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Een risicoloze speel- of sportervaring

Rubbergranulaat, kunstgrasvelden, rubbertegels; 
de afgelopen weken zijn dit veelvoorkomende 
onderwerpen in de media. Het SBR rubber, 
gemaakt van onder andere gerecyclede 
autobanden, bevat PAK's (Polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen) en zouden 
volgens het tv-programma Zembla mogelijke 
gezondheidsrisico's met zich meebrengen. 

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de 
schadelijke effecten van deze ondergronden. Maar 
er zijn oplossingen die zorgen voor een veilige en 
risicoloze speel- of sportervaring. 

Sander Werkhoven is Productmanager 
valondergronden bij Donkergroen en expert op 
het gebied van ondergronden. Hij legt uit: "De 
Flexis rubbervloeren en de Softbark EPDM mulch 
vloeren van Donkergroen Ondergronden zijn niet 

gemaakt van het mogelijk schadelijke rubber, maar 
van EPDM rubber. Dit materiaal voldoet zelfs aan 
de eisen van speelgoed wat betreft het in de mond 
nemen van materialen." 
 

Dat rubbertegels en bijvoorbeeld rubberschors 
zijn gemaakt van recycling rubber is echter geen 
reden tot paniek; in Nederland geldt de richtlijn 
van Voedsel- en Warenautoriteit. Zij geven aan 
dat een gehalte van 50mg PAK's per kilogram een 
verwaarloosbaar risico oplevert. 

Alle producten die Donkergroen levert voldoen 
hieraan, zoals ook bijvoorbeeld de Polyplay 
kunstgrasvelden. Deze zijn ingeveegd met zand in 

plaats van rubber, zoals op sportvelden wel gedaan 
wordt. Daardoor is het gezondheidsrisico minimaal. 

Donkergroen Ondergronden vindt veiligheid 
en innovatie erg belangrijk. Daarom is er vorig 
jaar al ingespeeld op de verdere ontwikkeling 
van PAK's -vrije ondergronden. De vraag naar 
deze oplossingen en producten is alleen maar 
toegenomen naar aanleiding van de discussie. 
Sander: "Deze moderne vormen van ondergronden 

hebben naast bijzondere ontwerpmogelijkheden 
en de vele kleurmogelijkheden ook een lange 
levensduur." 

Iedereen moet zich grenzeloos kunnen uitleven 
in de speel- en sporttoestellen boven de grond, 
terwijl die zachte ondergrond het gevoel van 
veiligheid waarborgt op de bodem van het park. 
Een garantie voor 'vrij spel en beleving' voor 
iedereen.

"Dit materiaal voldoet zelfs aan 

de eisen van speelgoed"

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

Lef en ambitie?
werkenbijdonkergroen.nl

"De oplossing voor 
rubber ondergronden 
hebben wij al jaren"
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Ingenieursbureau
Specialisten in speelruim

te
BUITEN SPELEN IS EXPERIMENTEREN

EXPERIMENT IS EEN GROEI- EN LEERPROCES

Beleidsraamwerken
Bewonersparticipatie
Inhuurmedewerkers
Inkoopadvies
Minicompetities
Beheerplannen
Ontwerptrajecten
Uitvoeringsbegeleiding

Wij durven ieder 
experiment aan!

0570-616005
Elske@OBB-Ingenieurs.nl
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18 Hagelstorm trekt 
zware wissel op 
gemeente Someren 
dus ook op openbaar 
groen 

‘Oorlogszone’ is een groot woord en ook lichtelijk overdreven, maar als je na een half 

uur fietsen door Someren op minimaal dertig plaatsen dakdekkers aan de slag ziet om 

daken te renoveren of compleet te vernieuwen, weet je dat er iets aan de hand is.  

Geen oorlog, maar voor veel oudere inwoners van Someren die WOII nog hebben mee-

gemaakt, was de tien minuten durende hagelstorm misschien nog wel stressvoller dan 

de echte oorlog die alweer 70 jaar achter ons ligt. Vakblad Stad + Groen gaat op pad 

met maar liefst twee wethouders: Leon van Moosdijk en Gonnie van Bussel.
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De kooimaaier gaat op stal

De klepelmaaier verdringt langzaamaan  

de kooimaaier. Dat constateert Rudolf 

Schouten van Schouten Machines in het 

Gelderse Uddel. De machinebouwer ziet  

hierin duidelijk een nieuwe, kosten-

besparende trend in maaibeheer. 

Groenbeheerders willen met de inzet van 

klepelmaaiers maaigangen en kosten  

reduceren. Anticiperend op die  

ontwikkeling bouwde Schouten de klepel-

maaier Phoenix PKH1803.

Chemievrij onkruidbeheer  
in Goes loopt ondanks late  
inzet op rolletjes

Zoals iedere andere gemeente in dit land is ook Goes 

dit jaar overgeschakeld op chemievrij onkruidbeheer. 

Na een aanbesteding die TuinTotaal na enige  

vertraging gegund werd, begon dit bedrijf pas eind 

mei met het onkruidbeheer. Desondanks zat Goes al 

in augustus op beeldkwaliteit A.

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

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

Hoofdredacteur:     Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)
Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)
     Nino Stuivenberg (stagiaire)
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 91,- per jaar. De abonnements- 
periode loopt van 1 januari tot en met 31 december  
van ieder jaar en uw abonnement zal jaarlijks  
automatisch worden verlengd, tenzij uw schriftelijke 
wederopzegging uiterlijk 31 oktober voorafgaand  
aan de nieuwe abonnementsperiode in ons bezit is.

ISSN: 2352-4634

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

52 82 
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27 Opdrachtgever geeft winterwerkbonus ter   
 compensatie van extreem zomerweer

30 Welkom in The Smart City

40 Alzheimertuin geopend in 
 Alphen aan den Rijn

42 Wij zijn de grootste en willen graag 
 de grootste blijven

46 Inspirerend multitalent zet groenonderhoud  
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56 Het Mahlerplein; een wonderbaarlijke 
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58 Laatbloeiers, vaste planten in de herfst
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78 Nieuwe applicatie Jewel Taken helpt bij 
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86 ‘Zet af en toe je eigen vakgebied opzij!'
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 door waterberging in koele verblijfplaatsen
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 heel, heel stil bent

116 ‘De aannemer krijgt steeds meer een 
 ambassadeursrol’ 
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EN VERDER

Coen Verhelst: ‘Prijs wordt allesbepalend 
bij keuze onkruidbestrijdingsmethode’

Hete lucht, zegt de een. Heet water, zweert de ander. 

‘Branden!’ roept de volgende weer. Gewoon even  

wachten op de nieuwe licenties, dan kunnen we weer 

gaan spuiten, is zelfs nog het wishful thinking van een 

enkeling. Hoveniers zien intussen door de bomen het bos 

niet meer. Directeur Coen Verhelst van Meclean kijkt op 

ons verzoek in de toekomst. Hij denkt dat heet water dé 

methode is en zegt ook de ultieme instap te hebben voor 

twijfelaars: de nieuwe combimachine WS-Mini.

Help het kind in de stad aan speelruimte!

In de tweede week van november was Gent gastheer van het congres Child in the 

City. Daar spraken meer dan 100 internationale deskundigen over de positie van 

kinderen. Gelukkig was er ook even tijd voor een gesprek over het nieuwe boek 

van professor Lia Karsten over het kind in de stad. 

24
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GR 10                 GR 30              GR 55-M        CW 05 L   Cw 10L                

1 tons € 290.-    3 tons € 390.-    5.5 tons € 500.-    € 350.-  € 450.- 
 

                                                        TK boomknipper  
                                                        Vaste ophanging 
                                                        Cw of andere wissel 
                                                        € 3350.-  
                                                        TK fixed roatatie 
                                                        Met  Cw 10  
                                                        € 4900.- 
                       

                              

Tel: Mark: 06-53536381 of Bert: 06-11320757   Fax 087-7845931  Info@eurograb.nl  

WWW.EUROGRAB.NL 

EEN BLOEIENDE WOON- 
EN LEEFOMGEVING 

VOOR UW INWONERS

BLOEMBOLLEN VAN EIGEN KWEKERIJ

100 JAAR ERVARING

ADVIES OP MAAT

GETEELD VOLGENS MPS EN SMK

LEVERING EN AANPLANT

KWALITEIT & SERVICE

Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V. 
T
E
W

+31 (0)252 373762 
info@jubholland.nl
www.jubholland.nl

Stad & Groen advert 92 x 135 mm.indd   1 25-10-2016   15:29:18

Openbare ruimte    |    Bedrijven & instellingen    |    Particulieren    
    Bedenken & Maken    |    Bomen & Boomverzorging       |    Dak- & Gevelgroen    

LooHorst Ermelo
Buitenbrinkweg 51 
3853 LV Ermelo
T 0341 49 47 69
F 0341 49 47 98
ermelo@loohorst.com

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

MP SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Pols Groep       +31 (0) 181 45 88 45       info@pols.nl       www.pols.nl

 SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Laagste brandstofgebruik door licht gewicht (Domex®)

Grootste werkbreedte (300, 330 0f 350 cm)

Hoogste motorvermogen (49 - 65pk Kubota® Commonrail turbodiesel)

Smalste transportbreedte (1.65 meter transportbreedte)

Luxe cabine met airco
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NIEUWS

GROENKEUR

MILIEUKEUR

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

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

Molenstraat 41b
4061 AB Ophemert

Groenkeur is een mooie stap 
richting de toekomst van 

onze kinderen

Boogaart Almere BV

De Paal 41 Almere-Haven

PB: 50236, 1305 AE Almere

T: 036-5311454

info@boogaartalmere.nl

www.boogaartalmere.nl

Ontwerp | Aanleg
Onderhoud | Beheer

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

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

Info@maarse.nl - www.maarse.nl 
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Succesvolle demodag 
taludmaaien
Vakblad Stad+Groen heeft op dinsdag 25 oktober 
bij Fort Vechten een succesvolle demodag talud-
maaien georganiseerd. Tijdens de demonstratie 
werden acht verschillende op afstand bestuurbare 
maaiers getest. Iedereen was dan ook in staat om 
de diverse maaiers te bedienen. De bezoekers 
konden de maaiermerken nu in het echt zien en 
met elkaar vergelijken. Zo hadden ze een goed 
overzicht van wat de verschillende machines alle-
maal kunnen, en ook van wat ze niet kunnen. Bij 
de vele uitdagende hellingproeven kon ieder zich 
uitleven op zijn of haar vakgebied. Zo waren som-
mige machines geschikt voor fijner werk, terwijl 
andere het grovere werk juist beter verteerden.  
De demodag had maar liefst 32 deelnemers en 
kan dan ook een succes genoemd worden. In 
totaal zijn acht verschillende modellen gedemon-
streerd. In Stad+Groen 8 zal een special over dit 
onderwerp verschijnen.

Nieuw model Ferrari: 
K105 Easy Drive
Als Ferrari-importeur heeft Lozeman Tuinmachines 
een flink assortiment tractoren van het merk. 
Daar is onlangs het nieuwste model, de K105 Easy 
Drive, aan toegevoegd. Het nieuwe model Ferrari 
K105 maakt gebruik van de nieuwste motoren-
techniek, zoals de nieuwe elektronisch bediende 
stage IIIB-motor, die voldoet aan de strengste 
Europese normen voor emissiebeperking. De 
transmissie kan worden uitgerust met de elektro-
nische bediende omkeerinrichting, de Easy Drive. 
Met de hendel aan de linkerzijde van het stuurwiel 
kan de bestuurder de rijrichting omkeren zon-
derde handen van het stuur te halen en zonder 
gebruik te maken van het koppelingspedaal.

Realisatie oever-
zwaluwwand 
Lutkemeerpolder
Vlak aan de westrand van Amsterdam, in 
natuur- en recreatiegebied de Lutkemeer-
polder, heeft aannemersbedrijf Jos Scholman 
in opdracht van ecologisch onderzoeks- en 
adviesbureau Van der Goes en Groot een 
oeverzwaluwwand aangelegd. De oeverzwa-
luw heeft voor het broeden een steile zand-
wand nodig om zijn nestgang te kunnen uit-
graven. Die plekken worden steeds zeldzamer 
in Nederland, wat een directe bedreiging voor 
deze diersoort vormt. Met deze oever- 
zwaluwwand is voor de vogel een plek 
gemaakt waar hij zich permanent kan  
vestigen. De zestien meter lange wand langs 
de waterkant heeft 84 nestgaten en werd 
opgebouwd uit losse betonnen elementen. 
Deze werden met behulp van rupsdumpers 
vanaf de losplaats door het drassige natuur-
gebied vervoerd, met zo weinig mogelijk  
transportbewegingen ter voorkoming van 
grote schade aan de bestaande infrastructuur.



Malvawants aange-
troffen in Nederland
Rond Maastricht is een groep malvawantsen 
(Oxycarenus lavaterae) aangetroffen. De soort 
heeft zich daarmee vanuit het zuiden verspreid 
naar Nederland. Het beestje leeft in lindes en 
kaasjeskruid (Malva), maar richt geen schade aan 
bij zijn gastheer. De malvawants is te herkennen 
aan zijn roodbruine lijf. Volgens de European and 
Mediterranean Plant Protection Organization 
(EPPO) werden de kevers eerder al in Nederland 
aangetroffen, in een partij geïmporteerde winter-
lindes. Het lijkt erop dat de malvawants zich nu 
ook definitief hier gevestigd heeft. Op de vind-
plaats in Limburg zijn grote aantallen aangetroffen, 
wat doet vermoeden dat de beestjes er al geruime 
tijd leven. Hoewel de kever niet schadelijk is, kan 
hij volgens EPPO wel hinderlijk zijn door de grote 
aantallen waarin hij voorkomt.

De Enk introduceert 
de Weedsolution
Er zijn verschillende manieren om onkruid te 
bestrijden, maar de meeste middelen zijn in meer 
of mindere mate een belasting voor het milieu.  
De Enk Groen & Golf heeft daar wat op gevonden: 
de Weedsolution. De Weedsolution is een milieu-
vriendelijk alternatief voor chemische onkruid-
bestrijding. Het systeem verwijdert onkruid op 

diverse soorten verhardingen en halfverhardingen 
en is ook effectief tegen algen en mos op verharde 
ondergronden. De Weedsolution is hard tegen 
onkruid en zacht voor het milieu, en werkt op basis 
van schoon heet water zonder chemische stoffen. 
De Weedsolution heeft twee verwarmingsunits, 
zodat twee mensen er tegelijk mee kunnen wer-
ken. De units verwarmen het water tot 98 graden 
door middel van lpg-branders met een lage CO2-
uitstoot. Het water mag niet koken, omdat stoom 
sneller afkoelt. Als het hete water in contact komt 
met het onkruid, knappen de plantencellen en 
sterft de onkruidvegetatie af. Door de behandeling 
te herhalen, verdwijnt die uiteindelijk helemaal.

VHG presenteert  
jaarrapport 
Branchevereniging VHG heeft onlangs het CBS-
jaarrapport voor de hoveniers- en groenvoor- 
zieningsbranche gepresenteerd. Het betreft de 
cijfers van 2015. In totaal boekten alle VHG-leden 
in 2015 gemiddeld 1,5 procent omzetgroei ten 
opzichte van 2014. De 1.060 VHG-leden zijn daar-
naast op te delen in vijf typen: hoveniers, boom-
specialisten, groenvoorzieners, dak- en gevel- 
begroeners en interieurbeplanters. De VHG-
hoveniers (850) vormen veruit de grootste groep. 
In het rapport zijn ook de omzetcijfers per type 
lidmaatschap berekend. Zo bedroeg de  
gemiddelde omzetgroei bij de hoveniers in 2015 
3 procent. Daarmee lag het omzetniveau in 

2015 zo'n 3,2 procent hoger dan in 2010. Bij de 
VHG-groenvoorzieners (inclusief dak- en gevel-
begroeners) was de omzet in 2015 gemiddeld 
vergelijkbaar met 2014. Het omzetniveau lag in 
2015 nog wel 7,9 procent hoger dan in 2010. Bij de 
boomspecialisten kwam de groei in 2015 gemid-
deld uit op 4,5 procent. Ten opzichte van 2010 lag 
het omzetniveau 14,3 procent hoger. De interieur-
beplanters haalden mindere cijfers. Gemiddeld 
nam de omzet bij die groep met 3,1 procent af 
in vergelijking met 2014. Het omzetniveau is als 
gevolg van deze krimp ook gedaald in vergelijking 
met 2010. In totaal ligt het omzetniveau 18  
procentpunt lager dan dat jaar. Van 2010-2015 
hadden de VHG-leden in de provincie Zuid-
Holland de hoogste omzetontwikkeling, terwijl 
in Gelderland de omzet het snelst daalde. Iets 
meer dan de helft van alle banen bij de VHG-
leden betreft een voltijdbaan. Vooral bij VHG-
interieurbeplanters en VHG-groenvoorzieners 
(inclusief dak- en gevelbegroeners) wordt relatief 
vaak voltijds gewerkt. Het aandeel deeltijdbanen 
is het grootst bij VHG-hoveniers. Driekwart van de 
banen bij de VHG-leden betreft een contract voor 
onbepaalde tijd.  
Meer informatie is te vinden in het jaarrapport op  
de website van branchevereniging VHG.

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nlwww.smitsveldhoven.nl

NVWA inventariseert 
aanpak chemievrij 
onkruidbeheer
In opdracht van het ministerie van I&M peilt de 
NVWA momenteel de manier waarop groen-
bedrijven hun werkwijze hebben aangepast aan 
het verbod dat sinds 31 maart 2016 geldt voor het 
gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmid-
delen op verhardingen. De NVWA (Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit) wil ook graag weten 
waarom bedrijven voor bepaalde systemen  
hebben gekozen. Branchevereniging VHG heeft 
haar leden opgeroepen om deel te nemen aan 

een online enquête. Door middel van de enquête 
willen het ministerie van Infrastructuur & Milieu 
en de NVWA een goed inzicht verkrijgen in de 
wijze waarop groenprofessionals onkruid  
bestrijden sinds het verbod op chemische  
bestrijdingsmiddelen. Ook kunnen de onder-
nemers kenbaar maken welke knelpunten zij 
ervaren bij efficiënt en effectief onkruidbeheer. 
De enquête is tot 11 november in te vullen op 
de website van de NVWA. De resultaten zullen 
naar verwachting begin 2017 bekend worden 
gemaakt. In de loop van 2017 zal de NVWA – in 
opdracht van het ministerie van Infrastructuur  
& Milieu – gerichte controles gaan uitvoeren op 
de naleving van het verbod.
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Husqvarna haalt geld 
op voor Pink Ribbon
Hendri van Mourik uit Ingen is de bezitter 
van de eerste en enige roze kettingzaag in 
Nederland. Met dit collector's item eert de 
Zweedse producent Husqvarna vrouwen die 
borstkanker hebben of hebben gehad. Via een 
online veiling kon geboden worden op de roze 
kettingzaag (Husqvarna 450) ten behoeve van 
de stichting Pink Ribbon. De bijzondere zaag 
bleek in Nederland erg gewild. Van Mourik, zelf 
Husqvarna-dealer, bood daarvoor 1125 euro:  
'Ik ondersteun het werk van Pink Ribbon van 
harte. De roze zaag krijgt een prominente plek in 
onze winkel, maar is niet te koop.' Behalve met de 
veiling zamelde Husqvarna ook fondsen in met de 
verkoop van roze speelgoedkettingzagen.  

Uit handen van Iris Strijd van Husqvarna 
Nederland ontving Alexandra Alberts, ambas-
sadeur van de stichting Pink Ribbon, een cheque 
van in totaal 3000 euro. Alberts: 'Het is bijzonder 
om geld in te zamelen voor Pink Ribbon met een 
product dat zo'n mannelijke uitstraling heeft. Het 
geeft helaas ook aan dat veel mensen direct of 
indirect met de ziekte geconfronteerd worden.  
We danken Hendri en Husqvarna van harte voor 
deze donatie, die ten goede komt aan onze 
projecten en onderzoeken op het gebied van 
behandeling, nazorg en langetermijneffecten 
van borstkanker.' De verkoop van het Husqvarna-
speelgoed en de online veiling vonden plaats van 
1 tot en met 31 oktober 2016. De internationale 
actie werd in twintig landen gevoerd, waaronder 
de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Australië, 
Zweden, Polen en Rusland.

NIEUWS

Groenonderhoud aan-
sturen met tablets
Sinds dit voorjaar maakt Onderhoud Enschede 
BV gebruik van Jewel BOR, module Taken voor de 
taakopnames en uitvoering van onkruidbestrijding 
op verharding. Dat bevalt goed, volgens Johnny 
Pieterson, hoofduitvoerder onderhoud bij de  
organisatie.
'Van aannemer Wolterinck hoorden we dat ze 
goede ervaringen hadden met Jewel. Het belang-
rijkste vond ik dat het eenvoudig is, want veel van 
onze mannen op de machines zijn van de praktijk; 
dan moet het niet te ingewikkeld zijn.' Toen de 
tablets en de software dit voorjaar werden uitge-
leverd, kregen de uitvoerders die de taakopnames 
moeten maken instructies over hoe je moet  
schouwen en hoe je dat op de tablet in Jewel zet 
voor de machinisten. De machinisten leerden 
hoe zij in hun tablet de route van die dag kunnen 
ophalen en taken gereed kunnen melden. 'En toen 
zijn ze aan de slag gegaan. De uitvoerder zet het in 
Jewel, geeft een tablet met de planning en routing 
aan de machinist en zegt: Zie maar hoe je je ermee 
redt. En dat loopt perfect!'

Onkruidbestrijding gebeurde voorheen 'voor de 
voet weg'; de machinisten reden door de wijk en 
bestreden straat voor straat wat ze zagen. Dat gaf 
ze vaak het gevoel dat er geen eind aan het werk 
kwam. Sinds drie jaar wordt de onkruidbestrijding 
uitgevoerd zonder glyfosaat en worden eigen 
machines en personeel ingezet voor de bestrijding 
van onkruid op verhardingen. Eerst gebeurde dat 
nog voor de voet weg of met een kaartje met kruis-
jes erop. Dat betekende dat de machinist iedere 
keer moest stoppen om op het kaartje te kijken.
Nu fietsen de uitvoerders wekelijks met een tablet 
door de wijk en zetten stippen op de plekken waar 
die week iets moet gebeuren. 'Vervolgens krijgt 
elke machinist een tablet met zijn dagelijkse klus-
sen erin. Zo kan hij lekker doorrijden van klus naar 
klus, en weet hij precies wanneer hij klaar is. Dat 
geeft rust', merkt Pieterson. 'Dit hadden we drie 
jaar eerder moeten hebben!' De machinisten  
moesten in het begin wel wennen aan het gebruik 
van een tablet. 'Er zitten mannen tussen die zelf 
geen mobiele telefoon hebben; sommigen vonden 
het lastig. Maar als ze het eenmaal doorhebben, 
helpt het ze. Nu hoor ik ze er niet meer over; dat is 
een goed teken. En als ik ernaar vraag, dan hoor ik 
dat het prima te doen is.'

