al die techniek onder 
de grond in elkaar zit.’ Kamphuis kijkt dan ook uit 
naar de tweedaagse beurs. ‘Als wij op een stand 

‘Als je goede producten 

wilt afleveren, 

moet je samenwerken’

Frans Reulink Ivo Stevens
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staan en we tonen een losse pomp of een uv-filter, 
dan krijgt dat niet altijd evenveel aandacht. Met 
dit plein is de attentiewaarde veel hoger. Dat moet 
natuurlijk nog blijken, eind september, maar dit is 
in ieder geval wat wij verwachten. Alleen door dit 
te doen, kun je erachter komen hoe het ontvangen 
wordt.’

Kamphuis vervolgt: ‘Het mooie is dat je hier met 
een aantal gelijkgestemden op één plek staat, 

mensen met wie je graag samenwerkt. We kun-
nen in een bijna natuurgetrouwe omgeving laten 
zien wat voor werk wij precies doen. Ook kun je 
makkelijk bij anderen binnenlopen om te vragen 
hoe zij te werk gaan; iedereen is binnen handbe-
reik. Enerzijds hopen we hier veel mensen mee 
te trekken, anderzijds kunnen we het complete 
verhaal duidelijk maken in één look. Het moet voor 
opdrachtgevers duidelijk zijn dat het zinvol is om 
dit traject eens te bekijken, in plaats van blind aan 
te besteden op basis van de prijs. Door verder te 
kijken, kan er een beter resultaat bereikt worden. 
Partijen tegen elkaar uitspelen is niet de juiste 
manier; samenwerking komt de efficiëntie juist ten 
goede.’

Inrichting
Het aan te leggen plein heeft een totale opper-
vlakte van vierhonderd vierkante meter. Het vol-
ledige oppervlak wordt voorzien van bestrating en 
natuursteen, terwijl er ook verschillende zitelemen-
ten aangebracht zullen worden. Verder worden er 
waterspuiten geplaatst om voor een waterelement 
te zorgen, en is er letterlijk een hoogtepunt in de 
vorm van een 6,5 meter hoge boom. Rond en op 
dat plein bevinden zich de stands van de deelne-
mende exposanten. Op de eerste dag van de beurs 
staat op Het Plein een speciaal avondprogramma 
op de planning. Tijdens deze vipavond worden er 
ongeveer 140 gasten uitgenodigd, die door inspire-

rende sprekers te woord worden gestaan. De deel-
nemers hebben dus flink geïnvesteerd om zich van 
hun beste kant te laten zien. Het is nu afwachten 
tot 28 en 29 september, wanneer de beursbezoeker 
Het Plein te zien krijgt.

Hans Kamphuis

Hugo Rots

‘Als vernieuwers willen wij 

met Het Plein 

graag iets triggeren’
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Onze kinderen weten straks niet beter. Maar wordt het geen tijd dat besluitvormers van vandaag zich ook richten op duurzaam, toekomstbewust 

beslissen? Slim omgaan met moderne informatietechnologie is de eerste stap. Sensing Urban Nature van Cobra adviseurs brengt met sensoren, 

aardobservaties, analyses en een flinke dosis groene vakkennis de stedelijke omgeving in kaart en wijst aan waar maatregelen voor de hand liggen.

Auteur: Jasper Verhaar

Steden en dorpskernen worden voller. De druk op 
de groene openbare ruimte neemt toe. Toch is het 
gezien de toekomstige generaties noodzakelijk om 
ruimte nu duurzaam en toekomstbewust in te rich-
ten. Slimmer en groener te werk gaan dus. 

Meten is weten
Maar hoe maken we onze woon- en werkomge-
ving slimmer en groener? Volgen we ons onder-
buikgevoel en nemen we beslissingen omdat 
we denken dat het goed is? Gelukkig zien steeds 
meer beslissers in dat feitelijke kennis en actuele 
informatie een onschatbare grote waarde hebben. 
Immers, meten is weten. 

De ontwikkelingen gaan razendsnel. En vroeg 
of laat kom je in de wereld van big (green) data, 

remote sensing en smart cities terecht. Dit zijn vaak 
complexe en moeilijke onderwerpen, maar wel 
onderwerpen die reuzehandig zijn bij het nemen 
van besluiten, groot of klein. 

En dit is precies waar de onzekerheid onder beslis-
sers toeslaat. Grote bergen data en ingewikkelde 
algoritmes maken smart development voor velen 
een ver-van-mijn-bed-show. “Zonde”, zegt data- en 
geo-specialist Koen Verhoeven van Cobra, “want 
met de juiste rekenmodellen en visualisaties zijn 
ingewikkelde besluiten plots helemaal niet meer 
zo moeilijk. Het wordt zelfs leuk om deze in de 
besluitvorming te betrekken!”  

Functioneel groen
Kennis en kunde is nodig om de juiste rekenmo-

Sensing Urban Nature
Besluitvorming vereenvoudigen met data en vakkennis

'Met de juiste rekenmodellen 

en visualisaties 

zijn ingewikkelde besluiten 

plots helemaal niet meer 

zo moeilijk'
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dellen los te laten op die grote bergen data. Met 
talloze verschillende typen sensoren en meerdere 
bronnen voor satellietbeelden worden allerlei 
parameters van de stedelijke natuur inzichtelijk 
gemaakt. Het aantal mogelijke analyses is enorm. 
“Voor iedere gemeente zit er dus wel iets bruik-
baars tussen al die beschikbare informatie”, stelt 
Verhoeven. 

Een recente analyse via remote sensing met satel-
lietdata laat ‘bijna live’ zien waar in een stad de 
hitte-eilanden liggen, waar het water naar toe 
stroomt bij hevige regenval en waar de droge en 
natte delen van een gebied liggen. Tegelijkertijd 

toont een rekenmodel aan waar en hoeveel groen 
er in de voor- en achtertuinen van particulieren 
groeit of waar deze zijn dicht gestraat. De grafisch 
specialisten van Cobra toveren dit vervolgens om 
tot een (online) kaart en klaar is kees: een tool om 
tijdens een bespreking of bewonersavond aan te 
tonen dat groene tuintjes de wijk aangenaam koel 
houden op een hete zomerdag.

Creativiteit en lef 
De analyses die vandaag de dag mogelijk zijn, zijn 
deels te danken aan openbare data. Denk hierbij 
aan hoge resolutie satellietbeelden, klimaat- en 
verkeersgegevens. Toch hebben gemeenten stie-
kem zelf ook veel data in huis, bijvoorbeeld in hun 
beheersystemen.

Maar om de juiste informatie uit de grote berg data 
te halen is ICT-kennis nodig. Zo staat er bijvoor-
beeld op een luchtfoto een enorme hoeveelheid 
objecten, maar lang niet alles is nodig voor de 
analyse die jij wilt. Verhoeven: “Het is belangrijk dat 
je iemand in huis hebt die weet om te gaan met 
zoveel data. Iemand die niet verdwaalt, maar die 
wel over de creativiteit en het lef beschikt om din-
gen uit te proberen. Soms zitten we ook helemaal 
fout, maar dat zijn lessen die nu en dan nodig zijn 
om te blijven groeien”.

Advies op maat
Sinds tien jaar houden de adviseurs van Cobra zich 
bezig met het verzamelen van grote hoeveelhe-
den informatie, bijvoorbeeld over bodemvocht bij 
bomen. Al snel had het bedrijf door dat data niet 

alleen nuttig is op het moment. Als je maar lang 
genoeg en consistent blijft meten kun je allerlei 
trends in beeld brengen. Dat besef, in combinatie 
met de beschikbaarheid van geo-data, maakt 
waar het bedrijf nu groot in is: maatwerk leveren 
op basis van moderne technologie en jarenlange 
ervaring. 

En maatwerk is het. Dat blijkt uit de verschillende 
vormen waarin opdrachtgevers hun producten 
en diensten kunnen afnemen. Dit kan namelijk 
als grote databestanden waarmee men zelf aan 
de slag gaat, maar nog makkelijker is live meekij-
ken in de online GIS-omgeving via Cobra360+ 
Kaartviewer. Het is zelfs mogelijk om ‘slechts’ een 
mailtje te ontvangen als grenswaarden dreigen 
overschreden te worden.

Sensing Urban Nature opereert op allerlei fronten 
van de openbare ruimte en opent daarmee tal van 
deuren om steden en dorpen milieu- en toekomst-
bestendiger te maken. Breng de vakspecialisten 
van Cobra daarom een bezoek tijdens de Dag van 
de Openbare Ruimte op 27 en 28 september in 
de Jaarbeurs Utrecht. Zij praten u bij en geven u 
met plezier een demonstratie van wat ook in uw 
gemeente mogelijk is.

'Voor iedere gemeente zit er 

dus wel iets bruikbaars 

tussen al die beschikbare 

informatie'
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Als het aan Herman Arentsen van Eijkelboom bv en Theo Borst van Greenpoint ligt, vindt het beheer van de openbare ruimte plaats met geïntegreerde 

contracten, waarbij alle betrokken partijen gezamenlijk werken vanuit de cloud. Daarbij zijn de modernste technieken onmisbaar, zoals schouw-apps 

waarmee de beeldkwaliteit kan worden vastgesteld. Een onlangs aangegaan partnerschap tussen Eijkelboom en Greenpoint laat zien hoe het 

onderhoudsmanagement in de openbare ruimte efficiënt en doelmatig kan worden.

Auteur: Guus van Rijswijck

Een aanbesteding voor het beheer en onderhoud 
van kazerneterreinen in de regio’s Den Helder 
en Soesterberg vormde twee jaar geleden de 
aanleiding voor een bijzonder partnerschap. 
Aannemersbedrijf Eijkelboom schreef zich in op 
basis van een geïntegreerd contract (ook wel 
prestatiecontract genoemd) op grond van UAV-GC, 
waarbij beheer en onderhoud werden gecombi-
neerd. Herman Arentsen van Eijkelboom: ‘Bij de 
inschrijving voor de aanbesteding hebben we uit-
drukkelijk vermeld dat we voor het monitoren van 
de terreinen een zogenaamde schouw-app zouden 
gebruiken. Een app waarmee je de omgeving in 
kaart kunt brengen en een actueel beeld van de 

situatie kunt geven, is tegenwoordig onmisbaar 
bij het onderhoudsmanagement in de openbare 
ruimte.’

Een professional die meekijkt
De beoordeling van de openbare ruimte gebeurt 
doorgaans door de burgers die er dagelijks gebruik 
van maken. Niet geheel onlogisch: voor hen is 
het resultaat direct zichtbaar. Toch is het prettig 
als bij die beoordeling een professional meekijkt, 
vertelt Theo Borst van Greenpoint. ‘Als opdracht-
nemer ben je verantwoordelijk voor de vooraf 
afgesproken kwaliteit van de buitenruimte. Als het 
gaat om een professionele beoordeling van de 

buitenruimte, is de juiste expertise onmisbaar. Een 
opdrachtgever heeft financieel baat bij de inzet 
van verschillende experts van Greenpoint, zo was 
de gedachte achter onze destijds gestarte samen-
werking. Door opdrachtgever, uitvoerders en 
leveranciers aan elkaar te koppelen, spaar je geld 
uit. Daarnaast ontstaat er door de samenwerking in 
een digitale omgeving een interessant leerproces 
voor alle partijen. Met het online platform kunnen 
zij van gedachten wisselen en daar hun voordeel 
mee doen.’

BOR-systeem
Om een goed zicht op projecten te kunnen krij-

Via het scherm snel op 
de hoogte van de stand 
van zaken
Gezamenlijk digitaal beheer als de toekomst van groenbeheer
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gen, heeft Greenpoint een BOR-systeem ingericht, 
waarbij BOR staat voor ‘beheer openbare ruimte’. 
Dit is een platform in de cloud, waarbinnen ver-
schillende partijen continu kunnen werken. De 
areaalgegevens van de overheid kunnen er bij-
voorbeeld gemakkelijk worden ingelezen, vertelt 
Borst. Daarnaast kunnen er gegevens worden 
toegevoegd die tijdens een project vanuit andere 
expertises worden verkregen. Het initiatief ont-
stond min of meer bij toeval, vertelt Arentsen. ‘In 
eerste instantie was Eijkelboom op zoek naar een 
systeem om de kazerneterreinen te monitoren. Het 
platform bleek echter nog veel meer voordelen te 
bieden, mits de partijen over dezelfde informatie 
kunnen beschikken. Dit is gemakkelijk te regelen 
met de Greenpoint-portal, die het beste werkt bij 
clustervorming. In het geval van de kazerneterrei-
nen kwam het erop neer dat Eijkelboom de rollen 
en verantwoordelijkheden van de deelnemende 
partijen vaststelde. Denk bijvoorbeeld aan het toe-
kennen van mutatierechten binnen het systeem. 
Omdat Greenpoint op alle platforms actief is, kan 
iedere digitaal actieve deelnemer participeren in 
een project en zich laten horen. Dit biedt alle par-
tijen op elk moment een overzicht van de stand 
van zaken.’

Stand van zaken controleren
De rol van de overheid verandert, onder meer door 
digitalisering; er is minder actieve bemoeienis met 
de dagelijkse werkzaamheden van de verschillende 
contractpartijen. Een gemeente zal zich eerder 
bezighouden met het op gezette tijden controleren 
van de stand van zaken. Het digitale platform in de 
cloud maakt het makkelijk om burgers te woord te 
staan en snel te kijken waar de overheid dient bij 
te sturen. Een aannemer als Eijkelboom kan zelfs 

vragen van burgers beantwoorden, mits de are-
aal- en schouwgegevens in orde zijn. Greenpoint 
kan de meest interessante en relevante gegevens 
van de verschillende clusterprojecten tevoorschijn 
toveren, zodat belangstellenden direct een digi-
taal overzicht hebben. Denk bijvoorbeeld aan het 
onderhoud van groen in de openbare ruimte of de 
voortgang van onkruidbestrijding in een wijk.

Veranderende rol overheid
Het verschijnsel dat marktpartijen het beheer van 
de openbare ruimte naar zich toe trekken, zal zich 
nog verder ontwikkelen, denken Borst en Arentsen. 
Dit neemt niet weg dat de overheid de eindver-
antwoordelijke partij blijft, die op dit beheer mag 
worden aangesproken. De ene gemeente zal min-
der moeite hebben met zijn veranderende rol dan 
de andere. Arentsen: ‘De bereidheid van gemeen-
ten om flexibel met deze regierol om te gaan, zal 
bepalend zijn voor het succes van het beheer van 
de openbare ruimte. Een overheid die de expertise 
aan de meest geschikte marktpartijen overlaat, die 
de burger digitaal laat meekijken en zelf eindver-
antwoordelijk blijft, kan financieel én qua kennis 
zijn voordeel doen. Met behulp van de juiste part-
ners en nieuwe digitale mogelijkheden kan er een 
interessante wisselwerking ontstaan, waar overheid 
én burger profijt van hebben.’

‘Als het gaat het om een pro-

fessionele beoordeling van 

de buitenruimte, is de juiste 

expertise onmisbaar’

‘Door opdrachtgever, 

uitvoerders en leveranciers 

aan elkaar te koppelen, 

spaar je geld uit en 

ontstaat er een interessant 

leerproces voor alle 

partijen’

Herman Arentsen

Theo Borst
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Onze maatschappij is in een hoog tempo aan het veranderen door de inzet en het gebruik van ICT. Wat betreft de groene sector doet zich iets bijzonders 

voor. De ceo van het Brabantse bedrijf Ploegmakers, Peter van Kemenade, verzucht in een column in de laatste uitgave van Stad + Groen dat de groene 

sector achter zou blijven in deze ontwikkeling. Zijn oproep leverde een hoogst interessante discussie op in de Philips Fruittuin In Eindhoven.

Auteur: Hein van Iersel 

7 min. leestijd

De Philips Fruittuin is niet zomaar een plek. 
Behalve dat deze boomgaard ooit door de familie 
Philips is opgericht om alle medewerkers te voor-
zien van een gezonde dosis appelen en peren in 
het kerstpakket, is het ook de eerste plek waar de 
aanstichter van de discussie, Peter van Kemenade, 
tientallen jaren geleden kwam te werken als 
groenbeheerder bij een hoogtechnologisch bedrijf. 
Waarmee meteen het bruggetje naar het gespreks-
onderwerp gemaakt is. 

De discussie, die wordt bijgewoond door zo’n 
beetje alle stakeholders op het gebied van groen 
en ICT, ligt gevoelig. Van Kemenade constateert 
in zijn blog een kloof tussen groen en ICT, maar 
is gelukkig eerlijk genoeg om de schuld daarvan 
bij beide partijen te leggen. In zijn ervaring zijn 
automatiseerders niet altijd in staat om goed te 
luisteren naar wat klanten nu echt bedoelen. Op 
hun beurt zijn groene bedrijven lastige klanten 
en begrijpen en beseffen zij niet altijd waar het in 
automatisering om draait. 
Een interessante paradox hierbij is dat de grote 
wereld inmiddels gewend is aan de meest intel-
ligente en soepel werkende apps en software, die 
vaak gratis of voor een paar dubbeltjes kunnen 
worden gedownload. Die markt is echter totaal 
onvergelijkbaar met de veel kleinere en meer 
lokale groene markt. Waar een nieuwe app van 
Apple of Facebook bedoeld is voor een markt 
die in potentie miljarden gebruikers groot is, 
heeft een Nederlands automatiseringsbedrijf in 
de groene sector met veel moeite een markt van 

een paar honderd gebruikers. Terwijl de kosten 
van programmeren en modelleren eigenlijk min 
of meer gelijk zijn. John Willemsen, directeur van 
Infogroen, marktleider op het gebied van automa-
tiseringspakketten voor onder andere hoveniers 
en groenvoorzieners: ‘Automatisering wordt voor 
gebruikers steeds makkelijker en gebruiksvriende-
lijker, maar om het zo mooi te laten werken, ben je 
steeds meer tijd kwijt. De kosten nemen dus alleen 
maar toe.’ 

Onno Cijffers voelt zich gelukkig niet aangespro-
ken door de prikkelende woorden van Peter van 
Kemenade, misschien wel omdat hij beide kanten 
van de medaille kent. Cijffers is directeur van Jewel 
Software en ontwikkelt onder andere webappli-
caties en navigatie-apps voor de groene sector, 
maar werkte eerder ook bij aannemers in het groen 
en weet daardoor hoe de groene sector denkt en 
in elkaar zit. Cijffers: ‘Succes in de groene sector 
werd traditioneel bepaald door mechanisatie. Als 
je goed was in mechanisatie, kon je goedkoper en 
slimmer werken en dus geld verdienen.’ Nog steeds 
ziet Cijffers dat aannemers makkelijker investeren 
in een nieuwe machine dan in automatisering, die 
potentieel veel meer meerwaarde heeft voor een 
bedrijf dan een nieuwe tractor met drie of vier pk 
meer vermogen onder de kap.

Versnippering is een ander belangrijk probleem. 
De groene sector wordt gedomineerd door klei-
nere bedrijven. Landelijk is er maar een handvol 
bedrijven met meer dan vier- of vijfhonderd 

medewerkers. Dat verklaart ook dat aanpalende 
sectoren, zoals de schoonmaakbranche en de 
afvalverwerking, succesvoller zouden zijn dan de 
groene sector. Twee van de aanwezige aanbieders 
van ICT-oplossingen voor de groene sector komen 
dan ook oorspronkelijk uit die aanpalende secto-
ren. Het bedrijf van Cijffers komt uit de afvalbran-
che, Facilityapps van Dirk Tuip heeft zijn roots in de 
schoonmaakbranche. Cijffers: ‘In de afvalbranche 
waren oorspronkelijk maar een paar grote spelers 
actief en dat zijn vaak ook nog eens kapitaalkrach-

De groene sector en 
automatisering: a match 
made in the future?
Automatisering en de groene sector moeten misschien nog wat aan elkaar 
wennen, maar een innig huwelijk is onvermijdelijk
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tige overheidsbedrijven.’ Inmiddels levert Tuip 
een breed scala voor de groen sector: apps op het 
gebied van schouwen, inspecties, checklists, keu-
ringen, planning, zowel van projecten, machines 
en mensen.

Duurzame relaties
Wilco Boender is algemeen directeur van Verheij 
Integrale Groenzorg en heeft een uitgesproken 
mening als het gaat om automatisering. Verheij: 
‘Wij gaan niet langer voor duurzame relaties met 
onze automatiseringspartners. Wij laten iets ont-
wikkelen en proberen daarmee voor de markt uit 
te lopen; na een paar jaar zien we dan of we de 
relatie met de automatiseerders bestendigen.’ Als je 
Boender hoort praten, begrijp je meteen waarom 
groene aannemers niet de makkelijkste klanten 
zijn voor automatiseerders. Boender noemt zichzelf 
‘stronteigenwijs’ en zegt precies te weten wat hij 
wil. Volgens hem zijn het vooral de grote bedrijven 
die nu investeren in automatisering en die auto-
matisering nodig hebben, voornamelijk omdat hun 
klanten managementinformatie nodig hebben. 
Voor kleinere aannemers geldt dat veel minder. 
Boender heeft vooral bewondering voor hoe de 
akkerbouw omgaat met de mogelijkheden van 
automatisering. In zijn visie en beleving lopen die 
bedrijven duidelijk voorop en maken ze slimmer en 
uitgebreider gebruik van ICT. Een deel van dat ver-
schil in acceptatie ligt volgens Boender in de aard 
van de sector. In de groene sector draait het om 
mensen. En misschien wel het moeilijkste onder-
deel van de implementatie van ICT is het overtui-
gen van jouw medewerkers om mee te werken. Als 

medewerkers iets niet zien zitten, of wanneer het 
bijvoorbeeld te veel tijd kost om gegevens in te 
voeren, moet je al bijna concluderen dat een pro-
ject als mislukt kan worden beschouwd. Boender 
ziet daarbij ook nog eens het probleem van leeftijd. 
Mensen onder de dertig gaan zoveel makkelijker 
met ICT en automatisering om, maar de praktijk 
van de groene sector is dat er relatief veel oudere 
mensen werkzaam zijn.
Daar loopt Leo Meiburg van Meiburg Tuin & Park 
tegenaan. Meiburg is als tuin- en parkdealer een 
beetje een vreemde eend in de bijt, maar lijkt goed 
door te hebben waar het om draait. Meiburg staat 
voor de uitdaging gesteld dat hij zijn klanten – 
veelal groene aannemers of overheidsinstellingen – 
moet helpen om een machinepark slim te beheren. 

Open standaarden 
Peter Meissen is ceo en oprichter van het Brabantse 
bedrijf i-Sago. Zijn bedrijf is werkzaam in de auto-
matisering en is gespecialiseerd in het adviseren 
van bijvoorbeeld overheden over het organiseren 
van automatiseringstrajecten. Meissen meldt aller-

eerst dat het wel meevalt met het de acceptatie 
van ICT in de groene sector. Naar zijn mening loopt 
de groene sector helemaal niet achter. Volgens 
Meissen is een van de belangrijkste voorwaarden 
voor een succesvol ICT-project dat er met open 
standaarden gewerkt wordt. Concreet betekent 
dit dat je door het werken met open standaarden 
snel gegevens kunt koppelen vanuit verschillende 
systemen, maar dat je ook makkelijk kunt switchen 
van het ene naar het andere systeem. Dirk Tuip is 
directeur en oprichter van het bedrijf FacilityApps 
en is het van harte met Meissen eens. FacilityApps 
maakte oorspronkelijk apps voor de schoonmaak-
branche, maar omdat die sector op het gebied 
van workflow veel overeenkomsten heeft met de 
groene sector, heeft hij daar inmiddels ook een 
groeiend aantal klanten. Tuip: ‘Open standaarden, 
daar draait het om.’

Cijffers hoort dit aan en is redelijk kort in zijn 
mening. ‘Daar zijn we nog helemaal niet aan toe.’ 
Het vervolg van de discussie lijkt Cijffers gelijk te 
geven. Als het gaat om de bedrijfsautomatisering, 
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die tijdens het forum wordt vertegenwoordigd 
door John Willemsen van Infogroen en collega-
concurrent Robert Homsma van TSD, lijkt er wel 
consensus, hoewel ook de software van deze twee 
bedrijven (die samen ruim de helft van de markt 
vertegenwoordigen) niet zonder meer uitwissel-
baar zou zijn. Moeilijker wordt het wanneer groene 
aannemers bijzondere ICT-oplossingen ontwik-
kelen om opdrachtgevers van managementinfor-
matie te voorzien. Dan wordt het verhaal van open 
standaarden nog ingewikkelder. Dat wordt op een 
bijzondere manier geschetst, als Van Kemenade 
meldt dat zijn bedrijf, Verheij Integrale Groenzorg 
én Van Esch Cromvoirt in bepaalde gevallen voor 
dezelfde klanten werken. In principe zou het voor 
de opdrachtgever heel makkelijk zijn als hij aan 
al die aannemers op eenzelfde manier informatie 
kan aanleveren. Dat levert meerwaarde op voor de 
opdrachtgever en een concurrentievoordeel voor 
de betreffende aannemer. Zo ver lijkt de markt nog 
lang niet te zijn, waarschijnlijk omdat de opdracht-
gevers niet de visie hebben om dit af te dwingen. 
Daarbij geldt volgens Willemsen ook dat de tijd 
van shelf ware (kant-en-klare software die zo uit 
de doos komt) voorbij is. Bijna alle automatisering 
moet worden afgestemd op de wensen van de 
klant. Van Kemenade doelt natuurlijk op dat laatste 
proces, als hij in zijn column schrijft dat hij weleens 
gefrustreerd raakt door automatiseringsproces-
sen. Willemsen is het daar wat betreft zijn bedrijf 
pertinent niet mee eens. ‘Wij maken een duidelijke 
splitsing tussen de programmeurs en de mensen 
die het verhaal aan de klant vertellen.’
Homsma van TSD stelt een retorische vraag: 
‘Hoeveel boekhoudpakketten zijn er op de 
Nederlandse markt? Dat weet niemand, zo veel 
zijn het er. Ten aanzien van de uitwisseling van 
informatie is er vrijwel geen sprake van standaardi-
sering, Iiedereen doet daar nog zijn eigen ding. De 

banken presteren hier helaas ook niet veel beter.  
Hetzelfde gemis geldt voor uitwisselformaten 
tussen diverse apparatuur zoals, tracking devi-
ces, machine volgsystemen en last but not least, 
beheer- en inspectiesystemen. Iedere producent 
vindt zijn eigen wieltje uit. Het gebrek aan normali-
sering en dus universele standaarden, werkt enorm 
kostenverhogend. De industrie ligt op dit punt ver 
voor op de groene sector’.  Tuip legt uit dat open 
standaarden helemaal niet zo moeilijk zijn en veel 
standaarden vaak al heel breed worden gebruikt. 
Het beste voorbeeld is Google Maps. Dat is welis-
waar geen officiële standaard, maar het wordt in de 
praktijk veelvuldig toegepast in de producten van 
FacilityApps en de collega-bedrijven 

Calculatie
Ook Jos van Esch is kritisch over de kwaliteit van 
ICT in de groene sector, hoewel hij zijn pijlen vooral 
richt op de kwaliteit van de gegevens die hij van 
opdrachtgevers krijgt aangeleverd. Volgens Van 
Esch kloppen die zelden, vooral als het gaat om 
oppervlaktes die hij nodig heeft om een goede 
calculatie te maken. Van Esch: ‘Het gaat om de 
kwaliteit van de kerngegevens om een goede cal-
culatie te maken. Dat heeft direct gevolgen voor de 
werkplanning en machinebezetting. Wij zijn bang 
dat er door gemeentes enorm veel geld uitgege-
ven word om de data op orde te krijgen en dat 
het onderhoud van de data een zorgenkindje is.’  
Volgens Van Esch is de aannemer dan vaak het kind 
van de rekening .  De oplossing zou Van Esch kun-
nen zijn om de mutaties te laten verzorgen door de 
aannemer die het werk uitvoert, die word namelijk 
dagelijks geconfronteerd met mogelijke mutaties.
Cas van Vroonhoven is opzichter cultuurtechniek 
bij de gemeente Eersel. Van Vroonhoven is vooral 
operationeel bij openbaar groen betrokken en kijkt 
daardoor vooral praktisch naar de problematiek. 

Dat blijkt uit de vergelijking die hij maakt: ‘Als ik kijk 
naar de mogelijkheden die een moderne tractor 
als een Fendt heeft, daar gebruik je misschien tien 
procent van.’ Zijn buurman aan de discussietafel, 
Wilco Boender, illustreert die drang tot automa-
tiseren door in te zoomen op emvi- aanbestedin-
gen. Bij dergelijke aanbestedingen wordt, aldus 
Boender, vaak gevraagd om zaken waaraan, als je 
dat later checkt bij de gemeente, helemaal geen 
behoefte blijkt te zijn. ‘Dat is iets van de afdeling 
Inkoop, niet belangrijk’, wordt dan gezegd, aldus 
Boender. Dit soort zaken kost volgens hem heel 
veel energie en leidt vaak tot automatiseren om 
het automatiseren, niet omdat er echt iemand op 
zit te wachten. Boender is daarom weinig diploma-
tiek over deze manier van aanbesteden en automa-
tiseren: ‘We maken elkaar gek op die manier.’ Van 
Kemenade herkent dat mechanisme: dikke lucht, 
noemt hij dat treffend. 
Als je de aannemers over automatisering hoort 
praten, blijkt dat dit ook vaak wordt ingezet als een 
commercieel instrument binnen een plan van aan-
pak. Boender over automatisering: ‘Het moet goed 
werken, maar het moet ook smoelen en prettig en 
uitnodigend zijn. Er moet mee gescoord worden in 
de aanbesteding.’
De automatiseerders op hun beurt kunnen natuur-
lijk niets met dat soort verhalen. Ze zijn terecht 
van mening dat ze niet meer kunnen doen dan 
naar de opdrachtgever luisteren. Als die vraagt om 
een bepaald proces te automatiseren, zou het van 
slecht ondernemerschap getuigen om te zeggen 
dat zoiets eigenlijk niet nodig is.  
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Slimme technologie en nieuwe ontwikkelingen worden in steeds meer beroepsvelden toegepast. Zo ook in het groenbeheer. volgens beleidsbepalers 

zijn smart cities de toekomst. hoe zit dat met het groenbeheer?

Auteur: Guy Oldenkotte

Het beheer van het openbaar groen staat in 
Nederland al jaren onder druk. Onder invloed van 
teruglopende budgetten worden gemeenten in 
toenemende mate gedwongen creatief te zijn bij 
het beheer van het openbaar groen of juist op de 
activiteiten te bezuinigen. Bovendien worden veel 
gemeenten geconfronteerd met een afname van 
de beschikbaarheid van specifieke kennis en erva-
ring, omdat de vakgroep vergrijst en een carrière in 
het groen steeds minder wordt geambieerd door 
de jeugd. Er is onvoldoende aanwas van jonge 
werknemers om de uitstroom van de oude garde 

te compenseren. Daar staat tegenover dat het 
belang van kwalitatief groen juist sterk toeneemt. 
Bewoners ervaren een groene woonomgeving als 
prettig, terwijl het ook bijdraagt aan de verbetering 
van de leefomgeving en de gezonde bevolking 
die de overheid nastreeft. Uit onderzoek van de 
Vereniging Huis & Gemeente blijkt dat groen de 
uitstoot van fijnstof met 15% tot 20% kan vermin-
deren. Ook helpt groen bij het verbeteren van 
de waterberging. Sommige schattingen spreken 
zelfs van bijna 2900 liter per boom. Een derge-
lijke berging komt van pas nu Nederland steeds 

vaker te kampen heeft met een neerslagpatroon 
waarbij lange, droge periodes worden afgewisseld 
met intensieve hoosbuien. Tijdens die buien valt 
in korte tijd een enorme hoeveelheid water, die 
steeds moeilijker te verwerken is als ons groen niet 
in stand wordt gehouden. Behalve voor de opvang 
van water helpt het groen de biodiversiteit in de 
omgeving te verbeteren en kan het, volgens het 
onderzoek van de Vereniging Huis & Gemeente, 
het energieverbruik in steden met zo’n 10% redu-
ceren. Wanneer dat de realiteit blijkt te zijn, zou het 
tevens bijdragen aan een CO2-vermindering, want 

Technologie in het 
groenbeheer
Hoe ziet de toekomst van het groenbeheer eruit?
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veel energiecentrales worden nog altijd gestookt 
op fossiele brandstoffen. Ook zou het geluid van 
nabijgelegen wegen met zo’n 6 decibel afnemen. 
Bij bewoners stijgt de perceptie van veiligheid van 
86% in een niet-groene omgeving naar 89,3% in 
een groene omgeving, zo blijkt uit het onderzoek. 
Dat sluit aan op het wetenschappelijk bewijs dat 
agressie en geweld minder vaak voorkomen in 
gebieden met goed onderhouden groen. 
Het directe gevolg is dan ook dat de huizenprijs 

met ongeveer 10% stijgt als het huis in een groene 
omgeving is gelegen. Groen in de leefomgeving 
komt de burger dus ten goede, maar ook de lande-
lijke, provinciale en plaatselijke overheid profiteren 
direct en indirect van de toegevoegde (financiële) 
waarde die een groene omgeving biedt. Volgens 
een onderzoek van Wageningen Universiteit uit 
2011 kan een groene leefomgeving Nederland 
zelfs meer dan 1 miljard euro economische winst 
opleveren. Het is dus in ieders belang dat de kwali-
teit van het openbaar groen in Nederland van een 
hoog niveau blijft.

Waarom technologie in de groenvoorziening?
Hoewel zowel de burger als de landelijke, provin-
ciale en plaatselijke overheid direct en indirect 
profiteren van de toegevoegde (financiële) waarde 
die een groene omgeving biedt, vertaalt die 
winst zich niet rechtstreeks door in het budget 
voor de groenvoorziening. Integendeel; in veel 
Nederlandse gemeenten worden die extra inkom-
sten aangewend voor andere voorzieningen. 
Dat afromen van de extra inkomsten die de 
gemeente genereert dankzij het groen heeft op 
veel plaatsen een extra negatief gevolg, omdat 
gemeenten doorgaans kampen met een gebrek 
aan de specifieke kennis en ervaring die vereist 
is om het groen in optimale conditie te houden. 
Die combinatie van minder kennis en minder 
budget zet het groenbeheer in veel gevallen ste-
vig onder druk. Gemeenten zien daardoor geen 
andere oplossing dan het groenbeheer geheel of 
gedeeltelijk uit te besteden aan een commerciële 
partij. Ook die ontkomt echter niet aan de malaise 
op de arbeidsmarkt, waar het vinden van ervaren 
en goed-geschoolde krachten tegenwoordig een 
hele kunst is. Om het openbaar groen toch goed 
en effectief te kunnen beheren, is het daarom 
essentieel om de bestaande kennis met moderne 

technologieën te combineren. Dergelijke techno-
logieën hebben het voordeel dat ze accuraat zijn 
en kunnen bijdragen aan een efficiënter groenbe-
heer. Bovendien kunnen techniek en technologie 
de mens bepaalde werkzaamheden uit handen 
nemen, waardoor werken in het groenbeheer min-
der eentonig, saai en belastend wordt. Als er een 
optimale balans gevonden wordt, is het aanneme-
lijk dat de animo voor werken in het groenbeheer 
opnieuw zal toenemen. Zo kan er een goede 
balans tussen geleverde kwaliteit en aanwezige 
kennis worden bereikt.

De komst van technologie
Met de introductie van de eerste lichtgewicht PC, 
begin jaren ’80, werd langzaam maar zeker ook het 
groenbeheer getechnologiseerd. Informatie kon 
voortaan op een centrale plek worden opgeslagen 
en geanalyseerd. Ook maakte de PC het mogelijk 
om ingewikkelde rekenformules door de compu-
ter te laten berekenen. Het doseren van stoffen 
of berekenen van benodigde hoeveelheden kon 
voortaan nauwelijks meer fout gaan. Parallel aan 
de verdere ontwikkeling van de PC liep ook de 
ontwikkeling van slimme technologieën. De com-
putertechniek deed daarmee ook z’n intrede in de 
machines en materialen die werden gebruikt. 
De introductie van het internet in de jaren ’90 
betekende een volgende grote stap in de ontwik-
keling. Informatie was voortaan 24/7 beschikbaar 
en gebruikers hadden bovendien toegang tot veel 
meer informatiebronnen dan tot voor kort moge-
lijk was gehouden. De komst van het internet had 
echter ook andere gevolgen. Zo veranderde de 
maatschappij van een die ‘kennis wil bewaken’ naar 
een maatschappij waarbij ‘kennis gedeeld’ dient te 
worden. Dat kan beschouwd worden als een gun-
stige ontwikkeling, totdat men het woordje ‘kennis’ 
vervangt door ‘mening’. Daarnaast wijzigde ook de 
beschikbaarheid van informatie: van een informa-
tie-pull, waarbij men informatie moest opvragen, 
trok de trend zich door naar een informatie-push; 
bedrijven en instanties die informatie in grote 
overvloed aanbieden met een overkill tot gevolg. 
De stap naar, eerst, mobiele telefoons en later naar 
smartphones maakte dat alleen nog maar erger. 
Voortaan is iedereen dag en nacht bereikbaar of 
wordt men geacht dag en nacht bereikbaar te zijn.

Géén weg terug
Het nadeel van deze ontwikkelingen is dat deze de 
noodzaak voor kennis en ervaring ondergeschikt 
maken. Men zoekt op het internet naar het ant-
woord op een prangende vraag of heeft dat ant-
woord met de druk op één knop ter beschikking. 
Zaken onthouden is niet langer belangrijk. Indirect 

18 min. leestijd

Dankzij wifitracking zijn tijdens de feestdag de drukstbezochte plekken in kaart gebracht.

Gemeentemedewerkers die in 2030 na Koningsdag (of mis-
schien wel Koninginnedag) de rommel moeten opruimen 
en de straat weer toonbaar moeten maken, zullen volledig 
anders te werk gaan – als er überhaupt nog van hun diensten 
gebruik wordt gemaakt! Want als we deskundigen mogen 
geloven, wordt in de toekomst alles geautomatiseerd. Een 
kijkje in de toekomst. 
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wordt wel verwacht dat informatie in hapklare 
brokken beschikbaar is omdat de lezer niet langer 
de tijd wil spenderen, of de energie heeft, om veel 
informatie te moeten verwerken om zo de belang-
rijkste gegevens te vinden. Deze gewijzigde aan-
pak en houding lijkt de belangrijkste reden te zijn 
waarom het groenbeheer kampt met een brain-
drain. Alsof de introductie van de PC en het inter-
net nog niet voldoende was, zijn ook de introduc-
tie van GPS en app’s een belangrijke reden waarom 
het groenbeheer radicaal is gewijzigd. Dankzij GPS 
kunnen machines tegenwoordig zelfstandig tot op 
de centimeter nauwkeurig werken. De rol van de 
machinist is daarmee verworden tot niet meer dan 
die van een opzichter. Men kan het natuurlijk ook 
positief zien; om het openbaar groen te beheren is 
het niet langer noodzakelijk om zwaar-geschoolde 

of getrainde medewerkers in dienst te nemen, 
maar kan worden volstaan met het aanstellen van 
een jonge, onervaren enthousiasteling. Al deze 
ontwikkelingen hebben echter wel een keerzijde. 
De technologische vooruitgang is onomkeerbaar 
en bedrijven die daar niet op inspelen zullen hoe 
dan ook op (korte) termijn het deksel op hun neus 
krijgen. Het is bijna een verplichting om met de 
trend mee te gaan. Doet men dat niet dan werkt 
men zichzelf de markt uit. Adopteren van technolo-
gie in het groenbeheer is dus het devies!

De rol van technologie
Technologie kan op vele manieren een rol spelen 
in de groenvoorziening. Om maximaal profijt te 
halen uit de investering in technologie, is het ech-
ter wel belangrijk om de rol van technologie in de 
groenvoorziening vooraf duidelijk te definiëren. 
Technologie kan de groenvoorziening op de vol-
gende manieren ondersteunen:
a) Beoordelen. Onderzoekers van TP Basic becij-
ferden eind 2016 dat 86% van de Nederlanders 
beschikt over een smartphone. In de groep van 
20- tot 29-jarigen is dat zelfs bijna 100%. Juist deze 
groep, de zogenaamde ‘generatie Y’, staat erom 
bekend dat ze de kwaliteit van het groen en de 
openbare ruimte ontzettend belangrijk vinden. 
Door middel van apps en een directe digitale 
verbinding bieden smartphones de burger de 
mogelijkheid om te participeren bij het beoordelen 
en initiëren van het onderhoud van het openbaar 
groen. 

b) Plannen. Moderne technologieën kunnen zowel 
helpen bij het groen inrichten van de openbare 
ruimte als bij het plannen van de activiteiten, 
frequentie en intensiteit als het gaat om het onder-
houd van dat groen. 

c) 

Uitvoeren. Robotisering is alom aanwezig, ook 
in de groenvoorziening. Daardoor kan ook het 
beheer van het groen vereenvoudigd en verbeterd 
worden. Afhankelijk van de wensen en het budget 
kunnen slechts enkele activiteiten uitgevoerd 
worden met behulp van techniek of technologie, 
óf kan de technologie het groenbeheer volledig 
autonoom uitvoeren. 

d) Monitoren. Als het openbaar groen eenmaal 
ingericht is, kan technologie worden ingezet om 
feedback te geven aan de planners en uitvoerders 
die verantwoordelijk zijn voor het beheer ervan. De 
technologie kan planners en uitvoerders informe-
ren over de voortgang, over plotselinge verande-
ringen die vereisen dat actie wordt ondernomen 
(inclusief het soort actie dat benodigd is), of hen 
eenvoudigweg herinneren aan de noodzaak van 
een bepaalde activiteit. Daarnaast is techniek een 
nuttig hulpmiddel omdat het bepaalde parameters 
objectief beoordeelt. Dat technologie bij al deze 
stappen een rol kan spelen, is duidelijk. De vraag is 
echter hoe.

Technologische trends
Het onderzoeks- en adviesbureau Gartner presen-
teert elk jaar de top tien van strategische techno-
logietrends van dat jaar. In oktober 2017 zullen dat 
de trends van 2017 zijn. Gartner staat bekend als 
toonaangevend en als een autoriteit op het gebied 
van onderzoek naar de impact van technologie. 
Zijn top tien van tech-trends geeft een goede en 
realistische blik op wat ons de komende jaren te 
wachten staat. Vooruitlopend op deze presentatie 
kan al wat informatie worden gedeeld. 
De nieuwe strategische technologietrends zijn de 
drijfveer voor de toekomst. Alle technologieën 
die Gartner beschrijft, hebben de potentie om 
de markt te dwingen zijn koers de komende vijf 
jaar fors te wijzigen. De door Gartner beschreven 

DE WEEDvIEWEr-APP
Eén van de vele voorbeelden van prakti-
sche apps is de Weedviewer-app, die het 
onkruidbeeld op verharding automatisch 
kan classificeren. De Weedviewer volgt daar-
bij de CROW-schaalbalk voor onkruidbezet-
ting en stelt gemeenten in staat de kwaliteit 
van het onkruidbeheer op verharding 
effectief te beoordelen. De app kan op bijna 
elk mobiel toestel worden gedownload en 
kan ook door burgers worden gebruikt. De 
gebruiker van de app moet een oppervlak 
van 100 m2 in tien verschillende foto’s van 
1 m2 elk fotograferen en het aantal hoge 
planten in de app invoeren. De slimme 
software stelt vervolgens vast hoeveel 
onkruid er zichtbaar is en, op basis van deze 
hoeveelheid, als welk kwaliteitsniveau het 
gebied wordt beoordeeld. Apps zoals deze 
maken een aparte en tijdrovende schou-
wing overbodig. 

De informatie van de wifitracker, de sensoren in vuilnisbakken en de heatmaps die de drones 
hebben gemaakt van menigtes, helpt bij het bepalen van de in te zetten capaciteit en het 
benodigde materiaal. 

Via de app op zijn smartphone ontvangt de medewerker informatie over het gebied dat hij 
moet schoonmaken.
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technologieën zijn in feite de eerste aanzetten voor 
nieuwe digitale kansen. 

1. Kunstmatige intelligentie 
Systemen die kunnen begrijpen, leren, voorspellen, 
zich kunnen aanpassen en potentieel autonoom 
kunnen opereren zullen in de toekomst steeds 
belangrijker worden. Dit zal leiden tot een heel 
spectrum aan intelligente implicaties en een 
nieuwe klasse van natuurlijk intelligente apps en 
artikelen.

2. Intelligente apps
Intelligente apps zullen een aantal van de functies 
en taken van menselijke medewerkers overnemen. 

Dit biedt de mogelijkheid om de klantenservice en 
verkoop te verbeteren, maar ook de effectiviteit 
van de werknemer. Gartner gaat ervan uit dat bin-
nen tien jaar bijna elke app beschikt over een vorm 
van kunstmatige intelligentie in zijn toepassing of 
gebruik. 

3. Intelligente producten
Gartner voorziet fysieke producten die verder gaan 
dan het uitvoeren van statische taken. Intelligentie 
en lerende machines zullen in de nabije toekomst 
nog meer werkelijkheid worden. Gartner verwacht 
tevens dat dergelijke intelligente producten nau-
wer gaan samenwerken en elkaar informatie gaan 
verstrekken.

4. virtuele en toegevoegde realiteit
De mogelijkheden van virtuele realiteit en augmen-
ted reality (toegevoegde realiteit) gaan samenvloei-
en met het digitale mesh-netwerk. Zo’n netwerk 
herstelt zichzelf automatisch wanneer er ergens 
een verbinding wordt verbroken. De service zal 
daardoor gewoon blijven doordraaien. Het gevolg 
is dat er een stroom van hypergepersonaliseerde, 
relevante informatie, apps en diensten uitgewis-
seld wordt.

5. Digitale tweelingen
Volgens Gartner zullen binnen drie tot vijf jaar 
honderden miljoenen artikelen een zogenaamde 
digitale tweeling hebben. Ze zullen daarbij vooral 
gebruik gaan maken van sensoren die voorspellen 
wanneer een apparaat defect raakt, onderhoud 
nodig heeft etc.

6. Blockchain
Een blockchain is een soort gedistribueerd groot-
boek waarin transacties sequentieel zijn gegroe-
peerd in blokken. De belangrijkste reden daarvoor 
is de beveiliging van de individuele gegevens. 
Blockchain en vergelijkbare concepten krijgen 
steeds meer voet aan de grond. Door kennis uit 
verschillende ‘grootboeken’ te combineren, kan 
effectiever gewerkt worden. 

7. Spraaksystemen
De digitale ervaring zal in de toekomst verbeterd 
worden door op andere manieren met ons te com-
municeren en interacteren dan via tekst en spraak.

8. mesh-netwerk van apps en 
servicearchitectuur
Web, mobiel, desktop en apps voor het ‘internet 
der dingen’ (Internet of things) zullen worden 
samengeweven. Dit faciliteert de schaalbaarheid 
van de dienstverlening, de beweeglijkheid en een 
oriëntatie in de richting van hergebruik van tech-
nologie.

9. Digitale technologieplatformen
Digitale platformen zijn de basis voor digitaal 
ondernemen. Gartner onderscheidt vijf belangrijke 
aandachtspunten op weg naar digitale mogelijkhe-
den en businessmodellen, te weten: 
I. informatiesystemen
II. klantervaring
III. analytics en intelligentie
IV. het internet der dingen
V. zakelijke ecosystemen
Volgens Gartner zal elke organisatie in toene-
mende mate ten minste één van deze vijf digitale 
technologieplatformen moeten hebben.

‘TOEKOmST lIGT BIj mODEllEn mET vOOrSPEllEnDE WAArDE’
FacilityApps heeft al jaren als specialisatie mobile workforce management-apps voor groenvoor-
zieners en hoveniers. Het bedrijf biedt zijn klanten de mogelijkheid om de volledige operatie 
te digitaliseren met een compleet digitaal projectdossier. FacilityApps heeft inmiddels een aar-
dige positie opgebouwd in het groenbeheer en de hovenierssector. Dirk Tuip van FacilityApps: 
‘Onze processen stroomlijnen de manier van werken in de buitenruimte en laten weten dat het 
werk gedaan is.’

De app van software- en appspecialist 
FacilityApps is voor menig groenmedewerker 
niet meer weg te denken bij zijn dagelijkse 
werkzaamheden. Gevraagd naar de twee speer-
punten van FacilityApps, zegt Tuip: ‘Tijd- en dus 
kostenbesparing bieden aan de hovenier/team-
leider, en hem laten transparantie bieden aan zijn 
klanten. Met onze app kunnen groenvoorzieners 
aantonen welke werkzaamheden ze hebben uit-
gevoerd. Dat biedt hen een unique sellingpoint 
voor hun klanten.’

Onderscheidend vermogen
De app zorgt ervoor dat werkprocessen 
gestroomlijnd worden, zegt Tuip. ‘We dwingen 

organisaties hun processen zo in te richten, dat iedere medewerker zijn werk op dezelfde manier 
uitvoert. Denk daarbij aan een helder overzicht van checklists, schouwen, inspecties en keuringen, 
maar ook van mensen, machines en projecten. Daarnaast kunnen klanten zich met de app onder-
scheiden.’

Beter en effectiever
De visie van FacilityApps is simpel: ‘Er zijn steeds meer data beschikbaar. Denk daarbij aan het 
weer en meldingen die buiten worden gedaan. Met behulp van gps en sensordata kun je rele-
vante informatie overzichtelijk beschikbaar maken voor hoveniers, waardoor zij efficiënter kunnen 
omgaan met hun werk. We zien daarin een interessante combinatie van data en apps. Zo kunnen 
wij van FacilityApps een model samen met de klant geregeld aanscherpen, zodat de klant zijn werk 
beter en effectiever kan uitvoeren.’

Dynamisch spel
Wat trends betreft, denkt Tuip dat de toekomst ligt bij modellen met voorspellende waarde. ‘Dan 
denk ik bijvoorbeeld bij het werken met teams aan de vraag: wat gaat goed en wat gaat niet 
goed? Op grond van de historie ontstaat er dan een dynamisch spel, waar de klant van profiteert. 
Daarnaast zijn er de ontwikkelingen in het Internet of things, waarbij sensoren gaan zorgen voor 
een smart city en smart building. De komende jaren zullen we daar, stap voor stap, veel van horen.’
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10. Adaptieve beveiligingsarchitectuur
Het eerder beschreven digitale mesh-netwerk zal 
samen met de digitale technologieplatformen een 
groter risico vormen voor aanvallen door zoge-
naamde hackers. Het aantal veiligheidsvraagstuk-
ken neemt dus toe. Bestaande beveiligingstechno-
logieën zullen gebruikt moeten worden als base-
line om platformen te beveiligen. Het monitoren 
van gebruikers en hun gedrag is van groot belang.

Technologie is nu al gemeengoed
De voorspellingen door onderzoeks- en adviesbu-
reau Gartner kijken vooral naar de toekomst. Voor 
de gemiddelde burger en medewerker klinken ze 
nog hypothetisch, maar de realiteit is dat techno-
logie nu al op veel plaatsen gemeengoed is, óók in 
de groenvoorziening.

voorspellingssoftware
Er zijn veel softwarepakketten waarmee gemeen-
ten en groenbeheerders de toekomstige gevolgen 
van bepaalde keuzes zowel direct als indirect kun-
nen inschatten. 

meteorologische voorspellingssoftware
Temperaturen, neerslagpatronen, windkracht en 
windrichting kunnen tegenwoordig voor enkele 
vierkante kilometers én voor een aantal dagen of 
uren worden voorspeld. Met goede kennis van de 
klimatologische ontwikkelingen voor de komende 
termijn kan men werkzaamheden inplannen of 
preventieve maatregelen nemen. Zo wordt een 
maximaal rendement gehaald uit de beschikbare 
capaciteit en kan een optimaal resultaat worden 
bereikt.

Bomenbeheersoftware
Speciale software stelt groenbeheerders in staat 
het bomenbestand in de gemeente exact in kaart 
te brengen. Ze kunnen er historische gegevens 

over elke afzonderlijke boom in opslaan en zo 
bepalen welk onderhoud op welk moment nood-
zakelijk is. Wanneer die kennis gekoppeld wordt 
aan andere bestanden of (digitale) voorspellings-
software, is het mogelijk om het groenbestand 
proactief te beheren.

3D Ontwerpsoftware
Met software zoals DigiBIM is het mogelijk om 
vooraf alle consequenties van infrastructurele ont-
wikkelingen in kaart te brengen, digitaal te ervaren 
en te ondervangen. Dankzij dergelijke software kan 
men vooraf zien waartoe de keuze voor bepaalde 
flora, infrastructurele wijzigingen of activiteiten 
kan leiden. Zal een boom, als deze volgroeid is, 
de windstroom in de buurt beïnvloeden en water-
overlast doen afnemen? Of kan het planten van de 
boom leiden tot gevaar voor omwonenden, omdat 
hij niet bestand is tegen de kracht van de elemen-
ten op het betreffende terrein? Met dergelijke 
kennis vooraf is het mogelijk het in de toekomst 
benodigde onderhoud beter in te schatten en te 
ondervangen.

Sensoren
Een andere manier om situaties te monitoren, is 
door middel van sensoren. Zo kunnen sensoren in 
de bodem de groenbeheerder waarschuwen voor 
een gebrek of overschot aan water of meststoffen, 
en sensoren in openbare vuilnisbakken kunnen 
laten weten of het noodzakelijk is om deze wel of 
niet te ledigen. Dergelijke informatie kan helpen bij 
het plannen van de werkzaamheden en voorkomt 
onnodige bezoeken aan of werkzaamheden in de 
betreffende omgeving. 

Apps
Met een marktpenetratie van 86% (ruim 11 miljoen 
stuks) zijn smartphones het ideale hulpmiddel 
voor zowel burgers als werknemers in Nederland 

om actief betrokken te zijn bij vele activiteiten. 
Uit onderzoek van South West News Service blijkt 
dat we gemiddeld 221 keer per dag onze telefoon 
checken om informatie te bekijken of te commu-
niceren. Wie een kijkje neemt in de Apple Store of 
één van de vele andere digitale verzamelplekken 
voor apps, kan kiezen uit een ruime selectie aan 
nuttige apps die zowel de burger als de medewer-
ker in het groenbeheer van pas kunnen komen.

humanoïde robots en autonome werktuigen
Dik Bijl, arbeids- en organisatiepsycholoog en 
auteur van het boek ‘Alles wordt anders’, voorspelt 
dat er vanaf 2025-2030 steeds meer humanoïde, 
en misschien wel androïde robots op de werkvloer 
zullen verschijnen. Humanoïde robots lijken visueel 
veel op een mens, terwijl bij androïde robots geen 
enkele moeite is gedaan om ze visueel vorm te 
geven. De eerste ontwikkelingen op het gebied 
van de toepassing van robots in het openbaar 
groen zijn al zichtbaar. Fabrikanten van werktuigen 
komen in toenemende mate met gerobotiseerde 
werktuigen en werktuigen die zelfstandig kunnen 
werken. Robotmaaiers zijn daar een goed voor-
beeld van. Met het verbeteren van de techniek en 
levensduur van batterijen is die markt de afgelo-
pen jaren geëxplodeerd. Ook zijn robotmaaiers 
niet langer aan particulieren voorbehouden, maar 
zijn ze tegenwoordig ook geschikt om zelfstandig 
grote velden te onderhouden. 
In navolging van de robotmaaiers verschijnen er 
ook steeds meer spin-offs op de markt. Zo bestaan 
er tegenwoordig versies die geheel automatisch 
de basisonderhoudswerkzaamheden kunnen uit-
voeren die nodig zijn om een kunstgrasvoetbalveld 
in optimale conditie te houden. Het is niet onaan-
nemelijk dat er de komende jaren robots aange-
boden zullen worden die ook andere activiteiten 
kunnen uitvoeren. 
Naast robots zijn er de autonome werktuigen, die 
veelal werken op basis van een gps-verbinding 
met een satelliet. Momenteel zweven er zo’n 30 
satellieten boven de aarde, die bijna altijd een gps-
verbinding garanderen. Omdat gps-technologie 
tegenwoordig tot op 2 centimeter nauwkeurig kan 
zijn, is het mogelijk een werktuig zo te program-
meren dat het in de toekomst zelfstandig werk-
zaamheden uitvoert. Daarvoor moet de machinist 
de werkzaamheden eenmalig uitvoeren en elke 
stap of activiteit opslaan in het geheugensysteem. 
Die stap of activiteit is daarbij gekoppeld aan de 
gps-locatie waar het werktuig zich op dat moment 
bevindt. Omdat de geheugencapaciteit doorgaans 
erg groot is, is het mogelijk om dezelfde werk-
zaamheden op verschillende manieren uit te voe-
ren en al die manieren apart op te slaan. Daardoor 

In het videocentrum doen de medewerkers een eerste schouw van de situatie daags erna. Ze combineren hun observaties met de 
data die ze ontvangen van de vele sensoren in het groen en met digitale weersvoorspellingen. 
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kan bijvoorbeeld spoorvorming bij het maaien van 
grasvelden worden voorkomen door steeds een 
andere route te kiezen.