Het idee was Jewel te gebruiken voor onkruid op 
verharding, maar de uitvoerders merkten al snel 

dat dit systeem ook ontzettend handig is voor aller-
lei andere werkzaamheden. Nieuwe bomen water 
geven, afvalbakken legen, na de vakantie vergeten 
gazons maaien met de maaizuigcombinatie. 'Laatst 
nog vroeg een van de uitvoerders om een nieuwe 
tablet. Is er nu al eentje stuk, dan?, vroeg ik. 'Nee, 
ik heb extra werkzaamheden die ik erin wil zetten.' 
Zoiets spreekt zich rond; andere uitvoerders wor-
den ook nieuwsgierig en gaan bedenken wat ze er 
nog meer mee kunnen.' Onderhoud Enschede BV 
is van plan om de Jewel BOR-modules Maaien en 
Vegen in gebruik te nemen. En ze onderzoeken  
of ze het systeem ook zullen inzetten voor  
schoffelen, zwerfvuil en speelvoorzieningen. 
'Het aantal tablets dat we gebruiken, zal voorlopig 
nog flink toenemen!', verwacht Pieterson dan ook.
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Hans van Rijsewijk 
commercieel directeur 
bij Van den Berk
De directie van Van den Berk Boomkwekerijen is 
met ingang van deze maand uitgebreid. Naast 
algemeen directeur Pieter van den Berk maakt 
Hans van Rijsewijk als commercieel directeur nu 
ook deel uit van de directie. Van Rijsewijk was 
vorige maand 25 jaar in dienst bij Van den Berk. 
Hij heeft in die jaren verschillende functies bekleed 
en veel bijgedragen aan de ontwikkeling van het 
bedrijf. Hij kent alle aspecten van het bedrijf en 
heeft kennis van de Europese markten.  
De toetreding van Van Rijsewijk tot de directie 
komt op een moment dat de markt weer in 
beweging komt, maar tegelijkertijd grillig en 
onvoorspelbaar is. Dat vraagt om een duidelijke 
strategie en het maken van de juiste afwegingen. 
Van Rijsewijk zal de koers van Van den Berk in de 
komende jaren mede gaan bepalen. 

Groot boomonder-
houd Rijksweg N65
ETS boomexperts snoeit momenteel in samen-
werking met Krinkels BV de gehele monumen-
tale eikenstructuur langs de N65 tussen Vught 
en Tilburg. Op voorschrift van opdrachtgever 

Rijkswaterstaat wordt vanwege de hoge ver-
keersintensiteit vooral buiten de spits en in de 
weekenden gewerkt. De werkzaamheden zijn een 
belangrijke investering in duurzaam boombehoud 
en veilig weggebruik. 

Lappen in zwaar weer
Boomkwekerij Lappen verkeert in zwaar weer, 
volgens een schrijven dat het bedrijf heeft 
rondgestuurd naar zijn klanten. Op 10 oktober 
heeft Lappen bij de rechtbank van Krefeld een 
zogenaamde Insolvenzantrag ingediend. Een 
Insolvenzantrag lijkt het meest op het Nederlandse 
begrip surseance van betaling, maar zou veel 
minder vaak dan in Nederland automatisch leiden 
tot een faillissement. Een bewindvoerder die door 
de rechtbank is aangesteld heeft inmiddels samen 
met de huidige directie het roer overgenomen en 
moet komen tot een plan van aanpak om de  
ernstige liquiditeitstekorten op te lossen. 
Boomkwekerij Lappen is een van de grootste 
boomkwekerijen van Europa en heeft ongeveer 
650 hectare grond in cultuur in Duitsland en 
Nederland. Het bedrijf is algemeen bekend van-
wege de hoge kwaliteit van zijn bomen. Uit een 
korte rondgang door de markt blijkt wel dat de 
prijzen waarmee het bedrijf inschreef de laatste 
jaren veel lager waren dan men gewend was van 
Lappen. In het persbericht wordt gemeld dat de 
slechte positie van het bedrijf zou samenhangen 

met de tegenvallende markt, maar ook met de 
hoge kosten van het bedrijf. Dat laatste zou weer 
samenhangen met de hoge kwaliteitsambitie 
van Lappen. De bewindvoerder van Lappen is 
Rechtsanwalt Eberhard Stock van Niering Stock 
Tömp Rechtsanwälte uit Krefeld. Teije de Haan, de 
vertegenwoordiger van Lappen in Nederland, is er 
gerust op dat alles nog goed komt: 'Onze order-
portefeuille is goed gevuld en we hebben een 
kwekerij vol met prachtige bomen.'

NIEUWS

Overschot gemeente-
lijk geld eigen schuld 
dikke bult
Gemeenten hielden in 2015 bijna 1,2 miljard 
euro over voor maatschappelijke ondersteuning 
en jeugdzorg. Dat berekende het CBS op basis 
van opgaven van gemeenten. De cijfers wekken 
de indruk dat gemeenten geld achter de hand 
houden, maar volgens aannemers uit de markt 
valt dat wel mee. Er is in de markt dan ook weinig 
reactie gekomen op het nieuws, volgens Douwe 
Snoek van Snoek Hoveniers. 'De aannemers zijn 
er zelf schuldig aan dat er budgetten bij gemeen-
ten op de plank blijven liggen', vertelt Snoek. 
'Marktwerking is goed, maar leidt al een tijdlang 
tot soms extreem lage aanneemprijzen, lager dan 
de beschikbare budgetten. Als groenaannemer 
willen we ons graag onderscheiden door onze 
eigen identiteit en visie. Aanbestedingen bieden 
die kans lang niet altijd, al is dit wel aan het ver-

anderen. Alternatieve manieren van aanbesteden, 
anders dan op basis van prijs, zijn dan noodza-
kelijk. Uiteindelijk zal deze andere manier van 
aanbesteden leiden tot een betere balans als het 
gaat om kwaliteit, duurzaamheid en beheerbaar-
heid. Het zal dan minder een ratrace worden en 
er ontstaat een grotere mate van innovativiteit en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.'
Marc Bolier, directeur van Krinkels BV, is het met 
Snoek eens. 'Momenteel hebben we openbare 
aanbesteding; die gaat 100 procent op basis van 
prijs. Het is dan logisch dat er geld blijft liggen.' 
Ook Bolier denkt dat een andere manier van aan-
besteden een betere oplossing zou zijn. 'Er zou 
een evenredige verhouding moeten zijn tussen 
prijs en kwaliteit. Dat is beter voor de kwaliteit, 
maar bijvoorbeeld ook voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.' Bolier voelde zich dan 
ook niet gedupeerd toen hij het nieuws hoorde. 
'Uiteindelijk zijn we er zelf bij, dus dit komt niet 
als een verrassing.'

074 2020 258   
www.grasadvies.nl 
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Groen, grond en infra zijn de drie terreinen 
waarop AH Vrij zich in ruim vijftig jaar heeft 
ontwikkeld tot een betrouwbare partner  
van onder meer gemeenten, provincies,  
verenigingen, ingenieursbureaus en aan- 
nemers. Bij onderhoud van halfverhardingen 
met een fractiegrootte van 0 tot 60 mm  
biedt AH Vrij:

•      Een effectieve, complete en voordelige  
onderhoudsmethode

•      Frezen, profileren en verdichten kunnen  
in één werkgang uitgevoerd worden

•      Geen vermenging van de toplaag met  
de onderbouw

•      Wegen en paden na onderhoud direct  
begaanbaar

•     Geen aanvulling van nieuw materiaal nodig

Stoelmatter 41
2292 JM Wateringen
0174 712 555
info@ahvrij.nl 
www.ahvrij.nl



AUGA opereert inmiddels bijna dertig jaar in de markt met watertechniek, gestart als leverancier van vijverpompen, tegenwoordig vooral bezig met 

specialisaties zoals fonteintechniek en het vitaliseren van stads-, park- en visvijvers met pompinstallaties.

ADVERTORIAL

Overpeinzingen van een  
ondernemer met een missie  

Dan kom je al snel uit bij gemeentes. Die worden 
immers geconfronteerd met de hedendaagse 
waterproblematiek, zoals vissterfte, algenoverlast 
en stinkend water in genoemde wateren.  
Allemaal problemen die gerelateerd zijn aan het 
veranderende klimaat. Ondernemer Fontijn (what’s 
in a name…) ging een jaar of vijf geleden met deze 
wetenschap aan de slag en bouwde hiervoor een 
serie apparaten – drijvende fonteinen, beluchtings-
pompen en beluchtingsfonteinen – die uitkomst 
moesten bieden bij al deze ellende. 

Het idee om dit in eigen huis te ontwikkelen, 
kwam voort uit het feit dat dergelijke installaties 
vooral uit landen als de Verenigde Staten geïmpor-
teerd werden. Daar wordt elke golfcourse voorzien 
van fonteinen om water vitaal te houden en tevens 

een fraai landschappelijk geheel te creëren. Maar 
wat je van ver haalt, kost meer geld; de transport-
kosten tellen immers behoorlijk mee. Ook vond 
Fontijn dat deze installaties vooral op de binnen-
landse behoefte afgestemd waren: groot en veel 
motorvermogen.

Individuele afstemming
In ons land hebben we te maken met tal van  
kleinere waterpartijen, die individuele afstemming 
en begeleiding bij bepaalde problemen nodig  
hebben; daar moet je flexibel op kunnen  
inspelen. En dat is precies wat AUGA, gevestigd  
in het Gelderse Hengelo, doet. Engineering en  
assemblage geschieden in eigen huis; componen-
ten uit roestvrij staal worden in de directe  
omgeving vervaardigd. De Achterhoek draait al 
decennia op de staalindustrie, tegenwoordig  
helemaal gespecialiseerd in high-end producten.

Fontijn is opgegroeid met pompentechniek.  
Voor elk project wordt de juiste pompentechniek 
toegepast, die over het algemeen afwijkt van  
standaardproducten. Als je als ondernemer dan in 
de zomer in de krant leest over waterproblemen 
die zich steeds weer voordoen bij gemeentes,  
verwacht je dat de telefoon wel zal gaan rinkelen. 
Dat valt echter tegen. Ondanks alle moderne  
communicatiemiddelen zijn er andere wegen die 
naar Rome (lees: gemeentes) leiden. Om probleem 
en oplossing bij elkaar te brengen, is meer nodig 
dan gedacht. Het kost meer tijd dan alleen de  
ontwikkeling van een productlijn hiervoor.

Herkenbare problemen
De laatste editie van de vakbeurs Water in de 
Openbare Ruimte heeft dat bevestigd. Een kleine 
enquête onder de bezoekers leerde namelijk 
dat de ondervraagden zeker bekend waren met 
de problemen rondom waterkwaliteit in hun 
gemeente, maar nog niet goed wisten hoe ermee 
om te gaan. Over het algemeen was men ook niet 
bekend met oplossingen in de vorm van specifieke 
pompsystemen. Ondanks alle marketing- 
inspanningen en beursdeelnames door AUGA zal 
de informatiestroom nog beter gekanaliseerd  
moeten worden. 

AUGA is dus voorstander van het initiatief tot 
het opstarten van het vakblad Stad+Blauw, door 
dezelfde uitgever als die van Stad+Groen.  
Daarmee komt de specifieke problematiek – waar 
heel Nederland mee te maken heeft – nog  
inzichtelijker in beeld.

Water in de openbare ruimte: de specialiteit van AUGA

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-6264
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Hagelstorm trekt zware 
wissel op gemeente Someren 
dus ook op openbaar groen 

‘Oorlogszone’ is een groot woord en ook lichtelijk overdreven, maar als je na een half uur fietsen door Someren op minimaal dertig plaatsen dakdekkers 

aan de slag ziet om daken te renoveren of compleet te vernieuwen, weet je dat er iets aan de hand is. Geen oorlog, maar voor veel oudere inwoners van 

Someren die WOII nog hebben meegemaakt, was de tien minuten durende hagelstorm misschien nog wel stressvoller dan de echte oorlog die alweer 

70 jaar achter ons ligt. Vakblad Stad + Groen gaat op pad met maar liefst twee wethouders: Leon van Moosdijk, die onder andere openbaar groen in zijn 

portefeuille heeft, en Gonnie van Bussel, die het uitgebreide bosbezit én het toerisme van de gemeente Someren onder haar hoede heeft. 

Auteur: Hein van Iersel

Op de fiets: wethouder Leon van Moosdijk en Gonnie van Bussel van de 

gemeente Someren
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Natuurlijk, een hagelstorm is normaal niet iets waar 
je het over hebt als je met een wethouder een 
rondje op de fiets maakt door zijn gemeente, om 
het openbaar groen te bekijken en te bespreken. 
Hoogstens terloops, en zeker niet met de bedoe-
ling om er in het verhaal op terug te komen. Maar 
de hagelstorm die op 23 juni over het zuidoosten 
van Brabant raasde en zorgde voor vele honderden 
miljoenen euro’s aan schade, is andere koek. Vooral 
de dorpen Someren en Luyksgestel werden daar-
bij zwaar getroffen. In het landelijke nieuws is de 
extreem zware hagelstorm allang weer verdrongen 
door ander nieuws, maar in Someren hoef je maar 
rond te lopen en je ziet de schade nog overal.  
Voor het beheer van openbaar groen zal de 
hagelstorm van 23 juni ook nog wel enige tijd 
de agenda beheersen. Veel kassen in het gebied 
waren sowieso out of business, maar ook het groen 
in Someren kreeg een zware tik. Someren is een 
van de grootste gemeente van Nederland als het 
gaat om bos in eigendom. Zestig hectare van 
dit bos, hoofdzakelijk opstanden met grove den, 
moet gekapt worden vanwege de storm. Door 
de vuistgrote hagelstenen is de bast losgekomen 

van de stam. De kop van de bomen is  daardoor 
afgestorven. Alleen al hierdoor wordt Someren met 
een stevige kostenpost opgezadeld. De opbrengst 
van zestig hectare dennenbos vertegenwoordigt 
weliswaar een forse waarde, maar de kosten voor 
rooien en opnieuw aanplanten zijn vele malen 
hoger. Groenbeheerder Anton van Oijen, die we 
voor de fietstocht toevallig tegen het lijf lopen in 
de gangen van het gemeentehuis, schat dat de 
opbrengst van de zestig hectare grove den onge-
veer € 100.000 bedraagt. De opbrengstderving 
in de toekomst als gevolg van de schade is vele 
malen hoger. Uit een eerste raming leidt dit tot 
een verlies van circa € 1,2 miljoen euro. Daarnaast 
staan er nog ruim € 500.000 aan directe kosten 
tegenover voor de maatregelen dat er zich nieuw 
bos ontwikkeld. Wethouder Gonnie van Bussel, 
die als wethouder verantwoordelijk voor het toe-
risme is: ‘Dit bos is belangrijk voor ons. Wij zijn als 
toeristische regio misschien minder bekend dan 
bijvoorbeeld de Veluwe, maar scoren vooral hoog 
als het gaat om kleinschalige accommodaties en 
bed & breakfasts. Door deze bossen in eigendom te 
houden en ieder jaar zelfs nog wat uit te breiden 
door aankoop, houden wij zeggenschap over het 
gebied. Door de enorme hagelstorm moet de 
gemeente nu haar reserves aanspreken om alles 
weer in orde te maken.’ 

Kommer en kwel 
Gelukkig is niet alles kommer en kwel in Someren. 
Wethouder Leon van Moosdijk, net als zijn collega-
wethouder afkomstig uit het dorp, vertelt dat de 
gemeente voor wat betreft het inwoneraantal 

de afgelopen jaren zelfs gegroeid is. De belang-
rijkste oorzaak is volgens hem het collectief 
opdrachtgeverschap. Van Moosdijk lijkt, hoewel 
hij wethouder is namens de VVD, niet al te com-
plimenteus over de rol van projectontwikkelaars. 
Projectontwikkelaars hebben volgens Van Moosdijk 
laten zien toch wat terughoudender te zijn dan 
particuliere opdrachtgevers. Als we later op de 
fiets zitten, wijst Van Moosdijk mij een wijk aan die 
helemaal op deze manier tot stand is gekomen. 
Van Moosdijk: ‘Someren is echt een bouwdorp. Veel 
mensen werken in de bouw. Mensen helpen elkaar 
dus bij de bouw van hun woning. De aannemer zet 
een cascowoning neer en groepjes vrienden hel-
pen om elkaars woning perfect te maken.’
Als we in zo’n wijkje zijn aangekomen, wijst de wet-
houder mij op een pol onkruid die uit een straat-
kolk naar boven piept. ‘In Someren hanteren wij 
beeldkwaliteit A voor het centrum en beeldkwa-
liteit B voor de rest van het dorp. Onkruidbeheer 
doen we met de Wave, maar je kunt wel merken 
dat het allemaal nog nieuw is. We moeten met 
zijn allen nog wennen aan de nieuwe manier van 
werken.’   

Not in my front yard
Voor mij als redacteur lijkt er weinig aan de hand. 
Behalve die ene pol onkruid ligt de straat er piek-
fijn bij. De burgers van Someren mogen blij zijn 
met zo’n beeld. De rest van de straat is overigens 
ook goed verzorgd. De architect heeft alvast voor-
gesorteerd op toekomstige klachten van bewoners 
en heeft het rijtje Celtis australis, ofwel oosterse 
netelboom, niet op het trottoir voor de huizen 

OP DE FIETS6 min. leestijd
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U koopt ook niet zomaar een maaimachine.
Waarom dan wel kiezen voor imitatie onderdelen.

U hebt bewust voor een originele Toro machine gekozen omdat 
u er dan op kunt rekenen dat u de beste prestaties krijgt voor uw 
geld. Kan er een betere reden zijn om originele Toro onderdelen te 
gebruiken? Voeg daaraan aan toe de marktgerichte prijzen, de snelle 
levertijden en u bent overtuigd: er is geen alternatief. Koop originele 
Toro onderdelen.
De enige juiste keuze.

www.jeanheybroek.com

Er is géén alternatief voor originele Toro onderdelen.
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geplant, maar in de brede groenstrook. Slim, waar-
schijnlijk. Iedereen wil groen en bomen in zijn wijk, 
maar niet in his front yard. Veel boombeheerders 
zien dit misschien als op voorhand buigen voor de 
wensen van de burger. De vraag is natuurlijk: voor 
wie wordt die wijk gebouwd en ingericht? Juist, 
voor diezelfde burger – die als de bomen tien jaar 
of ouder zijn, klaagt over bladoverlast en druip. 
Waar niet gebogen wordt voor de wensen van de 
burger, maar voor de regelgeving, die eist dat nieu-
we wijken op een goede manier zijn voorbereid op 
grote hoeveelheden regenwater, is de Vlinderwijk. 
In de Vlinderwijk, waar we op dat moment rond-
fietsen, zijn grote hoeveelheden wadi’s aangelegd. 
Voor Van Moosdijk blijkt het echter nog niet 
genoeg. In 2016 zijn weer de nodige neerslagre-
cords gebroken en op een aantal momenten was 
de capaciteit van de tijdelijke wateropslag in de 
wijk onvoldoende. Vanuit de wadi’s zal daarom een 
doorsteek worden gemaakt naar het slotenstelsel 
van het omliggende platteland. Wadi’s zijn overi-
gens niet overal een optie. Als we met de wethou-
ders door een andere, wat oudere wijk fietsen, zijn 
daar kinderen aan het sporten op een trapveldje. 
Ook in deze wijk blijkt behoorlijk wat wateroverlast 
te zijn geweest, maar zijn veel minder wadi’s aan-
gelegd. Het alternatief zou kunnen zijn het veldje 
om te bouwen. Dit betekent dan wel het opofferen 
van een populair trapveldje. 

Allemanspaden
De wethouders zijn met name trots op hun alle-
manspaden: een stelsel van extra brede paden, 
waar je met een scootmobiel makkelijk op kunt 
rijden en waar dan toch nog plaats overblijft voor 
fietsers. Steeds meer mensen maken gebruik 
van een scootmobiel, maar niet iedere gebrui-
ker is meteen al zeker van zijn nieuwe voertuig. 
Scootmobiels zijn soms verrassend snel, zeker voor 
de ongeoefende gebruiker. Een aantal vrijwilligers 
heeft daarom in het Slievenpark een zogenaamde 
Allemans-oefenbaan aangelegd. In het park is 
een aantal situaties aangelegd waar beginnende 
gebruikers ervaring kunnen opdoen. Dit tracé is 
uniek en heeft daarom de nodige aandacht getrok-
ken, onder andere van de KBO, de katholieke bond 
van ouderen. Van Moosdijk: ‘Uniek aan het park is 
ook dat het helemaal door vrijwilligers is aange-
legd. De gemeente heeft materialen beschikbaar 
gesteld, maar die zijn door vrijwilligers verwerkt. 
De oefenbaan staat overigens niet op zich. 
Overal door het centrum lopen de zogenaamde 
Allemanspaden. Paden die dus net een slag breder 
zijn, zodat scootmobielen, maar ook rollators en 
rolstoelgebruikers hier optimaal kunnen bewegen 
in combinatie met fietsers.’  

Optimaal bereikbaar 
Ik fiets met de wethouders door een al wat oudere 
wijk. Mooi aangelegd, met veel groen. Wethouder 
Van Moosdijk blijkt er zelf te wonen en weet dus 
precies hoe mensen ertegenover staan. Het groen 
wordt gewaardeerd, maar niet als het een jungle 
wordt. ‘Als mijn zoontje het over zijn vriendje heeft, 
woont die ineens aan de andere kant van het bos. 
Dat wordt dus niet gewaardeerd.’ Voor een aantal 
van deze wijken wordt nu geld vrijgemaakt om het 
openbaar groen stevig onder handen te nemen. 
Dat houdt onder andere in dat het bosplantsoen 
wordt gesnoeid of misschien wel weggehaald. Het 
sociale en het veiligheidsaspect van de wijk moe-
ten beter worden. 