Camera’s
Gemeenten maken in toenemende mate gebruik 
van camera’s om de orde en veiligheid op straat 
te handhaven. De verwachting is dat er tegen 
2020 wereldwijd zo’n één miljard camera’s in 
gebruik zijn. In feite kunnen alle beelden van al die 
camera’s worden gekoppeld aan één systeem, om 
ontwikkelingen te analyseren. Het Amerikaanse 
technologiebedrijf Nvidia werkt momenteel aan 
een intelligent video-analysesysteem dat beelden 
van camera’s verzamelt, analyseert en in de juiste 
context plaatst. Volgens de onderzoekers van 
Nvidia kan het systeem zo’n 30 miljard beelden 
per seconde analyseren en interpreteren. Bij Nvidia 
dromen ze van een toekomst waarin alle camera’s 
in de publieke ruimte wereldwijd met elkaar ver-
bonden zijn via het systeem. Dat laatste is de ultie-
me vorm van Big Brother is watching you. Dat neemt 
niet weg dat de analysetool van Nvidia gemeenten 

kan helpen om de camera’s in hun systeem die nu 
nog exclusief gebruikt worden voor het handhaven 
van de openbare orde, in de toekomst in te zetten 
om actief de aandachtsbehoefte van groene ruim-
tes te bepalen.
Drones
Agrariërs, boomkwekers, maar ook waterschappen 
maken al op grote schaal gebruik van drones om 
de ontwikkeling van hun gewassen, akkers en lan-
derijen te monitoren. Drones bieden het voordeel 
dat ze overzichtelijke beelden van bovenaf kunnen 
tonen. Door de foto’s en films te vergelijken, hou-
den ze op een goedkope manier een oogje in het 
zeil. Voor deze groep heeft de drone als voordeel 
dat medewerkers niet continu in het veld of op de 
akker aanwezig hoeven te zijn. Bovendien bieden 
drones een beter beeld van moeilijk toegankelijke 
plekken en vanuit lastige hoeken. Parallel aan 
de ontwikkeling van de drone loopt de ontwik-
keling van de techniek en software waarmee de 
gemaakte beelden beter en sneller kunnen wor-
den geanalyseerd. Dat heeft er bij agrariërs in de 
Noordoostpolder toe geleid dat ze hun voedings-

stoffendosering nu per vierkante meter in plaats 
van per akker bepalen, om een maximaal rende-
ment te kunnen bereiken.

Beregeningscomputers
Veel golfbanen en sportverenigingen maken nu 
al gebruik van beregeningscomputers, al dan niet 
gekoppeld aan een weerstation, die de velden tij-
dig van de juiste hoeveelheid water voorzien. Daar 
waar nodig kunnen stoffen aan het water worden 
toegevoegd die de omgeving ten goede komen. 
In principe sturen en beheren deze computers de 
kwaliteit van het gras volledig zelfstandig.

Computing everywhere
Steeds meer producten en machines communi-
ceren continu en rechtstreeks met een centraal 
systeem. Zo maken professionele bomenrooiers 
in Scandinavië nu al gebruik van systemen die 
automatisch de productie registreren, om vervol-
gens zelfstandig de planner te informeren over de 
toekomstige ontwikkeling van die productie. De 
vrachtwagenchauffeur die nodig is om de produc-
tie af te voeren, krijgt automatisch een melding. Als 

‘vOOruITSTrEvEnDE TEChnIEK mAAKT GrOEnBEhEEr rEnDABElEr’
Infogroen Software BV ontwikkelt al 30 jaar software op het gebied van beheer openbare ruim-
te (BOR). Het bedrijf is gespecialiseerd in voorcalculatie, projectadministratie en planning. John 
Willemsen, commercieel directeur bij Infogroen: ‘De combinatie van vooruitstrevende techniek 
en goedkopere digitale toepassingen biedt steeds meer mogelijkheden voor groenvoorzieners.’

Willemsen: ‘Wij zorgen ervoor dat onze klanten 
(groenvoorzieners, sw-bedrijven, afvalverwerkers 
met BOR-taken en private plantsoenendiensten) 
software hebben om hun budgetten mee te 
kunnen bepalen. Aan de hand daarvan kunnen 
ze tot de meest efficiënte planning komen. Met 
de GroenVision ICT-oplossing kunnen ze aan de 
hand van hun urenregistratie nagaan of ze in de 
pas lopen.’
‘De bedoeling van de software is te bereiken 
dat onze klant onder controle heeft wat hij 
moet doen en wat hij daadwerkelijk doet’, aldus 
Willemsen. ‘Dit klinkt ietwat cryptisch, maar het 
gaat erom wat er in het contract is afgesproken. 

Wat moet er gebeuren, hoe moet dit gebeuren, wanneer en door wie? Die antwoorden geeft 
GroenVision. Dat geeft groenvoorzieners hopelijk rust in de uitvoering. Als onze klant de zaken 
onder controle heeft, houdt hij als het goed is geld over.’

Toekomstige ontwikkelingen
Willemsen verwacht dat er in de toekomst steeds meer samenhang komt met andere ICT-systemen 
binnen het BOR-domein. ‘Ik denk dat bijvoorbeeld apps ervoor zullen zorgen dat er steeds ver-
dergaande digitale ontsluiting komt naar de uitvoerende organen in het groenbeheer. Met apps 
hebben onze klanten buiten op het project alle info digitaal beschikbaar, om hun werk te kunnen 
doen. Daarbij denk ik aan objectinformatie, info over planning, urenregistratie en directe zichtbaar-
heid van meldingen en klachten. Dit geldt zowel voor de communicatie naar binnen (het bedrijfs-
bureau van de desbetreffende uitvoerende organisatie) als voor de communicatie met de klant 
waarvoor de groenvoorziener zijn werk uitvoert. Ik denk dat deze toepassingen in de toekomst 
door meer klanten en groenvoorzieners gebruikt zullen gebruiken.’ Infogroen wacht niet op een 
hausse aan aanvragen, maar anticipeert direct op de nieuwste ontwikkelingen, vertelt Willemsen. 
‘We proberen klanten te ontzorgen door ze met onze digitale toepassingen voor te zijn. Onze klan-
ten plukken de vruchten van onze nieuwste software, wat ze terugzien in een hoger rendement.’

Terwijl de autonome en robotmaaiers vandaag elders in de 
gemeente worden ingezet ...

... springen op het festivalterrein de verschillende sproeiers 
aan. De voorspelling is droog weer, maar het beschadigde 
gras kan wel een slokje gebruiken. De doseringspomp die 
gekoppeld is aan de beregeningscomputer voor deze wijk, 
voorziet het regenwater van stoffen die het herstel van het 
gras moeten stimuleren. 



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

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

een hoogwaardige uitstraling en lage beheerskosten: 
Het GreentoColour®-concept.
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hij dan meteen vertrekt, kan de vrachtwagen bij 
aankomst direct volledig geladen worden, zonder 
dat er veel verwerkt hout op locatie achterblijft. 
Dankzij de technologie functioneert het systeem 
optimaal, met zo weinig mogelijk overschot en 
verstoring. 
Een dergelijke toepassing in een gemeente 
gaat misschien wat ver, maar dankzij tablets en 
smartphones kunnen medewerkers wel altijd en 
overal inloggen op een systeem om aanvullende 
kennis te krijgen of informatie door te geven. De 

relatief goede dekking van wifi en mobiele 3G- en 
4G-netwerken in ons land maken dat mogelijk. 
De verwachting is dat deze ontwikkeling op korte 
termijn een extra boost krijgt wanneer KPN het 
LoRa-netwerk lanceert. Dat is een bedrijfszeker net-
werk, dat straks alle denkbare objecten door heel 
Nederland volgt en oppikt en continu met elkaar 
verbindt.

(Wifi)trackers
Facilitair managers en vastgoedbeheerders maken 

nu al veelvuldig gebruik van technologie die de 
aanwezigheid van mensen vastlegt. Een goed voor-
beeld daarvan is de zogenaamde wifitracker. Aan 
de hand van de antwoorden op de vraag: in welke 
ruimte is vandaag ingelogd op ons wifisysteem?, 
kunnen facilitair managers inventariseren welke 
ruimtes in gebruik zijn en dus schoongemaakt 
moeten worden. 
Ook partijen zoals Google maken gebruik van 
dergelijke technologie. Dankzij smartphones kan 
de technogigant vaststellen hoe druk het is op de 
weg en met welke snelheid het verkeer zich voort-
beweegt. Dankzij die kennis kan Google u vertellen 
welke route op dat moment het snelste is en welke 
wegdelen beschouwd moeten worden als ‘druk’ en 
dus beter vermeden kunnen worden.

Beperkingen die toepassing remmen
Op dit moment wordt technologie vooral ingezet 
voor een hogere efficiëntie en het besparen op 
kosten. Dat zal op korte termijn gaan veranderen; 
de voorspellingen van Gartner wijzen al op de 
richting die we in zullen gaan. In de toekomst zal 
techniek vooral gebruikt worden om het onszelf 
makkelijker te maken. Toch kent de toepassing en 
de juiste inzet van al die technologieën en moge-
lijkheden momenteel een aantal knelpunten. Het 
belangrijkste daarvan is het feit dat de Europese en 
Nederlandse regelgeving onvoldoende zijn inge-
richt op het gebruik van technologie als vervanger 
van personeel en de mogelijke inbreuk die dat kan 
vormen op onze privacy.
Onze privacy blijft een heikel punt. Weinig mensen 
zullen problemen hebben met de installatie van 
camera’s die de veiligheid moeten verhogen, maar 
dat wordt anders wanneer diezelfde camera tevens 
de activiteiten in de achtertuin van omwonenden 
registreert. Het te pas en te onpas gebruikmaken 
van camera’s om kennis te inventariseren en te 
analyseren zal dus waarschijnlijk leiden tot opstand 
bij de betrokken burgers. 
Een ander voorbeeld van juridische problematiek 
die gepaard gaat met de toepassing van techno-
logie in de groenvoorziening, is het gebruik van 
autonome voertuigen. Het Verdrag van Wenen uit 
1968 stelt namelijk dat de bestuurder te allen tijde 
in staat moet zijn de auto in zijn macht te hebben. 
Bovendien dient de bestuurder onder alle omstan-
digheden de auto dusdanig in zijn macht te heb-
ben, dat hij de nodige voorzichtigheid kan betrach-
ten en te allen tijde alle vereiste handelingen kan 
verrichten’. Aangezien dit verdrag bepalend is voor 
onder andere de Nederlandse verkeerswetgeving, 
is het niet toegestaan dat werktuigen autonoom 
van locatie naar locatie bewegen. Vooralsnog is het 
dus verplicht om het voertuig door een medewer-

‘BIj OnTWIKKElInG vAn SOFTWArE DEnKEn WE mEE mET GrOEnvOOrZIEnEr’
Sinds vijf jaar ontwikkelt Jewel webapplicaties en navigatie-apps op het gebied van beheer 
openbare ruimte (BOR). Daarvoor werd al tien jaar ervaring opgedaan in de afvalinzameling 
en gladheidsbestrijding. Ondersteuning van de klant om snel te kunnen inspelen op verande-
ringen staat daarbij centraal. Onno Cijffers, directeur en mede-eigenaar van Jewel: ‘Er bestaan 
geen domme gebruikers, alleen slechte software.’

Jaren geleden was Onno Cijffers van Jewel zelf 
werkzaam in de groenvoorziening. ‘Daar viel me 
altijd op hoe weinig er buiten gebruik wordt 
gemaakt van technologie. Vreemd, aangezien 
een groenvoorziener aan uitvoerende werk-
zaamheden in de buitenlucht grofweg tachtig 
procent van zijn kosten kwijt is. Op kantoor 
vinden werkzaamheden als boekhouding, plan-
ning en werkvoorbereiding wel geautomatiseerd 
plaats, terwijl deze in de meeste organisaties 
slechts twintig procent van de kosten uitmaken. 
Ik begreep niet waarom we het werk buiten niet 

efficiënter proberen te maken door de inzet van technologie.’

meedenken met groenvoorzieners
Het gebrek aan automatisering bij de werkzaamheden in de buitenlucht had nog een effect, vertelt 
Cijffers. ‘In de aannemersbedrijven waar ik werkte, merkte ik dat bedrijven die werkzaam zijn in de 
openbare ruimte sterk afhankelijk zijn van mensen met gebiedskennis. Dat maakt een uitvoerende 
organisatie weinig flexibel. Toen ik bij het aannemersbedrijf waar ik werkte de opkomst van de 
technologie zag, leek het mij leuk om daar een bijdrage aan te leveren. Dat kan alleen als je direct 
praktische toepassingen verzint voor de problemen waar je tegenaan loopt. Bij Jewel hebben we 
een jarenlange achtergrond in de groenvoorziening. We kunnen daarom goed meedenken met 
bedrijven die in de groenvoorziening werken.’

Profiteren van technologie
Jewel wil met zijn oplossingen op ICT-gebied vooral de mensen in de uitvoering helpen om het 
werken makkelijker, leuker en efficiënter te maken. Dat lukt aardig, vertelt Cijffers: ‘Vanaf het 
moment dat we begonnen, is het aantal gebruikers van onze producten elk jaar verdubbeld. Het 
blijkt dus dat er in de groenvoorziening wel behoefte is aan een efficiëntere manier van werken.’ 
Cijffers denkt dat organisaties in de toekomst sterk zullen leunen op automatisering en digitalise-
ring van hun werkprocessen. ‘Ook een praktische sector als de groenvoorziening zal hierdoor flink 
gaan veranderen. Op kantoor is op dit gebied al veel gebeurd, maar met de opkomst van techno-
logie zoals apps, tablets, 4G-mobiel internet, digitale kaarten en dergelijke is het nu ook mogelijk 
om mensen buiten te laten profiteren van technologie. Daarnaast zijn werknemers ook thuis, privé, 
steeds vertrouwder met het gebruik van tablets en smartphones. Daardoor wordt de bereidheid 
om ermee te werken groter. We staan dus pas aan het begin.’
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ker te laten besturen wanneer het zich op de open-
bare weg begeeft. Wel moet opgemerkt worden 
dat de overheid de ontwikkeling van zelfrijdende 
auto’s toejuicht en langzaam begonnen is met het 
verlenen van dispensatie. 
Juridische problematiek speelt ook bij de toe-
passing van drones. Die zijn gebonden aan de 
Nederlandse Luchtvaartwet, die stelt dat het ver-
boden is om met drones boven mensenmenigten, 
wegen en bebouwing te vliegen. Dat legt stevige 
beperkingen op aan het gebruik van drones in een 
gemeente. Ook moet de bestuurder van de drone 
een brevet hebben, waardoor het voor gemeenten 
financieel niet interessant zal zijn om zelf over een 
drone te beschikken.
Omdat de techniek steeds beter en specialistischer 

wordt, zullen dergelijke juridische belemmeringen 
op termijn verdwijnen. Beleidsmakers zullen regels 
en wetten afstemmen op de maatschappij en 
maatschappelijke ontwikkelingen, terwijl fabrikan-
ten en ontwikkelaars hun systemen verder zullen 
verbeteren en verfijnen, om een antwoord te bie-
den op bestaande belemmeringen. 
Een mogelijke belemmering die gemeenten zelf 
moeten ondervangen, is het gegeven dat oudere 
medewerkers doorgaans minder openstaan voor 
nieuwe technologieën en benaderingen. Dat is 
niet uniek voor gemeenten. Daarom raadt Gartner 
werkgevers aan om veelvuldig te experimenteren 
met nieuwe technieken en medewerkers te stimu-
leren ideeën uit te wisselen. Organisaties die con-
tinu bezig zijn met innovatie en het verkennen van 

nieuwe mogelijkheden, stimuleren hun werkne-
mers om eveneens out of the box te denken. Dan 
maakt het minder uit of de werknemer op leeftijd 
is en zal de techniek of technologie sneller worden 
geaccepteerd, zo is men bij Gartner van mening. 
Commerciële werkgevers, maar ook gemeenten 
kunnen van deze zienswijze profiteren. 
Ten slotte, maar niet minder belangrijk, vormt 
de vrees voor claims eveneens een beperking. 
Eigenaren en beheerders van de techniek of tech-
nologie zijn aansprakelijk wanneer deze tot schade 
leidt. Hoewel veel mogelijke schade voorkomen 
kan worden door de techniek te voorzien van 
meerdere veiligheids- en beveiligingssystemen, 
blijft de mens altijd de zwakste schakel. In dit geval 
is dat de gewone burger. Zolang die niet bekend 
is met de techniek, krijgt de nieuwsgierigheid 
de overhand of zal de burger zijn eigen belang 
vooropstellen. Dat kan leiden tot ongewenste 
situaties en mogelijk tot schade of letsel, iets wat 
gemeenten en groenbeheerders zich niet kunnen 
permitteren. 

De app als veilige eerste stap
Er kan al veel winst worden behaald als gemeenten 
het gebruik van specifieke of speciaal geschreven 
apps overwegen. Dirk Tuip van FacilityApps schat 
dat gebruik van apps nu al 10 tot 15% kostenbe-
sparing in de branche kan opleveren. Hij durft zelfs 
te stellen dat de komende jaren op sommige vlak-
ken zelfs een besparing van 50% realistisch is. Tuip 
stelt dat bedrijven straks aanbestedingen gaan 
winnen of verliezen op basis van de mate waarin 
ze moderne technologie toepassen. Als grootste 
voordeel ziet hij het workforce-management 
door apps, waarmee mensen optimaal kunnen 
worden ingezet en maximale prestaties kunnen 
worden bereikt. Vooral het registreren van uren 
en verbruikte artikelen, het bestellen van mate-
rialen en het uitvoeren van inspecties zijn zaken 
waarvan Tuip verwacht dat ze binnen vijf jaar op 
de schop zullen gaan. ‘Veel bedrijven hanteren in 
de praktijk nog hele papierwinkels, bijvoorbeeld 
omdat ze ISO-gecertificeerd zijn; daar komen veel 
checklisten bij kijken. De planning gaat vaak ook 
nog papier, net als de klantrapportages.’ Realtime 
invoeren van gegevens via een app op de werk-
vloer kan veel tijd schelen. ‘Dan heb je het meteen 
vastgelegd. Je plant je werk in, voert het uit en 
controleert het; dat is in essentie wat een beheer-
der doet. In plaats van eerst een schouw doen 
en die daarna uitwerken, voer je hem direct in je 
smartphone of tablet in.’ Verschillende gemeenten 
maken inmiddels gebruik van apps om de kloof 
tussen de burger en de gemeente te dichten. Een 
voorbeeld is de app die burgers kunnen gebruiken 

‘BuSInESS-InTEllIGEnCETOOl TrEE-O-lOGIC GEEFT InZIChT In GEvOlGEn BIj KEuZES 
OPEnBArE ruImTE’
Bij Tree-O-Logic komen diepgaande kennis over bomen én advies over alle beleidsmatige 
aspecten al jarenlang samen. Als onafhankelijk boomtechnisch adviesbureau houdt het bedrijf 
zich bezig met alle mogelijke vraagstukken rond bomen. Dit varieert van inventarisatie en 
inspectie tot en met bomeneffectanalyses. Daarnaast ontzorgt Tree-O-Logic opdrachtgevers 
met tools voor dataverwerking en -analyse, vertelt directeur Bernard Flier.   

Voor opdrachtgevers die zich beleidsmatig met 
bomenbeheer bezighouden, zijn tools die inzicht 
bieden in de effecten van hun maatregelen 
vandaag de dag onontbeerlijk. Tree-O-Logic pro-
beert deze organisaties zoveel mogelijk onder-
steuning te bieden, zegt Bernard Flier. ‘We bieden 
opdrachtgevers een intelligente tool, genaamd 
Treedash, waarmee ze in één muisklik duidelijk-
heid krijgen over het effect van bepaalde keuzes 
op hun dagelijks beheer. Ze zien dus in één 
oogopslag welke maatregelen welke kosten tot 

gevolg hebben.’

Afgewogen keuze
Flier vertelt dat Treedash data presenteert in de vorm van digitale kaarten, handige filters en 
diagrammen. ‘Het gaat om een systeem waarmee je kunt analyseren of bevragen, zonder dat je 
ingewikkelde selecties hoeft te maken. Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoeveel bomen een risico 
vormen binnen de omgeving van een bepaalde woonwijk. Ook kun je een directieraming maken 
voor het snoeien van bomen van minder dan zes meter hoogte in een willekeurige straat of een 
hele gemeente.’ Met deze tool ontzorgt Tree-O-Logic zijn opdrachtgevers die werkzaam zijn in 
de openbare ruimte, vertelt Flier: ‘Met Treedash kan een gebruiker snel data analyseren, zodat hij 
inzicht krijgt in en – belangrijker nog – grip houdt op het dagelijks beheer. Het voordeel is dat een 
gebruiker zonder vakinhoudelijke kennis en zonder kennis van het beheersysteem toch informatie 
kan inwinnen en op grond daarvan een afgewogen keuze kan maken. De gebruiker heeft volledig 
inzicht in het areaal en weet hoe het ervoor staat, maar kan de tool ook perfect gebruiken als com-
municatiemiddel met alle belanghebbenden. Hierdoor vergroot hij zijn slagkracht.’

Greendash
Flier verwacht dat opdrachtgevers steeds meer gebaat zijn bij snelle en slimme oplossingen. ‘Dan 
bedoel ik het inwinnen van informatie en het doeltreffend gebruik daarvan. Met een totaaloplos-
sing kun je je onderscheiden. Het takenpakket van onze opdrachtgevers neemt toe. Er moet meer 
werk worden verzet met minder mensen, dus zijn zij gebaat bij een slimme aanpak. Met deze tool 
kan een opdrachtgever het beheer ook overlaten aan een marktpartij.’ Flier verwacht dat dit soort 
intelligente oplossingen verder zal worden doorontwikkeld. ‘Onze oplossing Treedash richt zich 
op bomenbeheer. We hebben nu ook een soortgelijke tool voor het openbaar groen: Greendash. 
Ik zie in de toekomst meer van dit soort efficiënte en intelligente oplossingen verschijnen voor de 
gehele openbare ruimte.’
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om vuil op straat te melden of om de buurt te ver-
beteren. Natuurlijk zitten ook de leveranciers van 
producten en services voor de groenvoorziening 
niet stil. Zo bestaan er apps die groenbeheerders 
adviseren over het moment waarop ze bepaalde 
stoffen moeten toedienen en ook zijn er apps die 
de gebruiker een indruk kunnen geven van de 
kwaliteit van het groen. Een handige gras-app 
geeft op basis van enkele foto’s aan wat de kwa-
liteit van een grasveld is. Daarbij wordt gekeken 
naar parameters zoals open plekken in het veld, in 
combinatie met het aandeel gewenste en onge-
wenste grassen. Eenmaal bekend met het oordeel 
kan de app de groenbeheerder tevens adviseren 
welke activiteiten uitgevoerd moeten worden om 
de kwaliteit van de grasmat te verbeteren. Leken 
die niet bekend zijn met de verschillende soorten 
grassen in ons land, kunnen de app tevens inzetten 
om vooraf vast te stellen om welke grassoort het 
gaat. Dankzij dergelijke ondersteuning wordt het 

beheren van grasvelden zelfs mogelijk voor men-
sen met nauwelijks enige kennis van gras!

Wat nu? 
Volgens onderzoekers van de universiteit van 
Oxford is het slechts een kwestie van tijd voordat 
werknemers in veel beroepsgroepen vervangen 
worden door technologie. Zij voorspellen dat zo’n 
45% van de Amerikaanse banen de komende 
twintig jaar zal worden geautomatiseerd. De 
Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) voorziet daarentegen dat 
wereldwijd slechts 9% van de banen zal verdwij-
nen. Het valt echter nog te bezien of die voorspel-
ling zal uitkomen in Nederland, met name wat 
betreft de werkgelegenheid in de groenvoorzie-
ning. De Nederlandse economie heeft al jaren gele-
den ingezet op de realisatie van een kennisecono-
mie boven een productie-economie. Door techno-
logie en techniek op de juiste manier te omarmen, 
kan ook dat streven worden bereikt, temeer omdat 
de specifieke kennis en ervaring binnen de groene 
sector, het zogenaamde fingerspitzengefühl, 
essentieel is om het groen in optimale conditie te 
houden. Het volledig automatiseren daarvan zal 
waarschijnlijk leiden tot forse investeringen en 
omslachtige processen die op veel plaatsen onbe-
taalbaar of onwenselijk zijn. 
Dat neemt niet weg dat gemeenten en beheerders 
van openbaar groen er goed aan doen om zich in 
nieuwe technologieën en technieken te (blijven) 
verdiepen en te blijven experimenteren. Aan het 
belang van het openbaar groen zal in de toekomst 
niet worden getornd. Integendeel; de rol van groen 
in de woon- en werkomgeving zal alleen maar 
verder toenemen. De kans is echter klein dat de 
toewijzing van budgetten en middelen dezelfde 
trend zal doormaken. Gebruik van technologie kan 
die balans herstellen. Bovendien is het goed moge-
lijk dat technologie straks de norm wordt. Water 
wordt steeds schaarser; beregeningscomputers 
weten de beschikbare hoeveelheid effectiever in te 
zetten. Voertuigen die zelfstandig voortbewegen, 
zijn zuiniger in het verbruik en dus beter voor het 
milieu. Auteur Dik Bijl gaat nog een stap verder en 
voorziet dat zelfrijdende auto’s ooit de norm wor-
den omdat deze vorm van transport veiliger is dan 
auto’s die bestuurd worden door een automobilist! 
Om moderne technologieën en technieken te kun-
nen introduceren, is het belangrijk dat dit stap voor 
stap wordt gedaan. De kwaliteit van het geleverde 
werk in het groenbeheer zal niet ter discussie 
staan, maar medewerkers moeten gedoseerd wor-
den blootgesteld aan de nieuwste ontwikkelingen. 
Daardoor kunnen ze de voordelen van techniek 
efficiënter en effectiever doorvoeren in hun werk. 

Ook de burger moet de kans krijgen om vertrou-
wen in technologie en techniek op te bouwen. 
Hij moet geïnformeerd worden over de moge-
lijkheden en voordelen, evenals de beperkingen. 
Daarnaast moet duidelijk kenbaar worden gemaakt 
wat er van de burger wordt verwacht, om een opti-
maal resultaat te kunnen bereiken op een manier 
die zo weinig mogelijk verstorend werkt. Dat klinkt 
misschien als een grote uitdaging, maar uiteindelijk 
is het in het belang van de belastingcenten van de 
burger. 

Groenbeheer 3.0?
Door de invoering van nieuwe technologie zal 
de cyclus van processen, producten en diensten 
steeds korter worden. 
Met behulp van mobiele technologie kunnen com-
puteractiviteiten voortaan overal, vanaf elke locatie 
worden uitgevoerd. Het is verstandig om met die 
ontwikkeling mee te gaan en medewerkers altijd 
en overal toegang te geven tot de beschikbare 
kennis en de bediening. 
Automatiseer werkzaamheden en processen 
die steeds terugkeren en maak gebruik van 
interactieve middelen zoals sensors om de plan-
ning verder te optimaliseren. Probeer daarbij de 
zogenaamde big data, informatie afkomstig uit 
meerdere bronnen, niet tot in detail te analyseren, 
maar beschouw de kennis als vertrekpunt voor het 
uitwerken van nieuwe benaderingen en ideeën. 
Misschien doen beheerders van openbaar groen er 
wel het verstandigst aan om de eenvoudige raad 
van Dirk Tuip op te volgen: ‘De groenwereld moet 
niet de fout maken te veel ineens te willen. Stap 
één is vaak: weg met de papierwinkel, en hoe kan 
ik de klant beter informeren? Het mooie is dat je 
daarmee meteen de infrastructuur binnenhaalt om 
stap twee, drie en vier te zetten. Het gaat uiteinde-
lijk om de juiste mindset. Je leert door die eerste 
stap veel beter begrijpen wat de mogelijkheden 
zijn.’