Bezuinigingen
Someren heeft net als veel andere gemeentes ste-
vig bezuinigd op het groen. Voor Van Moosdijk en 
Van Bussel heeft dit er niet meteen toe geleid dat 
het allemaal minder is. Een van de exercities die 
is uitgevoerd, is het verkopen van snippergroen. 
Het mes snijdt dan aan twee kanten. Snippergroen 
brengt geld op. In Someren maar liefst één miljoen 
euro netto, dus nadat de kosten voor het bureau 
Intersolem – dat het proces heeft begeleid – ervan 
af zijn getrokken. Effectief heeft de verkoop van de 
gronden weinig bijgedragen aan een structurele 
besparing (circa 0,1 ton) op het groenonderhoud. 
Oorzaak is dat de meest verkochte stukken plant-

soen extensief in beheer zijn (lage beheerkosten) 
en leidde de gedeeltelijke verkoop van deze groen-
stroken tot omvorming naar meer intensief te 
beheren Als laatste en meeste effectieve besparing 
zijn in Someren de nodige borders omgevormd, 
dus van plantsoen naar gazon, maar ook rozen 
waarvoor andere struiken in de plaats zijn geko-
men. Voor Someren betekende dat een structurele 
besparing van 0,6 ton per jaar.

©
20

10
 T

he
 T

or
o 

C
om

pa
ny

U koopt ook niet zomaar een maaimachine.
Waarom dan wel kiezen voor imitatie onderdelen.

U hebt bewust voor een originele Toro machine gekozen omdat 
u er dan op kunt rekenen dat u de beste prestaties krijgt voor uw 
geld. Kan er een betere reden zijn om originele Toro onderdelen te 
gebruiken? Voeg daaraan aan toe de marktgerichte prijzen, de snelle 
levertijden en u bent overtuigd: er is geen alternatief. Koop originele 
Toro onderdelen.
De enige juiste keuze.

www.jeanheybroek.com

Er is géén alternatief voor originele Toro onderdelen.

OP DE FIETS

StAtIStIeKeN

VIeRKANte MeteR NAtUUR, BOS eN GROeN peR INWONeR peR (1-1-2016)

BeGROtING BeHeeR OpeNBARe RUIMte 

eIGeN GROeNdIeNSt jA/Nee eN HOeVeeL MeNSeN?

Groei (of krimp) per maand
Groei in 2015 gemiddeld 18 inwoners per maand
Groei in 2016 gemiddeld 19,7 inwoners per maand

Aantal bomen
8300 bomen binnen de bebouwde kom

16200 bomen buiten de bebouwde kom

Stedelijk groen: 745.000 m2 / 18914 inwoners = 39,4 m2 per inwoner 
Bos en natuurterreinen: 14.080.000 m2 / 18914 = 744,42 m2 per inwoner 

In de begroting 2017 is een bedrag van € 1.159.260 opgenomen voor het taak-
veld Openbaar groen en (openlucht)recreatie.

Someren heeft geen eigen groendienst. Buitendienst 
Asten en Someren zijn samengevoegd in de 
Uitvoeringsdienst Asten-Someren. 

Hoeveel inwoners?
Per 1-1-2015 18698 inwoners. 
Per 1-1-2016 18914 inwoners
Per 1-8-2016 19052 inwoners

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-6261
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Irado zet zich dagelijks in voor een schone en verzorgde leefomgeving. Met 280 vaste medewerkers verzorgt zij echt álle facetten van de buitenruimte. 

Irado verzamelt particulier- en bedrijfsafval en verzorgt het onderhoud van de openbare ruimte waaronder het openbaar groen. De veelzijdigheid aan 

diensten vraagt ook administratief veel van de medewerkers en daarom is een goed functioneel beheersysteem noodzakelijk. Zo gemakkelijk en 

geautomatiseerd mogelijk. Erik Gouw, Hans Heijligers en Rabiye Basoglu van Irado vertellen enthousiast over GroenVision en het implementatietraject. 

Bedrijfsexpansie vraagt om een 
goede softwareleverancier

Sterke groei BOR
Erik, werkzaam als Facilitair manager bij Irado sinds 
2005 met o.a. als taak ICT- en informatiemanage-
ment, vertelt: “Irado bestaat in deze vorm sinds 
2000 en is het uitvoeringsorgaan voor de gemeen-
ten Schiedam, Vlaardingen en Rozenburg. Hiervoor 
verzorgen wij het afvalbeheer en het beheer 
van de openbare ruimte. BOR (Beheer Openbare 
Ruimte) is erbij gekomen in 2008 en is sindsdien 
sterk gegroeid met een waaier aan disciplines. 
Denk maar aan groenaanleg en –onderhoud, glad-
heidsbestrijding, onderhoud van straatmeubilair 
en speeltoestellen, specialistisch reinigen, plaag-
dierbeheersing, het dagelijks beheer van bruggen 

en gemalen en zoveel meer. Daarnaast streven 
we  naar meer werkgelegenheid, afvalreductie en 
duurzaam ondernemen in de gemeenten waar 
we werkzaam zijn.” . Buiten de vaste medewerkers 
biedt Irado 41 detacheringsplaatsen voor mensen 
met een sw-indicatie, 50 leerwerktraject plaatsen 
en dagelijkse inhuur afhankelijk van de periode.

Moderne technologie
De diensten die Irado biedt bepalen mede dat het 
bedrijf mee moet met de moderne technologie. 
De chauffeursploeg van de afvalophaaldienst 
beschikt over 25 tablets waarmee zij hun eigen 
route kunnen bepalen. Rabiye, werkzaam bij Irado 

sinds 2011 en sinds kort in de nieuwe functie van 
functioneel beheerder gaat verder; “Dit is een 
groot succes. Door de tablets hoeven chauffeurs 
niet meer te zoeken naar adressen, hebben een 
duidelijk inzicht van de dag voorraad en kunnen 
zelf bijsturen bij wijzigingen.” Volgens Erik moet je 
wel opletten dat je de grenzen in automatisering 
bewaakt: “Het moet mensenwerk blijven in combi-
natie met automatisering. Je wilt niet dat mensen 
vervreemden van het werk en het robotwerk 
wordt.” Erik denkt en hoopt dat men bij BOR ook 
open staat voor meer automatisering in het werk-
veld via een applicatie op de tablet of smartphone. 
Maar, vertelt Erik: “BOR is erg breed en je moet je 
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dan ook continu afvragen of het voor die discipline 
wel wat oplevert. Wat is maatwerk en is het de 
investering waard.” 

Schaalbaar
Irado wenst in de toekomst meer gemeenten te 
bedienen. Erik: “Dit gaat dan ook weer hand-in-
hand met digitalisering. De software die je hebt 
moet naar de toekomst toe schaalbaar zijn. Daarbij 
heeft een softwareleverancier die kan koppelen 
met het bestaande ICT-landschap de voorkeur. Het 
is heel belangrijk om een weloverwogen keuze te 
maken voor je met een softwarepartij in zee gaat.”  
De software die Irado had richtte zich op de afval-
inzameling, BOR kon daar weinig mee. En zo begon 
de zoektocht naar een softwareprogramma voor 
BOR. Erik kreeg hierbij veel advies van Hans. Hans 
was vroeger als hoofd bedrijfsbureau groen verant-
woordelijk voor verschillende automatiseringsim-
plementaties, waaronder FoxPro van INFOGROEN, 
en werkt sinds 2009 bij Irado. Hij was, door zijn 
ervaring en functie teammanager groen en straat-
reiniging, aangewezen als de projectleider voor 
de implementatie van de nieuwe groen software 
bij Irado. “Hier wil ik wel graag duidelijk over zijn” 
benadrukt Erik, “De keuze voor een leverancier was 
geen vanzelfsprekendheid. De selectieprocedure 
verliep zeer formeel. We begonnen met een grote 
voorselectie waar we keken of het softwarepakket 
voldeed aan de wensen, eisen en visie. Vervolgens 
mocht de shortlist van leveranciers zich inschrijven 
op het bestek. INFOGROEN kwam hier uiteindelijk 
met het pakket GroenVision als beste uit de bus 
qua prijs en kwaliteit.” 

In 3 maanden operationeel
De implementatie van de nieuwe software gaat 
natuurlijk niet vanzelf. Erik geeft aan dat hij erg blij 
is met de ervaring van Hans: “Ik persoonlijk vond 

het wel een grote uitdaging: een implementatietra-
ject van 3 maanden! Maar door de voorgeschiede-
nis van Hans en omdat iedereen, zowel Irado als 
INFOGROEN, er de schouders heeft onder gezet 
om de deadline van 1 januari te halen is het ons 
gelukt!” Rabiye heeft het implementatietraject niet 
meegemaakt maar zij haalt de achterstand snel 
in. Haar collega Hans geeft aan: “Tuurlijk, tijdens 
een implementatie leer je heel veel, maar het pak-
ket leent zich ertoe om het snel onder de knie te 
krijgen. GroenVision is een heel eenvoudig pakket: 
als je nuchter denkt en het niet te moeilijk maakt 
kom je al een heel eind.” Rabiye vult aan: “Het feit 
dat één pakket alle onderdelen samenvoegt, met 
dezelfde uitstraling en opbouw helpt natuurlijk.” 
“ Plus ermee aan de slag gaan,” daar leer je echt 
van volgens Hans: “We hadden een testruimte 
ingericht, zodat men de e-learning rustig kon 
doorlopen. Het is toch leuker om zelf te doen dan 
alleen maar uitleg te krijgen. Tijdens de begelei-
dingsdagen op de werkplek werden de puntjes op 
de i gezet.” 

Van maatwerk naar standaard software
Niet alleen BOR kwam aan de beurt voor de auto-
matiseringsslag. Erik geeft aan: “We willen het hele 
ICT-landschap herzien: een ommezwaai maken van 
maat- naar standaardprogramma’s. GroenVision is 
er daar dus één van. Zo is ook het afval overgegaan 
naar een standaard programma en volgend jaar 
moet de boekhouding volgen.” Bij Irado is bewust 
gekozen om de bedrijfsautomatisering stapsgewijs 
op te pakken om chaos te vermijden. Er is tijdens 
het traject ook gebruik gemaakt van key users. Dit 
zijn medewerkers die met het programma gingen 
werken en met hun enthousiasme anderen aan-
staken om ook actief aan de slag te gaan met de 
software. Deze key users spelen een grote rol in 
de implementatietrajecten. Erik legt uit: “Naast de 

technische implementatie moeten ook de mede-
werkers het nieuwe pakket gaan accepteren. Je 
doet het toch voor de gebruikers hè.” 

Op orde
Zowel Rabiye, Hans als Erik zijn erg blij met 
GroenVision. Hans legt uit: “Voorheen gebeurde 
alles via Excel, kennis zat bij mensen in het hoofd 
en externe documenten werden bewaard in e-mail 
inboxen. Dit is nu verleden tijd. Nu maken we cal-
culaties, verzorgen de planning, boeken machines 
en regelen de projectadministratie in GroenVision. 
Het e-mailverkeer wordt opgeslagen onder de rela-
tie en externe documenten en andere communica-
tie kunnen onder het betreffende project worden 
opgeslagen.” Administratief op orde zijn is bij een 
bedrijf van deze omvang natuurlijk zeer belangrijk. 
Erik gaat verder: “GroenVision is zeker een aanra-
der.” En alle drie vertellen dat zij zeer tevreden zijn 
over INFOGROEN als softwareleverancier. Hans: 
“Natuurlijk zijn er verbeterpunten, maar het is een 
zeer transparant bedrijf en het contact dat we heb-
ben is super.”

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-6265
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Tijdens het congres gingen wetenschapper 
Lia Karsten, professor stadsgeografie aan de 
Universiteit van Amsterdam en Johan Oost van 
OBB Speelruimteadviseurs in gesprek. Tijdens een 
dubbelinterview spraken zij over uitkomsten van 
recent onderzoek naar het opgroeien van kinde-
ren in de stad en hoe deze kennis in de praktijk 
gebracht kan worden. Het boek ‘De nieuwe gene-
ratie stadskinderen’ laat op basis van onderzoek en 
persoonlijke verhalen zien hoe kinderen de stad 
gebruiken, welke plekken ze mijden en waar ze 
graag komen. Het beantwoorden van deze vragen 
heeft geleid tot een uniek dossier over het stedelijk 
gezinsleven.

Kinderen zijn de nieuwe stadsbewoners
Lia Karsten presenteert de veranderende relatie 
tussen de stad en het kind naar aanleiding van het 
onderzoek ‘De nieuwe generatie stadskinderen. 
Ruimte maken voor opgroeien’, dat ze samen met 

Naomi Felder uitvoerde. Ze constateert hierin dat, 
terwijl vanaf de jaren zestig het ideaal was om 
buiten de stad te wonen, nu steeds meer jonge 
gezinnen juist in de verstedelijkte gebieden blijven 
wonen, vooral degenen die het zich financieel kun-
nen veroorloven. De yup (young urban professional) 
die als jonge professional met een goed betaalde 
baan in de stad kwam wonen, heeft nu als buren 
de young urban professional parents (yupps). Die 
yupps kom je inmiddels niet alleen in Amsterdam 
en Rotterdam tegen, maar ook in steden als Berlijn, 
New York en Stockholm.
Hoewel het onderzoek van Karsten gehouden is 
in de grote steden Rotterdam en Amsterdam, zegt 
Johan Oost instemmend dat hij in projecten van 
OBB dezelfde ontwikkeling ziet in kleinere steden 
met een aantrekkelijke binnenstad, zoals Deventer, 
Den Haag, Gorinchem, Amersfoort, Zierikzee, 
Utrecht en Breda. Die jonge gezinnen zijn dan 
ook vaak de nieuwe gebruikers van de al dan niet 

traditionele speeltuinverenigingen en kinderboer-
derijen. De yupp is bereid om grotere afstanden 
te overbruggen voor bijzondere en uitdagende 
speelplekken. Een goed voorbeeld dat Oost uit 
zijn eigen praktijk herkent, is de Speeldernis in 
Rotterdam. De Speeldernis is begonnen als natuur-
speeltuin voor de naastgelegen wijk. Inmiddels 
komen juist ‘bewuste ouders’ uit de wijde omtrek 
er graag naartoe om hun kinderen in het water en 
de modder te laten spelen.

Welke stadskinderen spelen er dan het meest 
en hoe?
In een stad wonen inderdaad niet alleen yupps 
met een goed gevulde portemonnee. Professor 
Karsten maakt daarom in haar onderzoek onder-
scheid tussen sociale minima, sociale stijgers en 
welgestelden. Met name kinderen in de categorie 
sociale stijgers maken gebruik van de openbare 
ruimte, de welgestelden gebruiken de commerci-

Help het kind in de stad aan 
speelruimte!

In de tweede week van november was Gent gastheer van het congres Child in the City. Daar spraken meer dan 100 internationale deskundigen over de 

positie van kinderen. Gelukkig was er ook even tijd voor een gesprek over het nieuwe boek van professor Lia Karsten over het kind in de stad. 

Auteur: Hein van Iersel

Over hoe wetenschap de openbare ruimte verder helpt
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ele speelruimte en kinderen in de categorie sociale 
minima spelen het minst buiten.
Voor Johan Oost is dat wel een nieuw inzicht. ‘Ik 
had het gevoel dat juist de sociale minima hun kin-
deren gewoon buiten lieten spelen en dat ze juist 
meer op de openbare ruimte aangewezen zijn, bij-
voorbeeld omdat een computer of samen naar de 
speeltuin gaan er voor die kinderen gewoonweg 
niet in zit.’
Karsten verklaart het minder buiten spelen van 
minima door een gebrek aan kennis en toegeno-
men angst. Zo vertelde een Afrikaanse moeder dat 
haar dochter tijdens een verjaardagsfeestje naar 
de kinderboerderij was geweest en er graag weer 
naartoe zou gaan. Maar ze heeft geen idee waar 
die kinderboerderij ligt en hoe ze er zouden moe-
ten komen.
De sociale stijgers blijken de sportveldjes in de 
buurt goed te kennen en, al dan niet als familie-
uitje, naar de grotere speelplekken te gaan. Deze 
kinderen gaan vaak zelfstandig naar school en 
hebben een grote actieradius. 
De welgestelde yupp maakt juist gebruik van de 
commerciële speeltuin bij een restaurant of een 
plek waar je kunt werken op je laptop terwijl de 
kinderen spelen. De kwaliteit van de koffie bepaalt 
waar de kinderen spelen. Daarnaast hebben welge-
stelde kinderen vaak een volle agenda door de vele 
verenigingen waarvan ze lid zijn en de regelmatige 
dagjes uit. Het spelen van deze kinderen blijkt 
daardoor vaak onder toezicht plaats te vinden.

Huisje-fietsje-kinderboerderij 
Volgens Karsten is er nieuwe en positievere 
waardering nodig voor het in de stad wonen met 
kinderen. Kansrijke factoren daarbij zijn een veilige 
buitenspeelruimte dicht bij huis, de aanwezig-
heid van andere kinderen in de buurt en actieve 
(fietsende) ouders. De stoep heeft in de stad een 
grote betekenis, omdat daar een derde van de bui-
tenspeeltijd wordt doorgebracht. Op de stoep kun-
nen kinderen even tussendoor en zonder toezicht 

spelen. Stoepen komen echter steeds meer onder 
druk te staan, omdat ze ruimte moeten bieden aan 
geparkeerde (bak)fietsen, afvalcontainers, gevel-
tuintjes en foodtrucks of helemaal worden opgeof-
ferd voor meer parkeerruimte. 
Ook schoolpleinen bieden goede mogelijkheden. 
Kinderen kennen die plekken al, ouders blijven er 
hangen bij het ophalen van de kinderen (ook nog 
eens tijdsefficiënt voor werkende ouders) en er zijn 
andere kinderen. De trend dat spelen een familie-
uitje aan het worden is, biedt volgens Lia Karsten 
kansen. De vraag naar grotere, uitdagende en aan-
trekkelijkere speelplekken wordt steeds groter.

Centrale speelplekken met nadruk op 
ontmoeten
Hierop inhakend stelt Johan Oost dat deze krach-
tige speelplekken niet alleen belangrijk zijn in 
de sterk verstedelijkte gebieden, maar ook in de 
ruime, groene jaren 70-gemeenten. Daar neemt 
de kinderdichtheid immers zo sterk af dat in veel 
buurtjes amper kinderen wonen. Hoe moeten die 
elkaar dan vinden op de eenvoudige speelplekjes 
achter de woningen? Voor veel van die gemeenten 
stelt het bureau van Oost voor om in de wijken 
zelf krachtige centrale speelplekken te realiseren 
met een uitdagende, passende inrichting voor alle 
leeftijden. Plekken die aantrekkelijk zijn om als 
jeugdige zelfstandig naartoe te gaan, waar je als 
ouder (behorend tot de minima, stijgers of welge-
stelden) gerust een paar uurtjes met je laptop kunt 
zitten terwijl de kinderen spelen en waar kinderen 
en volwassenen elkaar ontmoeten. Daarnaast 
zouden in buurten waar veel kinderen wonen nog 
enkele steunplekken kunnen komen, zoals een 
totempaal. Dan is het jammer – schokkend bijna – 
om te zien dat raadsleden liever 50 speelplekken 
met één enkel toestel zien, dan door te pakken en 
deze samen te voegen tot 30 echt aantrekkelijke 
centrale wijkspeelplekken.

Het speelruimteplan van de toekomst
In het boek schrijft Lia Karsten op pagina 190: ‘… 
dat we het traditionele speelruimteplan, bestaande 
uit spreidingsnormen en leeftijdscategorieën, naar de 
prullenbak verwijzen ….’ Op het eerste gezicht lijkt 
dat slecht nieuws voor bureaus als OBB.
Johan Oost van OBB zegt in een reactie: ‘Ik moet 
je zeggen dat we er in de eerste instantie wel van 
schrokken. Het werk van Lia Karsten is voor ons 
altijd een bron van inspiratie geweest om ons 
advies te verbeteren. En ja, wij stellen speelruimte-
plannen op en werken met concrete normen. Ook 
daar zit ontwikkeling in. Een speelruimteplan van 
vijftien jaar geleden zal misschien de toets van Lia 
Karsten niet doorstaan, maar veel van onze plan-
nen gaan over samenvoegen van kleine plekken 
tot centralere plekken voor heel de wijk. Een aan-
beveling die Lia ook in haar onderzoek doet. Voor 
ons is de oproep van Lia een stimulans om verder 
te gaan met het ontwikkelen van vernieuwde 
speelruimteplannen.’ 

INTERVIEW5 min. leestijd

Lia Karsten Johan Oost

De nieuwe generatie stadskinderen. Ruimte 
maken voor opgroeien
Auteur: Lia Karsten, Naomi Felder
Uitgever: nai010
ISBN: 978-94-6208-289-2
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Zuinig zijn op wat
we hebben
U wilt graag zuinig zijn op de 
cultuurhistorische waarden van het 
landschap, daarnaast ziet u er kansrijke 
ontwikkelingsmogelijkheden. KYBYS 
brengt die wensen samen, al adviserend 
over ecologie, landschap, integrale 
gebiedsvisies en inrichtingsplannen. 

info@kybys.nl   -   www.kybys.nl

>  Vestiging Meppel
Gasgracht 3a

7941 KG  Meppel

Tel.: +31 (0)522 247 477

>  Vestiging Boxtel
Bosscheweg 107-8

Postbus 371 - 5280 AJ  Boxtel

Tel.: +31 (0)411 678 055

>  Vestiging Heemstede
Herenweg 115

2105 MG Heemstede 

Tel.: +31 (0)411 678 055
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Het opmerkelijkst aan het compensatievoorstel 
van de BAR-gemeenten is dat het volkomen onver-
wacht bij de aannemer op de mat viel. ‘Er is geen 
enkel overleg over geweest’, zegt Bastiaan Punt van 
Groen-aannemingsbedrijf Punt in Rotterdam over 
het voorstel. Punt heeft op geen enkele manier 
aangestuurd op de regeling, bezweert hij. 

Geen noodklok
Ook Hans van Welzen, toezichthouder bij de BAR-
organisatie, bevestigt dat niemand bij zijn afdeling 
de noodklok heeft geluid. ‘We houden zelf heel 
goed een vinger aan de pols en we verlangen ook 
een proactieve, communicatieve houding van onze 
opdrachtnemers. We zagen al gauw hoeveel extra 
inspanning deze zomer door de aannemer ver-
richt moest worden om aan de beeldbestekeisen 
te voldoen. We vinden dat we daar iets tegenover 
moeten stellen.’

De compensatieregeling mag volgens Van Welzen 
en Punt niet als bonus gezien worden.  
‘We moeten er gewoon voor werken’, benadrukt 
Punt. Zijn bedrijf krijgt winterwerk gegund ter 
waarde van 3,5 procent van de totale aanneem-
som. Hoe die opdracht ingevuld wordt, bepalen 
de gemeente en de aannemer in samenspraak. 

Van Welzen wil nu, in het najaar, bijvoorbeeld extra 
aandacht besteden aan het ruimen van bladeren. 
Ook wil hij alle beplantingsvakken laten  
controleren op meerjarige zaailingen. ‘Die zijn vaak 
niet meer met de schoffel weg te halen. Als we dat 
nu handmatig doen, heeft de aannemer komende 
zomer minder moeite om aan de eisen van het 
beeldbestek te voldoen. Zo snijdt het mes aan 
twee kanten.’

Chic
Punt is vol lof. Hij vindt de regeling goed door-
dacht en ‘een chic gebaar’ van de gemeenten.  
Hij heeft een slordige 25 opdrachtgevers die werk 
op beeldbestek hebben uitbesteed. Alleen de 
BAR-gemeenten hebben hem gecompenseerd 
voor het meerwerk ten gevolge van het extreme 
zomerweer.

Punt heeft in het verleden ook boetes gehad 
omdat hij niet aan de beeldbestekeisen kon 
voldoen. Hij heeft daar begrip voor. ‘Het is een 
contract dat we zijn aangegaan. Het is goed dat 
de BAR-gemeenten consequent zijn in de hand-
having. Daar kun je als ondernemer op sturen. Als 
ik bijvoorbeeld 20.000 euro moet inzetten om een 
boete van 2.000 te vermijden, dan weet ik waar ik 
aan toe ben en wat me te doen staat.’

Onvoorzien
Afgelopen zomer heeft de Rotterdamse aannemer 
alle zeilen moeten bijzetten om aan de bestekeisen 
te voldoen. Dat ging gepaard met hoge, onvoor-
ziene kosten. ‘We voerden bijvoorbeeld tweeënhalf 
keer zo veel groenafval af als voorzien, omdat alles 
zo nat was. Eigenlijk waren we gewoon water aan 
het verplaatsen. We zagen onze stortkosten ver-
dubbelen. Dan gaat het om een schadepost van 
duizenden euro’s. Dat doet pijn. Zo groot zijn de 
marges op dit soort contracten niet.’

De compensatieregeling ziet Punt dan ook als 
een enorme erkenning van het probleem. ‘Andere 
opdrachtgevers spreken steeds van “ondernemers-
risico”, maar dit soort extremen is niet te voorzien. 
Eigenlijk mag je dat risico niet helemaal op de  

Opdrachtgever geeft winter-
werkbonus ter compensatie 
van extreem zomerweer

Aannemers in groenonderhoud hebben moeite te voldoen aan beeldbestekeisen. Extreem weer speelt hen parten en opdrachtgevers lijken vooralsnog 

weinig begrip te tonen voor de problemen die dat oplevert. Maar er gloort hoop. De samenwerkende gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en  

Ridderkerk (BAR) hebben onlangs een opdrachtnemer gecompenseerd met een winterwerkopdracht. ‘Een erkenning van het probleem’, vindt de  

opdrachtnemer in kwestie.

Auteur: Paul van der Sneppen

Natte zomer geeft aanleiding tot veel kritiek op beeldbestekken 

ACTUEEL5 min. leestijd

‘Al die bureaucratie is  

nergens voor nodig. We 

hebben het gewoon over 

schoffelen, hoor!’





29www.stad-en-groen.nl

aannemer afwentelen.’

Voorspellen
Dat vindt ook Robert Smid, directeur van  
Du Pré Groenprojecten in Helmond. Smid is ook 
vicevoorzitter van branchevereniging VHG.  
Hij reageert enthousiast op het initiatief van de 
BAR-gemeenten. ‘Je mag niet verwachten dat 
aannemers de gevolgen van klimaatverandering 
gaan voorspellen. Zelfs verzekeraars zeggen dat 
ze zich daar niet aan wagen. Die noemen de 
extreme weersomstandigheden door klimaat-
verandering een “niet te calculeren risico”. Je moet 
zoiets dus samen oplossen. Dit gebaar van de BAR-
gemeenten getuigt van realiteitszin en oplossend 
vermogen.’

Toch benadrukt Van Welzen dat met de  
compensatieregeling geen precedent is  
geschapen. ‘Dit was een extreme situatie. Daar 
hebben we op geanticipeerd. Maar ik durf geen 
enkele voorspelling te doen over de toekomst van 
de regeling.’  En dat is meteen het belangrijkste 
punt van kritiek dat Smid uit op het initiatief van 
de BAR-gemeenten. Hij ziet weinig heil in  
incidentele douceurtjes voor aannemers die aan 
de gevolgen van klimaatverandering het hoofd 
moeten bieden. Smid pleit voor duidelijke en 
transparante aanbestedingen, waarin ook is vast-
gelegd hoe de partijen omgaan met de gevolgen 
van extreem weer. ‘Hoe nobel dit initiatief ook 
is, ik wil eigenlijk geen coulance. Ik wil regels en 
afspraken waar ik als ondernemer op kan bouwen.’ 
Ook CROW, de kennisorganisatie voor de openbare 
ruimte, heeft volgens Smid al gepleit voor een  
dialoog over de gevolgen van extreem weer. 

Voorspellen
Volgens Punt zit de pijn echter vooral in de beeld-
bestekken. ‘Die dwingen aannemers om bij het 

intekenen op een aanbesteding voor een periode 
van twee tot vier jaar het weer te voorspellen.  
Dat is natuurlijk onmogelijk.’
De Rotterdammer ziet meer in de frequentie-
bestekken die een inspanningsverplichting van de 
aannemer eisen. ‘Veel eenvoudiger voor alle 
partijen. Je schoffelt je ronde en je tikt vijfduizend 
euro af. Tijdens de schouwingen wordt vast-
gesteld of je als aannemer goed werk hebt  
geleverd. Hartstikke duidelijk voor iedereen.’

Onnodig
De schouwingen zoals die bij een beeldbestek 
worden uitgevoerd, zijn volgens Punt onnodig 
arbeids- en kapitaalintensief. ‘Er wordt voor  
geïnvesteerd in software, in opleidingen en er  
worden ongelofelijk veel manuren in gestoken. We  
lijken helemaal te vergeten dat het hier gewoon 
om schoffelwerk gaat. We raken een beetje  
vervreemd van de realiteit, zo.’

Ook vraagt Punt zich af of de klant wel werkelijk 
geholpen is met een beeldbestek. Net als bij de 
frequentiebestekken moet de opdrachtgever ook 
bij beeldbestekken nog steeds intensief schouwen. 
‘Veel intensiever zelfs dan bij een frequentie-
bestek. Ik zie de opdrachtgever op één enkel 
bestek ongeveer vier tot vijf dagen schouwen per 
vier weken.’ Die schouwing blijft, volgens Punt, alle 
beeldbestektrainingen ten spijt, behoorlijk  
subjectief. ‘Het blijft gewoon mensenwerk, immers. 
Wat mij betreft, kunnen we voor een aantal 
opdrachten eigenlijk veel beter terug naar een 
frequentiebestek.’

Beleving
Een ander alternatief dat Punt noemt, is het  
belevingsbestek, waarin burgers nadrukkelijk 
worden betrokken bij het waarderen van groen-
onderhoud in hun omgeving. Hij denkt dat de 

burger nauwelijks tastbaar resultaat ziet van beeld-
bestekken. ‘Ze begrijpen het ook niet. Als je tegen 
een Rotterdammer zegt: Over twee weken komen 
we weer in uw straat, dan is die tevreden. Maar als 
je zegt: Meneer, uw straat voldoet nu aan de norm, 
dan vraagt hij of je wel goed bij je hoofd bent en of 
je als de donder die rotzooi wilt opruimen.’
 Ook Smid noemt het belevingsbestek. Niet als het 
gedroomde alternatief voor het beeldbestek, maar 
wel als een alternatief om te onderzoeken. ‘We zijn 
met Du Pré en enkele andere aannemers al  
betrokken bij een dergelijk experiment. Prima 
idee om bewoners erbij te betrekken. Het is weer 
een andere kijk op kwaliteitsmeting in groen-
onderhoud.’ 

Mild
Smid en Van Welzen oordelen allebei milder over 
de beeldbestekken dan Punt. Van Welzen vindt het 
onder meer een goed instrument om het werk in 
de groenvoorzieningen te verantwoorden tegen-
over de politiek. ‘Het is duidelijk en transparant 
voor alle betrokkenen, de politiek, de opdracht-
gever en de aannemer. Ik zie meer voordelen aan 
een beeldbestek dan aan een frequentiebestek.’
Smid sluit zich daarbij aan. Hij hamert vooral op 
het belang van uniformiteit en transparantie van 
de afspraken in een bestek. Het probleem dat de 
beeldbestekken onder extreme weersomstandig-
heden onmogelijke eisen stellen aan groenonder-
nemers, erkent hij niettemin. ‘Maar ook dat los je 
het beste op met goede afspraken. Dat moet nu 
echt opgepakt worden.’

Bastiaan Punt Hans van Welzen (goe©Wilfred van Veldhoven) Robert Smid
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Welkom in The Smart City

Toen ik op de middelbare school zat, was het bepaald niet cool om een nerd te zijn. Nerds kregen geen meisjes en al zeker niet de knappe. Dat beeld is 

volledig gekanteld. In onze ICT-gedreven maatschappij zijn nerds de nieuwe stars. Vakblad Stad + Groen bracht daarom vijf nerds uit de groene sector 

bij elkaar, om samen met een aantal beheerders en klanten te praten over de toekomst van het groene vak. 

Auteur: Hein van Iersel

Wie wordt de baas van het park in de toekomst: de burger of The Big Four?
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Daarbij hadden wij als vakblad Stad + Groen het 
droombeeld, dat we met de beschikking over zo 
veel brainpower in één moeite door één samenhan-
gend beeld zouden kunnen scheppen van hoe we 
in de toekomst de openbare ruimte gaan beheren. 
Al snel bleek dat enerzijds heel makkelijk, maar 
tegelijk ook verduiveld lastig. Als we nu kijken  
naar de rol van ICT in de sector, hoef je geen  
profeet te zijn om te voorspellen dat informatie- 
technologie in allerlei vormen steeds belangrijk 
gaat worden. Er komt een enorme wolk groene 
data op de sector af, die ons in staat stelt om alles 
te weten, alles te voorspellen en de openbare ruim-
te beter te beheren. Het simpelste voorbeeld wordt 
gegeven door Onno Cijffers van Jewel:  

‘Als we nu een rondje schoffelen – maar dat geldt 
ook voor maaien en onkruid of gladheid  
bestrijden – maak je in principe altijd de volledige 
ronde. Dat kost tijd en dus geld. Op basis van 
historische en groeimodellen en/of monitoring met 
sensoren kun je goed voorspellen waar het onkruid 
groeit en waar niet. Dan kun je dus met minder 
werk ook aan het beeld voldoen. Jewel maakt zelf 
navigatiesoftware waarmee je de meest voordelige 
ronde kunt plannen. De volgende stap is het verza-
melen van data waarmee je kunt  
voorspellen waar je op een bepaald moment  
waarschijnlijk iets moet doen. Dat kan met  
historische groeimodellen, maar ook met allerlei 
sensor-technieken. Een sensor kan nu al exact  
voelen of een wegvak gevoelig is voor opvriezen. 
Met drones is het straks mogelijk om een bepaald 
traject af te vliegen en exact te weten te komen 
waar je moet schoffelen, vegen of onkruid  
bestrijden.’ 

Dirk Tuip is directeur van FacilityApps. Zijn bedrijf 
ontwikkelt apps waarmee beheerders hun werk 
beter kunnen plannen en organiseren. Daarbij 
geldt dat de problematiek in de groene sector 
niet uniek is en bijvoorbeeld ook voorkomt in 

de schoonmaakbranche. En laat dat nu net de 
sector zijn waaruit FacilityApps voortkomt. In de 
schoonmaakwereld wordt momenteel gewerkt 
aan informatiemodellen waarmee je registreert 
hoeveel mensen in een bepaalde ruimte verblijven. 
Op basis daarvan kun je precies voorspellen welke 
ruimtes schoongemaakt moeten worden en welke 
niet. In de openbare ruimte is zoiets ook voorspel-
baar. Ook daarvoor zijn de data ruim beschikbaar.
Joost Verhagen is van Cobra Boomadviseurs. Zijn 
bedrijf is een van de drijvende krachten achter 
Boomregister.nl. Dat is een database waarin alle 
Nederlandse boomkronen verzameld zijn. Dit is 
natuurlijk maar een voorbeeld van wat er in de 
toekomst in steeds grotere mate beschikbaar zal 
komen. Als je de gegevens van dit soort databases 
koppelt, kun je de meest fantastische thematische 
kaarten maken en bijvoorbeeld zaken als groen en 
gezondheid met elkaar combineren. 

Democratie en de grote vijf
Gaat informatietechnologie ervoor zorgen dat 
onze maatschappij eerlijker en democratischer 
wordt? Enerzijds wel. Nu is het nog zo dat wie de 
grootste bek heeft, waarschijnlijk het eerst en het 
snelst geholpen wordt. Informatietechnologie is 
in potentie in staat om zonder tussenkomst van 
de gemeente te bepalen wat de inwoner van een 
gemeente belangrijk vindt. Je hoeft geen inspraak-
bijeenkomsten meer te organiseren waarbij een 
te verwaarlozen fractie van de burgers aanwezig 
zal zijn; je regelt het via de smartphone. Dit laatste 
geeft meteen ook het grote gevaar weer van de 
ontwikkelingen. Kennis en informatie zijn macht. 
Nu al zijn the Big Four – Google, Facebook, Amazon 
en Apple – feitelijk niet meer te controleren door 
ons nationale parlement en onze politici. In de  

toekomst zal dat alleen maar erger worden. 
Enerzijds heeft ICT het in zich om onze maatschap-
pij opener, eerlijker en democratischer te maken; 
anderzijds komen er krachten vrij die totaal niet 
meer te controleren zijn. 

De burger
Wat wij als redactie van Stad + Groen niet hadden 
verwacht, is dat de nerds die deelnamen aan de 
masterclass ook haarfijn inzagen dat niet alleen de 
techniek verandert, maar ook het speelveld waarin 
die techniek haar kunstje moet klaren. De belang-
rijkste gamechanger is waarschijnlijk de burger.  
Op een paar uitzonderingen na is de burger nu 
vooral nog consument van de openbare ruimte, 
maar in de toekomst zou het zomaar kunnen dat 
de burger naast consument of gebruiker ook  
regisseur, co-creator, uitvoerder, opdrachtgever 
en zelfs financier wordt. Dirk Tuip: 'Op het moment 
dat burgers gaan inzien dat hun huis meer waard 
wordt en de kwaliteit van hun leven en hun 
gezondheid hoger worden door een mooi ver-
zorgde groene omgeving zullen zij zelfstandig 
opdrachten gaan geven, wellicht zelfs zonder dat 
de gemeente daar als traditionele geldbron tussen 
zit.’

FORUM7 min. leestijd
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ONTWIKKELINGEN

• SENSING- EN MONITORINGTECHNOLOGIE  
(sensoren, camera’s, satellietbeelden, IoT)
 ·  snelle ontwikkeling in sectoren  

als energie, logistiek en land- en 
tuinbouw

 · minder snel in stedelijk gebied
 ·  generen van data (big data, uit ver 

schillende bronnen)

• ROBOTICA EN AuTONOME VOERTuIGEN
 ·  snelle ontwikkeling in sectoren  

als verkeer en logistiek
 ·  ook in land- en tuinbouw (auto-

nome tractoren, plukrobots)
 ·  minder snel in stedelijk gebied 

(autonome maaimachines op  
sommige golfbanen)

• HOOGWAARDIG GROEN IN 
  STEDELIjK GEBIED
 ·  gezonde leefomgeving, verbeteren 

luchtkwaliteit, biodiversiteit, water-
berging, koeling

• TREND: VERSOBERING EN EENTONIGHEID

Dirk Tuip, FacilityApps: 
Mobile only

De toekomst van ICT in de groene  
sector wordt bepaald door het mobieltje dat 
we allemaal iedere dag met ons mee sjou-
wen. Onze smartphones  
worden steeds slimmer en er zullen tools 
ontwikkeld worden waardoor we met meer 
efficiency ons werk kunnen doen. In eerste 
instantie zal dat gelden voor de bestaande 
papierwinkel die nu vaak bestaat in de ope-
ratie (schouwing, kwaliteit, planning), maar 
later ook voor real time volgen en optimalise-
ren van mensen en materiaal.

Onno Cijffers, Jewel: ICT als 
middel om de vechtmarkt te 
bestrijden

Cijffers ziet ICT vooral als een instrument 
om de nadelige effecten van de vechtmarkt 
te bestrijden. Je ziet in de sector een trend 
van dalende prijzen en stijgende ambities. 
Aannemers en beheerders die in staat zijn 
om informatietechnologie op een slimme 
manier in te zetten, kunnen de strijd om de 
klant winnen. 

Chris van Dijk, Wageningen University:  
Hoe koppel je ICT aan biologie? 

Ook Van Dijk ziet een belangrijke rol voor informatie-
technologie. Veel van deze technieken zijn nu nog primair 
ontwikkeld voor de agrarische wereld in de vorm van 
precision farming. Van Dijk ziet een toekomst met een centrale 
database-infrastructuur waar iedereen zijn data aan koppelt. 
De kunst wordt daarbij om ICT te koppelen aan biologie. Hoe 
koppel je ICT aan biologie, waardoor je bijvoorbeeld weet dat 
het onkruid zo veel gegroeid is dat je moet  
ingrijpen?
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Ivo de Groot, Wolterinck: 
Arbeidspotentieel zal krimpen 
door ontwikkelingen

Ook De Groot ziet als ceo van Wolterinck bv 
dat informatietechnologie steeds belangrijker 
wordt. Door de prijsdruk gaan aannemers op 
zoek naar manieren om hetzelfde werk goed-
koper te doen. Dat kan ICT zijn, maar ook 
andere innovaties op het gebied van mecha-
nisatie zullen zorgen dat hetzelfde werk met 
minder mensen gedaan kan worden. 

John Willemsen, Infogroen:  
Alles gaat naar mobiel 

John Willemsen is oprichter en commercieel 
directeur van Infogroen. Willemsen houdt de 
visie op de toekomst graag dicht bij zijn eigen 
bedrijf. Dat betekent dat uitvoerende organi-
saties alle tools in handen moeten krijgen om 
van A tot Z alles in te kunnen zien en te kunnen 
regelen. Daarbij geldt dat niet alleen de klant 
belangrijk is, maar ook de klant van de klant in 
toenemende mate belangrijk wordt. Ook die wil 
inzage in belangrijke gegevens. 

Joost Verhagen, Cobra 
Boomadviseurs: Het draait uit-
eindelijk allemaal om open data 

Nu al is het mogelijk om alle 100 miljoen boom-
kronen van Nederland in een  
database bij elkaar te stoppen, maar in  
de toekomst komen er nog veel meer  
gis-gestuurde big green data op ons af, die door 
middel van remote sensing worden verzameld. 
Uiteindelijk zal het erom draaien dat al die 
gegevens publiek toegankelijk zijn en gelinkt 
kunnen worden aan andere data. Hiermee kun-
nen onder andere de meest fantastische  
thematische kaarten gemaakt worden.

Rick Middendorp, Krinkels: Steeds meer  
integraliteit gevraagd

In de groene sector is het een uitzondering, maar in veel andere sec-
toren is het common practice: een informatie manager. Iemand die de 
informatiebehoefte van opdrachtgevers omzet in benodigde gegevens, 
bijbehorende processen en systemen. Volgens Middendorp is de toe-
komst aan integraliteit. Gegevens zijn steeds eenvoudiger digitaal te 
verkrijgen. Door op een juiste manier deze gegevens integraal beschik-
baar te maken ontstaat er steeds meer informatie om te nemen beslis-
singen te ondersteunen. Belangrijk is een gezamenlijke basis waaraan al 
deze gegevens kunnen worden verbonden. Deze basis wordt gevonden 
in een eigen GIS-systeem. Daaraan worden de verschillende standaard-
applicaties gekoppeld, zoals de app van Facility Apps.
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Iedere functie is 
gekoppeld aan GIS.

Opdrachtgever 
wordt ‘mobile’ op de 
hoogte gehouden 
van vorderingen.

Live hulp op afstand 
bij alle taken.

Ook bedreigingen: 
wie wordt de eigenaar 
van de datacloud en 
wie controleert? 

Alle data is ‘linked’.
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Veiligheid en toegankelijk-
heid worden geborgd.

Alle databases zijn 
publiek toegankelijk. 

Satellieten bewaken 
het gebied met 
‘remote sensing’

Robots vervullen 
standaard klussen.

Ook de burger kan 
direct communiceren 
met het netwerk: een 
nieuwe vorm van 
burgerparticipatie.

sensoren registreren 
klimaatprestaties: 
Urban cooling en 
fijnstof reductie.

Een sensor meldt 
wanner een prullenbak 
vol zit. Minder 
onnodige rondjes en 
een schoner park

Be social 
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www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-6266



algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

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

Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans is specialist in het 

rooien, snoeien en onderhouden van bomen. 

Vandaag de dag telt ons bedrijf ruim 25 vaste 

medewerkers, goed opgeleide boomrooiers, 

ervaren chauffeurs en machinisten, 9 gecertifi -

ceerde tree workers en 2 tree technicians. 

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei veilig 

uitvoeren zonder schade aan te richten.

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: 
groot of klein, bij Weijtmans moet u zijn!

Bomen snoeien in Geertruidenberg m.b.v. twee telescoopkranen

Voorlichting tijdens ons boscafé

Boomrooierij Weijtmans

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in en verzorgen een verantwoorde afvoer van 

snoeiafval. Tevens ontzorgt Boomrooierij 

Weijtmans opdrachtgevers door overname 

van het complete beheer van gebieden, zie 

www.tilburgsbos.nl

Met deze gezonde blik op de toekomst blijft 

Weijtmans zich profi leren tot een vooraan-

staand speler op haar vakgebied.
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De vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans is specialist in het 

rooien, snoeien en onderhouden van bomen. 