Het whitepaper ‘Technologie in het groenbeheer’ 
werd samengesteld dankzij en met hulp van de 
volgende partners van NWST: FacilityApps,  Infogroen, 
Jewel Software , Tree-O-Logic

 Iedereen lijkt tevreden, dus eindigt de werkdag al kort na de 
middag. Voordat hij naar huis gaat, instrueert de manager 
nog snel de drone die later die middag zal vliegen. 

De beelden die deze drone maakt, worden ’s nachts automa-
tisch geanalyseerd. Zo weet de manager de volgende dag 
direct welke andere werkzaamheden hem nog resten. 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-7015
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Wegen en bomen gaan lang niet altijd samen. In mijn bomenpraktijk valt op dat gemeenten hun taak als weg- en boombeheerder veelal goed op het 

netvlies hebben staan, en weten dat verhardingsopdruk door bomen en de veiligheid van weg aandacht, inzet en budget vragen. De rechtspraak is daar 

ook duidelijk over. Denk aan de verplichting tot waarschuwen voor onbekend gevaar (het veenbroeiarrest), tot specifiek waarschuwen 

(het jetblastarrest) en tot het nemen van – tijdelijke – maatregelen bij verhardingsopdruk in de weg (vonnis Stichtse vecht 2012). 

Auteur:  mr. A.V.K. Goudzwaard

Deze uitspraken kunnen in het algemeen ook op 
bomen zelf worden toegepast. Het Jetblastarrest 
heeft eigenlijk betrekking op het (specifiek en 
duidelijk) waarschuwen voor de jetblast die uit 
vliegtuigen komt die vlak bij het strand van Sint-
Maarten opstijgen. Ondanks dit waarschuwingsar-
rest ging het daar op 13 juli 2017 gruwelijk mis; 
een vrouw kwam om door een val als gevolg van 
de jetblast. Ook dit arrest over specifiek waarschu-
wen heeft dus niet tot voldoende maatregelen 
geleid. 

Private terreinen 
Een teken aan de wand is hoe private partijen vaak 
aankijken tegen gevaarzetting door verharding 
en bomen. Zij zijn soms stomverbaasd als ik uitleg 
geef over hun verantwoordelijkheid voor de veilig-
heid van hun terrein. Vooral bij een snelle verhui-
zing, bijvoorbeeld bij tijdelijke huisvesting, wordt 
de veiligheid van het terrein en de toegang verge-
ten. Is er bovendien sprake van huur, dan is soms 
niet in kaart gebracht van wie de toegangsweg, de 
paden, het terrein en de omgeving rond de bomen 

zijn: van de gemeente, de verhuurder? Vaak is ook 
niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor controle 
en beheer van wegen, routing et cetera, laat staan 
dat duidelijk is wie de bomen rond en op het ter-
rein moet onderhouden. Bij huurders leeft ook het 
idee dat zij geen verantwoording dragen voor de 
veilige ontvangst van hun (soms kwetsbare) cliën-
ten, maar dat die taak bij de verhuurder ligt. Die 
verhuurder zit vervolgens veilig in zijn ivoren toren 
en achter zijn huurovereenkomst. Dat wordt zeer 
gevaarlijk als het gaat om toegang of routing op 

Verhardingsopdruk? 
Onveilige bomen? Gevaarlijk? 
Nooit van gehoord …
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het terrein van een zorginstelling, huisartsenverza-
melgebouw en dergelijke. Wat gaat er fout en wat 
zijn de mogelijke gevolgen? 

Ten eerste beseft het management van dit soort 
instellingen soms niet dat (openbare) wegen, en 
dus ook voetpaden, in beginsel niet gebrekkig 
mogen zijn, en dat dit ook in zekere mate geldt 
voor private terreinen. De toestand van de verhar-
ding van hun terrein staat niet op hun netvlies. 
Men heeft vaak geen weet van de toelaatbare 

hoogte van de verhardingsopdruk op hun terrein 
en op dat van de aansluitende weg. Men kent het 
gevaar, de eigen verantwoordelijkheid en die van 
de gemeentelijke wegbeheerder niet. Ten tweede 
zijn de cliënten vaak een zeer kwetsbare groep, die 
moeilijk ter been is. De gevolgen van valpartijen 
kunnen zeer ernstig zijn. Ten derde zijn er bij de 
huur van een pand of perceel meerdere partijen 
betrokken. Het is dan een hele uitzoekerij van wie 
alle verharding is, wie die moet herstellen en van 
wie de bomen zijn. Ten vierde kan acuut onder-
houd vaak niet geregeld worden in de stress van 
een grootscheepse (spoed)verhuizing. Tijdelijke 
(waarschuwings)maatregelen worden vaak achter-
wege gelaten. En ten slotte wordt de wegbeheer-
der van een grote gemeente lang niet altijd op de 
hoogte gebracht van de komst van een (kleinere) 
instelling. Is dat wel het geval, dan zal hij een 
gebrekkige openbare weg of een gebrekkig voet-
pad dat toegang geeft tot deze instelling direct 
laten herstellen, of met spoed tijdelijke maatrege-
len nemen. Een simpele melding door het manage-
ment kan hem daarbij helpen. Helaas komen wij 
dan weer uit bij punt één: het management heeft 
geen kennis van wegen, verhardingsopdruk, 
bomen … En dus is de in punt twee genoemde 
kwetsbare cliënt mogelijk de dupe. 

Boombeheer
Gemeentelijke bomen die verhardingsopdruk 
geven op een privaat terrein? Bij klachten over ver-
hardingsopdruk door bomen zal de boombeheer-
der van de gemeente een afweging maken: is hier 
sprake van onrechtmatige hinder? Daarbij worden 
onder andere de ernst, duur en omstandigheden 
van de hinder beoordeeld. Is er sprake van tijdelijke 
huisvesting van een zorginstelling, bijvoorbeeld op 
een verlaten industrieterrein, dan zijn die omstan-
digheden ineens gewijzigd met de komst van de 
stroom kwetsbare cliënten. Een boombeheerder 
zal hiervan op de hoogte willen zijn. Dan komen 
we weer bij punt één: het management weet niet 
wat de verhardingsopdruk op het eigen terrein is 
en dat dit veroorzaakt wordt door de bomen – en 
meldt dit niet bij de boombeheerder. Die wil al 
deze informatie echter graag hebben; dan kan 
hij namelijk ook tijdig bomen innemen die takval 
geven, met gevolgen voor de kwetsbare cliënten. 
Dan de zorginstelling zelf. Bij hotels is het wel 
gebruikelijk om naar de omgeving te kijken; bij 
grotere horecaverblijven worden met regelmaat 
boomveiligheidscontroles uitgevoerd. Ik vraag 
mij af of dit bij zorginstellingen ook gebeurt. Ik 
kom meldingen tegen van zeer grote en duidelijk 
wrakke bomen die op cliënten terechtgekomen 
zijn. Vervolgens berichten de media: alle bomen 

zijn direct gecontroleerd. Mosterd na de maaltijd? 
Ook bij scholen staan bomen lang niet altijd op het 
netvlies. Ik kom bij een school waar drie wrakke 
bomen op het schoolplein staan; er wordt niets 
ondernomen. Als ik mijn zorg daarover uitspreek, 
meldt de schoolbeheerster: dat is mij bij de over-
dracht niet meegedeeld; ik vraag het de tuinman. 
Wordt het niet tijd dat zorginstellingen en scholen 
op de hoogte gebracht worden van de zorgplicht 
die zij voor bomen én terrein hebben, om letsel 
en schade te voorkomen? Dit geldt trouwens voor 
iedere private instelling die in een groene omge-
ving zit. Bij dezen, dames en heren management 
van zorginstellingen en scholen: u doet geweldig 
werk, maar kijk ook eens naar uw werkomgeving. 
Verdiep u in uw zorgplicht, zorg voor uw bomen, 
controleer ze, onderhoud ze, schakel daarvoor een 
boomdeskundige in en niet de tuinman. Bomen 
zijn prachtig, maar kunnen ernstig letsel veroor-
zaken!

4 min. leestijd

Mr. A.V.K. Goudzwaard is als boomjurist/ 
juridisch adviseur groen, natuur en 
landschap werkzaam bij Cobra 
groenjuristen, onderdeel van Cobra 
adviseurs. Cobra adviseurs adviseert over 
alle aspecten met betrekking tot stedelijke 
natuur.

Een teken aan de wand is 

hoe private partijen vaak 

aankijken tegen 

gevaarzetting door 

verharding en bomen
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Kleurrijk stationsplein na 
één groeiseizoen
Vasteplanten volgens het GreentoColour-concept

lOCATIE: stationsplein voorburg

BIjZOnDErhEDEn: Door vorige reconstructies van het stationsplein was de ondergrond verdicht geraakt met puin. In samenwerking met TFI vitaler 

Groen is gezorgd voor een betere bodemstructuur voor de planten en de bomen. meer bijzonderheden over dit project op 

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-6413.

SOrTImEnTSKEuZE: Speciaal geselecteerd voor de locatie onder bomen; onder meer bodembedekkende Clematis, schaduwminnende solitaire 

vasteplanten, Geranium en hemerocallis.
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In de stromende regen: v.l.n.r. wethouder Mart van der Poel en landschapsarchitect Thomas Jansen.
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Een bericht van de gemeente heusden: of wij het leuk vinden met de wethouder over het laarzenpad te lopen? het laarzenpad is een struinpad dat 

is aangelegd door de nieuw te ontwikkelen wijk het Geerpark in vlijmen. natuurlijk is dat leuk! hoofdredacteur hein van Iersel is ook jong geweest en 

iedere mogelijkheid om lekker door de modder te banjeren wordt nog steeds met twee handen aangegrepen. Daarnaast prikkelt de onuitgesproken 

ambitie van heusden om hier de duurzaamste wijk van nederland neer te leggen onze nieuwsgierigheid.

Auteur: Hein van Iersel 

OP DE FIETS

De wijk wordt gerealiseerd in een samenwerkings-
verband tussen woningcorporatie Woonveste 
en de gemeente. Wethouder Mart van der Poel: 
‘In het begin stak het ons wel dat Woonveste het 
grootste deel van de grond had gekocht voor het 
plan, maar die onenigheid is gelukkig bijgelegd 
en we hebben inmiddels dezelfde belangen.’ Dat 
Woonveste die grond heeft gekocht, wil niet zeg-
gen dat er alleen sociale woningbouw gerealiseerd 
wordt. De doelstelling is juist een goede mix van 
sociale woningbouw, die ongeveer dertig procent 
van het contingent uitmaakt, koophuizen in het 
goedkopere en middensegment, en percelen voor 
zelfbouwers aan de rand van de wijk. Van der Poel: 
‘En vergeet ook niet de iets duurdere huurhuizen. 
Dat is een belangrijke doelgroep: jonge gezinnen, 
die misschien geen hypotheek kunnen krijgen. 
Bijzonder is ook dat je hier niet kunt zien of het om 
een sociale huurwoning gaat of om een koophuis.’

mommersteeg
De wijk het Geerpark is voor het Brabantse dorp 
Vlijmen een grote wijk, die op en gedeeltelijk 
rondom de voormalige proefvelden van gras-
kweekbedrijf Cebeco Zaden/ Mommersteeg wordt 
gerealiseerd. En dit op een gebied dat ongeveer 32 
hectares groot is. Het toeval wil dat uw redacteur 
vroeger veelvuldig op die proefvelden is geweest 
om de laatste graszaadinnovaties te bewonderen. 
Heel aantrekkelijk was het gebied toen niet: vooral 
vlak en industrieel-agrarisch ingericht. Hoewel het 
nu nog volop in ontwikkeling is en overal hopen 
grond liggen, is het al veel leuker en boeiender om 

doorheen te struinen: langs de huizen die al klaar 
zijn, maar ook over het grote middenterrein dat 
nog ontgonnen moet worden. Wethouder Van der 
Poel is ambitieus, maar tegelijk realistisch. ‘Als hier 
morgen de meest duurzame wijk van Nederland 
ligt, worden we overmorgen alweer ingehaald.’ 
De ambities zijn er niet minder om. Inmiddels zijn 
twee tranches van de wijk gerealiseerd en het 
devies is nu klimaatneutraal bouwen en ‘nul-op-
de-meter’. Opmerkelijk is ook dat een aantal huizen 
van Woonveste is uitgevoerd als zogenaamde 
Pep-woningen, waarbij ‘Pep’ staat voor ‘Plus Energie 
Prestatie’. Dat zijn huizen die meer energie opleve-
ren dan ze kosten. De huurders van deze woningen 
betalen een energieprestatievergoeding, waaruit 
de extra technische voorzieningen worden betaald. 
Zo behouden ze recht op een eventuele huurtoe-
slag. De energierekening van de huurder kan in 
zo’n woning op nul euro per jaar uitkomen. Door 
slim te investeren, kan Woonveste de energiepres-
tatievergoeding op een aantrekkelijk niveau hou-
den met gunstige woonlasten als gevolg. 
Alle bovenstaande maatregelen zijn allereerst 
technisch van aard, maar de wethouder en met 
hem landschapsarchitect Thomas Jansen willen 
dat graag ook vertalen naar sociale duurzaamheid. 
Bewoners moeten vooral voelen dat dit hun wijk is 
en gaan zich als gevolg daarvan ook daadwerkelijk 
inzetten voor de wijk en participeren in beheer en 
onderhoud.

laarzenpad 
Op dat moment komt het Laarzenpad om de hoek 

kijken. De bedoeling van het Laarzenpad is burgers 
van Vlijmen, bewoners en toekomstige bewoners 
uit te nodigen om het gebied te ontdekken en op 
die manier ook te betrekken bij de inrichting van 
de wijk. Het pad slingert langs alle onderdelen van 
de wijk en omvat bijvoorbeeld ook een blotevoe-
tenpad. 

Centraal in de wijk ligt de zogenaamde waterslin-
ger. Dat is een nu nog strak gegraven brede water-
gang, die straks moet zorgen voor de waterhuis-
houding van de wijk. Landschapsarchitect Thomas 
Jansen legt uit: ‘De waterslinger is nu nog strak, 
maar moet in de loop van de tijd een meer natuur-
lijk en slingerend karakter krijgen.’ De waterslinger 
is geen puur decoratieve sloot, maar moet ook 
zorgen voor de regenwaterafvoer van het totale 
gebied. Het waterschap is daarom nauw betrokken 
bij de realisatie. Thomas Jansen wijst op het pad 
naast de watergang: ‘Formeel is dit schouwpad te 
smal volgens de normen van het waterschap, maar 
gelukkig zijn ze hiermee akkoord gegaan.’ Mart van 
der Poel: ‘Dat is ook terecht. Waterschappen zul-
len in de toekomst steeds meer te maken krijgen 
met het beheer van watergangen in het stedelijke 
gebied. Dan zul je open moeten staan voor andere 
normen en met andere machines aan het werk 
moeten.’

De waterslinger is niet rechtstreeks gekoppeld aan 
het open water. Enerzijds moet een pomp straks 
zorgen dat het water in de waterslinger constant 
in beweging blijft en daardoor hopelijk vrij van 

Laarzenpad als instrument 
om de burger mee én mee 
in de wijk te krijgen
Door de modder met wethouder Mart van der Poel van Heusden

7 min. leestijd
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OP DE FIETS

algen. Natuurlijk moet er wel uitwisseling zijn met 
openbaar water buiten het gebied. Dat is gerea-
liseerd door de aanleg van een grote grintkoffer, 
die de architect een antiwaternavel-voorziening 
noemt. Waternavel is een bekende en zeer agres-
sieve invasieve exoot, die we tijdens ons avontuur 
over het Laarzenpad een aantal keren tegenkomen. 
Gelukkig nu nog alleen in het buitenwater, maar er 
hoeft maar één eend van het ene naar het andere 
slootje over te wippen met een stukje waternavel 
aan zijn poten en ook het binnenterrein is besmet. 
 
Kolkvrij
Door de aanleg van de waterslinger konden de 
straten in de nieuwe wijk grotendeels kolkvrij wor-
den aangelegd, maar op andere manieren wordt 
gezorgd dat regen zoveel mogelijk in het gebied 
blijft. Dat zie je meteen al op de plek waar ik met 
wethouder Van der Poel en landschapsarchitect 
Jansen heb afgesproken. Op die plaats is de bestra-
ting voornamelijk halfopen of minimaal waterpas-
serend. Over die halfopen bestrating merkt de 

Zicht op het Laarzenpad.



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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OP DE FIETS

wethouder onderkoeld op: ‘Daar is wel iets over 
te doen geweest.’ Halfopen betekent dat je als 
beheerders tolerant moet zijn als het om onkruid 
gaat. De vraag is echter of de aangrenzende bewo-
ners, in dit geval van een aantal seniorenwoningen, 
dat ook zijn. 

Dertig procent 
Het totale gebied is zoals gezegd 32 hectares 
groot. Grofweg dertig procent daarvan is openbare 
ruimte. Dat is veel meer dan normaal in een wijk 
van deze omvang. Dat hoge percentage zou vol-
gens de landschapsarchitect vooral komen doordat 
de wijk ook bovengemiddeld heeft bijgedragen 
aan de totale wateropgave van het omliggende 
gebied. De opbrengsten daarvan zijn geïnvesteerd 
in de wijk en zorgen mede voor dit hoge percen-
tage openbare ruimte en openbaar groen. 
Het klapstuk van het groen in de wijk moet de 
Burenheuvel worden. Alle grond die is vrijgekomen 
in de wijk, is op een grote berg gezet, centraal in de 
wijk.  Wethouder Van der Poel: ‘Hier zit een verhaal 
aan vast. Een school wilde een soort openlucht-

klaslokaal realiseren. Oorspronkelijk zou dat buiten 
wijk komen, maar het plan is nu om een ruimte aan 
te leggen half in en half buiten de Burenberg, waar 
je met groepen bij elkaar kunt komen. We willen 
geen nieuw buurtcentrum maken; dan heb je ook 
weer een beheerder nodig.’ 
Thomas Jansen loopt ons voor, de Burenberg op, 
en geeft zijn beste sales pitch: ‘Dit is de nieuwe 
romantiek. Hier kunnen toekomstige bewoners 
straks over de omgeving heen kijken. Daar in de 
verte ligt tussen de bomen abdij Mariënkroon 
en van hieruit kun je in een lange run zo via het 
strandje het water in plonzen. De boomgaard hier 
rechts van ons noemen wij de boomgaard van de 
vergeten soorten oftewel fruitbomenarboretum. In 
het totale gebied zijn meer dan 40 oude fruitrassen 
toegepast.’

Bewoners moeten vooral 

voelen dat dit hun wijk is en 

gaan zich als gevolg daarvan 

ook daadwerkelijk inzetten 

voor de wijk en 

participeren in beheer en 

onderhoud
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In het centrum van hoogeveen is gewerkt aan één van de grootste bouwprojecten van noord-nederland: De Kaap. hier zijn 138 nieuwe woningen 

gerealiseerd in de huur- en koopsector, waaronder een woon-zorgcomplex met aanleunwoningen en een herstelhotel. Dit project is grotendeels 

gebouwd op een ondergrondse parkeergarage. het is de eerste ondergrondse parkeergarage van hoogeveen. Boven op de parkeergarage is naast een 

binnentuin ook een parkdeel aangelegd dat overloopt in het overige deel van park Dwingeland. Daarnaast is het bestaande park Dwingeland opnieuw 

ingericht én uitgebreid. 

hét park van hoogeveen
Op de plek waar eerder huurwoningen, een poli-
tiebureau en parkeerplaatsen waren, is nu het 
park in omvang verdubbeld. Wethouder Anno 
Wietze Hiemstra: ‘Park Dwingeland moet hét park 
van Hoogeveen worden. Met een unieke ligging 
in het hart van het centrum moet dit park een 
ontmoetingsplek worden, een plek om te sporten, 
te ontspannen en te recreëren. Een plek voor ieder-
een.’ Het is een missie waar Heicom, producent 
van bodemverbeteraars en substraten, graag aan 
meewerkt. 

Begin 2015 werd het project aanbesteed met daar-
bij de vraag naar een standaard daktuinsubstraat. 
Donkergroen besloot in te schrijven met Heicom 
als leverancier van de aan te brengen leeflaag. 
Samen kozen ze ervoor om geen standaard dak-
tuinsubstraat aan te bieden, maar daktuingrond. 
‘Het dak van een parkeergarage heeft veel meer 
draagkracht dan een normale daktuin. In de pro-
jectomschrijving zagen we daarnaast dat men een 
echte groentuin wilde realiseren. Er was dus volop 
ruimte voor groei nodig. Dat is te lastig te realise-
ren met daktuinsubstraat, maar met daktuingrond 

des te beter.’ Het is één van de redenen waaraan 
wordt gerefereerd door Marcel Straatman, sub-
straatspecialist bij Heicom. 

natuurlijk, daktuingrond
Daktuingrond heeft een minimale laagdikte nodig 
om goed te kunnen functioneren. Hierdoor kan het 
regenwater naar beneden zakken. Maar ook het 
duurzame karakter van de daktuingrond speelt een 
belangrijke rol. Straatman: ‘Een daktuinsubstraat 
bestaat voor ongeveer 70% uit lava, dat wordt 
gewonnen in Duitsland en vandaaruit getranspor-

Daktuingrond zet 
Dwingeland in bloei 
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teerd. Daktuingrond bestaat voor 30% uit lava en 
bevat verder diverse meer natuurlijke en regionale 
grondstoffen, zoals laagveen en compost. Dat 
betekent dus minder transportbewegingen en een 
voorkeur voor duurzamere grondstoffen.’ 
 
Bewezen kwaliteit
‘Donkergroen geloofde in het concept, maar 

toch kwamen er vanuit de markt reacties op de 
keuze voor daktuingrond in plaats van substraat. 
De lichte twijfel kon snel worden weerlegd. Een 
afvaardiging van specialisten van Donkergroen 
bezocht twee projecten van Heicom waarbij ook 
voor daktuingrond was gekozen, PGGM te Zeist en 
Hogeschool Windesheim te Zwolle. Het project in 
Zeist was zes jaar geleden aangelegd en de daktuin 
lag er heel mooi bij. Overtuigender bewijs kun je 
eigenlijk niet leveren.’

In mei 2015 kreeg Donkergroen het werk gegund 
op basis van een combinatie van het plan van 
aanpak en de prijs. In 2016 werd er gestart met de 
opbouw van de daktuin. Heicom leverde zo’n 4.000 
m³ aan speciaal samengestelde daktuinproducten. 
De opbouw van de daktuin bestaat uit: (van onder 
naar boven) lava 8-16, filterdoek, filterzand en 
daktuingrond. De daktuingrond zorgt voor een vol-
doende doorwortelbaar pakket, terwijl filterzand 
en lava zorgen voor een langdurig werkende vlotte 

ontwatering van het gehele pakket. De geleverde 
materialen werden voortdurend getoetst aan 
het RAG-keurmerk waaronder ze waren geleverd. 
Donkergroen: ‘Al na enkele maanden zien we de 
goede ontwatering tijdens zomerse hoosbuien en 
zien we dat de beplanting prima aanslaat.’
 Op 21 juni 2017 was de officiële opening van 
de binnentuin, waar inmiddels de eerste vaste 
planten, heesters en bodembedekkers groeien en 
bloeien. Het kleine stadsparkje Dwingeland en zijn 
parkeerplaatsen en huurwoningen zijn getrans-
formeerd tot een fraaie binnentuin en een mooi 
park, een groene omgeving in het centrum van 
Hoogeveen, waar bewoners en bezoekers elkaar 
kunnen ontmoeten. 

 Het project in Zeist was zes 

jaar geleden aangelegd en 

de daktuin lag er heel mooi 

bij. Overtuigender bewijs 

kun je eigenlijk niet 

leveren’

‘Al na enkele maanden zien 

we de goede ontwatering 

tijdens zomerse hoosbuien 

en zien we dat de 

beplanting prima aanslaat’
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www.boominnovatiedag.nl
Ebben Inspyrium, Cuijk

Inspyrium Wall of Fame

 Tentoonstelling van de mooiste en meest inspyrerende boomprojecten van afgelopen tijd

Inspyratiebomen 

 Welke bomen moeten we gaan planten

Inspyratieprojecten 

 Presentatie van de drie meest inspyrerende projecten van Nederland
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Arjan Postma
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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.

Nieuw op Ecomobiel:  
Park, stad en Land

PlAn EEn AFSPrAAK mET EEn rvO.nl 
ADvISEur
Bent u als ondernemer actief op het gebied 
energiebesparing of duurzame opwekking? 
Staat uw organisatie voor (financiële) 
uitdagingen om energie te besparen binnen 
uw eigen bedrijfsvoering? Bent u bezig om 
een energie gerelateerde innovatie te 
ontwikkelen of op de markt te brengen?

RVO.nl helpt ondernemers en organisaties 
die werk willen maken van duurzaamheid 
en energiebesparing! Met advies, subsidies, 
fiscale voordelen of andere vormen van 
ondersteuning.

Wilt u weten wat de concrete mogelijk-
heden zijn voor u en uw organisatie? Plan 
dan een persoonlijk adviesgesprek met één 
van de RVO.nl adviseurs tijdens Ecomobiel en 
Vakbeurs Energie! 

Lezingen en workshops
Bezoek ook de RVO.nl lezingen over 
energiebesparing voor bedrijven, DKTI-
transport, bodemenergie en de verplichting 
van energielabel C voor kantoren in 2023.

Trendwatcher Ruud Veltenaar spreekt tijdens 
het seminar Shift happens 2030: de transitie 
van mobiliteit. 
Hoe exponentiele technologieën leiden tot 
sociale innovatie en democratisering van 
mobiliteit.
• Democratisering van mobiliteit luidt het 
einde in van Nederlandse Spoorwegen en 
Uber
• Hoe in toekomstige mobiliteit kansen te 
benutten die nu niet worden gezien?
• Mobiliteit as a service: hoe maak je morgen 
in co-creatie het verschil
www.ecomobiel.nl/ruud-veltenaar/ 
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www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-7007
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Berberis ottawensis 'Superba'
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Sommige planten zijn zo veelzijdig wat betreft hun uiterlijk en/of toepassing, dat het moeilijk is ze in een hokje te stoppen. Berberis hoort hier zeker bij. 

De bekendste toepassing is in de openbare ruimte, maar in ook in particuliere tuinen wordt Berberis gebruikt, vooral als laag haagje, en in toenemende 

mate treffen we Berberis ook als potplant aan. Dit alles is het gevolg van de diverse sierwaarden: plantvorm, blad, bloei en vruchten. Met de vele 

gezichten van Berberis kun je alle kanten op. 

Auteur: Ronald Houtman
Foto’s: Plants & Pictures

SORTIMENT7 min. leestijd

Bij Berberis denken we vrijwel meteen aan de – 
soms gemene – doorns die de meeste soorten van 
dit geslacht hebben. Op zich niet ten onrechte; 
vooral in de openbare ruimte is de toepassing van 
Berberis voornamelijk te danken aan deze doorns, 
de zogenaamde defensieve beplanting. Maar 
deze toepassing heeft twee kanten. Aan de ene 
kant wil een beheerder door het toepassen van 
planten met stekels voorkomen dat mensen in 
en door plantvakken lopen. Dit kan zijn omdat er 
objecten staan die moeilijk bereikbaar moeten zijn, 
of omdat het simpelweg ongewenst is dat er ‘oli-
fantenpaadjes’ in plantsoenen ontstaan. Anderzijds 
hebben burgers soms een hekel aan deze planten. 
Er zijn zelfs berichten van claims tegen overheden 
omdat kinderen gewond zouden zijn geraakt door 
Berberis. Dit moet natuurlijk niet leiden tot angst 
om dergelijke planten toe te passen, maar het 
stemt wel tot nadenken. Niet alleen over de manier 
waarop we sortiment in de openbare ruimte toe-
passen, maar ook over de manier waarop we met 
elkaar omgaan in de maatschappij. Een andere 
negatieve eigenschap van de bedoornde Berberis 
is dat hij soms gezien wordt als ‘papiervanger’. Met 
name de soorten met wat grotere doorns, zoals B. 
julianae, hebben de neiging om zwerfvuil te ‘van-
gen’. Dit is sterk ontsierend en lastig en arbeidsin-
tensief om te verwijderen. 
Gelukkig wegen de voordelen van het toepassen 
van defensieve beplanting meestal zwaarder dan 
de nadelen. En dan hebben we het nog niet eens 
over de sierwaarde, want juist daarin kan Berberis 
uitblinken.