Vandaag de dag telt ons bedrijf ruim 25 vaste 

medewerkers, goed opgeleide boomrooiers, 

ervaren chauffeurs en machinisten, 9 gecertifi -

ceerde tree workers en 2 tree technicians. 

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei veilig 

uitvoeren zonder schade aan te richten.

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: 
groot of klein, bij Weijtmans moet u zijn!
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Op 19 januari 2017 start de 5-daagse cursus
‘Strategisch beheer van de openbare ruimte! om u
te ondersteunen bij deze uitdaging!

Wat leer je tijdens de cursus?
Tijdens de cursusdagen staat een verdieping van
kennis en inzicht centraal. De actualiteit en de
vertaling naar de eigen praktijk vormen daarbij de
leidraad. De volgende thema’s komen uitvoerig
aanbod:

• Veranderende rollen
• Maatschappelijke rol openbare ruimte
• Burgerparticipatie
• Financiering openbare ruimte (beheer)
• Sturen op effecten

Casussen uit uw eigen praktijk, vormen 
uitgangspunt van de cursus. Daarnaast is tijdens de 
cursus ruimte voor discussie met uw collega’s uit 
het werkveld, dit zorgt voor nieuwe ideeën en een
verfrissende kijk op uw werk!

Voor wie?
Werkt u momenteel aan projecten in de openbare
ruimte en merkt u dat het complexe werkveld
meer van u vraagt? En bent u momenteel
werkzaam op HBO niveau? Dan is deze cursus bij
uitstek geschikt voor u!

Informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie over de cursus op onze
website www.haskennistransfer.nl en meld je aan,
er zijn nog een aantal plekken beschikbaar!

Cursus ‘Strategisch beheer
openbare ruimte’
De openbare ruimte wordt steeds belangrijker denk aan; gezondheid, recreatie en andere maatschappelijke doelstellingen. De politiek stimuleert

participatie en social return is vast onderdeel van elk project. Desondanks wordt er vaak bezuinigd en moeten investeringen verantwoord worden. Ook

treedt er een verschuiving op van verantwoordelijkheden van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. Kortom, volop ontwikkelingen! Dit vraagt om

een andere benadering van het beheer van de openbare ruimte.

ADVERTORIAL

Meer weten? 
www.haskennistransfer.nl/opleiding-cursus/
groen/cursus-strategisch-beheer-
openbareruimte

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-6281



Vraag nu een vrijblijvende proefrit aan.All things considered the best in weed control.
0318 - 469 799 | info@waveonkruidbestrijding.nl

www.waveonkruidbestrijding.nl

Alles zit erop.
Nu u nog!

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

 onkruidbestrijding

HEET WATER
MET 100% 

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

WAVE absoluut de beste in onkruidbestrijding

De duurzame en chemievrije 
oplossing voor onkruidbestrijding 

 onkruidbestrijding

HEET WATER
MET 100% 

· Milieuvriendelijke onkruidbestrijding

· Sensor gestuurd dus zeer effectief en efficiënt

· Veilig en schadevrij werken

· Laagste TCO in de markt!
Chemievrij
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Alzheimertuin geopend in 
Alphen aan den Rijn
Bewoners van zorgcentrum Rietveld hebben samen met mantelzorgers en leerlingen van  

groep 5 van basisschool Het Mozaïek een Alzheimertuin beplant in Alphen aan den Rijn.  

Dat deden zij met diverse soorten bloembollen die de stof galantamine bevatten. Het gaat  

daarbij om narcissen, sneeuwklokjes, sterhyacinten en zomerklokjes. Van galantamine uit  

bloem-bollen worden medicijnen geproduceerd die de effecten van alzheimer afzwakken.  

uit onderzoek blijkt dat ontspannende buitenactiviteiten, zoals tuinieren en wandelen,  

het verergeren van de problematiek en de gedragsproblemen door dementie sterk kunnen 

tegengaan. Dat komt doordat het langetermijngeheugen geactiveerd wordt, waardoor gevoelens 

van angst, nervositeit en verdriet verminderen. Ook zorgt een speciale tuin voor dementerenden 

dat er minder valincidenten plaatsvinden. De bollen werden geschonken door de leden van de  

Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).

Foto: KAVB/Vidiphoto
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Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-6267
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Wij zijn de grootste en willen 
graag de grootste blijven

Bescheidenheid is een mooie eigenschap. Dat standpunt lijkt ook Marc Bolier, de hagelneue kopman van Krinkels te huldigen, maar te bescheiden is ook 

nergens goed voor. Hij begint zijn eerste interview als ceo van Krinkels nog heel bescheiden met de stelling: ‘Wij zijn een van de grotere bedrijven in de 

groene sector’, maar eindigt met de superlatief: ‘Wij zijn de grootste en willen dat blijven door minimaal tien procent groei per jaar.’

Auteur: Hein van Iersel

Bolier: ‘Ook de schoffelaar heeft inmiddels een tablet’
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Normaal komen alle ceo’s van de grotere groen-
voorzieners één keer aan de beurt voor dit inter-
view. Door het vertrek van Jan Clement, die in 
2013 in dit blad werd geïnterviewd, komt Krinkels 
nu voor de tweede keer aan de beurt. Oneerlijk? 
Misschien wel, maar er kan er maar een de groot-
ste zijn!  

Jan Clement is geen makkelijk type om op te vol-
gen. Clement werkte, afgelopen september, meer 
dan 40 jaar voor Krinkels en je zou kunnen zeggen 
dat het bedrijf rondom zijn persoon is gegroeid en 
dat alles daar het DNA van de oud-directeur in zich 
droeg. Als opvolger heb je die tijd natuurlijk niet. 
Je springt op een hollend paard en jij moet je aan-
passen aan de snelheid. Gelukkig gaat het voor-
lopig crescendo met Krinkels. Het bedrijf is onder 
branchegenoten beroemd omdat het als een van 
de weinige bedrijven in staat is om geld te verdie-
nen in een vechtmarkt. De laatste gedeponeerde 
KvK-cijfers lijken dat te bewijzen. Bij een omzet van 
50 miljoen euro wordt een rendement gehaald van 
3 miljoen. Dat is veel, zeker in deze sector, waar 
veel partijen al trots op zichzelf zijn bij een rende-
ment van 2 procent. Over het lopende boekjaar 
verwacht Bolier een omzet van 70 miljoen.
Eerst een paar dingen over Bolier. Bolier is 46 jaar 
en werkt nu ongeveer vijf jaar bij Krinkels. Zelf 
ontkent hij dat hij bij Krinkels is binnengehaald 
als kroonprins, maar hij had bij zijn aantreden wel 
direct de functie van operationeel directeur en zat 
dus al meteen dicht op het vuur. Bolier hierover: ‘Bij 
een familiebedrijf weet je zoiets nooit. Dingen kun-
nen altijd anders lopen.’ Over zijn voorganger zelf is 
Bolier verder alleen maar vol lof: ‘Clement heeft 40 
jaar voor Krinkels gewerkt en eigenlijk het bedrijf 
gemaakt tot wat het nu is.’

Volker 
Het grootste verschil dat de nieuwe directeur 
ziet met zijn vorige werkgever Volker Wessels is 
vooral de schaal van de klussen. Ik spreek af met 
Bolier in het Brabantse Brakel, direct aan de Waal 
gelegen, waar Krinkels bezig is met een Ruimte-
voor-de-rivierproject met de naam Stroomlijn. Voor 
Krinkels-begrippen is dit met een omzet van 5 mil-
joen euro groot; voor Volker Wessels zou het een 
kleine klus zijn geweest. Ondanks dat alles geniet 
Bolier wel van de dynamiek in de groene sector. 
Misschien wel dankzij de kleine economics of scale 
is er in de groene sector veel meer beweging dan 
in de veel statischere bouwwereld. Bolier geeft het 
Stroomlijn-project als voorbeeld: ‘Daar heb je te 
maken met de natuur en het weer, die iedere dag 
anders zijn en van invloed op jouw werk. Maar je 
hebt ook te maken met maatschappelijke weer-

stand tegen dergelijke projecten.’ In de bouw is 
dat, aldus Bolier, allemaal wat overzichtelijker. ‘Je 
heb een terrein; daar moet je iets op bouwen en 
daarmee basta.’ 

Dat betekent niet dat de dynamische groene 
sector vooroploopt als het gaat om innovaties. 
Bolier haalt het oude interview met voorganger 
Jan Clement erbij, dat hij netjes heeft uitgeprint en 
meegenomen naar het interview, waarin die stelt 
dat de groene sector achterloopt als het gaat om 
innovaties. Een van de voordelen van het project in 
Brakel, waarbij Rijkswaterstaat de opdrachtgever is, 
is dat Krinkels ervaring kan opdoen met de manier 
waarop deze organisatie werkt en deze ervaringen 
mee kan nemen naar nieuwe of andere opdracht-
gevers. 

Nieuwe bezems
De cruciale vraag tijdens het interview is natuurlijk: 
wat gaat er veranderen bij Krinkels nu Bolier op 
de troon zit? Het is echter lastig om hierover een 
zinnige opmerking te krijgen uit de mond van de 
nieuwe directeur. Natuurlijk zijn er de gebruikelijke 
algemeenheden: ‘De klant en de economie ver-
anderen en wij als Krinkels veranderen daardoor 
mee.’ Bolier legt het verder uit: ‘De groene sector is 
een zeer traditionele en behoudende sector, maar 
ook hier zal de informatietechnologie uiteindelijk 
voet aan de grond krijgen. En de aanbieder die 
deze technologie het beste weet in te zetten in zijn 
bedrijfsvoering is koopman.’
Het is in dit verband opvallend dat Krinkels als 
enige groene aannemer een eigen CTO in dienst 
heeft. Bij Krinkels staat op het kaartje van Rick 
Middendorp weliswaar heel bescheiden ‘informa-
tiemanager’, maar de gebruikelijke titel is in goed 
Nederlands wel degelijk CTO ofwel chief technology 
officer. Bij banken en veel andere grote bedrijven 
is zo’n functie inmiddels heel gewoon. Hierdoor 
blijven deze bedrijven up-to-date wat betreft de 
toepassing van internet en informatietechnologie 
in hun bedrijfsvoering. Bolier: ‘Dat is essentieel om 
de klant in de toekomst te kunnen blijven helpen.’ 

Natuurlijk is dat niet het antwoord dat wij willen 
horen. Bolier lacht een beetje omdat hij dat ook 
wel weet, maar geeft verder geen krimp. Verder 
dan de constatering dat het bedrijf ook de komen-
de jaren zal opschuiven wat betreft het niveau van 
werken, wil hij niet gaan. ‘Net als iedere groene 
aannemerij is Krinkels meer gericht op doen dan 
op denken.’ Toch denkt Bolier dat het opleidingsni-
veau in zijn bedrijf langzaam maar zeker omhoog 
zal gaan. Dat vraagt de markt nu eenmaal. Naast 
lager opgeleide medewerkers zullen er bij Krinkels 

INTERVIEW5 min. leestijd

Natuurlijk zijn er de  

gebruikelijke algemeen-

heden: ‘De klant verandert 

en wij veranderen mee’



De Roberine F3 klepelmaaier en de R3 kooimaaier zijn nu ook verkrijgbaar met cabine. Een 
cabine met veel zicht rondom, veel ruimte voor de bestuurder en perfecte klimaatbeheersing. 
Verder kunt u rekenen op hoge prestaties, compacte afmetingen, betrouwbare techniek en 
een gunstige aanschafprijs. Kortom, hij staat voor u klaar. Meer weten? Stuur een mail naar 
sales@roberine.com of bel 053 4 83 83 22.   The Mowing Company since 1951

KLAAR OM IN TE STAPPEN

Goolkatenweg 65, Postbus 818, 7500 AV Enschede, Nederland. Tel.: +31 (0)53 4 83 83 83, Fax: +31 (0)53 4 83 83 33, e-mail: info@roberine.com
Roberine maakt samen met Conver, Herder, Precision Makers en Votex deel uit van Dutch Power Company.
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INTERVIEW

steeds meer medewerkers komen met een HBO 
opleiding of een universitaire graad. Maar ook de 
‘gewone’ schoffelaar zal niet ontkomen aan een 
geleidelijke opwaardering van het werk. Bolier: 
‘Ook de schoffelaar krijgt straks een tablet.’ Bolier 
verwacht zelf dat onze sector over tien jaar volle-
dig papierloos zal werken.

Kennis 
Hoewel de ceo verwacht dat het vereiste kennis-
niveau bij Krinkels omhoog zal gaan, betekent dat 
niet dat Krinkels weer gaat investeren in een eigen 

ingenieursbureau. Het bedrijf heeft dat een aantal 
jaren gedaan met de ontwikkeling van dochterbe-
drijf Ibor, dat zich moest richten op ingenieursdien-
sten rondom projecten die werden aangenomen, 
maar is wat dat betreft van een koude kermis 
thuisgekomen. Bolier, heel stellig: ‘Je moet je eigen 
grenzen kennen. Je kunt veel beter op een slimme 
manier gebruikmaken van partners. Als je alles 
zelf wilt doen, dan kost dat meer dan dat het ople-
vert. Het past ons veel beter om bij grote werken 
zoals het Stroomlijn-project samen te werken met 
gespecialiseerde advies- en ingenieursbureaus. In 
het geval van het Ruimte-voor-de-rivierproject is 
dat Lievense CSO.’

Ruimte voor de rivier 
Bij Ruimte voor de rivier gaat het om de herinrich-
ting van 200 hectare uiterwaarde. In totaal wordt 
in meer dan 60 verschillende uiterwaarden langs 
de Boven-Rijn, de Waal, het Pannerdensch Kanaal, 
de Boven-Merwede en de bedijkte Maas begroei-
ing verwijderd, zodat de rivier bij hoog water 
sneller zijn water kan afvoeren. Dit project wordt 
uitgevoerd in 2015 en 2016. 

Groei
Krinkels wil de komende jaren een groei realiseren 
van tien procent per jaar. Vorig jaar is dat gelukt 
door de overname van Mostert De Winter. Dit 
bedrijf had 45 medewerkers en een aanzienlijke 
orderportefeuille. Dit jaar, 2016, zijn er nog geen 
bedrijven overgenomen, hoewel er altijd wel 
bedrijven zijn die zich aanmelden of voorbijkomen. 
Het toekomstbeeld is dat Krinkels zich als bedrijf 
veel breder zal ontwikkelen, dus niet alleen meer 
groen, maar ook meer water, sport en infra. 

Marc Bolier

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-6268
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Inspirerend multitalent zet 
groenonderhoud vol op de 
kaart bij burger en politiek
De gemeenten Wassenaar en Voorschoten hebben ruim 270 hectare aan openbaar groen en 150 speelplekken, die Ralph Pitlo allemaal beheert. Hoewel 

hij overspoeld wordt door werk, staat hij altijd voor zijn collega’s klaar. Hij denkt in oplossingen. Hij is als beheerder veel breder actief dan zijn functie 

van hem vraagt, of het nu gaat om een heldere visie voor ruimtelijke ontwikkeling en beleid, het organiseren van de Boomfeestdag of het maken van 

een ontwerp voor een plantvak. 

Auteur: Santi Raats
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Pitlo werkt op veel niveaus. Hij is een multitalent 
dat over de grenzen van zijn eigen vakgebied heen 
kijkt. Zijn collega’s beschrijven hem als zeer geor-
ganiseerd, inspirerend, met veel kennis en enthou-
siasme en een kei in persoonlijk contact en omge-
vingsmanagement. Binnen zijn organisatie is hij 
de vraagbaak voor participatietrajecten. Bewoners, 
politici en collega’s lopen met hem weg. Kan niet 
zal je hem niet vaak horen zeggen.     

Drie musketiers
Sinds 2011 werkt Pitlo voor de gemeente 
Voorschoten. Samen met een ander jong talent 
–maar net te oud mee te doen – Patrick Spiegeler 
(36), heeft hij het groen weer op de kaart gezet. 
‘Ik ben inspirerend en neem de rest op sleeptouw, 
maar ken ook de procedures en regels en weet 
creatief en strategisch te denken. Patrick kan goed 
knopen doorhakken en zorgen dat projecten 
daadkrachtig afgemaakt worden. We hebben nog 
een andere collega, Dave. Die kan goed samen-
werken en heeft een uitzonderlijke groenkennis. 
Samen zijn wij een ijzersterk team.’ Sinds 2013 
is de gemeente Wassenaar aan Pitlo’s werkveld 
toegevoegd. De jonge beheerder heeft na zijn 
vwo de studies plattelandsvernieuwing – groen en 
landschap (Hogeschool Delft) en planologie (UvA) 
gedaan. Door zijn vernieuwingsdrang sprong hij 
al vroeg in op de tendens meer met vaste planten 
te doen. Zijn collega’s van de buitendienst heeft 
hij geïnspireerd om zichzelf hierin te ontwik-
kelen. Inmiddels heeft de buitendienst zich het 

ontwerp, de aanleg en het onderhoud van vaste 
planten eigen gemaakt! Pitlo’s enthousiasme voor 
persoonlijke ontwikkeling liet hij ook zien toen hij 
een cursus ontwerpkunde ging volgen. ‘Oog voor 
ontwerp is een eigenschap die veel beheerders en 
civiele projectleiders missen. Terwijl zij, juist in klei-
nere steden, veel invloed hebben op de inrichting 
van de openbare ruimte’, legt hij uit. ‘Daarom wil 
ik een lans breken voor de samenwerking tussen 
beleidsmaker, projectleider, ontwerper, beheerder, 
uitvoerder en gebruiker. Door betere samenwer-
king leer je van elkaar en kan je op andere manie-
ren naar de openbare ruimte kijken. Uiteindelijk 
moet het resultaat een fraaiere en goed bruikbare 
buitenruimte zijn! Het is mijn doel om de komende 
periode in beide gemeenten strategische commu-
nicatie over het groen op te zetten, en om het ver-
groenen en inrichten van de openbare ruimten van 
onze steden via placemaking te laten gebeuren.’

Kleine gemeente, directe invloed
Vanuit het Rijk (in de Nota Ruimte) geldt een richt-
lijn van 75 vierkante meter openbaar groen per 
huishouden per gemeente. Voorschoten, met zijn 
100 vierkante meter per bewoner, en Wassenaar, 
met ruim 130 vierkante meter per bewoner, zit-
ten daar ruimschoots boven. Voorschoten en 
Wassenaar kunnen daarbij bogen op een sterke 
buitendienst. Pitlo geeft ook aan dat hij de poli-
tiek mee heeft. Sinds 2011 waait de wind gun-
stig in Voorschoten en sinds vorig jaar ook in 
Wassenaar. ‘In 2008 was het groen in de gemeente 

Voorschoten op C-niveau. In 2009 is de groenstruc-
tuurvisie opgesteld en tegelijkertijd gaf de raad 
budget mee voor de opwaardering van het groen 
tot A in het centrum en B in de wijken. In 2011 
kwam ik in dienst. Mijn collega Patrick Spiegeler 
was er toen al. We hadden het college mee en de 
raad was positief over wat we deden. Ook is de 
gemeente klein, waardoor het redelijk makkelijk is 
om direct met de wethouder of eventueel met de 
burgemeester om tafel te zitten. Het is mogelijk 
om direct invloed uit te oefenen. Vanwege mijn 
planologische achtergrond ben ik ook betrokken 
bij ruimtelijke ontwikkeling en de visies daarop. 
Mijn groenkennis kan ik daar goed in kwijt. Dit 

YOUNG GREEN PROFESSIONALS6 min. leestijd

De toekomst 
van groen in 
Nederland 
hangt voor 
een groot 
deel af van de 
passie van de 

jonge mensen die in de sector werkzaam zijn. 
Daarom heeft de redactie van NWST – 
bijgestaan door een uitgebreide jury het 
afgelopen half jaar 22 groene professionals  
geselecteerd, geïnterviewd en gefotografeerd  
die 35 jaar of jonger zijn en  die zich ondanks 
hun jeugdige leeftijd al  hebben bewezen.  
Alle interviews zullen later dit jaar worden  
verzameld in één boek.

young green
professionals

Ralph Pitlo

35

Beheerder Groen en Spelen

Werkorganisatie Duivenvoorde

Voorburg

Samenwonend

Surfen, wielrennen, tennis, reizen

vwo, Huygens Lyceum; hbo plattelandsvernieu-

wing, Hogeschool Delft; master planologie, 

Universiteit van Amsterdam

Boswachter

Naam

LEEFTIJD

FUNCTIE

Bedrijf

GEBOORTEPLAATS

BURGERLIJKE STAAT

HOBBY’S

OPLEIDING

Wilde vroeger worden

Pijn 17%

Prestatie 27%

Passie 38%

Power 18%

Ambitie kan langs veel wegen vorm krijgen. De ene keer zit het tegen; dan 
komt doorzettingsvermogen om de hoek kijken. De andere keer krijgt passie 
alle ruimte, omdat je in een flow zit. Wij vroegen alle kandidaten hun inspan-
ningen af te zetten langs de meetlat van de vier P’s: power (slagkracht), pijn 
(doorzettingsvermogen), passie en prestatie (strategisch inzicht). Dit is de 
meetlat van Ralph Pitlo:  
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jaar zijn we ook voor Wassenaar met de raad op 
pad geweest, om de leden te laten zien welk beeld 
het C-niveau groen uitstraalt. De indrukken van 
de raadsleden hebben we meegenomen bij het 
opstellen van de nieuwe beheerplannen.’ Het heeft 
geresulteerd in een terugkeer naar B-niveau.
Groen simpel en toegankelijk maken
Ralphs visie is dat het beheer eenvoudig en trans-
parant moet zijn. Versimpelen is voor hem een 
kernwoord. Dit uit zich bijvoorbeeld in de structuur 
die hij heeft aangebracht in het beheer. Ook zijn 
uitstekend bruikbare beheertekeningen door hem 
ontwikkeld. Ten slotte schrijft Ralph zelf de beheer-
plannen, met zijn eigen vernieuwende, leesbare, 
transparante opbouw en stijl. ‘Ik wil op alle niveaus, 
van de raad tot aan beleid, ontwerp, beheer en 
bewoner, het verhaal kunnen vertellen, zodat 
iedereen écht snapt wat er staat te gebeuren.’ Dat 
is andere koek dan de veel voorkomende beheer-
plannen waarin bedragen worden genoemd 
uit voorgaande werkpakketten, of algemene 
omschrijvingen die worden geknipt en geplakt. 
‘Ik specificeer hiërarchisch naar beheerelementen, 
zoals bos, landgoed, bomen, heesters, vaste plant 

en gazon, en omschrijf voor elk type beheer onze 
visie. In deze duidelijke omschrijvingen vertalen wij 
de structuurvisie ook naar het onderhoudsniveau. 
Dan is het zowel voor het college, dat over de 
inhoud beslist, als voor de raad, die programma’s 
goed- of afkeurt, duidelijk wat wij willen. Het grote 
voordeel hiervan is dat de politiek begrijpt wat er 
gebeurt. Het levert ook een transparante discus-
sie op. Bewoners geven we met onze duidelijke 
omschrijvingen ook de kans om te begrijpen wat 
er gebeurt.’  

Placemaking
Pitlo is laaiend enthousiast over het betrekken 
van gebruikers van het openbaar groen bij het 
ontwerp: hij is een placemaking-specialist. ‘Ik leg 
gebruikers basale ontwerpmogelijkheden voor. 
Het is belangrijk dat zij daarin meedenken en mee-
beslissen, want zij zijn degenen die de planten, 
bomen en bloemen voor de deur krijgen. Dit heb 
ik bijvoorbeeld onlangs gedaan bij een herinrich-
ting met vaste planten rondom een appartemen-
tencomplex met veel senioren. Zij bewegen zich 
alleen nog in een kleine cirkel rond hun apparte-
mentencomplex, dus die (openbare) ruimte moet 
een toplocatie zijn. Zij mogen beslissen over de 
bloei, geur en kleur. De details laat ik vervolgens 
over aan de ontwerpers.’ De kracht van placema-
king zit erin dat de gemeente naar buiten treedt 
om bewoners op ludieke manieren te benaderen 
en te betrekken bij (her)inrichtingen. ‘De betrok-
kenen zitten al in ons “groene kamp”. We moeten 
de mensen die nog niet bekeerd zijn tot het 
groene vakgebied in ons kamp krijgen! Met een 
bakfiets met het logo “Meedoen met groen” willen 
we binnenkort voor de supermarkt gaan staan, 
bewoners vragen stellen en discussies voeren over 
groensoorten. Neem bloemrijk gras; wie weet nou 
wat de functie daarvan is? En wanneer heeft een 
streep bloembollen de voorkeur boven planten 
die langer meegaan? Waar zijn bodembedekkende 
heesters het beste op hun plaats? Maar ook andere 
onderwerpen, zoals verlichting en de renovatie 
van wegen en straten, komen in de gesprekken 
aan bod. Die bakfiets kunnen we ook als vraagbaak 
inzetten op markten. Dé nieuwe manier van her-
inrichten is om de boer op te gaan en contact te 
zoeken met de burger.’

Buitendienst
‘Iedereen doet mee’, vaste planten en placema-
king, dat zijn Pitlo’s stokpaardjes. Daarbij let hij 
sterk op zowel de kwaliteit als de kwantiteit van 
de openbare ruimte. ‘Er wordt in onze gemeenten 
ingezet op de verbetering van kernkwaliteiten, 
maar we moeten ook proberen om de kwantiteit 

hoog te houden! Het gaat er niet alleen om dat je 
behoudt wat je hebt en dat het schoon en veilig is. 
Steden kunnen meer ontstenen en vergroenen. We 
moeten met originele inrichtingen komen, zoals 
een prairietuin. Een goede, sterke buitendienst 
kan zorgdragen voor een hoge kwaliteit hiervan 
tegen relatief lage kosten. Die dienst zorgt ook 
voor de flexibiliteit die je nodig hebt om snel en 
daadkrachtig te kunnen werken. Wel moet een 
gemeente ervoor zorgen dat de buitendienst-
medewerkers allemaal specialisten worden. Het 
maaien kan dan uitbesteed worden. Het imago van 
een buitendienst die vooral kopjes koffie drinkt bij 
bewoners tijdens werktijd en met de schoffel in 
de hand staat, moet door gemeenten opzijgezet 
worden, want buitendiensten beschikken over heel 
veel potentie. Wij gaan altijd met drie of vier bui-
tendienstcollega’s per keer naar de kwekerij; dan 
mogen zij zelf de bomen uitkiezen. Betrokkenheid 
van beleid tot uitvoeringsniveau, daar gaat het om! 
Als we de hagen opnieuw inventariseren, meten 
de collega’s deze op, ze maken foto’s, geven advies 
over kniphoogten, inboet et cetera. Ze richten zelf 
de plantvakken in. Wij zijn dagelijks bereikbaar 
voor alle buitendienstcollega’s en met hen in 
gesprek. Door dit contact is er transparantie en 
betrokkenheid, en dat is essentieel. Want zij zijn de 
oren en ogen van de gemeente.’

Vier P’s
Als Pitlo zijn werk indeelt naar de vier P’s: power 
(slagkracht), pijn (doorzettingsvermogen), passie 
en prestatie (strategisch inzicht), dan zegt hij daar-
over: ‘Ik kan veel rollen aannemen en succesvol 
presenteren en vertellen over mijn vakgebieden. 
Daardoor weet ik anderen te enthousiasmeren en 
in mijn verhaal mee te nemen. Collega’s geven aan 
dat dit mijn sterkste kwaliteit is om dingen voor 
elkaar te krijgen. Vooral omdat ik weet hoe ik iets 
moet brengen om mijn doel te bereiken. Vandaar 
de hoogste score bij passie. Ik steek graag de han-
den uit de mouwen, lever wat ik toezeg en kom 
afspraken na. Ook is het resultaat buiten zichtbaar. 
Dit levert de relatief hoge score voor prestatie op. 
Bij tegenslagen gebruik ik mijn vele interesses en 
creativiteit om nieuwe kansen te zien. Ik schakel 
makkelijk over op plan B. Pijn en power zijn aanwe-
zig, maar dus niet overheersend.’

YOUNG GREEN PROFESSIONALS
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DSV Zaden en Mol Agrocom hebben samen het EuROGRASS Solario-grasmengsel ontwikkeld. Dit mengsel kan gebruikt worden op zonneweides, speel-

weides, parken, gazons en rondom gebouwen.

Auteur: Nino Stuivenberg

EUROGRASS Solario: 
onderhoudsvriendelijk gras 
voor op het gazon
DSV en Mol Agrocom ontwikkelen samen uniek grasmengsel

EUROGRASS Solario is geen nieuw product; het 
bestaat al decennialang. Het mengsel werd ont-
wikkeld door Jos Boonman en is in de loop der 
jaren nauwelijks veranderd. Tien jaar geleden 
pikte EUROGRASS (nu DSV) het mengsel op en gaf 
het een andere naam. ‘De samenstelling van het 

mengsel is al dertig jaar oud, maar het voldoet 
nog steeds aan de hedendaagse maatstaven’, 
vertelt Arjan van Bodegom van Mol Agrocom. 
‘EUROGRASS Solario is een mengsel dat zich onder 
alle omstandigheden kan ontwikkelen. Het gras 
heeft weinig onderhoud nodig, ook in de winter. 

Dat komt door het hoge percentage roodzwenk: 
grassoorten die weinig voeding nodig hebben. Je 
hoeft minder te maaien, maar het gras heeft toch 
een mooie winterkleur. Het product kan gebruikt 
worden voor zowel inzaai als doorzaai.’
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ADVERTORIAL

unieke samenstelling
EUROGRASS Solario bestaat voor 30% uit Engels 
raaigras, voor 55% uit roodzwenk en voor 15% 
uit veldbeemd. Door de samenstelling van die 
componenten is het Solario-mengsel multifunc-
tioneel. Engels raaigras kenmerkt zich door de 
snelle ontkieming, waardoor er snel een groen 
beeld ontstaat. Bovendien heeft raaigras een groot 
herstellend vermogen, zodat het ideaal is voor 
bijvoorbeeld speelgazons; het kan een hoge belas-
ting verdragen. Roodzwenkgras is daarnaast goed 
bestand tegen schaduw. Het kan daardoor goed 
uit de voeten onder bomen, maar bijvoorbeeld 
ook rondom gebouwen. De veldbeemd, ten slotte, 
zorgt ervoor dat het gras veel ondergrondse wor-
tels heeft, wat een hogere stabiliteit oplevert, ook 
onder moeilijke omstandigheden. ‘EUROGRASS 
Solario is een uniek mengsel met veel toepas-
singsmogelijkheden. Die kwaliteit is voor ons van 
doorslaggevend belang’, vertelt Van Bodegom over 
het mengsel. 

Het partnerschap tussen DSV Zaden en Mol 
Agrocom begon zo’n tien jaar geleden, in 2007. 
Mol Agrocom is sinds dat jaar dealer van DSV 
in de zuidwesthoek van ons land: Zuid-Holland, 
Zeeland en een deel van Brabant. Het dealerschap 
bevalt goed, volgens Van Bodegom. ‘Het voordeel 

van DSV is dat dit bedrijf als een van de weinige 
grasproducenten met dealers werkt. We kunnen bij 
hen op veel ondersteuning rekenen’, vertelt hij. Mol 
Agrocom heeft alle mengsels van DSV op voorraad. 

Gebruiksgemak
Mol Agrocom levert op zijn beurt al jaren gras-
mengsels aan AH Vrij. Deze partij gebruikt 
EUROGRASS Solario vooral voor het realiseren en 
herstellen van gazons, maar bijvoorbeeld ook voor 
parken. ‘Wij gebruiken EUROGRASS Solario eigen-
lijk voor al ons werk in het openbaar groen’, vertelt 
Henk Slootweg van AH Vrij. ‘Dat geldt overigens 
ook voor andere grassen van DSV, zoals SV7 en 
SV8.’ De reden dat AH Vrij voor het mengsel kiest, 
is eenvoudig, volgens Slootweg. ‘Het is een mooi 
fijnbladig mengsel dat er echt uitspringt. In andere 
mengsels wordt vaak te veel gebruikgemaakt van 
Engels raaigras; Solario bevat juist meer rood-
zwenk.’

EUROGRASS Solario wordt door AH Vrij op allerlei 
verschillende plaatsen toegepast. ‘Het mengsel is 
gebruikt voor een groot park in Leiden en voor het 
Spoorpark in Den Haag. Maar we gebruiken het nu 
bijvoorbeeld ook in Rijswijk, waar een woonwijk 
gebouwd wordt.’ Een van de voordelen van het 
product is dat het weinig onderhoud nodig heeft, 

vindt Slootweg. ‘Dat komt ons in Rijswijk erg goed 
uit, want daar moeten wij zelf het onderhoud, zoals 
het maaiwerk, uitvoeren. De groei van het gras is 
regelmatig, maar niet overvloedig.’
‘Een ander sterk punt van het mengsel is dat er 
geen schimmels in het gras komen. Op golfbanen 
en sportvelden zie je dat vaak, maar daar hebben 
we met dit mengsel nog geen last van gehad’, 
vervolgt Slootweg. ‘Het is echt taai gras. Bij nieuwe 
velden waarvan de bodem nog niet optimaal is, 
heb je vaak last van schimmels. Maar dat is bij dit 
mengsel dus niet het geval.’

De samenstelling van EUROGRASS Solario.

Arjan van Bodegom Henk Slootweg

AANDEEL     SOORTEN
30% Vesuvius    Engels raaigras
15% Jasperina    roodzwenk fors
25% Finesto/Javelin    roodzwenk fijn
15% Dorianna    roodzwenk gewoon
15% Limousine    veldbeemd
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Chemievrij onkruidbeheer  
in Goes loopt ondanks late  
inzet op rolletjes 

Zoals iedere andere gemeente in dit land is ook Goes dit jaar overgeschakeld op chemievrij onkruidbeheer. Na een aanbesteding die TuinTotaal na 

enige vertraging gegund werd, begon dit bedrijf pas eind mei met het onkruidbeheer. Desondanks zat Goes al in augustus op beeldkwaliteit A.

 
Auteur: Sylvia de Witt
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TuinTotaal voerde al jarenlang allerhande werk-
zaamheden uit voor de gemeente Goes, zoals 
onderhoud aan sportvelden en snoei- en schof-
felwerkzaamheden. Na nogal wat vertraging werd 
TuinTotaal dit jaar ook de aanbesteding voor het 
chemievrije onkruidbeheer gegund op basis van 

EMVI (economisch meest voordelige inschrijving). 
Hierdoor kon dit bedrijf pas eind mei starten met 
het onkruidbeheer in deze gemeente. Een flinke 
kluif, volgens directeur-bedrijfsleider Gertjan 
Toorenaar, want de onkruiddruk was inmiddels 
behoorlijk hoog door het groeizame weer. ‘Toch 

wisten we het beeld in heel korte tijd terug te 
brengen tot wat de gemeente voor ogen had. Het 
is een doorlopend bestek. Normaal gesproken tref 
je al in de wintermaanden de nodige maatregelen, 
zodat je in het voorjaar schoon kunt starten.  
Nu moesten we echter midden in het groeiseizoen 
beginnen. En het weer zat ook niet mee;  
we hebben tot eind juni regen gehad.’
In augustus voldeed TuinTotaal echter al aan beeld-
kwaliteit A, waarop het bedrijf complimenten  
ontving van de gemeente omdat het in zo’n korte 
tijd alles onder controle had gekregen. 

Inzet van de juiste machine op de juiste plek
TuinTotaal beschikt over een breed machinepark 
met diverse Weedheaters en borstel- en veegma-
chines in verschillende maten. Voor het onkruid-
beheer in Goes zijn er vijf Weedheaters in de weer, 
die ook kunnen worden uitgerust met een borstel. 
Eigenlijk rijdt er continu een machine met een bor-
stel door de wijken. De machines zijn licht en com-
pact, zodat je ermee over elke stoep en elk paadje 
kunt rijden. Met de inzet van de juiste machine 
op de juiste plek heeft TuinTotaal het handwerk 
behoorlijk kunnen beperken. Mochten er  
storingen ontstaan aan de machines, dan worden 
die dezelfde dag nog opgelost, want dit hoveniers-
bedrijf doet al het onderhoud en de reparaties 
zelf. Toorenaar: ‘Onderdelen waar vaker storingen 
aan zijn, heb ik op voorraad, dus het is het vaak 
dezelfde dag weer voor elkaar.’ 

Voor het onkruidbeheer in de gemeente Goes 
zijn zo veel mogelijk machines ingezet, om zo 
snel mogelijk de achterstand weg te werken. ‘We 
behaalden het grootste effect door het opruimen 
van probleemplekken en door de Weedheaters zo 
veel mogelijk in te zetten op het juiste moment, 
toen het onkruid het kwetsbaarst was, bij klein 
onkruid of kort na een veegronde bij warm, droog 
weer. Dat wil niet zeggen dat we achterover kon-
den leunen, maar het onkruid werd beheersbaar.’
 
Korte lijnen
De machinisten hebben vaste wijken en weten 
precies waar de probleemgebieden zijn. Dit heeft 
als voordeel dat ze de Weedheaters bij slecht weer 
makkelijk van de werktuigdragers af kunnen  
koppelen om deze te vervangen door een borstel, 
zodat ze deze probleemplekken kunnen aanpak-
ken. 

‘Er zijn altijd wel hoekjes waar veel troep ligt’, 
vertelt Toorenaar. ‘Door een goede samenwerking 
met de veegdienst van de gemeente wordt het 
vuil direct opgeruimd. Mocht de veegauto van de 

ACTUEEL
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gemeente al bezet zijn, dan zetten we onze eigen 
veegwagen in. Maar alles gaat altijd in overleg; 
we hebben een goede samenwerking met de 
gemeente.’ 

Mede door deze goede samenwerking met de 
gemeente Goes is de overgang naar chemievrij 
onkruidbeheer zonder problemen verlopen. 
‘Ons bedrijf heeft als voordeel – dat hoor ik ook 
van andere opdrachtgevers – dat we korte lijnen 
hebben. Als de opzichter van de gemeente hier-
heen belt met een probleem, dan krijgt hij direct 

mij aan de lijn en dat gaat rechtstreeks door naar 
de medewerkers.’ 

Mankracht
Na de gunning waren er ook extra mensen nodig 
om het werk uit te voeren. Voor het bemannen 
van de machines maakt TuinTotaal, waar dat 

kan, zo veel mogelijk gebruik van mensen uit 
de SROI-doelgroep, in samenwerking met het 
Werkgeversservicepunt in Goes.

Toorenaar: ‘Zij hebben ervoor gezorgd dat we in 
een zeer kort tijdsbestek over voldoende man-
kracht konden beschikken. Op deze manier daagt 

‘Als er een klacht is, 

ga ik persoonlijk bij de 

mensen langs en 

dan lossen we het op’

Gertjan Toorenaar
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het chemievrij onkruidbeheer ook zijn steentje bij 
aan het sociale milieu, wat we bij TuinTotaal ook 
belangrijk vinden.’

Continu aanwezig
De nieuwe aanpak van onkruidbeheer was even 
wennen, ook voor de gemeente. In de voorgaande 
jaren werd slechts drie keer per jaar een spuitronde 
gedaan. 

‘Nu rijden er meer machines en zijn we continu in 
de wijken aan het werk. We proberen stoepen mee 
te nemen waar ook onkruid staat. Dat betekent 
dat ook de haagjes van bewoners per ongeluk wel 
eens onder handen worden genomen. Mensen 
houden die netjes bij, maar er hoeft maar een  
bobbel in de stoep te zitten en er komt hete lucht 
vanuit de machine, en dan heb je gele blaadjes. 
Dat herstelt in de regel gelukkig wel snel, maar 
mensen schrikken er toch van. In de opstartperi-
ode kregen we daarvan dan ook wat schademel-

dingen via de gemeente. Dit betrof voornamelijk 
schade door hitte aan haagjes en beplanting.  
Als er een klacht is, ga ik persoonlijk bij de mensen 
langs en dan lossen we het op. De meeste  
bewoners zijn al blij dat er geen gif meer wordt 
gebruikt. Nu weten onze medewerkers welk stoep-
je eigenlijk net niet past voor de machine, dus dan 
nemen ze een kleinere machine. Maar dit moet 
groeien en alles komt ten goede aan het straat-
beeld, want dat is zelfs schoner dan voorheen.’
De eerste tijd vergt het meer werk
TuinTotaal kon bij de inschrijving een fictieve kor-
ting krijgen op de inschrijfsom, als beeldkwaliteit  
A werd aangeboden. ‘We hebben ingezet op 
A-kwaliteit, want hoe schoner alles is, hoe  
makkelijker het beeld te handhaven is. Je werkt 
met een systeem van uitputting, dus je moet niet 
willen dat er tien centimeter hoog onkruid mag 
blijven staan. De eerste tijd vergt dat meer werk, 
maar als je eenmaal op A zit, dan wordt het mak-
kelijker. De gemeente vroeg in eerste instantie om 
B-kwaliteit, maar de ervaring leert dat je dan toch 
al gauw te veel doet. Als je volgens B wilt beheren, 
zit je voordat je begint op randje C. Dan kost het 
veel meer tijd om weer op het vereiste beeld te 
komen.’
De meeste medewerkers komen uit Goes en 
omgeving, dus ze kennen de wijken en weten 
waar de problemen zitten. Voorheen hanteerde 
de gemeente Goes met het chemische onkruid-
beheer beeldkwaliteit B. Jaarlijks vonden er twee 
Roundup-rondes en één MCPA-ronde plaats. 
Onkruid werd bestreden, maar de voedingsbodem 
werd niet weggenomen. ‘Zoiets kun je met chemie-
vrij beheer niet tolereren’, vindt Toorenaar. ‘Want 
als je dat onkruid dan met hete lucht behandelt, 
groeit het achter je rug alweer aan. Dan is het veel 
te veel werk om aan de eisen te kunnen voldoen.’

Het straatbeeld is schoner
TuinTotaal kreeg de opdracht gegund op basis van 
EMVI. ‘Het plan van aanpak sloot aan bij wat we 
zochten’, zegt Joachim Koutstaal, beleidsmede-
werker groen bij de gemeente Goes. ‘Terecht kwam 
TuinTotaal als winnaar uit de bus. We hebben in de 
uitvraag de mogelijkheid geboden om op beeld-
kwaliteit A in te schrijven. TuinTotaal was de enige 
partij die hiermee inschreef.’ 

Het beeld ziet er volgens de beleidsmedewer-
ker uiteraard beter uit dan de B-kwaliteit van de 
mechanische onkruidbestrijding, maar ook beter 
dan de B-kwaliteit van de chemische onkruid-
bestrijding waarvan vorig jaar nog sprake was. 
‘Met deze methode richt je je veel meer op de 
ondergrond; hoopjes zand worden weggeveegd 
en de voedingsbodem voor het onkruid wordt 
weggehaald. Dat was niet het geval bij de  
chemische onkruidbestrijding. Daarbij maakte het 
niet uit dat er een plakkaat grond in de goot lag. 
Nu wordt het weggehaald, dus het onkruid kan 
alleen nog maar in dat voegje groeien en niet meer 
in de hele goot. Het straatbeeld is dus schoner.’ 

Tevreden
Overal in Goes wordt nu geveegd. De gemeente 
veegt op basis van zwerfvuil of blad en niet op 
basis van grond of zand op wegen, paden en  
stoepen. 

‘Onze veegmachines zijn vrij zwaar’, legt Koutstaal 
uit, ‘en kunnen daardoor niet over het trottoir heen. 
Ook kunnen ze niet in de brandgangen tussen en 
achter huizen komen. De machines van TuinTotaal 
kunnen dat wel, zodat ook daar onkruid en vuil 
verwijderd kunnen worden. Vervolgens wordt het 
van de stoep in de goot geveegd en de veegdienst 
van de gemeente ruimt het op.’ 

De gemeente Goes merkt dat er nu minder  
klachten zijn. ‘Veel gemeentes zijn nog aan het 
worstelen met de switch van chemie naar  
chemievrij. Ik hoor weleens van collega’s bij andere 
gemeenten: In Goes ziet het er netjes uit, netter 
dan bij ons. Gelukkig heeft het weer de laatste 
maanden meegewerkt. We zijn echt tevreden en 
kijken uit naar volgend jaar. Dan hebben we een 
volledig jaar voor het onkruidbeheer.’