Het grote geslacht Berberis
Dat Berberis zo gevarieerd is, heeft mede als oor-
zaak dat het natuurlijke verspreidingsgebied erg 
groot is. Er zijn circa 600 soorten Berberis. Deze 

komen van nature voor in Europa, Noord-Afrika, 
Azië (vooral China en de oostelijke Himalaya) en 
Zuid-Amerika. Gezien het grote aantal soorten en 
het enorme verspreidingsgebied ligt het voor de 
hand dat er ook een grote variatie in uiterlijk is. 
Zelfs door bekende soorten met elkaar te verge-
lijken, wordt dat al zichtbaar. Kijk maar eens naar 
Berberis buxifolia, B. julianae, B. thunbergii en B. 
verruculosa. En dan hebben we het nog niet eens 
over de cultivars. Er zijn bladverliezende en winter-
groene soorten, soorten die laag en breed groeien 
en andere die meer dan vier meter hoog worden. 
Sommige soorten, zoals B. linearifolia, bloeien schit-
terend, andere moeten het meer van de vruchten 
hebben. En dan zijn er natuurlijk de bladkleuren. 
Met name in B. thunbergii varieert de bladkleur 
enorm, maar ook de cultivars van de hybriden B. 
media en B. ottawensis kennen een verscheiden-
heid aan bladkleuren.

Berberis thunbergii
Veruit de bekendste soort is B. thunbergii. Deze 
van origine Japanse soort is al lange tijd een top-
per als het om gebruikswaarde gaat. Oude culti-
vars, zoals de purperbruinbladige ‘Atropurpurea’ 
en ‘Atropurpurea Nana’ en de zeer compacte 
‘Bagatelle’, scoren nog steeds hoog in de verkoop-
statistieken. Het zijn gewilde planten om vakken 
mee te beplanten of (lage) hagen mee te maken. 
Ook een paar andere donkerbladige cultivars kun-
nen goed als vakbeplanter worden aangeplant: 
‘Concorde’, ‘Dart’s Red Lady’ en ‘Somerset’. De 
kleine gele bloemetjes contrasteren mooi tegen 
het donkere blad en ook de rode besvormige 
vruchten hebben sierwaarde. Een leuke variatie 
hierop is bladeren met een licht groengeel randje; 
dit is het geval bij ‘Coronita’ en ‘Golden Ring’. Het 
geeft de planten een sierlijke uitstraling. Enige 

jaren geleden kwam er ook een compacte cultivar 
op de markt met meer steenrood tot oranjerood 
blad, eveneens met een licht randje: ‘Admiration’. 
Na deze doorbraak volgenden meerdere lookalikes, 
zoals ‘Ruby Star’. Niets mis mee, maar ‘Admiration’ 
blijft the real deal. 

Een andere topper in de openbare ruimte is ‘Green 
Carpet’. Met zijn lage, breed spreidend opgaande 
groei is het een prima plant voor toepassing in 
groepsbeplantingen. En dan zijn er ook nog geel-
bladige cultivars. De oude ‘Aurea’ is erg fraai, maar 
kan nogal last krijgen van bladverbranding en 
meeldauw. ‘Bogozam’ (Bonanza Gold) en ‘Golden 
Carpet’ doen het wat dat betreft beter. Naast de 
brede struikvormige groeiers zijn er ook smal 
opgaand groeiende geelbladige cultivars. Hiervan 
is ‘Maria’ waarschijnlijk de beste cultivar, maar 
‘Golden Rocket’ en ‘Golden Torch’ doen er weinig 
voor onder. En als het om smal opgaand gaat 
mogen we de oude ‘Helmond Pillar’ met zijn pur-
perbruine blad natuurlijk niet vergeten. De planten 
kunnen op latere leeftijd wat uitzakken, maar dan 
doet snoei wonderen. Als ‘tussenkleur’ kan tegen-
woordig ook ‘Orange Rocket’ worden gebruikt. De 
naam zegt het al: hij is oranje.

Cultivars met bont blad zijn ook al lange tijd op 
de markt. In sommige gevallen zijn de bladeren 
groen met crème gevlekt, zoals bij ‘Boum’, ‘Kelleriis’ 
en ‘Sparkler’. Vooral bij kouder weer en in de herfst 
kleuren de crèmekleurige delen roze tot zalmkleu-
rig. Andere cultivars hebben purperrode bladeren 
met grijzig roze- tot crèmekleurige strepen en vlek-
ken. Vaak zijn de jonge scheuten van deze planten 
oranjerood tot helder purperrood en ook in de 
herfstkleuren komen deze kleuren terug. Bekende 
cultivars hiervan zijn ‘Harlequin’, de nieuwe 

De vele gezichten van 
Berberis
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‘Hoho 1’ (Flamingo) en ‘Natasza’, ‘Pink Attraction’ en 
‘Rose Glow’. En ook in het bontbladige segment 
zijn er cultivars met een sterk opgaande, bijna 
zuilvormige groeiwijze. Een bijzonder opvallende 
is ‘Powwow’. De bladeren lopen bijna geel uit, om 
vervolgens groen en crèmebont te kleuren in de 
zomer. Veel nieuwer is ‘Rosy Rocket’, met purper-
bruin en crème bont blad dat rozerood uitloopt. 
De enorme variatie in B. thunbergii-cultivars heeft 
ervoor gezorgd dat ze nu ook gebruikt worden in 
kleinere tuinen, als visueel aantrekkelijk product en 
als potplant. B. thunbergii was een typische plant 
voor in de openbare ruimte, maar wordt nu overal 
toegepast, ondanks de doorns; en dat is knap! 

Twee hybriden
Met B. thunbergii zijn twee belangrijke hybriden 
gemaakt. De vroeger populaire B. × ottawensis is 
ontstaan uit een kruising tussen B. thunbergii en B. 
vulgaris. Het zijn wat ouderwets aandoende, sterk 
groeiende planten die vrij fors worden. De bla-
deren zijn eveneens relatief groot. De bekendste 
cultivar is ‘Superba’, met dof, donker wijnrood blad. 
Net als bij B. thunbergii zijn de bloemen geel en 
worden ze gevolgd door rode vruchten. ‘Decora’ 

heeft eveneens dof blad, maar dat is purpergroen 
met een enigszins blauwe glans. Helaas zijn deze 
cultivars enigszins meeldauwgevoelig, maar door 
de groeikracht en het formaat kunnen ze toch 
waardevol voor gebruik zijn.

B. × media is ontstaan uit een kruising tussen 
B. hybrido-gagnepainii ‘Chenaultii’ en B. thunbergii. 
Het zijn dichtvertakte, bossig groeiende planten 
die in milde winters groenblijvend zijn, maar 
meestal toch in januari of februari hun blad laten 
vallen. De oudste cultivar is de groenbladige 
‘Parkjuweel’, in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw gevolgd door de roodbladige ‘Red Jewel’. 
De jongste cultivar is de geelbladige ‘Dual Jewel’, 
die met fraaie oranjerode scheuten uitloopt. Het 
zijn sterke en gezonde planten met fraai glanzend 
blad, die, geheel terecht, populair zijn in de open-
bare ruimte.

Wintergroen
Naast de hierboven genoemde bladverliezende en 
halfwintergroene soorten is ook de wintergroene 
Berberis populair. Maar Berberis zou Berberis niet 
zijn, als er niet een behoorlijke variatie zou zijn, 
alleen al binnen deze groep. Zeer bekend en heel 
functioneel is B. julianae. Deze forse struik kan 
meer dan 2 m hoog worden en heeft opvallende 
lichtbruingrijze takken en groot, relatief smal, 
glanzend donkergroen blad. In het late voorjaar 
openen de bundels heldergele bloemen zich. De 
doorns zijn eveneens fors, wat de plant uitermate 
geschikt maakt voor gebruik als defensieve beplan-
ting. Een haag van B. julianae is ondoordringbaar. 

Berberis 'Georgei'

Berberis frikartii 'Amstelveen'

Maar Berberis zou Berberis 

niet zijn, als er niet een 

behoorlijke variatie 

zou zijn
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Beduidend lager groeien soorten als B. candidula 
en B. verruculosa. Beide hebben kleine, glanzend 
donkergroene bladeren en een min of meer bol-
vormige groeivorm, wat ze geschikt maakt voor 
toepassing in groepen en plantvakken. De bloe-
men van beide soorten zijn lichtgeel en zitten vaak 
wat tussen het blad verscholen. B. candidula is de 
meest compacte van de twee en wordt maximaal 
zo’n 50 cm hoog. De gestekelde bladeren zijn 
grijswit aan de onderkant. De forser groeiende B. 
verruculosa kan meer dan een meter hoog worden. 
Deze soort heeft typisch wrattige twijgen en de 
onderkant van de bladeren is lichtgrijsgroen. 
De hybride tussen deze twee, B. × frikartii, is wel-
licht nog bekender, vooral in de vorm van de 
cultivars ‘Amstelveen’ en ‘Telstar’. Beide zijn zeer 
bruikbaar voor toepassing als brede, vrij lage (blok)
haag of in vakbeplantingen. Van deze twee is 
‘Amstelveen’ de iets lager blijvende cultivar. Deze 
wordt circa 1 m hoog, terwijl ‘Telstar’ ongeveer 
1,25 m wordt. 

Een plant die eveneens als zaailing van B. candidula 
is ontstaan en wellicht ook tot de hybride B. × 
frikartii behoort, is B. ‘Bokratin’ (Tiny ‘n’ Spiny). Deze 
plant heeft de globale kenmerken van ‘Telstar’ en 
‘Amstelveen’, maar blijft beduidend lager en wordt 
zo’n 75 cm hoog. De toepassing is gelijk aan die 
van B. × frikartii.

B. buxifolia is een dichtvertakte struik die 1 m tot 
maximaal 3 m hoog wordt. De bladeren lijken – 
hoe kan het ook anders – oppervlakkig gezien op 
die van Buxus. De bloemen zijn oranjegeel en ope-
nen zich omstreeks mei-juni. B. buxifolia zien we 
meestal in de cultivar ‘Nana’. Deze blijft beduidend 
kleiner en wordt maar zo’n 30 cm hoog. Het is een 
prima vakbeplanter voor kleine vakken en randen, 
maar hij is ook geschikt voor toepassing in particu-
liere tuinen.

Prachtige bloei
Berberis voor gebruik in particuliere tuinen is tot nu 
toe wat onderbelicht gebleven. Naast functionali-
teit is sierwaarde dan van groot belang, waarmee 
feitelijk wordt bedoeld dat de planten goed en 
mooi moeten bloeien. Twee soorten springen 
er dan direct uit: B. darwinii en B. linearifolia. De 
dichtvertakte B. darwinii is wintergroen en wordt 
circa 1,5 m hoog. De donkergroene bladeren lijken 
wel wat op kleine Ilex-blaadjes. Omstreeks mei 
verschijnen de goudgele bloemetjes in dichte, 
hangende trosjes. 

B. linearifolia is eveneens wintergroen, wordt 
ongeveer 1 m hoog en heeft smalle blaadjes. Ook 
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deze soort bloeit in mei, maar met bundels oranje 
tot oranjerode bloemen. De cultivar ‘Orange King’ 
groeit iets forser, heeft iets smallere blaadjes en 
grotere bloemen. Deze is dus altijd aan te bevelen 
boven de soort. Bij zowel B. darwinii als B. linearifo-
lia contrasteren de bloemen mooi met het donker-
groene blad. 

De hybride tussen deze soorten, B. × lologensis, 
heeft een aantal fraaie cultivars voortgebracht, 

waarvan ‘Apricot Queen’ en ‘Mystery Fire’ de 
bekendste zijn. Opvallend aan deze cultivars is dat 
ze beide vrij slank opgaand groeien. Hierdoor kun-
nen ze wat ijl worden, maar in particuliere tuinen 
is dit goed op te vangen met andere beplanting. 
‘Apricot Queen’ heeft oranje bloemen, bij ‘Mystery 
Fire’ zijn ze meer oranjegeel.

Probeer eens iets anders… (de ‘zeldzaamheden’)
Slechts een relatief klein aantal soorten uit het 

grote geslacht Berberis wordt in onze tuinen en 
openbare ruimte toegepast. Het overgrote deel is 
minder geschikt voor grootschalige toepassing. 
Deels omdat ze onvoldoende winterhard zijn, deels 
omdat ze moeilijk te vermeerderen zijn en soms 
uitgroeien tot (te) grote struiken. Dit neemt niet 
weg dat een aantal van deze soorten en hybriden 
zeker de moeite van het proberen waard is. Qua 
sierwaarde gaat het dan vooral om de bloei en de 
vruchten. Omdat het vaak forse struiken zijn, zal 
het gebruik beperkt blijven tot parken en particu-
liere tuinen. Een volstrekt willekeurige opsomming 
van een aantal winterharde soorten en hybriden: 
B. dasystachya is een tot 4 m hoge struik, die bloeit 
met vrij lange trossen zachtgele bloemen, gevolgd 
door dieprode bessen. B. ‘Georgei’ is een hybride 
van onbekende herkomst; hij vormt een struik tot 
circa 2,5 m met overhangende takken. Hij bloeit 
met gele bloemen in lange trossen, gevolgd door 
prachtige donkerrode bessen. De forse, halfwin-
tergroene B. glaucocarpa moet het voornamelijk 
hebben van de donkerblauwe bessen die bedekt 
zijn met een blauwwit waslaagje. B. jamesiana 
groeit tot ruim 2 m hoog met overhangende tak-
ken. Geeloranje bloemen verschijnen in lange 
trossen, gevolgd door donker oranjerode bessen. 
Als laatste wordt hier B. wilsoniae genoemd, waar-
schijnlijk de minst zeldzame van deze opsomming. 
Het is een sierlijke struik, tot circa 1 m hoog, die 
bloeit met bundels kleine zachtgele bloemen in 
mei, gevolgd door zalmrode bessen. In de herfst 
kleuren de bladeren van B. wilsoniae prachtig oran-
jeroze voordat ze afvallen. 

Dat Berberis veelzijdig is, mag duidelijk zijn. 
Afgezien van de hier als laatste genoemde, moeilijk 
verkrijgbare Berberis, is er ook in het beter verkrijg-
bare sortiment voldoende variatie om voor iedere 
standplaats een geschikte Berberis te vinden. En 
mocht u een keer een onbekende soort aantref-
fen: schroom niet om deze gewoon te proberen. 
Berberis is beslist de moeite waard.

Berberis julianae

Berberis thunbergii 'Green Carpet'
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Er lijkt geen einde te komen aan de behoefte aan hekken en schuttingen. In nieuwbouwwijken richten de bewoners met behulp van de bouwmarkt hun 

achtertuin in als een soort houten container, en dan het liefst met een betonnen onderkant. Voor spelende kinderen is dit uiteraard erg onnatuurlijk. 

Waar kunnen ze nog een beetje in de aarde krabben, een moestuintje hebben, leren dat fruit aan de boom groeit, onder de tuinsproeier dansen enzo-

voort? Mijn eigen achtertuin is misschien wel extreem rommelig, maar een beetje speelruimte mag toch wel?

Auteur: Johan Oost

En als de kinderen buiten de tuin mogen spelen, 
wat dan? Op naar het omhekte speelplekje! Of zelfs 
de natuurspeelplek achter de hekken. Regelmatig 
kom ik een speelplek tegen, bestaande uit een 
glijhuisje, een wipveer, 40 vierkante meter rub-
bertegels, 20 vierkante meter betontegels en 40 
strekkende meter hekwerk. Even zien: circa € 4.800 
voor twee speelvormen (overigens zonder enige 
uitdaging), en dan de overige inrichting: circa 
€ 5.500 voor het hekwerk, circa € 1.500 voor de 
betontegels en circa € 5.000 voor de rubbertegels. 
En volgens mij wonen er in de ruime omgeving 
nog geen tien kinderen van de leeftijdscategorie 
waarvoor dit soort toestellen wordt gemaakt!
In het hekwerk zit dan ook nog eens een poort met 
cilinderslot. Dat betekent dat er iemand een sleutel 
heeft, hoogstwaarschijnlijk om snel het hek op slot 
te doen als er toch een keer een kind in loopt. Er 
kwam toevallig een moeder langs die haar driejarig 
zoontje vroeg of hij even wilde spelen … ’Nee’, was 
het antwoord van het ventje.

Waarom moet er zonodig overal een hekwerk 
geplaatst worden? Voor de honden, hoor ik vaak. 
Ja, inderdaad, veel honden poepen echt overal; 

de bezitters hebben geen respect voor spelende 
kinderen. Maar moeten we dan de kinderen achter 
de hekken opsluiten? Het is de hoogste tijd dat we 
de honden achter het hek zetten en de kinderen 
vrijlaten. Ik ken trouwens ook speelplekken die 
volledig in de hekken zitten, met wildroosters spe-
ciaal tegen de honden. Maar wie schetst mijn ver-
bazing? De baasjes tillen de hondjes eroverheen, 
want ‘hij zit zo graag in het zand’ of ‘dan loopt hij 
niet weg’. Dit is waar gebeurd. Ik heb niks tegen 
honden; integendeel, maar je kunt ze ook leren 
op een krant hun behoefte te doen en dan lekker 
gaan wandelen. Dit heb ik niet alleen van mijzelf: 
Martin Gaus, de dierentrainer, verkondigt het ook.

Natuurlijk is er ook de veiligheid. Vanzelfsprekend 
wil je voorkomen dat kinderen zo de straat op ren-
nen, maar daar zijn vaak ook wel creatievere oplos-
singen voor te vinden, bijvoorbeeld groen, hagen, 
boomstammen, voethekjes, greppeltjes, wallen of 
andere inrichtingsvormen.

Het is sowieso belangrijk geen schijnveiligheid 
te creëren door het plaatsen van een hekwerk. 
Automobilisten blijken minder geneigd langzamer 

Te gek, een hek om de plek!

Het is sowieso belangrijk 

geen schijnveiligheid 

te creëren door het 

plaatsen van een hekwerk 



97www.stad-en-groen.nl

ACTUEEL

te rijden als ze een hek zien, een hek nodigt uit om erop te spelen, te zitten 
of eroverheen te klimmen, een gat in het hek voorkom je alleen met een echt 
degelijke constructie en begeleiders letten wellicht minder op als er een hek-
werk is. 

Hekken bij het water vergen speciale aandacht: leidt het hek tot minder zicht 
op het water, of heeft het zelfs als gevolg dat een kind niet meer zelf uit het 
water kan komen? Bij water en spelen zou je in eerste instantie aan een plas-
drassituatie moeten denken.

Bij veiligheid door hekken mag je aannemen dat kinderen tot en met een jaar 
of vier voornamelijk onder begeleiding spelen, c.q. dicht bij huis in een ver-
trouwde omgeving of onder ander toezicht. Dat betekent voor het ontwerp 
ook dat er gedifferentieerd met hekken omgegaan moet worden.
Soms worden ook hekken geplaatst om de ballen op het veld te houden. Goed 
streven, dit verhoogt de speelwaarde. Maar houd er rekening mee dat als een 
hek anderhalve meter hoog is, kinderen gaan voetballen alsof het hek twee-
enhalve meter hoog is. En als dit verhoogd wordt tot drie meter, zullen ze nog 
harder gaan schieten en vliegt de bal er alsnog overheen.

Hekken worden soms geplaatst om te voorkomen dat er geparkeerd wordt. 
Tja, de heilige koe moet natuurlijk in het directe zicht vanuit de woonkamer 
staan en kinderen hebben tenslotte al hun gameboy! Als we niet kunnen 
opbrengen de speelplaatsen vrij te houden van auto’s, dan kunnen speelprik-
kels als poefs, boomstammen, bokspringpalen enzovoort er ook voor zorgen 
dat er niet geparkeerd wordt.

Johan Oost

En als dit verhoogd wordt tot drie meter, 

zullen ze nog harder gaan schieten en 

vliegt de bal er alsnog overheen

een glijhuisje + een wipveer  € 4.800  29%
40 vierkante meter rubbertegels € 5.000  30%
20 vierkante meter betontegels  € 1.500  9%
40 strekkende meter hekwerk  € 5.500  33%

    € 16.800

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

3 min. leestijd
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Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-7009
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Vroeger werden speeltoestellen gemaakt door speeltoestelfabrikanten. Deze speeltoestellen werden vervolgens in de grond gezet door dezelfde 

fabrikanten of gespecialiseerde plaatsingsbedrijven. Speeltoestellen waren destijds te krijgen in hout of metaal, meer smaken waren er niet. De laatste 

twintig jaar is zowel het product als de markt echter sterk veranderd.

Auteur: Jeroen Bos

Veel speeltoestellen worden nog altijd door fabri-
kanten geleverd, maar er worden ook veel (vaak 
eenvoudigere) toestellen door hoveniers en groen-
bedrijven gemaakt en geplaatst. Het assortiment 
speeltoestellen is sterk gegroeid; tegenwoordig 
zijn er toestellen in hout, metaal, aluminium, kunst-
stof en natuurlijke producten zoals steen, keien 
en boomstammen. De groep deskundigen die te 
maken heeft met speeltoestellen is sterk gegroeid. 
Terwijl vroeger de experts op één hand te tellen 
waren, bestaat er nu een grote groep professionals 

die zich dagelijks met het ontwerpen, plaatsen, 
inspecteren of repareren bezighoudt.

Stapsgewijze invoering
Al deze professionals gebruiken als basis voor hun 
werkzaamheden de Europese normen, bekend 
onder nummer EN1176. Deze normenreeks bestaat 
al jaren uit meerdere delen voor glijbanen, schom-
mels, draaitoestellen, kabelbanen, veerelementen, 
omsloten toestellen en klimnetten. Regelmatig 
vinden vernieuwingen plaats, de laatste in 1998 en 

2008. Regelmatige vernieuwing is nodig omdat het 
soort speeltoestellen in de loop der tijd verandert, 
omdat het de kans biedt om fouten te verwijde-
ren en, niet onbelangrijk, omdat voortschrijdend 
inzicht verwerkt moet worden. Ook experts veran-
deren nog weleens van gedachten en komen terug 
op veiligheidsoordelen.

De delen EN1176-1, -2, -3, -4 en -6 worden alle in 
november 2017 gepubliceerd. Deel EN117 volgt 
in mei 2018. De delen 5 en 7 verschijnen naar ver-

Nieuwe Europese normen 
(EN1176) voor speeltoestellen
Bestaande toestellen moeten straks opnieuw gekeurd worden
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DE HUSQVARNA
ACCU VOORDELEN 

ÉÉN ACCU KOSTENBESPAREND GEEN DAMPEN,  
MINDER LAWAAI

Een accu voor alle machines, 
efficiënt en eenvoudig in gebruik.

De hogere aanschafprijs van een 
accumachine is snel terugverdiend 

omdat u geen benzine meer hoeft te 
kopen. Op de lange termijn
bespaart u dus veel geld.

Voor stiller en aangenamer werken. 
Op elk moment van de dag.

NIEUWSGIERIG? 
VRAAG VANDAAG NOG 

EEN ACCU DEMO AAN BIJ 
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wachting respectievelijk in april en oktober 2019. 
Het herschrijven van deel 10 start wanneer deel 1 
is gepubliceerd. Over deel 11 is nog niets bekend; 
dit deel zal op een later tijdstip worden herschre-
ven. De wet (Warenwetbesluit attractie- en speel-
toestellen) schrijft voor dat eerder middels EN1176 
beoordeelde en gecertificeerde speeltoestellen 
bij aanpassing en herpublicatie van die normen 
opnieuw beoordeeld moeten worden op veilig-

heid en voldoen aan het WAS. Dat houdt niet in 
dat toestellen die al zijn geplaatst beoordeeld en 
aangepast moeten worden; het geldt alleen voor 
in serie gecertificeerde toestellen die nog van de 
band moeten rollen.

Wat verandert er?
De veranderingen zijn per type toestel verschil-
lend. Voor enkele soorten verandert er weinig; voor 
anderen zijn er juist ingrijpende veranderingen. 
Om een goed beeld te krijgen van de vernieuwin-
gen, is het belangrijk de normen aan te schaffen. 
Bij dezen lichten we van een paar normdelen een 
tipje van de sluier op.

Zo wordt in deel EN1176-1 een opmerking toe-
gevoegd dat deze norm niet van toepassing is op 
avontuurlijke speeltuinen, met uitzondering van 
die elementen die via de handel zijn ingekocht. Er 
wordt een hoofdstuk over springtoestellen (zoals 
trampolines) toegevoegd, er komen specifieke 
(inspectie)eisen voor toestellen met één staander, 
voorbeelden van gemakkelijk toegankelijke toe-
stellen en de maximale lengte van tunnels wordt 
teruggebracht naar 10 meter.

In EN1176-2 (over schommels) komen (nieuwe) 
definities, zoals die van schommels, bodemvrijheid, 
groepsschommelzitting, hoogtezitting en vrije 
ruimte van de zitting. Verder is een belangrijke wij-
ziging dat driehoekige openingen, gevormd door 
kettingen bij de zittingen, niet getest moeten wor-
den op hoofdbeknelling. Een nieuw artikel betreft 
informatie over groepsschommelzittingen, ook wel 
vogelnesten genoemd.

In het deel over glijbanen, deel EN1176-3, zal de 
vrije valhoogte verminderd worden indien de start-
sectie gemakkelijk toegankelijk is. De definitie van 
een golvende glijbaan is verwijderd; de maximale 
lengte van de eerste rechte glijsectie en van de 
tweede glijsectie na een bocht is toegevoegd. In 
EN1176-6 (wiptoestellen) worden de types 2, 3 en 
4 niet gekenmerkt als toestel met een gedwongen 
beweging. Dit kan dus consequenties voor de val-
ruimte hebben. Toegevoegd is dat bij wiptoestel-
len voor staand gebruik de valruimte ten minste 
1,5 meter moet bedragen.

Symposium
Het is voor inspecteurs en plaatsers van belang 
goed te controleren of de speeltoestellen zijn 
ontworpen, gecertificeerd en geplaatst volgens 
EN1176:2008 of EN1176:2017. Omdat er moge-
lijk verschillen zitten tussen toestellen die zijn 
gemaakt volgens de verschillende normen, moet 

daar dus ook rekening mee worden gehouden wat 
betreft de inspectie en de plaatsing. Op 22 novem-
ber 2017 zal een symposium plaatsvinden, georga-
niseerd door het NEN. Op deze dag zullen sprekers 
de nieuwe normen verduidelijken en zullen ook 
andere onderwerpen belicht worden. Deelnemers 
aan het symposium kunnen de normen met een 
stevige korting aanschaffen. Meer informatie over 
het symposium is te vinden op de website van het 
NEN.