ACTUEEL

‘We hebben ingezet op 

A-kwaliteit, want hoe  

schoner alles is, hoe  

makkelijker het beeld  

te handhaven is’

Joachim Koutstaal
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Het ontstaan van het Gustav Mahlerplein
Komend vanuit het treinstation Amsterdam Zuid, 
loop je het Mahlerplein op. Aan dit plein ligt het 
ABN AMRO hoofdkantoor. Het is één van eerste 
kantoorreuzen die rond het jaar 2000 neerstreken 
op de Zuidas, het nieuwe zakendistrict van 
Amsterdam. Letterlijk op de ‘stoep’ van het kantoor 
ontstond het Gustav Mahlerplein. Een plein met 
natuursteen, bankjes en grote lichtornamenten. 
Het groen hierbij in een ondergeschikte rol. Niet zo 
zeer qua kwaliteit (een enkele groenstrook langs 
de gevel met beplanting van Piet Oudolf ) als wel 
qua hoeveelheid groen en met een minimale  
beleving daarvan. 

Vier bijzondere platanen
Al snel werd opgemerkt dat er iets ontbrak op het 
stenige plein. De hoogbouw om het plein zorgde 

regelmatig voor een hoge windbelasting. Samen 
met het ontbreken van groen nodigde het plein 
daarmee niet uit voor een aangenaam verblijf in de 
lunchuurtjes. Er kwam een roep om meer groen op 
het plein en zo kwamen er in 2009 vier bijzondere 
platanen in het vizier. 

Deze ‘nomaden’ platanen hadden de afgelopen 
50 jaar al meerdere verhuizingen meegemaakt. 
Ze waren begonnen als jonge bomen aan de 
Buitenveldertselaan in de jaren 60 van de vorige 
eeuw. Bij de aanleg van de trambaan moesten 150 
bomen plaats maken voor de tram en werden de 
platanen verplant naar het terrein achter de voor-
malige stadsdeelwerf aan de Van Heemvlietlaan. 
Nu werden de vier mooiste bomen verplant naar 
het Gustav Mahlerplein. Hier zouden ze tot de 
herinrichting van het plein blijven staan om ver-

volgens in 2015 door de Nationale Bomenbank te 
worden verplant naar de Van Nijenrodeweg. 

Metamorfose
Bij het planten van de vier platanen op het plein 
was inmiddels al duidelijk dat de nieuwe inrichting 
van tijdelijke aard was en de bomen hier maar een 
aantal jaren zouden staan. De ontwikkeling van 
de Zuidas maakte onder andere dat er een plek 
gezocht moest worden voor het toenemend aantal  
fietsen naast het treinstation Amsterdam Zuid. 
Er werd besloten een ondergrondse fietsparkeer-
garage te ontwikkelen op de drempel van het  
station, onder het Mahlerplein, met maar liefst 
3.000 plekken. Dit besluit was daarmee tevens het 
startsein voor het opnieuw ontwerpen van het 
plein. Nu met een definitieve, groene inrichting. 
Ton Muller, Hoofdontwerper openbare ruimte van 

Het Mahlerplein; een wonder-
baarlijke metamorfose
In het hart van de Zuidas te Amsterdam ligt het Gustav Mahlerplein. Verscholen tussen beroemde kantoorkolossen zoals de Mahler 4 (naast het ABN 

AMRO hoofdkantoor) Vinoly en The Rock. Grenzend aan station Amsterdam Zuid was het plein lange tijd niet meer dan een stenige, winderige door-

voerplek voor kantoormensen, haastig op weg naar hun werk. Maar nu, na een herinrichting en de komst van een ondergrondse fietsparkeergarage is 

het plein leefbaar gemaakt door de komst van prachtige bomen en gras. Een nieuwe plek voor ontmoeting en verblijf voor de kantoor- en toekomstige 

bewoners van de Zuidas. 

Auteur: Dirk Doornenbal, Nationale Bomenbank
Foto’s: Ton Muller, Gemeente Amsterdam
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de gemeente Amsterdam, kreeg de opdracht een 
nieuwe invulling te geven aan het plein. Na een 
consultatieronde bij de (kantoor)bewoners en 
belanghebbenden, werd snel duidelijk dat er twee 
belangrijke uitgangspunten gehanteerd moes-
ten worden. Ten eerste een verbetering van het 
windklimaat op het plein. Ten tweede een sterke 
vergroening van het plein. Dit om tegenwicht te 
bieden aan al het steen van de kantoren. Maar ook 
om het plein leefbaar en aangenaam te maken 
voor een langer verblijf. En niet alleen als  door-
voerhaven vanuit het treinstation, zoals eerst. 

Aanplant grote bomen
Vanuit deze uitgangspunten heeft Ton Muller 
een studie uit laten voeren naar het windklimaat 
op het plein. Hieruit kwam naar voren dat een 
gesloten kroondak van bomen een significante 
bijdrage levert aan de verbetering van het wind-
klimaat op het plein. Daarom is ervoor gekozen 
om bomen met en grote maat, waaronder grote 
meerstammigen, aan te planten. Om de bomen 
groot uit te kunnen laten groeien en het kroon-
dak op termijn te realiseren, is op het dek van de 
fietsparkeergarage een leeflaag van minimaal 80 

cm bomengrond aangebracht. Dit varieert omdat 
er een hoogteverschil is tussen het treinstation 
en de andere zijde van het plein. In de breedte 
hebben de bomen de ruimte gekregen, zodanig 
dat er gemiddeld per boom ca. 40 m3 doorwortel-
bare ruimte aanwezig is. De boomvakken worden 
omsloten door natuurstenen randen waarop men-
sen kunnen zitten en ontspannen. Ten behoeve 
van de groene uitstraling en om recreatie onder 
de bomen mogelijk te maken, zijn de boomvakken 
aangekleed met een grastapijt. Mede daarom is er 
voor wat betreft het boomsortiment gekozen voor 
bomen met een enigszins transparante kroon. Het 
betreft Robina pseudoacacia en Gleditsia triacan-
thos in verschillende vormen en variëteiten. Om de 
kwaliteit van aanleg en groei te garanderen is het 
groen- en grondwerk in zijn geheel uit het civiele 
bestek gehaald en apart aanbesteed. De gemeente 
Amsterdam heeft tevens bewust voor gekozen de 
bomen zelf te merken op op de boomkwekerijen 
Ebben en Van den Berk. Nationale Bomenbank 
heeft uiteindelijk dit werk mogen uitvoeren. 
 
En aangenaam is het geworden!  
Vanuit het station Amsterdam Zuid, zorgen de 

rechte looppaden aan de zijkanten van het plein 
voor de snelle verbinding tussen het station en de 
kantoren op de Zuidas. Maar wanneer men de bin-
nenkant van het plein betreedt, komt de bezoeker 
terecht in een aangename groene verblijfsruimte. 
Deze wordt gesplitst door een pad dat geïnspi-
reerd is op een bliksemflits. Deze natuurlijke, orga-
nische vorm maakt, samen met de bomen en gras, 
het plein aantrekkelijk om te verblijven en te ont-
spannen. En dat blijkt. Al tijdens de eerste zomer-
dagen zat het plein vol met mensen. Personeel van 
de ABN AMRO is zeer content met de geweldige 
metamorfose die het plein ondergaan heeft. Zowel 
met de  aangename uitstraling als ook met de 
meerwaarde die het plein heeft tijdens de lunch-
pauze. En waar men met name verwonderd over 
is: waar komen al die grote mooie bomen toch 
opeens vandaan? 

ACTUEEL3 min. leestijd
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Laatbloeiers, vaste planten 
in de herfst
Herfst. De natuur maakt zich op voor de komende winter. Het weer wordt wisselvallig, trekvogels passeren ons land naar het zuiden en de meeste 

planten tonen hun vruchten en herfstgekleurde bladeren, voordat deze in de winter afvallen. Toch is de herfst ook een kleurrijk jaargetijde: naast de 

herfstkleuren zijn er nog planten die bloeien. Hierbij is een aantal interessante vaste planten die geschikt zijn voor toepassing in de openbare ruimte. 

Auteur: Ronald Houtman   Foto’s: Plants & Pictures

Vaste planten zijn er in oneindig veel soorten en 
maten. Het is helemaal niet moeilijk om een lijst 
van vaste planten samen te stellen met jaarrond 
bloeiende soorten en cultivars. Toch wordt er bij 
vaste planten voornamelijk aan zomerbloeiende 
planten gedacht. De andere jaargetijden zijn vaak 
wat onderbelicht, niet alleen in particuliere tuinen, 
maar ook in de openbare ruimte. Gelukkig is er een 
aantal vaste planten die voor een kentering in deze 
gedachtegang hebben gezorgd. De belangrijkste 
hiervan zijn de herfstbloeiende asters en – hoewel 
iets vroeger in de herfst bloeiend – Rudbeckia. 
Maar er zijn meer herfstbloeiende vaste planten 
die te overwegen zijn om toe te passen in de open-

bare ruimte. Dit artikel beperkt zich tot de vaste 
planten waarvan bewezen is dat ze in de openbare 
ruimte toepasbaar zijn. 

Actaea
Het is inmiddels bijna twintig jaar geleden dat vrij-
wel alle planten die bekend waren als Cimicifuga 
ineens Actaea genoemd moesten worden, maar 
nog steeds houden veel mensen vast aan de oude 
en dus foute naam Cimicifuga. Met hun forse voor-
komen, fraai dubbel- tot driedubbel geveerd blad 
en opvallende bloei zijn het geliefde border- 
planten. Toch zijn ze ook geschikt voor gebruik in 
de openbare ruimte. De planten hebben dan wel 

een voedzame bodem nodig die niet mag uit-
drogen en bij voorkeur een plek in de halfschaduw. 
Goede soorten en cultivars zijn A. racemosa (circa 
1,5 m hoog, bodembedekkend door de vorming 
van worteluitlopers, witte bloemen in vertakte tros-
sen), A. simplex ‘Atropurpurea’ (bladeren groenpur-
per tot dieppurper, afhankelijk van de standplaats,  
bloemen wit tot zachtroze, in sierlijke trossen),  
A. simplex ‘James Compton’ (tot bijna 2 m hoog, 
met ijle bloemaren, bestoven bloemen kleuren 
lichtroze, mede onder invloed van koudere  
nachten) en A. simplex ‘White Pearl’ (groen blad en 
zuiverwitte bloemen).

Aster ageratoides 'Asran'
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Anemone
De herfstanemonen, behorend tot de soort  
A. hupehensis, en de hybride A. hybrida horen tot 
de sierlijkste herfstbloeiende planten die er zijn. 
IJle stelen dragen opvallende bloemen die in kleur 
variëren van wit tot diep paarsroze. Het zijn zeker 
niet de gemakkelijkste planten in de openbare 
ruimte. Maar als ze eenmaal vast staan,  
kunnen ze jarenlang de show stelen in de herfst. 

De bekendste en beste rassen van A. hupehensis 
zijn: ‘Prinz Heinrich’ (donker purperrood, half-
gevuld) en ’Splendens’ (diep purperrood, enkel).  
A. hybrida is een hybride die is ontstaan uit een 
kruising tussen A. hupehensis en A. vitifolia.  
Deze kruising heeft verschillende prima planten 
opgeleverd: ‘Hadspen Abundance’ (roze, enkel), 
‘Honorine Jobert’ (zuiverwit, enkel), ‘Königin 
Charlotte’ (roze, halfgevuld) en ‘Pamina’ (donker 
rozerood, gevuld), om er maar enkele te noemen.

Aster
Dit is veruit de bekendste herfstbloeiende vaste 
plant. Het sortiment asters is behoorlijk groot en 
valt globaal uiteen in twee delen: de zomerbloei-
ende asters, zoals Aster alpinus en A. divaricatus,  
en de herfstbloeiende asters, zoals A. ageratoides, 
A. amellus, A. frikartii, A. novae-angliae,  
A. novii-belgii en de A. dumosus-hybriden. En ook 
binnen de herfstbloeiende asters is er een groep 
aan te wijzen die veel beter geschikt is voor 
gebruik in de openbare ruimte. Het gaat dan om 

de meeldauwresistente cultivars van Aster  
ageratoides en A. glehnii. Vooral de cultivars van  
A. ageratoides zijn de laatste jaren bijzonder popu-
lair. De lila bloeiende ‘Asran’ is waarschijnlijk de 
meest toegepaste aster in ons land. Niet voor niets: 
de plant is sterk, gezond en heeft een bloemkleur 
die zeer goed in het rustieke beeld van vallende 
bladeren past. ‘Ezo Murazaki’ groeit lager en heeft 
lichtpaarse bloemen. ‘Starshine’, ten slotte, is de 
witbloeiende variant. Waar de cultivars van  
A. ageratoides circa 70 cm hoog worden, vormt 

ACHTERGROND7 min. leestijd

Actaea simplex 'James Compton'
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A. glehnii ‘Agleni’ juist een plant van rond de 2 m 
hoogte. De massaal verschijnende witte bloemen 
maken het tot een spectaculaire plant. 
Dit wil uiteraard niet zeggen dat de andere asters 
niet meer toegepast zouden moeten worden. 
Integendeel, want de hier genoemde zeer gezonde 
cultivars van met name A. ageratoides missen juist 
de sterke en diepe kleuren die in andere cultivars 
wel aanwezig zijn. 

Ceratostigma
Eigenlijk zijn het halfheesters, maar voor de vol-
ledigheid worden ze hier genoemd. De twijgjes 
hebben een typische zigzagstructuur en dragen 
donkergroene, behaarde blaadjes. Vanaf eind 
augustus tot ver in oktober bloeien ze met intens 
blauwe bloemen. Als de bladeren dan ook nog 
rood gaan verkleuren, is het schouwspel compleet. 
De bekendste soort is C. plumbaginoides. Dit is een 

bodembedekkende plant die niet veel hoger wordt 
dan circa 25 cm. Een andere goede soort is  
C. willmottianum. Deze groeit bossiger en meer 
opgaand tot een hoogte van circa 80 cm. 
Ceratostigma kan prima in de volle zon op vrij 
droge, zwaardere grond staan. Wel moet hij, zeker 
op jonge leeftijd, enigszins beschut staan voor een 
schrale oostenwind.

Eupatorium
Deze enigszins op hoge asters lijkende, sterke 
vaste planten kunnen veel vaker worden toege-
past in het openbaar groen. Eupatorium is een 
behoorlijk groot geslacht, waarvan ook een soort 
inheems is in ons land: E. cannabinum, koningin-
nenkruid. Op zich een mooie plant, maar omdat hij 
woekert, is hij niet erg geschikt voor grootschalige 
toe-passing. En hoewel hij bloeit in augustus, is 
het wel een plant die op natte oevers en in wadi’s 

toegepast kan worden. 
De herfstbloeiende E. rugosum ‘Chocolate’ heeft 
donker purperbruine stelen en bladeren. De witte 
bloemschermen vormen hiermee een prima  
contrast. Vanwege de hoogte (circa 140 cm) 
kan deze vaste plant het beste in groepen 
worden geplant tussen bodembedekkers of 
lagere heesters. Dit geldt ook voor E. maculatum 

Maar er zijn meer 

herfstbloeiende vaste 

 planten die te overwegen 

zijn om toe te passen in 

de openbare ruimte

Anemone hybrida 'Honorine Jobert'
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ACHTERGROND

‘Atropurpureum’, een tot 2 m hoge vaste plant die 
doorbloeit tot begin oktober. De stelen zijn purper-
rood en de bloemschermen donker purperroze. 

Gaura lindheimeri
Sierlijke vaste planten die, omdat ze weinig blad-
massa maken, het beste in grote groepen toege-
past kunnen worden. Maar gemixt met andere 
planten kan natuurlijk ook een fraai effect worden 
bewerkstelligd. De open witte bloemen verschij-
nen aan lange bloemstelen. Ze bloeien door vanaf 
juli tot in oktober. Net als Aster ageratoides ‘Asran’ 
versterken ze de herfstsfeer als ze tussen gele 
en bruine, van bomen afgevallen bladeren nog 
doorbloeien. De bekendste cultivar is ‘Whirling 
Butterflies’. Met witte bloemen die als kleine  
vlindertjes dansen in de wind doet deze cultivar 
zijn naam beslist eer aan. Goede roze bloeiende 
varianten zijn ‘Harrosy’ (Rosy Jane) en ‘Siskiyou 

Pink’. Gaura verdraagt droogte vrij goed, staat het 
liefst in de volle zon en mag zeker niet op een 
natte bodem worden toegepast.

Liriope muscari
Als ze niet bloeien, lijken ze op grassen: wel  
functioneel, maar gewoon groen. Maar als de 
opvallende opstaande aren en witte tot lilapaarse 
bloemen verschijnen, heeft L. muscari ineens veel 
meer sierwaarde. De plant wordt slechts 25 tot 
40 cm hoog, maar groeit polvormig en kan prima 
worden toegepast, zeker waar een lage beplanting 
wenselijk is. Daarbij kunnen de planten ook goed 
in de halfschaduw of lichte schaduw groeien. Wel 
hebben de planten een doorlatende, niet te droge 
bodem nodig. Naast de soort (circa 25 cm, violet) 
zijn de volgende cultivars aan te bevelen: ‘Gold 
Banded’ (circa 25 cm, lila, blad crème- tot geel-
bont), ‘Ingwersen’ (circa 25 cm, lilablauw), ‘Majestic’ 

(circa 40 cm, lila) en ‘Royal Purple’ (circa 35 cm, 
paars).

Persicaria amplexicaulis
Ook zo’n plant die de laatste jaren enorm aan 
populariteit heeft gewonnen. En niet voor niets; 
de planten zijn sterk, over het algemeen gezond, 
prima winterhard en kleurrijk. Zoals te verwachten 
met een populaire soort zijn er inmiddels vele  
cultivars, en het aantal groeit nog steeds. Natuurlijk 
zijn er dan verschillen te zien in plantgrootte,  
bladmassa en natuurlijk bloemkleur. Zo zijn er  
de wat lager groeiende cultivars als ‘Blackfield’ 
(diep donkerrood, ± 80 cm), ‘JS Caliente’ (rood, 
± 70 cm), ‘JS Delgado Macho’ (rood, ± 60 cm), ‘Lisan’ 
(donker rozerood, ± 70 cm) en ‘Pink Elephant’(roze, 
± 50 cm). De groep middelhoge cultivars bestaat 
onder andere uit ‘Golden Arrow’ (donkerroze,  
± 1 m, groengeel blad), ‘High Society’ (roze, ± 1 m), 

Aster ageratoides 'Starshine' Anemone hupehensis 'Prinz Heinrich'
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Ceratostigma plumbaginoides Persicaria amplexicaulis 'Orangofield'

Liriope muscari 'Royal Purple'

‘JS Calor’ (rood, ± 90 cm), ‘JS Sangre’ (rood, ± 1 m), 
‘Orangofield’ (± 1m, zalmkleurig roze) en ‘Taurus’ 
(licht rozerood, ± 90 cm). De hoogste cultivars, ten 
slotte, groeien tot circa 1,2 m hoogte. Hieronder 
kunnen worden gerekend: ‘Fat Domino’ (donker-
rood, dikke aren), ‘Firedance’ (warmrood) en ‘Rosea’ 
(lichtroze). De bloemen staan in opstaande aartjes 
en verschijnen in grote aantallen. Ook bloeien de 
planten erg lang, gewoonlijk vanaf half september 
tot eind oktober. 

Rudbeckia
Net als Persicaria is ook Rudbeckia zo’n herfstbloei-
ende vaste plant die de laatste decennia steeds 
vaker wordt toegepast in de openbare ruimte.  
Dan gaat het vooral om R. fulgida ‘Goldsturm’.  
En ook voor deze planten geldt: ze zijn sterk, 
gezond, prima winterhard en kleurrijk, ook al is het 
dan alleen in donkergeel. Vanaf eind augustus tot 

in oktober onttrekken de diep goudgele bloemen 
wekenlang het donkergroene loof aan het zicht. 
Door het succes van ‘Goldsturm’ zijn er ook andere 
cultivars op de markt gekomen. Waar ‘Goldsturm’ 
circa 60 cm hoog wordt, blijft ‘City Garden’ slechts 
40 cm. Een derde cultivar, ‘Little Goldstar’, blijft nog 
eens 10 cm lager. Wel moet opgemerkt worden dat 
de twee laatstgenoemde cultivars in de praktijk 
iets zwakker lijken dan ‘Goldsturm’. Er zal dus iets 
meer moeten worden ingeboet bij grootschalige 
toepassing. 

Een andere cultivar, die juist behoorlijk hoog kan 
worden, is R. nitida ‘Herbstsonne’. De naam zegt al 
dat de bloeitijd in september en oktober valt.  
Dan dragen de tot 1,8 m hoge stelen grote helder-
gele bloemen met een groen hart. Vooral achter in 
een border kan ‘Herbstsonne’ prima tot zijn recht 
komen. 

Van eind augustus tot in 

oktober onttrekken de diep 

goudgele bloemen weken-

lang het donkergroene  

loof aan het zicht
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Persicaria amplexicaulis 'Orangofield'

Gaura lindheimeri
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BLUE-GREEN®
heet-watersysteem

Deze 100% CO2-neutrale methode bestaat 
uit een elektrisch aangedreven machine en 
een op biomassa gestookte waterkoker. De 
biomassa is afkomstig van ons snoeiafval. 
Van deze waterstoker is ook een mobiele 
unit beschikbaar om op locatie efficiënt te 
kunnen werken. De machine werkt zonder 
lawaai, zonder stof, zonder afval stroom en 
is eenvoudig te bedienen door mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 

RED-GREEN®
hete-luchtbrander

Onze hete-luchtbrander voor grote oppervlak-
ten is 100% CO2-neutraal doordat we stoken 
op houtpellets. Deze hout pellets worden 
gemaakt van ons eigen snoeiafval. Fossiele 
brandstoffen zijn dus niet meer nodig.
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Waar conventionele graskantstekers slechts 
30 cm onkruidvrij maken kan de YELLOW een 
pad van 2 meter breed met één keer heen en 
weer rijden prachtig schoon maken. Verdere 
onkruidbestrijding en vegen zijn dan niet 
meer nodig.