ACTUEEL3 min. leestijd

DE norMEn Voor SPEElToESTEllEn 
oP EEn rIjTjE:
• EN 1176-1 Algemene eisen en 
  beproevingsmethoden
• EN 1176-2 Aanvullende eisen voor 
  schommels
• EN 1176-3 Aanvullende eisen voor 
  glijbanen
• EN 1176-4 Aanvullende eisen voor 
  kabelbanen
• EN 1176-5 Aanvullende eisen voor 
  draaitoestellen
• EN 1176-6 Aanvullende eisen voor 
  wiptoestellen 
• EN 1176-7 Leidraad voor plaatsing, 
  controle, onderhoud en gebruik
• EN 1176-10 Aanvullende eisen voor geheel 
  omsloten speeltoestellen
• EN 1176-11 Aanvullende eisen voor 
  ruimtelijke netstructuren
• EN 1177: 2008 Bepaling maximale 
  valhoogte

oVEr DE auTEur
Jeroen Bos (1967), voorzitter van de 
Nederlandse normcommissie speeltoestel-
len, is opgeleid als industrieel product-
ontwerper aan de Haagse Hogeschool. Na 
een functie als docent industrieel product-
ontwerpen aan de Haagse Hogeschool 
heeft hij bij de Stichting Consument en 
Veiligheid (nu: VeiligheidNL) twee jaar 
gewerkt aan het ontwikkelen van normen 
en richtlijnen en het beoordelen van de 
risico's van producten en situaties. Bos is 
medeauteur van het bekende Handboek 
Veiligheid van Speelgelegenheden. Binnen 
het Keurmerkinstituut is hij verantwoordelijk 
voor de certificatie en inspectie van speel- 
en watertoestellen en de hieraan gerela-
teerde opleidingen.

Vernieuwing is nodig 

omdat speeltoestellen in 

de loop der tijd 

veranderen

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-7010
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Een fulltime bezetting van drie man, administratieve ondersteuning en een stagiair: dat is zo’n beetje alle mankracht van Van raaij Groenverzorging op 

kantoor. Dit staat in contrast met het grote aantal mensen dat buiten aan het werk is. 

Auteur: Kelly Kuenen

De grote, lege loods is een stille getuige van alle 
medewerkers die op pad zijn. ‘Als je hier aan het 
einde van de dag terugkomt, staat het praktisch 
vol’, vertelt Maarten van Raaij. Zijn vader, Hans van 
Raaij, begon in 1990 met het bedrijf. Inmiddels 
werkt het bedrijf met 60 à 65 man en legt het 
zich in grote mate toe op de aanleg en het onder-
houd van openbare groenvoorziening, groen 
bij zorginstellingen en bedrijfstuinen. Daarnaast 
horen sportveldonderhoud, boomverzorging, 
specialistisch onderhoud en – in iets mindere 
mate –het onderhoud van particuliere tuinen bij 

de werkzaamheden.  De aannemer is verantwoor-
delijk voor het groenonderhoud in onder andere 
delen van Berg en Dal, de gemeenten Druten en 
Beuningen; bij deze laatste gaat het om een inte-
graal contract voor de gehele gemeente.
Sinds 2015 staan ook broers Maarten en Jan-
Willem aan het roer, met het oog op een toekom-
stige bedrijfsovername. Overigens werkten de 
mannen al voor die tijd in het bedrijf mee. De oud-
ste broer, Jan-Willem, houdt zich bezig met alles 
rond de uitvoering; de planning, aansturing, toe-
zicht op de uitvoering en de oplevering. Maarten 

doet alles eromheen, van acquisitie, het maken van 
offertes en aanbestedingen, het personeelsbeleid, 
tot aan de facturatie. Hans neemt de rol van advi-
seur op zich en springt bij waar nodig. 

Digitalisering
Vrijwel alle documentatie en een deel van de com-
municatie binnen het bedrijf verloopt digitaal. 
Al rond 1992 werd gekozen voor een automa-
tiseringspakket van Infogroen. ‘Daar waren we 
inderdaad vroeg mee’, vertelt Hans. ‘Ik heb destijds 
meerdere aanbieders met elkaar vergeleken, maar 

‘We investeren liever in 
buitenmensen dan in 
kantoorpersoneel’
Van Raaij Groenverzorging vroege vogel in digitaal werken 
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koos voor Infogroen omdat dat de enige was die 
echt op de groensector gericht was en hier ook 
over kon praten. Andere leveranciers moesten hun 
pakket eerst op ons aanpassen.’
Het bedrijf probeert het bewust zo rustig mogelijk 
te houden op het kantoor. ‘In plaats van in mensen 
te investeren, kozen we ervoor een pakket aan te 
schaffen dat werk uit handen neemt. Nu denken 
we daar nog steeds zo over. We krijgen 24 uur per 
week ondersteuning in de administratie; verder 
doen we alles zelf.’  
‘In 1992 hadden we natuurlijk een beperkt pakket. 
Als je dat vergelijkt met het pakket van nu, is dat 
een verschil van dag en nacht. Met de jaren is het 
uitgebreid.’ Tegenwoordig maakt het bedrijf voor 
bijna alle denkbare bedrijfsfacetten gebruik van 

GroenVision van Infogroen. Maarten: ‘Eigenlijk heb-
ben we alles verpakt in software. Daar hangt ook 
het crm en de calculatie aan en ook de boekhou-
ding is geïntegreerd. Verder hebben we bijvoor-
beeld een personeelsmodule, een module project-
registratie en een module voor materieelbeheer.’

Projectregistratie
Als voorbeeld licht Maarten het projectenpakket 
toe. ‘Daarin kunnen we de planning en voortgang 
van projecten bijhouden. Voorheen printten we de 
werkopdrachten uit, gaven die aan de medewer-

kers mee. Zij vulden de formulieren in en brachten 
ze terug naar kantoor, waar ze vervolgens inge-
boekt, gecontroleerd en geaccordeerd werden. We 
hebben wel ooit iemand in dienst gehad die dit 
werk voor ons deed; nu gaat het allemaal automa-
tisch. Bijna iedere ploeg heeft een iPad mee met 
daarop de geïntegreerde mobiele urenregistratie. 
Dat alles scheelt toch een hoop handelingen. Waar 
je eerst alles handmatig moest invoeren en ook 
nog eens ergens moest opbergen, hoeft het nu 
alleen gecontroleerd en geaccordeerd te worden.’
Een andere efficiëntieslag is het factureren, dat vier 
jaar geleden nog met de hand gebeurde. ‘Met de 
software komt de factuur in beeld en kun je hem 
zo verzenden per e-mail. Als er nog brieven per 
post binnenkomen, dan worden die gescand en in 
het systeem gezet, zodat iedereen er te allen tijde 
bij kan.’

De samenwerking met Infogroen bevalt de heren 
goed. Drie à vier jaar terug kwam een nieuwe 
softwareversie op de markt en moesten de man-
nen hun kennis wat opfrissen door middel van 
e-learning. ‘Als er vragen zijn, worden die direct 
beantwoord’, vertelt Hans. ‘Dat is natuurlijk een 
beetje afhankelijk van de soort vraag. Als het een 
aanpassing in het programma nodig is, zal het 
wellicht wat langer duren. Maar de begeleiding is 
goed. Er is een aparte helpdesk waar we terecht 
kunnen. Dat is fijn; dit pakket leer je immers niet in 
één dag, maar gaandeweg.’

‘In één overzicht kan ik van 

elke machine zien wat ermee 

gebeurd en hoeveel uren ze 

hebben gedraaid’

Begin dit jaar schafte het bedrijf als eerste in Nederland een Ausa-veegmachine aan.



WATER VORMGEGEVEN
Fonteinen: waterkunst in haar 

meest traditionele vorm. 
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2 m3 vacuüm veegmachine 
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0,9 m3 mechanische veegmachine 
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Tot 260 cm werkbreedte 

 

De vernieuwde AUSA Urban Range,  nu verkrijgbaar op de Nederlandse markt! 
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Materieelbeheer
Zoals gezegd biedt het softwarepakket ook een 
oplossing op het gebied van materieelbeheer. 
Maarten: ‘We hebben een aardig machinepark. Met 
de module kan ik in één overzicht zien wat er met 
de machines gebeurd is, hoeveel uren ze hebben 
gedraaid, maar ook wanneer bepaalde onderdelen 
zijn vervangen. Ook onze monteur in de werkplaats 
kan er in werken. Hij registreert bijvoorbeeld wan-
neer er reparaties zijn uitgevoerd. De onderdelen 
die wij hier op kantoor inkopen, worden ook auto-
matisch op de betreffende machine geboekt.’
Eerder dit jaar schafte Van Raaij als eerste in 

Nederland via Wim van Breda de veegmachine 
Ausa aan. Naar aanleiding van het verbod op 
chemie wilde het bedrijf een eigen veegmachine 
hebben, maar ook vanwege het integrale bestek 
in Beuningen, waar ook taken als schoonmaken en 
vegen bij horen. Naast de veegmachines wordt het 
machinepark aangevuld met machines van diverse 
pluimage, waaronder aan Trilo-zuigwagens voor 
het verwijderen van blad, hetelucht-onkruidbestrij-
ders van Hoaf en Weedcontrol − het bedrijf doet 
vrijwel al het onkruidbeheer met een combinatie 
van borstelen en hete lucht − en diverse maaiers. 
Ook heeft het bijvoorbeeld een maai-zuigcombi-
natie, waarmee het gemaaide gras direct wordt 
weggezogen. Maarten: ‘De module machinebeheer 
binnen het softwarepakket komt goed van pas om 
het overzicht met zoveel machines te behouden en 
te vergemakkelijken.’

Efficiëntie en korte lijnen
Eind 2016 wist het bedrijf een opdracht van Vitens 
in de wacht te slepen. Daarmee is het verantwoor-
delijk voor het onderhoud van twee percelen. Een 
project met hoge eisen wat betreft in te zetten 
personeel en materieel, vertelt Maarten. ‘Zo moes-
ten alle machines aan de laatste eisen voldoen. Dit 
omdat je op een gevoelig terrein werkt.’ Ook het 
onderhoud van Dela-terreinen is iets waar de man-
nen trots op zijn.

Van Raaij Groenverzorging heeft door deze ont-
wikkelingen inmiddels een aardige omvang en de 
opstallen op het terrein worden mogelijk nog uit-
gebreid, vertelt Maarten. Ondanks – of misschien 
wel vanwege – de aardige omvang lijken de man-
nen waarde te hechten aan de korte lijnen.  
 ‘Dat we efficiënt kunnen werken helpt zeker bij 
het binnenhalen van dergelijke klussen. Maar ook 
de korte communicatielijnen. Zo doen we zelf de 
projectleiding. Als opdrachtgevers met ons om de 
tafel zitten, communiceren zij ook direct met de 
eindbeslissers. Een goed softwarepakket heeft veel 
waarde. Je maakt dingen gemakkelijker, maar ook 
sneller.’ 

‘Er is een aparte helpdesk 

waar we terecht kunnen. 

Dat is fijn, dit pakket leer je 

immers gaandeweg’
Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-7011
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BKC startte in 2015 met de beplanting van zo’n drie hectare bedrijventerrein Centerpoort-nieuwgraaf in Duiven. De planten werden geleverd door 

lageschaar Vaste Planten uit aalten. rustgevend groen en kleurschakeringen hebben de grauwheid verdreven. Bezoekers reageren enthousiast.  

Auteur: Sylvia de Witt

Het Zevenaarse bedrijf BKC is gespecialiseerd in 
boomverzorging, groen en milieu en wist zijn 
werkterrein vanuit Zevenaar jaren geleden al uit te 
breiden naar de Benelux, Duitsland en Hongarije. 
Het merendeel van BKC’s werkzaamheden speelt 
zich af in Duitsland, maar ook in Nederland heeft 
het bedrijf mooie projecten lopen.
Eigenlijk was eigenaar Fred Hakvoort, een bevlo-
gen ondernemer die altijd bezig is met het beden-
ken van duurzame en innovatieve oplossingen, 
in de gemeente Duiven (in welk jaar was dat?) op 

zoek naar grond voor het telen van Miscanthus 
ofwel Olifantsgras. Sinds 2011 teelt BKC dit gewas 
namelijk al op braakliggende gronden en langs 
snelwegen. Zo is er twee hectare Miscanthus 
aangeplant in Zevenaar, 3,5 hectare in Oost Gelre, 
twee hectare Den Bosch en zo’n 30 hectare in 
Duitsland en Hongarije. Dit gewas wordt in eerste 
instantie gebruikt als basis voor biobrandstof 
en leent zich goed voor de celluloseproductie 
van de papierverwerkende industrie. Twee jaar 
geleden nam BKC een biomassacentrale in het 

Duitse Fürstenwalde over, waar nu al 400 huizen 
duurzaam worden verwarmd door miscanthus en 
groenafval. 

Pilotproject
Fred Hakvoort ging met wethouder Henk Nijland 
van Grondzaken en iemand van het bestuur om de 
tafel, maar deze heren en ook de toenmalige bur-
gemeester Henk Zomerdijk - die er later bij kwam 
zitten - zagen hier geen heil in. Door de aanplant 
van Miscanthus zou er een monocultuur komen, 

Zo fraai en fleurig kan 
een bedrijventerrein er 
dus ook uitzien!
Van afgekeurde planten en dode troep naar zichtbaar mooi en duurzaam groen
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waardoor de bijen dood zouden gaan. Tijdens 
dat gesprek kwam echter ook bedrijventerrein 
Centerpoort-Nieuwgraaf ter sprake, daar moest iets 
duurzaams gedaan worden. Kon BKC hier niet iets 
voor betekenen? 
‘Ik kwam voor het één en ging weg met iets anders. 
BKC heeft eigenlijk spontaan dit project gekregen 
doordat wij al geruime tijd met allerlei duurzame 
projecten bezig zijn.’
Via een werknemer kwam hij in aanraking met 
kweker Laurens Lageschaar, de eerste Nederlander 
die begon met het Milieukeur Vaste Planten. 
Samen maakten zij een plan van aanpak, hoe 
Centerpoort-Nieuwgraaf duurzaam en onder-
houdsvriendelijk zou kunnen worden aangekleed 
met bloemen en vaste planten. Vervolgens legden 
zij dit voor aan de gemeente. 
Hakvoort: ‘En ja, het is als een pilotproject door de 
gemeente Duiven geaccepteerd.’ 

In zeven jaar break even
In 2014 werd het eerste stuk terrein beplant, in 
2015 het tweede deel en afgelopen voorjaar is 
de derde fase beplant. Er komt nog een gedeelte, 
maar daar wordt momenteel nog gebouwd en 
de infrastructuur aangelegd. Hakvoort wil op den 
duur ook nog het water (waar is dat?) leuk aanplan-
ten en daar een soort rustgebied maken voor de 
mensen. ‘Maar daarin moet ik de gemeente nog 
zien mee te krijgen’, zegt hij lachend.
Qua beplanting beslaat het hele project zo’n drie 
hectare. In totaal zit er nu voor 1,7 hectare vaste 
planten in.
‘In het begin heb je een behoorlijke kostenpost 
voor de aanleg van het materiaal - het is duurder 
dan het inzaaien van gras en het planten van haag-
beukjes - alleen ben je qua kosten van het onder-
houd na zeven jaar break even. Maar na een jaar 
zit al alles dicht en heb je een fantastisch mooie 

omgeving gecreëerd voor de mensen die daar wer-
ken en inkopen komen doen.’
En dat niet alleen; er is ook een aanzienlijke CO2-
besparing, want BKC rijdt er niet met aanhangers 
naartoe, werkt er niet met bosmaaiers of grasmaai-
ers, of  ander fossiele brandstoffen verbruikend en 
herrie makend materieel. Het bedrijf werkt al wel 
met elektrische alternatieven voor bosmaaiers en 
motorzagen, maar het kost ook weer brandstof om 
die ernaartoe te rijden en daarom wil Hakvoort niet 
dat die worden ingezet. 
Alles met de hand

Nu wordt er alleen geschoffeld en al het onkruid 
wordt er met de hand uitgetrokken door de twee-
lingbroers Jan en Marinus Wullink. Het is de fit 
ogende broers niet aan te zien, maar afgelopen 
augustus werden ze vijfenzestig. Wanneer ze aan 
het werk zijn krijgen ze veel reacties van voorbij-
gangers. 
Jan Wullink: ‘Ze maken vaak een praatje en zeggen 
dat de beplanting zo mooi is en ook de bedrijven 
zelf vinden het aantrekkelijk. Dit soort beplanting 
zie je nog niet veel op bedrijventerreinen, omdat 
men het algauw te duur vindt. Maar het valt op 
zich best mee. Het eerste jaar, als de plantjes nog 
klein zijn, is er wel veel onkruid, maar geleidelijk 
aan wordt het minder.’
‘Machinaal wordt hier niets gedaan, alles gebeurt 
met de hand’, vult zijn tweelingbroer Marinus aan. 
‘Natuurlijk is dat wel zwaar, maar we zijn op een 
boerderij opgegroeid, hebben altijd meegewerkt 
en zijn dus sterk. Toen we zeventien waren, zijn 
we zelfs naar Engeland geweest voor de kampi-
oenschappen touwtrekken op Crystal Palace in 
Londen. Toen hebben we koningin Elisabeth nog 
de hand geschud.’

Makro
De gemeente was de opdrachtgever, Lageschaar 
leverde de planten en BKC was de uitvoerder. 
Maar niet alles op bedrijventerrein Centerpoort-
Nieuwgraaf is gemeentelijke grond, Makro heeft 
eigen grond.
‘Dat was eigenlijk ons grootste probleem’, legt 
Hakvoort uit. ‘De grond van de gemeente zou door 
ons worden beplant, maar die van Makro niet. Dan 
krijg je geen eenheid. We zijn in gesprek gegaan 
met Makro Nederland en ik heb dit bedrijf uitein-
delijk meegekregen in het hele verhaal.’ 
Makro ging overstag door een deal voor vijf jaar. 
BKC zou alles voorfinancieren en Makro zou alles in 
vijf jaar weer terugbetalen,  waardoor de beoogde 
eenheid kon worden gecreëerd. ‘Je ziet nu niet 
meer waar de grens loopt van gemeentelijke grond 

Fred Hakvoort

Laurens Lageschaar

Onderhoudsmannen Jan en Marinus
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en die van Makro grond. Het is één grote bloemen-
zee van vaste planten, struiken en grassen, echt 
één geheel.’ 

Fleur robuste®
Voor de beplanting zijn zo’n honderd vaste plan-
tensoorten uitgesorteerd op kwaliteit en stevig-
heid. Ook moesten combinaties van planten en 
bloemen op het juiste moment bloeien en zijn er 
enkele soorten bijgehaald om wat zwierige beplan-
ting te krijgen. Hakvoort: ‘Elke maand moet er wat 
bloeien, anders oogt het saai. 
Ook is er gekeken naar de kleuren van de 
gebouwen; passen de kleuren van de vaste planten 
bij die van de gebouwen?’ Circa 28 plantensoor-
ten behoren tot het vaste plantenconcept Fleur 

Robuste® dat kwekerij Lageschaar sinds 2004 in 
huis heeft. Dit beplantingsconcept bestaat uit twee 
delen; enerzijds is het een geselecteerd sortiment 
vaste planten en anderzijds gaat het ook om de 
wijze van toepassen en beheren. Het concept 
heeft een lange weg afgelegd. Laurens Lageschaar 
begon er eigenlijk al in 1986 mee, in de tijd dat het 
herbicidegebruik werd verboden in het openbaar 
groen en er veel werd afgedekt met houtsnippers. 
Maar dit beviel volgens hem nog niet altijd.

jong broekie
Daarop kwam de vraag of er niet met kruidachti-
gen kon worden gewerkt, want in het buitenland 
was er ervaring met het zaaien van kruidachtigen 
onder heesters. 

Lageschaar: ‘Ik probeerde dit ook, maar het viel 
enorm tegen, omdat je in die tijd veel residuen had 
van het bestrijdingsmiddel Casaron dat toen veel 
werd gebruikt. Ook de opbouw van een plantsoen 
was heel anders; aan de rand van het trottoir liet 
men altijd een halve meter ophoogzand liggen en 
met vaste planten ga je dichter tegen de rand aan. 
Daarbij is het beheer van een openbaar plantsoen 
heel anders dat dat van een kantoortuin. Heel veel 
planten deden het namelijk wél goed in bijvoor-
beeld kantoortuinen, maar niet in het openbaar 
groen. Ik moest ook concurreren met bodem 
bedekkende heesters, want dat was goedkoop. 
Ik was nog een ‘jong broekie’ toen ik zaken deed 
met gemeentes en ook daardoor viel het niet altijd 
mee, maar ik bleef geloven in mijn concept.’

De saaiheid doorbroken
Na achttien jaar uitproberen waren er uiteindelijk 
vijftien planten die voldeden aan alle eisen van 
Lageschaar: ze konden op elke plek staan: zand, 
veen, klei en in zon of halfschaduw en ook kon-
den ze zichzelf handhaven zonder onderhoud. 
Momenteel bestaat het sortiment van Fleur 
Robuste® uit achtentwintig soorten. 
‘Dat is nog niet spectaculair veel, maar het zijn 
wel de echte diehards, de bikkels die overal tegen 
kunnen’, zegt Lageschaar. ‘Ik ben van mening dat 
je diversiteit moet brengen in de openbare ruimte, 
dus je moet het Fleur Robuste® sortiment afwis-
selen met onder meer bomen, heesters, rozen en 
siergrassen als Deschampsia en Panicum, die wat 
hoger worden en het plaatje in visueel opzicht 
meer kracht te geven. Dit oogt veel gevarieerder, 
de saaiheid wordt doorbroken en ook de natuur 
voelt zich er happy bij. Het uitgangspunt moet 
altijd zijn: hoe verbeter je het totaalbeeld en de 

‘Het is echt een 

megaverschil hoe 

dit bedrijventerrein 

voorheen was 

en hoe het er nu bij staat’

ACTUEEL
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biodiversiteit? Bij Centerpoort-Nieuwgraaf zijn we 
hierin echt geslaagd. Het is echt een megaverschil 
hoe dit bedrijventerrein voorheen was en hoe het 
nu er bij staat. Wij werken veel samen met archi-
tecten. Voor dit project hebben we Patricia Stols 
van WEST Beplanting benaderd. Ik zeg altijd: “Wij 
hebben de bouwstenen en kennis en architecten 
kunnen daarmee een krachtig plan creëren.”’

Verkeersveiligheid
Naast Fleur Robuste® heeft Lageschaar ook nog 
de plantenconcepten Prairie Garden® en Fleur 
Dansante®. Alle drie zijn ze onderhoudsarm en ook 
moeten ze eventueel kunnen worden uitgevoerd 
door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Lageschaar: ‘Bij het concept Fleur Robuste® zijn er 
altijd tien vaste planten per vierkante meter. In de 
tweede fase hebben we ook een plantrol gemaakt, 
zodat de planten op exact dezelfde afstand kwa-
men te staan. Dat is heel belangrijk, anders duurt 
het veel langer voordat het dicht zit. Bij grotere 
vakken komt het altijd uit, die afstanden blijven 
altijd perfect. Dat geeft een tijdswinst van onge-
veer twintig procent. Wij moeten het eenvoudig 
maken, maar de kwaliteit moet stijgen. Dát is de 
kunst. Ik kreeg eerst wel eens het commentaar 
dat alles te keurig op een rijtje stond, maar ik zei: 
“Wacht maar af, als we drie maanden verder zijn, zit 
het dicht.” Ook is het belangrijk dat je niet te kleine 
groepjes maakt op plekken waar veel verkeer rijdt. 
We maken lange, rechte stroken met plantvakken, 
zodat het beeld duidelijk blijft. Als je met de auto 
namelijk langs kleine groepjes planten rijdt, krijg 

je het centrifuge-effect. Die beplanting geeft aan 
waar het fietspad en de weg zijn. Dus er is ook 
nagedacht over de verkeersveiligheid. Hoe groter 
de plantengroepen, des te rustiger het beeld en 
des te makkelijker ook het onderhoud. Hier kon 
dat allemaal ook goed, omdat het terrein vrij groot-
schalig is.
 
je maakt het verschil
Alles is nu ook klaar bij Makro. Dit bedrijf raakte 
door de vaste beplanting zo geïnspireerd, dat er 
ook parkeerplaatsen werden verwijderd voor de 
aanplant van platanen. En tegen de fietsenstallin-
gen zijn hedrapanelen geplaatst voor een groener 
aangezicht.
‘Het gaat erom dat je het verschil maakt en dat 
iedereen daar enthousiast van wordt’, vindt 
Hakvoort. ‘Mensen denken altijd: wat gaat dat mij 
kosten? Maar wat is je waarde? Wanneer je daar 
nu komt word je vrolijk, dat is ook een waarde. 
Eerder stonden er afgekeurde struiken, dode troep 
en het onderhoudsniveau was ZK. Nu is het mooi 
zichtbaar en duurzaam groen. Je merkt bij de 
voorbijgangers ook een grotere bewustwording: 
ze smijten niet meer alles van zich af. Dus er is een 
reductie van zwerfvuil, mensen zijn als het ware 
heropgevoed.’ 

Wanneer je het netjes bijhoudt, gooien mensen er 
ook niets in, weet ook Lageschaar. ‘Zo werd in een 
stadspark, dat we net helemaal hadden ingeplant, 
een vijfdaags stadsfeest gehouden. De gebieds-
beheerder vond het in eerste instantie niks dat 
die daar plaatsvond, maar al die dagen bleek er 
niemand door de beplanting gelopen te zijn. Dat 
geeft toch wel aan dat, als iets er keurig en mooi bij 
staat, mensen het ontzien.’

EEn GrEEP WaT Er nu STaaT:
 
Aster ageratoides ‘Ashvi’
Aster ageratoides ‘Stardust’
Hemerocallis ‘Happy returns’ 
Nepeta faassenii ‘Grol’
Persicaria amplexicaulis ‘Lisan’
Alchemila mollis
Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’
Luzula sylvatica
Descampsia cespitosa ‘Goldtau’
Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’
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Historie
Dit jaar op de kop af 30 jaar geleden was het de 
ondernemende geest van Rogier van Dijk die 
Quercus het levenslicht gaf. In de decennia die 
volgden, groeide de onderneming vooral in de 
noordelijke provincies uit tot een vooraanstaand 
en innovatief bomenbedrijf dat in sterke mate 
heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het 
bomenvak. Wist u bijvoorbeeld dat het ‘Quercus 
snoeimodel’ aan de basis heeft gestaan van het 
nog altijd actuele hoofdstuk 51 van de RAW-
systematiek? Quercus was het eerste Nederlandse 
boomverzorgingsbedrijf dat met een doordachte 
visie planmatig grootschalige boombestanden 
controleerde en beheerde. Het belang van meer-

‘Wij zijn de oplossing voor 
elke denkbare bomenvraag’ 
Dit is de ambitieuze ambitie waarmee de nieuwe organisatie van Quercus boomexperts  zichzelf de komende jaren verder gaat ontwikkelen en 

manifesteren in de bomenmarkt. Zo’n stellige overtuiging vraagt om een toelichting:
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jarige contracten waarbinnen opdrachtgever 
en opdrachtnemer intensief samenwerkten om 
‘lange termijn kwaliteit’ te realiseren stond daarbij 
voorop. ‘Uw bomen, onze zorg’ was daarbij het 
gevleugelde motto. 

Dit gedachtengoed vormt anno 2017 nog steeds 
de basis van het succes van Quercus; en allang 
niet meer alleen binnen de RAW-contracten. De 
afgelopen jaren hebben wij onze totaalvisie op 
boombeheer ook kunnen waarmaken binnen 
moderne contractvormen zoals geïntegreerde 
UAV-GC-contracten en beeldbestekken.  

onder de vlag van Elkarij
Sinds 2010 opereert Quercus onder de vleugels 
van de Elkarij-groep. Met zusterbedrijven Krinkels, 
Sight Landscaping en Flora Nova ontstaat een 
vruchtbare samenwerking. Het netwerk van 
Quercus is sindsdien geografisch sterk ontwikkeld 
waardoor momenteel boomprojecten door heel 
Nederland in uitvoering zijn.

De komst van ETS boomexperts
Het was eind 2014 toen een stel enthousiaste 
boomspecialisten uit Utrecht besloot op onder-
nemersavontuur te gaan en onder de naam van 
ETS boomexperts een eigen plek kreeg binnen de 
organisatie van Quercus boomverzorging. Met een 
rugzak vol ervaring op het gebied van monumen-
tale bomen, boomverplantingen en specialistische 
boomzorg vormde dit team van ETW’ers en ETT’ers 
een precies passend puzzelstukje in de ambitie van 
Quercus: een landelijk opererend expert zijn op 
het gebied van bomen op zowel uitvoerings- als 
adviesgebied.       

Het beste van twee werelden
Al snel vervlochten de organisaties van ETS en 
Quercus op de werkvloer zich tot een effectief 
samenwerkende eenheid die op alle fronten in het 
bomenvak prachtige projecten realiseerde door 
heel Nederland. Het was dan ook een vanzelfspre-
kendheid om onder één naam de toekomst in te 
stappen. Met de soortnaam ‘Quercus’ als 30-jarige 
snoeispecialist en de geslachtsnaam ‘boomexperts’ 
als professionele identiteit doet de naam Quercus 
boomexperts recht aan wie wij zijn en wat wij voor 
onze opdrachtgevers kunnen betekenen.    

aan de slag…
De officiële ‘eenwording’ heeft geresulteerd in een 
organisatie waarbinnen op het moment van schrij-
ven 22 boomprofessionals dagelijks met toewij-
ding werken aan veilige, attractieve en beheerbare 
boombestanden.  Van de grootschalige boomare-

alen van Rijkswaterstaat en provincies tot die ene 
monumentale beuk in de achtertuin van mevrouw 
van den Bos; elke boom heeft een verhaal en 
verdiend de zorg die het nodig heeft. Wij onder-
zoeken, inspecteren, zagen en planten met de vak-
kundigheid en bevlogenheid die van een expert 
verwacht mag worden. Geen laan te lang, geen 
populier te hoog, geen doel onbereikbaar: ‘Wij zijn 
de oplossing voor elke denkbare bomenvraag’. 

Wie helpt ons groeien?
Omdat steeds meer klanten en opdrachtge-
vers onze ontzorgende manier van denken en 
ons probleemoplossende vermogen weten 
te waarderen, groeit onze orderportefeuille 
gestaag maar zeker. Daarom zijn wij lande-
lijk voortdurend op zoek naar goede (ETW)
vakkrachten die onze passie delen en onze 
visie kunnen onderschrijven. Ben jij iemand 
of weet je iemand die graag mee zou willen 
werken aan de toekomst van Quercus boom-
experts , stuur dan een mail en je CV naar 
info@quercusboomexperts.nl. 
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VGR staat bekend om zijn specifieke aanpak van 
groenbeheer. Het bedrijf beheert groene buiten-
ruimtes met oog voor de ecologische waarde van 
het gebied. Om dit te bereiken, heeft het bedrijf 
de kennis in huis om een totaalpakket te leveren 
in groenonderhoud. Directeur Arwin Verschoor: ‘In 
de zomerperiode ligt onze focus op het onderhoud 
van gras en verzorgen we de bodem. Onze aan-
dacht gaat dan met name uit naar sport- en speel-
velden. In het najaar richten wij ons op het winter-
klaar maken van de natuur.’ ‘Het bodembeheer bij 
VGR past precies binnen de circulaire economie,’ 
zegt Verschoor. ‘Wij verwerken alle reststromen en 
waarderen ze op tot compost of biomassa. Omdat 
VGR dienstverlening en verwerking bij elkaar 
brengt, dragen wij bij aan het maximaal herge-
bruiken van producten en grondstoffen. Hierdoor 
minimaliseren wij waardevernietiging.’

De bodem als basis
‘Onze werkzaamheden dienen de basis,’ stelt 
Verschoor. ‘Dat betekent dat wij in onze werkzaam-
heden altijd rekening houden met de bodem en 
het bodemleven. Daar zijn wij volledig op inge-
richt. Als er ergens in de openbare ruimte bodem-
technische problemen zijn, bieden wij een oplos-
sing. Daarin vervullen we naast een uitvoerende 
ook een adviesfunctie. Het is van groot belang om 
de bodem langdurig in goede staat achter te laten. 
Wij kijken verder en stellen gebruikers, zoals spor-
ters en recreanten, centraal in ons werk.’

Compostering
‘Met compost kun je een goede bodemkwaliteit 
bereiken,’ vertelt Verschoor. ‘Het is raadzaam om – 
afhankelijk van het gewas of de toepassing –  de 
bodem jaarlijks licht aan te vullen met compost. Bij 
compostering gaat het om een organisch proces 
waarbij organisch materiaal wordt afgebroken. 
Voor een goede bodemsamenstelling is het van 
belang dat het klei-humuscomplex in orde is. Daar 
komen zaken bij kijken als het afstrooien van com-
post, goede bodemdiversiteit, groei van planten 
en waterhuishouding. Je stimuleert dus enerzijds 
plantengroei in de openbare ruimte en anderzijds 
verbeter je de biodiversiteit.’

Stabielere bodemopbrengsten
Ook de BVOR, de Branche Vereniging Organische 
Reststoffen, onderkent het belang van stabiele 
organische stof in de bodem. Directeur Arjen 
Brinkmann van de BVOR: ‘Een goede 
bodemsamenstelling hangt af van meerdere 
factoren. Iedere bodem is anders. Ook het gebruik 
speelt een rol. In algemene zin kun je stellen dat 
toevoegen van stabiele organische stof aan de 
bodem altijd goed is; je maakt de bodem stabieler.’ 
‘Toevoeging van stabiele (of effectieve) organische 
stof aan de bodem vervult een aantal functies,’ 
vertelt hij. ‘Je verbetert de sponswerking van de 
bodem, wat een positief effect heeft in periodes 
van droogte en veel neerslag. In geval van land-
bouwgrond maak je de bodem weerbaarder tegen 
allerlei ziektes. Je hebt hierdoor minder gewasbe-

schermingsmiddelen nodig. Bovendien leidt het 
tot stabielere opbrengsten van gewassen uit de 
betreffende bodem.’

Essentiële schakel in circulaire economie
De toevoeging van stabiele, organische stof in de 
bodem heeft nog een positief neveneffect volgens 
Brinkmann: ‘Biomassa neemt CO2 op voor groei, 
waardoor een plant koolstof bevat. Dit komt via 
het groenafval in de compost, en daarmee weer in 
de bodem, terecht. Dus naast het feit dat omzet-
ting van organische stof in humus positief uitpakt 
voor de bodemvruchtbaarheid, onttrek je met 
composttoepassing CO2 uit de atmosfeer. Die 
koolstof sla je voor lange tijd op in de bodem. Dat 
is een effectieve manier om de CO2 in de lucht 
te verminderen.’ Brinkmann juicht het toe dat 
bedrijven als VGR organische reststromen weten 
te verwaarden tot bodemverbeteraars. ‘Dat maakt 
een bedrijf als VGR een essentiële schakel in de 
circulaire economie.’

VGR stelt met compostering de 
bodem op de eerste plaats   

‘De bodem als basis’ is al jarenlang het uitgangs-

punt van VGr Groep. Het juiste percentage 

organische stoffen in de bodem is van essentieel 

belang voor een goede bodemsamenstelling. 

Compostering en verwerking van organische 

stoffen spelen een grote rol in de visie van VGr. 

Sinds jaar en dag verwerkt het bedrijf groen-

restanten en waardeert ze op tot compost of 

biomassa. Compost wordt gebruikt om maximale 

bodemvruchtbaarheid te realiseren.

Auteur: Guus van Rijswijck
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Een leuke discussie met Ben van Ooijen, oprichter en boegbeeld van de Tuinen 
van Appeltern, die ikzelf, hoewel ik bijna in de achtertuin van dit tuinen-
complex woon, nog hardnekkig ‘Informatietuinen’ blijf noemen. Van Ooijen 
constateert in het interview dat de tuin voor veel mensen niet meer zo 
aansprekelijk en aantrekkelijk is als voorheen. De tuin wordt geassocieerd met 
hard werken en iets wat heel veel kostbare vrije tijd kost. Ronduit kritisch is 
deze directeur echter over de instanties die groen en de tuin moeten 
promoten, waaronder ook de VHG. Nu is deze kritiek niet nieuw. Volgens mij 
heeft u op deze pagina ook weleens kritische woorden kunnen lezen over de 
promotie van groen. 

Het belangrijkste kritiekpunt van Van Ooijen betreft het gebrek aan saam-
horigheid en samenwerking als het gaat om de promotie van groen. Iedereen 
verzint zijn eigen wieltje en gaat daar lekker mee spelen in zijn eigen hoek van 
de groene sector. De oplossing zit natuurlijk in gezamenlijkheid. Alle partijen 
hebben in the long run hetzelfde belang. Ook de groenvoorziener, de hovenier 
en het tuincentrum. Op korte termijn lijken er wellicht tegengestelde 
belangen te zijn, maar als we met zijn allen groen belangrijk maken, iets wat 
goed is voor mensen, dan kan iedereen daarvan profiteren. Waarschijnlijk 
is iedereen het daar wel mee eens, maar toch wordt er heel weinig gedaan 

met die kennis. We knallen weer een persbericht op het internet, dat groen 
zou zorgen voor 3 procent minder criminaliteit, 1,75 procent minder fijnstof, 
hogere WOZ-waardes of een daling van het ziekteverzuim. Ik vind het prima, 
en als zulke persberichten bij onze redactie op het bureau belanden en er 
een beetje doorwrocht en gedegen uitzien, zullen we ze ook altijd plaatsen. 
Persoonlijk heb ik mijn geloof in het dumpen van dit soort onderzoek verloren; 
volgens mij zijn de politiek en het brede publiek daar ook niet gevoelig voor. 
De vakwereld wel; die vindt dat prachtig: een mooi rapport, mooie nietjes en 
dat vervolgens met veel poeha aanbieden bij een Kamercommissie, voor wie 
je het twintigste rapport van die dag bent. Vroeger werd gezegd dat rapporten 
in een bureaulade verdwenen; nu gaan ze direct ongelezen naar de 
hedendaagse vervanger van de bureaulade: het internet. 

Mijn verhaal zou zijn dat je mensen echt moet zien te raken. Soms in hun 
portemonnee, als ze iets doen wat ongewenst is, maar liever in hun hart. Hoe 
we dat gaan doen? Tsja, dat is een lastige. Laten we dat allereerst eens aan de 
burger zelf vragen. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

Hoe moet je mensen raken? Soms in 

hun portemonnee, als ze iets doen wat 

ongewenst, maar liever in hun hart. 

Hoe gaan we dat doen?

Bureaulade

Een mooi rapport, mooie nietjes en dat 

vervolgens met veel poeha aanbieden bij 

een Kamercommissie, voor wie je het 

twintigste rapport van die dag bent
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BIoDIVErSITEITSPaKKET Voor DE oPEnBarE ruIMTE

Zaaizaadbedrijf Limagrain (Advanta) lanceert onder de naam StayGreen drie 
speciale biodiversiteitsmengsels voor de groene ruimte. Daarmee komt het 
bedrijf tegemoet aan de toenemende wens van gemeenten om tot een duur-
zamere invulling van groenstroken te komen. StayGreen 1 is een jaarrond 
groen- en laagblijvende gras-kruidenvegetatie voor bermen. Het mengsel 
vraagt minimaal onderhoud en geldt als een verrijking voor de inheemse 
bermflora. Met StayGreen 2 EPR komt er nu een biologische – dus veel 
goedkopere – oplossing voor handen om de eikenprocessierups effectief te 
bestrijden. De samenstelling met veel schermbloemigen en insectenplanten 
zorgt namelijk voor een snelle opbouw van de populatie natuurlijke vijanden 
van de rups. StayGreen 3 tenslotte is het ideale mengsel voor het aantrekken 
van vlinders en bijen. Geselecteerd op kleur, geur en nectarproductie voorziet 
de vegetatie in een gevarieerd voedselaanbod voor bestuivende insecten. 
Vlinder- en bijenlinten gelden als een belangrijke graadmeter voor de biodi-
versiteit in de openbare ruimte. 

SuPErSnEl GraSHErSTEl MET FaST rEPaIr 
Het najaarsherstel van parken, trapveldjes en recreatieterreinen was nog nooit 
zo makkelijk. Want met de Recover 2 Fast Repair-aanpak zijn kale plekken in 
gazons en grasvelden in een mum van tijd weer gedicht en groen. Door zijn 
explosieve groeikracht slaagt Recover 2-doorzaai altijd. Het nieuwe gras weet 
zich naadloos tussen de bestaande graspollen te nestelen. Door die verjon-
gingskuur krijgt u een vitaler grasbestand dat weer lang mee kan. Met Fast 
Repair bezorgt u gazons tegen relatief lage kosten een totale ‘make-over’.  

Postbus 1

4410 AA Rilland

T: 0113 – 55 71 00

info@limagrain.nl

www.advantaseeds.nl

STanDnuMMEr 4.2.20                
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Bloembollen zijn een kleurrijke maar ook vooral duurzame en onderhoudsar-
me oplossing voor de verfraaiing van het openbaar groen. Door verwildering 
komen de bollen vele jaren opnieuw in bloei. Daarnaast dragen bloembollen 
bij aan het behoud van de biodiversiteit. Want de biodiversiteit gaat achteruit. 
Mede als gevolg hiervan, worden er momenteel veel bijen- en vlindersoorten 
met uitsterven bedreigd. Een zorgelijke situatie wanneer we nagaan dat deze 
insecten van belang zijn bij de bestuiving van veel plantensoorten en het 
behoud van onze natuur. G. Lubbe & Zoon BV speelt als bloembollen en vaste 
planten leverancier al vele jaren in op ontwikkelingen gaande binnen het 
openbaar groen. Het bedrijf is onder andere gespecialiseerd in het samenstel-
len van langbloeiende bollenmengsels, waarbij er momenteel veel aandacht 
uitgaat naar de biodiversiteit. Aangezien bepaalde soorten bloembollen al 
in bloei staan vanaf het vroege voorjaar (februari) en welke de productie van 
stuifmeel direct op gang brengen, maakt deze bolgewassen zeer geschikt 
als voedselbron voor de bijenpopulatie. Door deze bloembollen te planten, 
helpen we de bij al vanaf het vroege voorjaar in haar zoektocht naar nectar 
en stuifmeel. Bollen die laat in het voorjaar of gedurende de zomerperiode 
bloeien, vormen juist een geschikte voedselbron voor de vlinder. 
Lubbe heeft verschillende selecties gemaakt van insect-vriendelijke (bio-
logische) bolgewassen, die elkaar qua bloei opvolgen en daardoor goed 
samenkomen in langdurig bloeiende mengsels. Afhankelijk van wensen en 

omstandigheden, is er voor elke tuin, berm, park of landschap een passend 
bollenmengsel te leveren en welke tevens machinaal aangeplant kan worden. 
Ook op dat vlak zijn er vele mogelijkheden. De talud-, verstek- of de traditio-
nele plantmachine kunnen hiervoor ingezet worden.

In een continue zoektocht naar kleurrijke en onderhoudsarme oplossingen 
om de buitenruimte te verfraaien hebben zij een concept gelanceerd om 
bloembollen te combineren met bloemzaad. Een tot op heden succesvolle 
nieuwe ontwikkeling waar Lubbe twee jaar geleden mee is gestart. Met name 
de aanleg van deze combinatie vereist de nodige ervaring en kennis die de 
afgelopen jaren is opgedaan. Voordelen van deze combinatie: 
• Langbloeiende kleurrijke locaties (vanaf het vroege voorjaar tot en met het 
  najaar) waar burgers en toeristen op een positieve manier de buitenruimte 
  zullen beleven.
• Een enorme verhoging van de biodiversiteit waardoor een ruime voedsel-
  bron ontstaat voor stuifmeel overbrengende insecten.
• Een onderhoudsarme aanplant met een duurzaam karakter.

Onze samenleving kan niet zonder biodiversiteit, en het is van groot belang dat 
iedereen een steentje bijdraagt aan het behoud hiervan, daar helpt 
G. Lubbe & Zoon BV graag aan mee.

Akervoorderlaan 5

2161 DP Lisse

T: +31 (0)252-224777

info@lubbelisse.nl

www.lubbelisse.nl
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MoBIEl WErKEn MET GroEnE VInGErS, Daar ZIT DE WInST
Stuur je nog steeds medewerkers op pad met geprinte planningen, geprinte 
projectgegevens en nog handmatig in te vullen urenbriefjes, die later op 
kantoor moeten worden ingeleverd zodat ze ingevoerd, geaccordeerd en gear-
chiveerd kunnen worden? Of geef je ze Vision-Mobile waarmee ze op locatie 
online uren en materialen kunnen boeken en alle relevante projectinformatie 
kunnen inzien? Vision-Mobile is de geheel vernieuwde versie van mobiel wer-
ken in GroenVision. Vision-Mobile is snel en super eenvoudig in het gebruik. 
Het knoppenmenu is groene vingers proof en de gebruikte symbolen maken 
in één oogopslag duidelijk hoe de module werkt.

DE 6 VoorDElEn Van VISIon-MoBIlE
1. Besparing van kosten en tijd
Tel uit je winst: minder invoercapaciteit nodig op kantoor, automatische uren 
validatie, minder overleg over ontbrekende of onduidelijke informatie, minder 
onnodige fouten, snellere facturatie en meer tijd voor de uitvoering van de 
projecten.

2. Inzicht in up-to-date informatie
Vision-Mobile is geen apart programma, maar een directe, digitale toegangs-
poort tot GroenVision. Je medewerkers werken dus altijd met actuele infor-

matie. Als het project in materialen, werk en/of uren uit de pas loopt, kan dat 
direct (ook op locatie) gesignaleerd worden.

3. Meer samenwerking
‘Binnen en buiten’ bestaat met Vision-Mobile niet meer. De status van een 
project is voor iedereen inzichtelijk. Dat vergroot de onderlinge betrokkenheid.

4. Veilig digitaal werken
De ingevoerde gegevens worden niet op het mobiele apparaat maar direct in 
GroenVision opgeslagen. Je kunt per medewerker eenvoudig aangeven wat ze 
mogen bekijken en aanpassen. 

5. Eenvoudige werkwijze
One size fits all. De volledig vernieuwde module Vision-Mobile werkt intuïtief 
en is gegarandeerd groene vingers proof.

6. Duurzaam en toekomstbestendig
Met Vision-Mobile bespaar je niet alleen bomen, tijd en geld, maar blijf je als 
bedrijf ook interessant voor de nieuwe generatie medewerkers die sneller typt 
dan schrijft.
Meer info zie www.vision-mobile.nl

INFOGROEN Software B.V.

Italielaan 4 (Plantariumgebouw)

2391 PT Hazerswoude-Dorp

T: +31 (0)172-235444

info@infogroen.com
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ProFESSIonElE BEPlanTInGSConCEPTEn: onDErHouDSarM, 
naTuurlIjK En KlEurrIjK
Het vervagen van de scheidingslijn tussen het openbaar groen en de bebouw-
de omgeving is een mooie doelstelling die Lageschaar vaste planten nastreeft. 
Met als uitgangspunt het verbeteren van het totaalbeeld adviseert Lageschaar 
veelal een gevarieerde beplanting, die de saaiheid doorbreekt en die tegelij-
kertijd bijdraagt aan de (natuur-)beleving en biodiversiteit.
Lageschaar hanteert voor het openbaar groen een drietal langlevende en 
eenvoudig te beheren beplantingsconcepten, te weten Fleur Robuste®, Prairie 
Garden® en Fleur Dansante®. De concepten kunnen worden geselecteerd op 
kleur, hoogte en planteigenschappen zoals bijen- en vlinderlokkende plan-
ten. Met inmiddels meer dan 40 kant en klaar voorgemengde óf naar wens 
gemaakte mengsels zijn deze concepten flexibel in te zetten en daarmee in 
elke ruimte toepasbaar.

SoorTECHTE KWalITEITSPlanTEn En onKruIDarME, 
DuurZaME BEPlanTInGSConCEPTEn
geven het openbaar groen een kleurrijk en belevenisvol karakter. De plantcon-
cepten spelen hier uitstekend op in door hun uitgebalanceerde combinatie 
van sterke en kleurrijke planten, waardoor het beeld met de seizoenen mee 
verandert, en het gehele jaar een mooi en natuurlijk beeld gecreëerd wordt. 

Onderhoudsarm en duurzaam zijn belangrijke pijlers van de concepten. De 
wereldbevolking blijft steeds groeien, zodoende ook de consumptie. Het kli-
maat verandert en de gevolgen zijn steeds vaker en in extremere mate merk-
baar. Het is van belang om de balans tussen mens en natuur te herstellen om 
onszelf en de volgende generaties een toekomst te bieden. 
Prairiebeplanting is zeer duurzaam en past goed binnen hedendaagse wensen 
van de opdrachtgevers en vereisten van de natuur. De planten worden niet 
bemest en men moet enkel selectief wieden om te voorkomen dat bepaalde 
planten te overheersend worden. De lava-ondergrond die wordt toegepast in 
het Prairie Garden® concept houdt een groot deel van de regen vast en voert 
het water in traag tempo af. Onkruidbeheer wordt tot een minimum beperkt 
en extra beregening in droge periodes is niet nodig.

Lageschaar laat graag zien hoe het anders kan. Met flexibele concepten voor 
een aantrekkelijke en uitermate onderhoudsvriendelijke beplanting, passend 
binnen elke omgeving. Hiermee ervaart men de natuurlijke schoonheid en 
afwisseling in vorm, kleur en structuur in een gevarieerde border. 
Het voordeel is een maximale beleving met minimaal onderhoud! De concep-
ten bieden een snelle dichtgroei, eenvoud in onderhoud en lage beheerkosten 
met duurzaam gekweekte planten. Je maakt het natuurlijk met Lageschaar! 

Lageschaar vaste planten

Groot Deunkweg 3

7122 RS Aalten

T: +31 (0)0543-451 084

info@lageschaar.nl

www.lageschaar.nl 
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TErra noSTra ZET GronDraDar In oM ExaCTE lIGGInG 
WorTElS TE BEPalEn 
Een grondradar is een innovatieve techniek in het boomtechnisch onderzoek 
die kan ingezet worden om de beworteling van bomen te bestuderen. Het 
grote voordeel is dat het een non-destructieve methode is waarbij de bodem 
niet wordt verstoord, en er dus geen schade optreedt aan het wortelgestel, 
kabels of leidingen. 

Al jaren geleden werd de grondradar in het boomonderzoek geïntroduceerd. 
Doordat de data-analyse van de grondradar is verfijnd én de geproduceerde 
weergaves begrijpelijk zijn geworden kan deze technologie nu goed toegepast 
worden in het boomonderzoek. 

De grondradar is een geofysische techniek die doorgaans gebruikt wordt om 
op een niet-destructieve manier ondergrondse objecten te vinden. Het appa-
raat gebruikt electromagnetische golven om objecten zichtbaar te maken. De 
grondradar zend hoog frequentie radiogolven uit en deze worden gereflec-
teerd door water, wortels en metalen. Hierdoor kan de exacte locatie en diepte 
van wortels worden vastgesteld. Wortels bevatten veel vocht waardoor de 
radarpulsen worden gereflecteerd en vervolgens opgepikt door de grondra-
dar. Het voordeel van deze techniek is dat de bodem niet wordt verstoord en 

er geen schade optreedt aan het wortelgestel, kabels of leidingen. Daarnaast 
geeft de grondradar een completer beeld van het wortelgestel dan een proef-
sleuf of boring, aangezien de grondradar een continu profiel van de bodem 
vastlegt. 

Toepassing
De grondradar is breed inzetbaar bij de voorbereiding van projecten waarbij 
de exacte ligging van wortels van belang is. De analyse van de radarbeelden 
kan worden gebruikt om de mogelijkheden en beperkingen binnen een pro-
ject weer te geven. Dit is bijvoorbeeld een bewortelingsonderzoek, wanneer 
opdruk van de verharding optreedt of wanneer de beworteling in boomsub-
straat, doorgaans niet goed doordringbaar, onderzocht moet worden. Ook bij 
Bomen Effect Analyses (BEA) kan de grondradar van grote waarde zijn, omdat 
in korte tijd bij een grote hoeveelheid bomen de beworteling bekeken kan 
worden. Dit in tegenstelling tot de proefsleuf die meestal alleen steekproef-
gewijs ingezet wordt bij een BEA. Daarnaast is de grondradar ook inzetbaar 
bij een verplantbaarheidsonderzoek, schadetaxatie en monitoren van wortel-
groei. Het is duidelijk dat de grondradar voor vele soorten wortelonderzoeken 
ingezet kan worden en dat de techniek eindelijk in staat is gebleken om een 
eenvoudige weergave te produceren die voor iedereen begrijpelijk is. 

Terra Nostra

Abbekesdoel 22a

2971 VA  Bleskensgraaf

T: +31 (0)184 - 69 89 93

info@terranostra.nu

www.terranostra.nu
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Van oBB, voor u: jan van Setten over participatiespagaat! 

In ons werk komen we veel ambtenaren tegen die in de meest ingewikkelde 
participatietrajecten zitten en worden we ook ingehuurd om deze tot een 
goed eind te brengen. Respect voor iedereen die iedere keer weer objectief 
de gesprekken aangaat en in de spagaat politiek, beleid, algemeen belang 
en bewonerswensen het optimale nastreeft. En dat is niet altijd leuk. Maar 
in samenwerking met de beursorganisatie hebben we een kadootje. Jan van 
Setten komt jullie een hart onder de riem steken. Even relativeren, lachen en 
leren.
 
Jan van Setten is een van de meest energieke en gedreven mangement-
goeroes die we ooit tegenkwamen. Jan heeft een 'aangenaam confronterende' 
stijl, humor en energie. Je zit van de eerste tot de laatste minuut op het puntje 
van je stoel.

Hoe krijg ik ze zover? (jan van Setten)
Hoe creëer je draagvlak zonder dwang? En hoe blijf je zelf optimaal gemoti-
veerd? De juiste snaar raken. Wat drijft iemand nou écht? Hoeveel invloed heb 
je daar als ambtenaar op? Pittige vragen! Maar er zijn meer antwoorden dan 
je nu denkt om uit de participatiespagaat te blijven en de dans aan te gaan 
met burger en bedrijf. De inspirerende lezing van Van Setten neemt je mentaal 
mee op reis hoe je anderen voor je wensen en doelen kunt winnen. Waarom 
standpunten niet werken en hoe je daar weg kunt blijven. Hoe je weerstand 
creëert. En ook hoe je het herkent, erkent en weerlegt. Aan welke knoppen je 
moet draaien en hoe je zelf daarbij geen energie verliest, maar juist wint. De 
(speel) ruimte die je aan een ander geeft, krijg je er immers zelf bij.

Donderdag 28 september 11:00 uur hal 2 hoofdpodium!

Spikkel de speelruimte!

De Spikkel van OBB Speelruimtespecialisten is een inspirerende toets voor het 
ontwerp van een bespeelbaar speelplek, de straat of het groen. Wie De Spikkel 
toepast, ziet snel wat er nog ontbreekt in het ontwerp en of echt rekening is 
gehouden met wat kinderen wél leuk vinden. De tekortkomingen dwingen 
tot inspiratie om meer speelwaarde toe te voegen. Einde van de onbespeelde 
speelplek plus begin van meer bespeelbare openbare ruimte! 
De Spikkel toetst een ontwerp zodat vóór de aanleg al duidelijk is of er 
genoeg verschillende speelmogelijkheden zijn. Is er op de plek genoeg en 
geschikte ruimte voor verschillende speeltypes? Is er variatie in spelvormen? 
Is er voldoende uitdaging? .... Via een snel in te vullen vragenlijst krijg je als 
beheerder of ontwerper snel inzicht in welke mogelijkheden er zijn en of er 
aan alle doelgroepen is gedacht. 

naar de kern van spelen
Met bijvoorbeeld de vraag ‘Is er ruimte voor verschillende speeltypes?’, wordt 
ruimte geclaimd voor de doelgroepen schouwer, rauwer, bouwer en dauwer. 
Is er voor elk wat wils in het nieuwe ontwerp? In De Spikkel worden in diverse 
domeinen vragen gesteld om snel tot een evenwichtig overzicht te komen. 
Met de uitkomsten kan een beheerder of ontwerper beter voorbereid tot een 
plan van aanpak komen. 

Tijdens de dag zal 
oBB gratis uw 
ontwerp “Spikkelen” 
en kan u naar de 
workshop door juul 
Scheffers bijwonen 
woensdag 27 
september om 14.30 
in zaal juliana 1

OBB Ingenieursbureau

Postbus 805

7400 AV Deventer

T: +31 (0)570 61 60 05

info@obb-ingenieurs.nl



6 - 2017126

Eijkelboom richt zich op het inrichten 
en onderhouden van de buitenruim-
te. Daarnaast verricht Eijkelboom in-
fradiensten en hulp bij calamiteiten. 
De jarenlange kennis en ervaring 
met groen in rela� e tot de bebouw-
de omgeving is uniek, mede door de 
mul� disciplinaire samenstelling van 
de werkzaamheden. Eijkelboom ken-
merkt zich door de volgende drie cri-
teria: gedrevenheid, behulpzaamheid 
en betrouwbaarheid. Deze kernwaar-
den vertegenwoordigen ons werk-
mo� o; dit is onze mentaliteit, dit is 
wie wij zijn!

Boogaart Almere is een gespeciali-
seerde dienstverlener in het tota-
le domein van de buitenruimte en 
de bebouwde omgeving. Boogaart 
Almere is ac� ef op het gebied van 
groenvoorzieningen, grond-, weg-, 
en waterbouw, sport, daktuinen, cul-
tuurtechniek, boomverzorging, wijk-
beheer, begraafplaatsen, tuinaanleg, 
construc� ewerken e.d. Boogaart 
Almere levert met haar ac� viteiten 
producten en diensten die als waar-
devolle groene investeringen met 
maatschappelijk rendement kunnen 
worden gezien.

Buro de Eijk levert adviesdiensten 
voor inrich� ng en beheer van de bui-
tenruimte.
Buro de Eijk werkt ona� ankelijk 
van Eijkelboom en Boogaart Alme-
re. Uiteraard worden werkzaamhe-
den in projecten voor Eijkelboom en 
Boogaart Almere uitgevoerd, zoals 
het schrijven van plannen van aan-
pak, het ontwikkelen van uitvoerings-
strategiën en implementeren van di-
gitale oplossingen in projecten. Buro 
de Eijk levert ook adviesdiensten aan 
andere opdrachtgevers op het gebied 
van inrich� ng en beheer van de bui-
tenruimte. 

Lineair park, Blaricum

Opdrachtgever: Gemeente Blaricum
Architect: Royal Haskoning DHV
Projectuitvoering: Juni 2016 – Maart 2017 (aanleg)

Projectomschrijving:
De Blaricummermeent is een nieuwe wijk, gelegen tussen het Gooimeer en het oude Blaricumse dorp. Hier krijgen ko-
pers en huurders de vrijheid om hun woondroom te realiseren. De opzet en architectuur van De Blaricummermeent is 
geïnspireerd op het oude dorp en daar is hedendaags wooncomfort aan toegevoegd. De basis voor het masterplan is de 
nieuwe rivier met het Lineair Park. De aanleg van het Lineair Park is verzorgd door Eijkelboom en wordt onderhouden 
door Boogaart Almere. Het park bestaat uit een betonpad op de oever van de nieuwe rivier, met een inpassing van be-
plan� ngen (vooral vaste planten), oevervegeta� e en grasbermen.

koploper in de buitenruimte sterk in groen sturing op waarde

Eijkelboom bv
Gladsaxe 14
7327 JZ Apeldoorn

T: 055 - 54 15 222
F: 055 - 54 16 056
E: info@eijkelboom.nl 
I: www.eijkelboom.nl

Bogaart Almere bv
De Paal 41
1351 JH  Almere Haven

T: 036 - 531 14 54
F: 036 - 531 69 94
E: info@boogaartalmere.nl
I: www.boogaartalmere.nl

Buro de Eijk bv
Gladsaxe 14
7327 JZ Apeldoorn

T: 055 - 54 15 222
F: 055 - 54 16 056
E: h.arentsen@burodeeijk.nl 
I: www.burodeeijk.nl

Fotografi e: Paulien Varkevisser, Nijmegen
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uW VErTrouWDE lEVEranCIEr Van BoMEn En PlanTEn
Mensen groeien van groen. Want groen is gezond, veilig, prachtig en 
duurzamer in ieder seizoen. Het is ons doel om mensen gelukkiger te 
maken door hun leefwereld te verbeteren. Dat is waarom wij onszelf 
Leefwereldverbeteraars noemen. Een nieuw woord, waarin de waarden van 
vroeger en nu samenkomen.

uW ToEGanG ToT 12.000 SoorTEn GroEn
Boomkwekerij M. van den Oever levert u aan huis of op uw project een zeer 
breed assortiment bomen en planten. U bent altijd welkom om de grote 
verscheidenheid aan groen te komen bekijken. Natuurlijk adviseren wij u ook 
graag bij het samenstellen van een optimaal beplantingsplan.

nIEuW GrEEn lIFE™ ProGraMMa
Het is ongelofelijk dat we met groen de grootste klimatologische, 
economische en sociaal-maatschappelijke thema's van vandaag beter kunnen 
oplossen en toch doen we dat niet of onvoldoende. Het kan anders en het 
moet anders. 

Boomkwekerij M. van den Oever heeft 6 relevante hedendaagse 
groenomgevingen benoemd, waarvoor zij u de juiste handvaten geeft om 
eenvoudig veel meer groenwaarde en dus leefwereldwaarde duurzaam te 
realiseren.  Deze nieuwe Green Life™ omgevingen zijn: Levend groen, 
Recreatief groen, Gastvrij groen, Helend groen, Productief groen en Infra 
groen. 

Boomkwekerijen M. van den Oever & Zonen BV

Kerkeind 12

5076 ZG Haaren

T:  +31(0)411-62 19 64

info@mvandenoever.nl

www.mvandenoever.nl
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MaKInG WaTEr WorK
Water heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op mensen en is daarom 
van grote waarde in stads- en dorpscentra. Wij zijn gespecialiseerd in het goed 
laten functioneren van water in de openbare ruimte én trotse deelnemer aan 
Het Plein op de Dag van de Openbare Ruimte. Op Het Plein ziet de beursbe-
zoeker waar samenwerking toe kan leiden.

“Wij ontwerpen, engineeren, realiseren en plegen service en onderhoud aan 
watertechnische installaties zoals fonteinen, waterkunstwerken maar bijvoor-
beeld ook de beregening van sportvelden. Onze visie is dan ook: we love 
making water work”.

Aquaco B.V.

Voltweg 1

6662 PT  Elst

T: +31 (0)481 - 377 177

info@aquaco.nl  

www.aquaco.nl
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MaaTWErK oPlEIDInGEn DE SlEuTEl ToT SuCCES!

Ontwikkelen van mensen en organisaties is onze passie. Goed opgeleide 
mensen met kennis en vaardigheden dragen bij aan de organisatiedoelstel-
ling en uiteindelijk aan een leefbare buitenruimte.  Wie wil nou niet werken in 
een organisatie waar processen op elkaar aansluiten, beleid vloeiend vertaald 
wordt naar de praktijk, innovatieve ideeën ontstaan en waar de  nieuwste 
technieken worden toegepast? 

Om dit alles te realiseren is een doordachte visie de basis. Hierop wordt het 
opleidingsplan geschreven. Hoé de medewerkers worden opgeleid hangt af 
van de doelstellingen en van de wijze waarop mensen kennis tot zich nemen. 
Om de deelnemers efficiënt te laten leren worden verschillende maar vooral de 
meest passende leervormen ingezet. Belangrijk hierbij is een continue terug-
koppeling naar de praktijk. 

Tenslotte speelt aandacht en begeleiding op de werkvloer een belangrijke rol 
bij het daadwerkelijk toepassen van het geleerde. 

Meer weten? Kom naar onze stand 4.3.60
Voor meer informatie kunt u ook alvast contact opnemen met Mascha Smit, 
Sales manager IPC Groene Ruimte, t: 026-355 0100 of info@ipcgroen.nl

IPC groene ruimte

Koningsweg 35

6816 TG Arnhem    

T: +31(0)26-35 50 100 

info@ipcgroen.nl

www.ipcgroen.nl
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DE BESTE oPloSSInG Voor onKruIDBESTrIjDInG!
Mantis is al ruim 40 jaar dé partner voor onkruidbestrijding.  We zijn bekend 
van de MANKAR-toestellen en exporteren naar ruim 55 landen. Ook nu hove-
niers, aannemers en gemeentes geen chemie meer mogen gebruiken, bieden 
wij goede alternatieven aan, zoals de BioMant heet water machines. Met heet 
water heeft u de meest effectieve oplossing van alle niet chemische metho-
den. Dit is ook aangetoond door een groot onderzoek van meerdere universi-
teiten (o.a. Wageningen).

MIlIEu- En KoSTEnBESParEnD onKruID BESTrIjDEn MET HEET 
WaTEr
Mantis biedt voor iedere situatie en elk bedrijf een passende BioMant heet 
water machine. Zo zijn er machines vanaf 100 kg die ideaal zijn voor de kleine 
tuin en gemakkelijk te bedienen door één persoon, tot grote machines waar 
twee personen mee kunnen werken. Deze machines zijn tevens geschikt is 
voor opbouw op een machine drager en verkrijgbaar in een (bio)diesel- of 
lpg-uitvoering. Deze lpg-versie is de schoonste machine in zijn klasse. Er is 
geen stank en roetuitstoot en mede daardoor heel milieuvriendelijk, zeer 
geschikt voor het stedelijk gebied en geen belasting voor de omgeving. 

Ook van Mantis ULV:
• BioMant Herbi-spuitsystemen voor bio-herbicide en laag risicomiddelen
• MANKAR ULV-sproeisystemen voor minimaal herbicide verbruik 

Mantis ULV b.v.

Kanaalweg 85

8171 LS  Vaassen

T: +31 (0)578-575380

mantis-nl@mantis-ulv.com

www.mantis-ulv.nl
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PoSTnl DraaGT STEEnTjE BIj aan VErHEIj-ConCEPT ‘KlEurrIjK BuITEn’ 
Postbezorgers van PostNL gaan Verheij Integrale groenzorg ondersteunen in 
de gemeentes Stichtse Vecht en Zuidplas. Dit doen zij in het kader van het 
nieuwe Verheij-concept Kleurrijk Buiten. Over de samenwerking met PostNL, 
Kleurrijk Buiten en nog veel meer kunt u tijdens de Dag van de Openbare 
Ruimte bij stand 4.1.04 van Verheij Integrale groenzorg alles te weten komen. 
Hieronder wordt deze zaken alvast kort uitgelegd. 

BurGErTEVrEDEnHEID
Als groenbeheerder van de gemeenten is Verheij Integrale groenzorg verant-
woordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte. De bezorgers van 
PostNL signaleren tijdens hun werk veranderingen in de openbare ruimte en 
geven deze via een app door aan Verheij. Het bedrijf beoordeelt deze meldin-
gen en kan op basis hiervan bepalen waar veranderingen in de buitenruimte 
noodzakelijk zijn. De inzet van de bezorgers voor dit doel vloeit voort uit de 
doelstellingen die Verheij Integrale groenzorg heeft op het gebied van bur-
gertevredenheid. “Het samenwerken met bezorgers is van grote waarde voor 
ons. We willen signalen in de openbare ruimte veel sneller oplossen, wat zeer 
positief is voor de burger”, benadrukt Wilco Boender, algemeen directeur van 
Verheij. “We zijn er trots op dat we op deze manier gebruik maken van dit 
innovatieve initiatief van PostNL.”

KlEurrIjK BuITEn
De samenwerking met PostNL vloeit voort uit het nieuwe Verheij-concept 
Kleurrijk Buiten. Het doel van het concept is om actief te sturen op burgerte-
vredenheid en burgerparticipatie te stimuleren. “Met Kleurrijk Buiten willen we 
de meest optimale ervaring van de buitenruimte door de gemeente, bewoners 
en andere gebruikers realiseren. Wij zijn actief in de gemeente als groenbe-
heerder, maar burgers zijn van harte welkom om mee te denken en te helpen”, 
vertelt Sabrina Jonkman, manager Omgeving & Participatie bij Verheij. 
Verheij is met de burgers aan de slag gegaan met bijvoorbeeld zelfbeheer van 
gemeentelijk groen, zwerfvuilacties en acties met kinderen in de wijken. Ook 
werkt Verheij samen met mensen die al een actieve rol spelen in stad en land-
schap, zoals lokale boeren en kleinere lokale ondernemers. 

ZuIDPlaS IS EnTHouSIaST
De gemeente Zuidplas, waar Kleurrijk Buiten al wordt toegepast, is blij met 
het initiatief van Verheij. “Er is sociale betrokkenheid op elkaar. Mensen leren 
elkaar weer of meer kennen”, meldt de gemeente. “Ook politieke partijen omar-
men het idee; het overstijgt politieke kleuren. Kleurrijk Buiten versterkt in de 
gemeente het veilige gevoel en verbetert prettig wonen.” Vanzelfsprekend zit 
niet elke burger te wachten op meedoen, ervaart Sabrina Jonkman van Verheij. 
“De kunst is om de energie in een buurt op te zoeken en die te bundelen. Voor 
mij geldt dat ik er moet zijn. Mensen moeten je weten te vinden.” 

Verheij integrale groenzorg

Kweldamweg 49

3360 AB Sliedrecht

T: +31(0)184 - 430 777

info@verheijbv.nl

www.verheijbv.nl
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ExoTISCHE PlanTEn uITPuTTEn MET HEET WaTEr
De overlast van invasieve soorten in Nederland neemt hand over hand toe. 
Sommige soorten krijgen zoveel vrijheid om te groeien dat ze gaan overheer-
sen en daardoor ernstige schade aanbrengen aan de natuurlijke inheemse bio-
diversiteit, de omgeving en kunnen leiden tot lichamelijke klachten. Huidige 
conventionele technieken zijn zowel tijdrovend, arbeidsintensief en brengen 
vaak hoge kosten met zich mee.

100% Chemievrije methode 
Als specialist beschikken wij over ruime kennis, het juiste materieel en de 
meest effectieve methode voor beheersing dan wel bestrijding van deze inva-
sieve soorten ook wel uitheemse soorten genaamd. Onze ervaren en getrainde 
medewerkers maken gebruik van digitale beheer applicaties waarbij wij een 
gedegen onderhoudsplan kunnen opstellen en onze opdrachtgevers volledig 
kunnen informeren over de voortgang. Daardoor kunnen wij met minimale 
inzet op het juiste moment in het seizoen zorgen voor het gewenste eindresul-
taat. Dit tegen lage kosten. 

Europees verbod reuzenbereklauw
Door een aanpassing in de Europese wetgeving is het sinds 2 augustus 2017 
verboden de reuzenbereklauw te telen of verkopen. Deze soort is opgeno-
men in de zogenaamde Unielijst. Dit is een zwarte lijst met uitheemse exoten 
welke een gezamenlijke aanpak behoeven in de eliminatie van deze soorten. 
Bovendien zijn overheden vanaf die datum verplicht deze gevaarlijke invasieve 
exoot te bestrijden. Het probleem met deze planten is dat de haren op de 
stengels en stelen bij aanraking met de blote huid een vocht afscheiden dat de 
natuurlijke weerstand van de huid tegen instralend zonlicht sterk vermindert. 

Dit uit zich in eerste instantie met jeukende rode vlekken, wat over kan gaan 
naar zeer vervelende pijnlijke brandblaren en hardnekkige zwellingen. 

japanse Duizendknoop
Ook de Japanse Duizendknoop is een exoot die meer en meer de overhand 
krijgt in Nederland. Omdat de Japanse Duizendpoot extreem dominant is en 
daardoor andere planten en struiken verdringt is het verwijderen van deze 
plant bijna niet te doen. Uit elke verwijderde knoop of wortel groeit zo weer 
een nieuwe plant. De wortelstokken kunnen zelfs groeien tot een lengte van 
zeven meter. Hardnekkige en grondige beheersing met de juiste kennis en 
techniek is noodzakelijk. Het bestrijden van de Japanse duizendknoop vraagt 
om een moderne specialistische aanpak. De Japanse duizendknoop laat zich 
het gemakkelijkst uitroeien als hij net is opgedoken. Met onze heetwatertech-
niek kunnen wij de Japanse duizendpoot echt effectief beheersen en vervol-
gens mogelijk uitroeien. 

Voor gemeentes, overheid en semi-overheid
Wolterinck werkt uitsluitend als specialist voor gemeentes, overheid en semi-
overheid. Voor het behalen en rapporteren van uitstekende resultaten maken 
we gebruik van digitale beheerapplicaties. Die bieden onze klanten de gele-
genheid om mee te kijken en beelden van voor en van na de behandeling met 
elkaar te vergelijken. Wij zijn ervan overtuigd dat onze chemievrije heetwa-
termethode invasieve exoten uitput, waardoor ze verminderen en uiteindelijk 
verdwijnen.  Al onze werkzaamheden worden gewaarborgd door diverse certi-
ficeringen waaronder: VCA**, ISO 9001, ISO 14001, CO2 prestatieladder 3, MVO 
prestatieladder 3 en Groenkeur.

Wolterinck B.V.

Bultemansweg 2a

7156 NP Beltrum

T: +31 (0) 544 481 444

info@wolterinck.nl

www.beheersinginvasievesoorten.nl
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TErra-FIT, DE oPloSSInG Voor GEZonDE BoMEn! 
Groei door innovatieve duurzame methode
Bomen zijn essentieel door hun CO2 opname en dragen bij aan een goede en 
gezonde leefomgeving in stedelijk gebeid. Helaas zien we regelmatig dat er bij 
bestaande bomen een verstoring plaats heeft gevonden in de bodem waar-
door de bomen niet de juiste voedings- nutriënten tot zich kunnen nemen 
en dus ook achterblijven in hun ontwikkeling. Wolterinck BV presenteert een 
nieuwe methode onder de naam Terra-fit, voor optimale groeiplaats- verbe-
tering bij (stads-) bomen. Dit is een innovatieve methode voor groeiplaats-
verbetering, bodemverbetering, beluchting bij (stads-) bomen maar ook 
bladluisbeheersing. De groei en gezondheid van een boom begint immers bij 
een gezond bodem-ecosysteem! Duurzaamheid begint in de bodem en het 
kappen van een boom die nog leeft, is het tegengestelde van duurzaam. Als 
een boom niet meer vitaal is, is hij nog te redden. Revitalisering resulteert in 
een kostenbesparing en is duurzamer dan kappen. 

Hoe werkt het
De Vogt Geo Injector Trolly waarmee de Terra-fit mixen worden toegediend, is 
een professionele machine welke in staat is om zowel droge stoffen alsmede 
vloeibare stoffen te injecteren op verschillende dieptes over een afstand van 
wel 100m vanaf de speciaal ontwikkelde Bio compressor van Vogt. De hoe-
veelheid druk (bar) en de dosering van de bodemverbeteringsproducten is 
nauwkeurig in te regelen. De bediening is pneumatisch via een heupgordel te 
bedienen welke de ETW-er draagt. De injector is gevuld met 100 % organische 
bodemverbeteringsproducten en eventueel Mycorrhiza-schimmels. Er wordt 
uitsluitend met inheemse en actieve boom specifieke mycorrhizaschimmels 
gewerkt. Deze zijn zeer duurzaam door langdurige werking. Deze methode 

brengt geen schade toe aan wortels, kabels en leidingen, verminderd de wor-
teldruk en aanwezige bestrating of verharding kan blijven liggen. Het is deze 
combinatie van unit en boomsubstraat die de Terra-fit-methode zo bijzonder 
en compleet maakt.  

Deskundig advies 
Wolterinck B.V. zal ten allertijden een vrijblijvende inspectie laten uitvoeren op 
locatie door eigen ETW-ers. Middels een uitgebreide analyse van de conditie 
van de bomen of bodem problematiek, zal er een adviesplan worden opge-
zet. Of er wordt een onafhankelijke expert ingezet om tot de beste aanpak 
te komen. In het adviesplan zal een verbetertraject worden voorgesteld om 
de condities voor de boom (en de bodem) te verbeteren, zodat er weer een 
gezonde basis is voor de boom om te groeien. Voor het inbrengen van actieve 
mycorrhizaschimmels en bodembacteriën gebruiken we zelfs de meest nieuwe 
inzichten op het gebied van bodem en groeiplaatsverbetering, met als resul-
taat sterke, gezonde en stabiele bomen die bestand zijn tegen ziekten en pla-
gen. Immers een gezonde boom heeft een positief gevolg: namelijk meer CO2 
opname en een betere zuurstof productie!

Flexibel in te zetten
De Terra-fit-methode kan op elke willekeurige plek worden ingezet, waarbij 
deze optimale en zo natuurlijk mogelijke omstandigheden creëert voor bomen 
in een stedelijke omgeving. Met slanglengten tot honderd meter bereiken 
we alle plaatsen. En dankzij de compacte werkunit is deze manier van groei-
plaatsverbetering nu ook mogelijk voor grotere bomenbestanden in stedelijk 
gebied.

Terra-fit

Bultemansweg 2a

7156 NP Beltrum

T: +31 (0) 544 481 444

info@terra-fit.nl

www.terra-fit.nl
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BoMEnCarré CEnTruMEIlanD IjBurG, aMSTErDaM
In mei dit jaar leverde de Nationale Bomenbank het Bomencarré op; een pro-
ject van 32 jongvolwassen moseiken in een kwadraadopstelling. Bijzonder 
aan dit project is dat het zich bevindt op het opgespoten Centrumeiland van 
IJburg Amsterdam. Met een maaiveld van 5,5 meter boven het NAP was één 
van de grote uitdagingen het creëren van een schijn-grondwaterspiegel. Een 
tweede uitdaging was het trotseren van de wind. Immers het Bomencarré is 
het eerste element op een eiland in het IJmeer zonder bebouwing en zonder 
beschutting.  

Voor de twee problemen zijn innovatieve oplossingen bedacht die wij laten 
zien tijdens de Dag van de Openbare Ruimte. 
Om een schijn-grondwaterspiegel te creëren is een innovatief systeem op 
maat bedacht. Permavoidunits met capillaire konen vormen een kunstmatige 
grondwaterspiegel. Het waterniveau in het systeem wordt gecontroleerd in 
een meet- en regelput. In een vergelijkbare put komt het hemelwater van het 
(nog te bouwen) schooldak uit. De put bevat ook een overstort die ervoor 
zorgt dat het waterniveau in het systeem nooit te hoog komt te staan om te 
voorkomen dat het groeimedium (bomenzand) te nat wordt. Het water van 
het toekomstige schooldak voedt hiermee het Bomencarré. Mocht het water-
niveau bij langdurige droogte zakken onder het minimum, dan wordt het 

automatisch aangevuld met leidingwater. Op termijn moet het carré zodanig 
ingeregeld zijn dat leidingwater niet meer nodig is. De sensoren verzamelen 
gegevens en sturen die via de control units naar een database. 
In de zomer functioneert het systeem als opslag-en-irrigatie systeem. In de 
winter wordt het systeem automatisch gedraineerd in diepte infiltratie-units 
van in totaal 100 kuub. Zo is het lege Permavoid systeem maximaal beschik-
baar als waterbuffer-en infiltratiesysteem. De kratten kunnen tot 142.000 liter 
regenwater van het dak van de school opvangen en daarna langzaam afvoe-
ren.
Het tweede probleem, de extreme windbelasting, is opgelost door het toepas-
sen van een ‘Natuurlijke’ windbreker.  In twee doorlopende plantstroken staan 
nu Carpinus, Ulmus en Tilia van 12-13 meter hoog om de wind te breken. De 
plantstroken zijn ingezaaid met een bloemenmengsel dat bijen en vlinders 
aantrekt voor biodiversiteit en zijn afgestrooid met houtsnippers om verdam-
ping tegen te gaan. De windsingel krijgt water van een druppelleiding.

De medewerkers van de Nationale Bomenbank vertellen u op de Dag van de 
Openbare Ruimte graag meer over deze innovaties. U kunt ons vinden in 
stand 3.1.19 

Nationale Bomenbank BV

Abbekesdoel 22A 

2971 VA Bleskensgraaf ZH

T: +31(0)0184-69 8989

info@nationalebomenbank.nl

www.nationalebomenbank.nl
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Invasieve planten soorten in heel Europa:
Volgens de “Internationale Unie voor het behoud van Natuur” (IUCN), zijn 
invasieve uitheemse soorten (IUS) de tweede, meest significante bedreiging 
voor de biodiversiteit. Wij hebben het Heatweed Invasieve Soorten Reductie 
Programma (ISRP) ontwikkeld, om gemeenten en groen aannemers door heel 
Europa meer te leren over de meest voorkomende invasieve planten soorten 
en ze te trainen in het kunnen beheersen, verminderen of zelfs uit roeien.
Het doel voor Heatweed bij het ontwikkelen van het ISRP-programma is om 
te kunnen documenteren hoe vermindering van de plant populatie op een 
duurzame, economische en milieuvriendelijke manier plaatsvindt. Dit maakt 
allemaal deel uit van de visie van Heatweed: het neerzetten van de standaard 
voor niet-chemisch onkruidbestrijding door onderzoek en innovatie.      
ISRP is niet slechts een methode met speciaal ontwikkelde apparatuur en 
materiaal, maar ook een online, real-time documentatie programma voor 
zowel de aannemer als gemeente. Dit betekent dat de klant, de behandeling 
en vermindering online en real time kan volgen.
Afhankelijk van welke invasieve planten soort geselecteerd is, krijgt de uit-
voerende partij duidelijke instructies via het ISRP-programma over: hoe en 
wanneer te behandelen, de kosten van de behandeling en de (verwachte) 
vermindering van de plant populatie per jaar. 

In nauwe samenwerking met de academische wereld:
Momenteel, heeft de Noorse Universiteit van Levenswetenschappen de 
Heatweed Methode voor invasieve soorten getest, samen met vier andere 
methoden: bedekken van de grond, snijden van de stengel, injecteren van 

herbiciden en het opgraven van de wortels. Gedurende drie seizoenen wordt 
de behandeling van de Reuzenberenklauw, Japanse Duizendknoop en Spring 
Balsemien gemonitord. Deze doctorale studie is eind 2017 klaar, maar we kun-
nen nu al enkele veelbelovende resultaten publiceren:
1) Er zijn al duidelijke resultaten van vermindering van de Reuzenberenklauw 
van meer dan 90% na twee jaar behandeling zonder enige hergroei. Hierna is 
slechts een behandeling nodig voor de nieuwe planten die vanuit omliggende 
zaden groeien.
2) Na drie jaar behandeling van de Japanse Duizendknoop, was het behan-
delde populatie gebied verminderd met meer dan 80%.
3) De Spring Balsemien is zo hittegevoelig dat ze volledig waren uitgeroeid na 
slechts één behandeling in het eerste seizoen, waarbij er slechts één hergroei 
op het gehele test gebied is geconstateerd. 

Indammen van exoten en hoge kosten tegelijk
Ieder jaar worden, volgens het Europese Parlement,  de verwachte kosten voor 
het beheersen van agressieve exoten en het herstellen van hun schade die 
zij in de EU aanrichten, geschat tussen de € 12 – 18 miljard per jaar. Hierom 
documenteren wij de kostenbesparing door middel van het Invasie Soorten 
Reductie Programma. We kijken naar de kostenbesparing van overheidsgeld 
met in achtneming van het gewenste resultaat. ISRP kan een potentiële 
omslag betekenen in de behandeling van deze ongewenste planten, waarbij 
de gemeenten miljoenen euro’s per jaar besparen met een ecologisch correcte 
methode. 
Meer info? Bezoek ons op de Dag van de openbare ruimte: stand 4.2.26.

OBB Ingenieursbureau

Postbus 805

7400 AV Deventer

T: +31 (0)570 61 60 05

info@obb-ingenieurs.nl
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De samenleving 
verandert

Zin in lekkere koffie? Kom naar onze stand 
op de #dvdor. Grootste vakbeurs #ontwerp 
#inrichting #onderhoud #beheer van de 
openbare ruimte

Ja natuurlijk, u bent uiteindelijk onze klant! 
Welkom, u krijgt er ook nog wat lekkers bij!

SIGHT Landscaping @SIGHTLS • 14 sept.

SIGHT Landscaping @SIGHTLS • 14 sept.

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

wij veranderen mee…

›  Integraal wijkonderhoud van gevel tot gevel

›  Participatiecontracten 

›  Alternatieve onkruidbestrijding

›  BVP-contracten

›  Integrale aanlegprojecten
LANDSCAPING

LANDSCAPING

LANDSCAPING

Oh wat leuk! Ik zie jullie altijd in de wijk 
#Amersfoort, mag ik ook komen?  
#gewoneburger 

Adam Sadz @adam_sadz • 14 sept.