In
tegraal onkruidbeheer op verhardingen

RED GREEN®
onze CO2-neutrale

houtgestookte
hete-luchtbrander

BLUE GREEN®
ons CO2-neutrale

houtgestookte heet- 
watersysteem

YELLOW
de meest efficiënte

graskant-brandsteker 
in de markt

De Punt Methode 
kosten- en milieubesparend
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Strobilanthes
Een geslacht dat nog niet erg bekend is, is 
Strobilanthes. Dat is niet verwonderlijk: van de circa 
400 wilde soorten zijn slechts enkele winterhard. 
We beperken ons dus tot deze soorten. Het zijn 
vrij sterk groeiende planten met (meestal) behaard 
blad, dat qua vorm aan een brandnetel doet den-
ken. Natuurlijk prikt Strobilanthes niet; het blad 
voelt vaak zelfs zacht aan. De geschiktste soort is  
S. rankanensis. Deze bossig groeiende plant groeit 
tot een hoogte van circa 80 cm. Vanaf de tweede 

helft van de zomer verschijnen de helde violet-
blauwe bloemen, die wel wat aan Salvia doen  
denken. De planten bloeien door tot in oktober, 
soms zelfs tot de eerste nachtvorst. Een andere 
soort is S. attenuata; deze blijft met circa 60 cm iets 
lager en heeft sterk behaard blad. Hij bloeit vanaf 
eind september tot eind oktober. ‘Blue Carpet’ is 
een laagblijvende cultivar van S. attenuata, die niet 
veel hoger wordt dan circa 35 cm.

Vernonia
Als laatste nog een geslacht dat niet erg bekend 
is: Vernonia. Ook dit is een zeer groot geslacht 
(circa 750 wilde soorten), maar in dit geval is het 
vooral de onbekendheid die bredere toepassing in 
de weg staat. Vernonia behoort tot de Asteraceae, 
de samengesteldbloemigenfamilie. Normaal 
gesproken bestaan deze bloemen uit zogenaamde 
buisbloemen (kleine bloemetjes in het hart) en 
lintbloemen (de gekleurde ‘bloemblaadjes’ langs 
de rand). Bij Vernonia ontbreken de lintbloemen en 
zijn de buisbloemen groter en opvallender. Vrijwel 
alle Vernonia in cultuur bloeit lila tot diep (blauw)
paars. Over het algemeen zijn de soorten met 
smaller blad geschikter; deze zijn wat steviger en 
vallen minder snel om. De hoogte van de diverse 
soorten varieert van circa 70 cm (V. angustifolia) tot 
2 m (V. arkansana, V. crinita en V. gigantea). Deze 
potentieel goed toepasbare planten worden voor-
alsnog door gespecialiseerde kwekerijen gekweekt.

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' Persicaria amplexicaulis 'High Society'

Strobilanthes rankanensis

Als de bladeren dan ook nog 

rood gaan verkleuren, is het 

schouwspel compleet

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-6273
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Levend materiaal groeit en ontwikkelt zich door  
de jaren heen. Het beeld verandert continu.  
Dat maakt werken met levend materiaal  
(beplanting) zo complex. Een niet onbelangrijk 
deel van het werk van tuin- en landschaps- 
ontwerpers en hoveniers bestaat uit beplantings-
adviezen geven en beplantingsplannen maken. 
Plannen waarin je zo nauwkeurig mogelijk inschat 
welke planten waar moeten gaan groeien en welke 
soorten bij elkaar passen. Bovendien verwachten 
we van deze vakmensen ook uitspraken omtrent 
het streefbeeld, dat vaak pas decennia later wordt 
bereikt. 

Om deze reden is het zaak dat je als groen- 
professional het materiaal en de eigenschap-
pen ervan kent. Wat zijn de mogelijkheden, hoe 
gedraagt het zich onder welke omstandigheden, 
op de korte, middellange en lange termijn?

Ruimtelijke betekenis
Als je de ruimtelijke betekenis van het plant- 
materiaal als uitgangspunt neemt, is in eerste 
instantie de hoogte bepalend; daarna komt de 
vorm of de habitus van het materiaal in beeld. 

Vervolgens de textuur – dat is de mate van grof-
heid of fijnheid van bladeren. De sierwaarde, ten 
slotte, kan gaan over de bloeiwijze, maar bijvoor-
beeld ook over de bast of de takstructuur van 
bomen, struiken en planten. De sierwaarde van 
acacia’s (Robinia pseudoacacia), bijvoorbeeld, wordt 
gevormd door de prachtige grillige vorm die ze 
krijgen naarmate ze ouder worden.

Plantkeuze
Het bepalen van de plantkeuze begint met een 
beplantingsvisie of indicatieplan ontwikkelen.  
Met dit plan worden uitspraken gedaan over hoog-
te, vorm, textuur en kleur, precies in deze volgorde. 
Met deze trechterende manier van werken vallen 
er al veel soorten af en richt je je dus alleen op  
datgene wat je zoekt. Als ik een boom van de  
eerste grootte nodig heb, vallen alle bomen van 
de tweede en derde grootte dus af. Hetzelfde geldt 
voor de vorm. Als ik op zoek ben naar een zuil-
vorm, vallen alle andere boomvormen af.  
Dit werkt een stuk sneller en gerichter dan het 
maken van lijsten van mogelijke planten. 

Groeiplaats
Beschikken over plantenkennis houdt ook in dat je 
zicht hebt op wat een boom, struik of vaste plant 
nodig heeft wat betreft groeiplaats-omstandig-
heden. Onder deze zogenaamde groeiplaats- 
factoren verstaan we: zuurgraad, grondsoort, 
waterhuishouding en de oriëntatie op de zon, 
waarbij alles moet kloppen om de plant of boom  
in conditie te houden en te laten doen wat hij 
moet doen.

Met alleen een plant of boom kennen en  
herkennen, ben je dus niet automatisch in staat 
goed functionerende beplantingsplannen te 
maken. Daar is meer voor nodig, zoals een visie 
ontwikkelen op de beplanting en weten welk type 
beplanting past in een bepaald landschap. Ik vind 
dit een van de lastigste onderdelen van ons vak. 
Naast kennis heb je veel ervaring nodig. Niets is  
zo lastig in te schatten als de natuurprocessen.

Toegepaste beplantingsleer
Als we nadenken over beplanting en het  
functioneel inzetten ervan in een ontwerp hebben 
we een bepaald beeld voor ogen dat we willen 

Tuin- en landschapsontwerpers staan iedere keer weer voor een grote uitdaging!  Anders dan architecten en vormgevers houden tuin- en landschaps-

ontwerpers en vooral hoveniers zich bezig met levend materiaal: bomen, heesters en vaste planten. Dat is het kenmerkende en tegelijk het lastige van 

ons groene vak. Want werken met levend materiaal veronderstelt veel kennis en ervaring. 

Auteur: Dolf Houtman, OntwerpAcademie

Het belang van gedegen 
plantenkennis en toegepaste 
beplantingsleer
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nastreven. We willen een statige laan bij een woon-
wijk, prairie-achtige beplanting aan de rand van 
een stad of weelderige beplanting in een tuin. 
Welk beeld we ook voor ogen hebben, het  
betekent dat die beplanting goed in balans moet 
zijn wat betreft soortensamenstelling en moet aan-
sluiten op wat zich afspeelt in de grond, ter voor-
koming van veel werk en extra beheerkosten.

Voor kennis en de toepassing van beplanting  
moeten we de habitus van het materiaal kennen. 
Dat is noodzakelijk om op een verantwoorde 
manier te snoeien en ander onderhoud te plegen. 
Als je geen voorstelling hebt van de plantvorm, 
wordt snoeien een stuk lastiger.

Landschappelijke beplanting
Er is ook veel beplantingswerk in het buitengebied. 
Denk daarbij aan tuinen die aansluiten op het land-
schap, campings of landschappelijke beplanting. 
Bij dit soort opdrachten is het van belang om aan-
sluiting te zoeken bij de soort vegetatie die hoort 
bij het type landschap. Een project in de duinen 
vraagt om een ander soort beplanting dan een 
project in het zeekleigebied. 

Oorspronkelijke beplanting
Niet zelden is de buitenrand van een camping of 
recreatiebedrijf beplant met een strook coniferen. 
Met het oog op privacy kiest menig camping-
beheerder voor de snel groeiende Cupressocyparis 
leylandii. Dat is een keuze waarbij je twee dingen 
zeker weet: het levert veel werk op en in veel 
gevallen past het niet in ons Nederlandse land-
schap. Beter is het om te kiezen voor soorten die 
van oorsprong thuishoren op die locatie. Ook  
daarover gaat plantenkennis en de toepassing  
van beplanting: kiezen voor beplanting die  
optimaal bijdraagt en de flora en fauna verrijkt.  
Dat de beheerkosten daardoor lager zijn, is  
natuurlijk mooi meegenomen.
Misschien nog belangrijker, in deze tijd, is dat  
werken met beplanting die past in de omgeving 
duurzamer is en een structurele bijdrage levert  
aan een beter klimaat.

Klimaat
Plantenkennis is meer dan actueel, als je kijkt hoe 
een goede plantenkeuze positief bijdraagt aan 
het stedelijk milieu. Denk aan fijnstof uit de lucht 
filteren, hittestress reduceren, en water bufferen bij 
heftige regenbuien. Allemaal aspecten die horen 
bij plantenkennis en toegepaste beplantingsleer 
en deel uitmaken van de vakopleidingen die de 
OntwerpAcademie verzorgt.

Plantgroepen
We bieden plantenkennis aan in negen modules. 
Elke module is afzonderlijk van de andere modules 
te volgen. Er is een module voor elke plantgroep, 
bijvoorbeeld de modules laanbomen, coniferen, 
vaste planten, bladhoudende en bladverliezende 
heesters, fruit- en leibomen en water- en oever-
planten.

Greenlink
We gebruiken het internationale groothandel-
centrum Greenlink in Boskoop als onze ‘schooltuin’, 
waar honderden soorten bomen, heesters en vaste 
planten voor het grijpen staan. De tuin is altijd 
actueel, waarbij je als deelnemer niet alleen leert 
van een enkele tak, maar direct ziet welke  
groeivorm hoort bij welke plant.

Bij plantenkennis volgen we de VHG-kaart, waar 
zo’n 800 soorten op staan. De vakopleiding kan 
desgewenst worden afgesloten met een diploma. 
Voor de verschillende gevolgde modules worden 
certificaten uitgereikt.

Wie overweegt om zowel de vakopleiding planten-
kennis als tuinarchitectuur te gaan doen, raad ik 
aan met plantenkennis te starten. Tijdens de  
opleiding tuinarchitectuur wordt de opgedane 
plantenkennis talloze malen toegepast bij de 
opdrachten, zodat de cursist op die manier verder 
kan trainen.

ADVERTORIAL

Dolf Houtman is  
oprichter en docent van 
de OntwerpAcademie. 
De OntwerpAcademie 
verzorgt vakopleidingen 
en cursussen voor zowel 
aankomende groen-
professionals als ervaren 

professionals die zich verder willen bekwamen 
in het ontwerpen van buitenruimte. Startende 
ontwerpers leggen met de vakopleiding 
Tuinarchitectuur een fundament voor het  
ontwikkelen van ontwerp vaardigheden.  
Wil je je als ontwerper verder ontwikkelen dan 
kun je kiezen uit de vakopleiding Landschaps-
architectuur, OntwerpAnalyse of Plantenkennis. 
Bij voorkeur verzorgen we de lessen vanuit  
groene locaties zoals Greenlink in Boskoop, 
Tuinvisie in Utrecht of in Arboretum 
Trompenburg. Wil je meer informatie stuur je  
mail naar: info@OntwerpAcademie.nl of kijk op: 
www.OntwerpAcademie.nl.
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‘Duidelijk en no-nonsense  
in een mannelijke  
onderhoudswereld’
Jenneke van der Zon is werkvoorbereider bij Spaarnelanden bv,  

het onderhoudsbedrijf voor de gemeente Haarlem. Ze realiseert 

vooral speelplekken voor kinderen en jongeren. Van der Zon neemt 

een duidelijke positie in binnen deze mannenwereld en laat zich niet 

de kaas van het brood eten. 

Auteur: Santi Raats
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Voor de fotoshoot voor dit boek komt Jenneke 
van der Zon verzorgd voor de dag: hakschoenen, 
kleding en lippenstift. Op het werk loopt ze op 
haar gympen rond. ‘Ik moet geregeld naar bui-
ten om werk op te nemen bij de jongens van de 
buitendienst en door gras, planten of over ruw 
terrein lopen. Dan zijn naaldhakken en nette jasjes 
niet handig, maar ook niet gepast’, zo trapt Van 
der Zon af. Kortom, een vrouw moet praktisch en 
no-nonsense ingesteld zijn in de mannelijke onder-
houdswereld.

Sterke kanten
Van der Zon wilde als kind al het groen in. Dit was 
niet ingegeven door haar ouders, maar kwam uit 
haarzelf. Ze deed de groenopleiding op het Wellant 
College in Rijswijk en ging aan het werk bij achter-
eenvolgens twee hoveniersbedrijven als werkvoor-
bereider. Voor haar werk begon ze met de oplei-
ding Tuin- en Landschap aan Van Hall Larenstein. 
‘Ik ben meer een doener en een creatieveling dan 
dat ik goed ben in het uit mijn hoofd leren van sor-
timentslijsten. Ik kom tot bloei wanneer ik originele 
ideeën mag bedenken voor bewoners, zoals op 
het gebied van participatie-bloembakken, speel-
toestellen en beplanting. 

Maar het allerleukste aan deze functie vind ik het 
cijferwerk, het begroten en zien wat er onder de 
streep overblijft. Voor het adviesbureau dat de 
Europese bestekken schrijft, lever ik de input. 
Daarbij zet ik de grote lijn uit. Kennis zit bij de leve-

rancier, is mijn vertuiging. De etails vertrouw ik dan 
ook aan hem toe. Als ik de offerte aanvraag, moet 
de leverancier die wel compleet uitwerken en 
genoeg informatie geven. Daar let ik scherp op.’
Spaarnelanden is een onderhoudsbedrijf dat voor 
de gemeente Haarlem diverse domeinen in onder-
houd heeft, zoals het domein Groen en Spelen.  
Het bedrijf heeft diverse taken, waaronder afval-
inzameling (het milieuplein is gevestigd op het 
terrein van Spaarnelanden), parkeermanagement, 
beheer en onderhoud van straten, gevels, voer- 
tuigen, wagenparken, openbaar groen, school-
tuinen en speelvoorzieningen en de bestrijding 
van gladheid en plaagdieren. Van der Zon begon 
bij het bedrijf als werkvoorbereider groen, maar in 
januari 2015 kreeg Spaarnelanden het werkdomein 
Spelen erbij. Momenteel bestaat het werk voor 
30 procent uit het dagelijks groenonderhoud, het 
regelen van inboet en het bestellen van graszaad, 
en heeft het voor 70 procent betrekking op spelen. 
Van der Zon geeft aan dat de werkzaamheden op 
het gebied van spelen sterk groeien. 

Flexibel werken
Geregeld maakt Van der Zon overuren bij 
Spaarnelanden. Het hoort bij haar werk en ze vindt 
dat niet erg. Het werk is pas af als het af is. Toch is 
ze geen workaholic. ‘Ik ben een voorstander van 
flexibel denken rond werkuren. Als ik heb overge-
werkt en het na een deadline rustiger is, hoef ik 
van mezelf niet stipt om 7 uur op kantoor te zijn. 
Anderzijds werk ik probleemloos door als het werk 

nog niet klaar is. Ik zit niet met een stopwatch mijn 
werktijden te klokken.’

Hecht team
In de winter is Van der Zon verantwoordelijk voor 
het inplannen en opbellen van de medewerkers 
die de weg op gaan om zout te strooien. Om 2 uur 
’s nachts is ze dan op de zaak om koffie voor haar 
collega’s te zetten. Nadat die wakker zijn geworden 
door deze kop koffie, gaan ze op pad om de wegen 
veilig te maken. Wanneer haar collega’s tussendoor 
de auto’s moeten vullen met zout, helpt Van der 
Zon hen daarbij. Om 6 uur, als de wagens terug-
gekeerd zijn, administreert zij het zoutverbruik. 

YOUNG GREEN PROFESSIONALS6 min. leestijd

De toekomst 
van groen in 
Nederland 
hangt voor 
een groot 
deel af van de 
passie van de 

jonge mensen die in de sector werkzaam zijn. 
Daarom heeft de redactie van NWST – 
bijgestaan door een uitgebreide jury het 
afgelopen half jaar 22 groene professionals  
geselecteerd, geïnterviewd en gefotografeerd  
die 35 jaar of jonger zijn en  die zich ondanks 
hun jeugdige leeftijd al  hebben bewezen.  
Alle interviews zullen later dit jaar worden  
verzameld in één boek.

young green
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BURGERLIJKE STAAT

HOBBY’S
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Wilde vroeger worden

Pijn 30%

Prestatie 10%

Passie 50%

Power 10%

Ambitie kan langs veel wegen vorm krijgen. De ene keer zit het tegen; dan 
komt doorzettingsvermogen om de hoek kijken. De andere keer krijgt passie 
alle ruimte, omdat je in een flow zit. Wij vroegen alle kandidaten hun inspan-
ningen af te zetten langs de meetlat van de vier P’s: power (slagkracht), pijn 
(doorzettingsvermogen), passie en prestatie (strategisch inzicht). Dit is de 
meetlat van Jenneke van der Zon:  
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‘Ik vind dit een mooi onderdeel van mijn baan; 
gladheidsbestrijding is dankbaar werk en ons team 
doet dit werk altijd in een goede sfeer.’

Zorg voor kwaliteit en veiligheid
Momenteel is Van der Zon bezig met de realisatie 
van nieuwe speeltoestellen bij een basisschool. 
Dat houdt in: bewonersbrieven schrijven, offertes 
aanvragen, ontwerpen van aannemers bekijken, 
voorstellen voor bewoners opstellen en afspraken 
maken met bewoners om op de locatie te gaan  
kijken naar de huidige speeltoestellen. Het is 
belangrijk dat ze haar mannetje staat in de  
leverancierswereld. ‘Dat lukt goed’, verzekert Van 
der Zon. ‘Als een prijs te hoog is, haak ik af. Mijn 
visie is: iedereen moet eraan verdienen, maar 
op reële basis. Ook als een leverancier op een 
ander vlak te ver gaat of afspraken niet nakomt, 
hak ik resoluut de knoop door of schrijf ik direct 
een beoordelingsrapport. Omdat wij vaak een 
bepaalde kwaliteit eisen, gaan we liever voor een 
goed product met garantie. Maar niemand eet mij 
de kaas van het brood. Ik besteed veel tijd aan het 
uitzoeken van de precieze kwaliteit van producten. 
Wij zijn immers verantwoordelijk voor de veilig-
heid van de kinderen die van de speeltoestellen 
gebruikmaken. Als een glijbaan een paar milli-
meter dikker is maar een stuk duurder, dan zou 
ik daar toch voor kiezen, omdat het glijoppervlak 
minder snel warm wordt door de zon en omdat het 
minder geluid maakt dan een dunnere glijbaan.’
Toezicht houden op het werk doet Van der Zon 
niet. Wel laat ze na afloop van het werk mensen 
van de buitendienst nakijken of het product 
volgens de veiligheidseisen is geplaatst. Als het 
buitenteam het werk heeft goedgekeurd, kan de 
eindoplevering plaatsvinden.

Open mind ten opzichte van de eindgebruiker
Ook is Van der Zon bezig om een hufterproof 
jeugdontmoetingsplaats te realiseren. ‘We hebben 

er nu een aantal van triplex en hout. Maar jongeren 
steken die in de winter in brand.’ Van der Zon doet 
daar niet al te moeilijk over. ‘Ik keur niet goed wat 
zij doen, maar iedereen is jong geweest.’ Van der 
Zon denkt dat haar inlevingsvermogen deels komt 
door haar eigen jeugdige leeftijd. ‘Ik snap jongeren 
wel, maar ook kinderen. Afgezien daarvan werk ik 
niet om over hen te oordelen, maar om jongeren 
een geschikt eigen plekje te geven. Helaas voldoen 
de oude jeugdontmoetingsplaatsen niet, dus dan 
moeten we iets anders verzinnen. Ik ben nu aan 
het kijken naar een jeugdontmoetingsplaats die 
hufterproof is, met verlichting en bankjes van mooi 
gecoat staal.’ 

Marktkennis
Omdat Van der Zon door haar beroep als werk-
voorbereider al jarenlang het kaf van het koren 
scheidt op het gebied van productkwaliteit, heeft 
ze inmiddels een scherp oog voor waar ze moet 
zijn in de markt. ‘Natuurlijk staat concurrentie  
voorop en ik geef absoluut geen voorkeurs- 
behandeling. Maar ik weet wel zo onderhand 
welke partijen ik kan uitnodigen. Er is een aantal 
plantenleveranciers waarmee ik al werk sinds mijn 
achttiende. Daardoor weet ik precies wat ik aan ze 
heb.’

Ontwikkelpunten
Hoewel Van der Zon kordaat en proactief is en 
haar mannetje staat in de leverancierswereld, kent 
ze ook struikelblokken, zo merkt ze op. ‘Ik ben 
geneigd om te veel hooi op mijn vork te nemen en 
roep snel: dat regel ik wel even. Ik denk dat het een 
typisch vrouwelijke eigenschap is om behulpzaam 
en zorgzaam te willen zijn.’ Ze werkt solitair, maar 
mist soms een sparringpartner. ‘Maar dan wel een 
man. Ik werk niet voor niets in een mannen- 
wereld. Mannen zijn doeners, net als ik.  
En wanneer er onenigheid is, kun je dat met elkaar 
uitpraten en dan is het uit de lucht. Bij vrouwen 

komt zo’n onderwerp nog talloze malen terug, zelfs 
jaren later. Een van de redenen waarom een vrouw 
in een mannenwereld haar strepen moet ver- 
dienen, is volgens mij dat mannen denken: daar 
heb je weer zo’n typische vrouw. Ik heb laten zien 
dat ik dat niet ben. Ik ben in het begin gaan mee-
helpen met bomen planten. Als zij twee boom-
palen droegen, deed ik dat ook. Wat ook belangrijk 
is voor mannen, is dat je duidelijk en eerlijk bent. 
Draai je om de hete brij heen, dan red je het niet in 
een mannenwereld.’ 

Ambitie
Van der Zon wil zich verder bekwamen in de Wet 
flora en fauna. ‘Via Spaarnelanden heb ik al niveau 
1 en 2 gehaald. Maar ik wil me er verder in ver-
diepen, zodat ik in projecten ook rekening kan  
houden met biodiversiteit, de diversiteit aan dieren  
en planten. Ook wil ik meer naar buiten. Als je 
buiten het werk hebt gezien en de mensen hebt 
gesproken, kun je het werk binnen beter doen.  
Je hoort en ziet dan precies wat de behoeften, 
wensen en klachten zijn. Nu ben ik 80 procent 
binnen en 20 procent buiten en hoor ik via de 
jongens van de buitendienst wat er speelt. Ik zou 
liever een verhouding 60/40 aanhouden. Maar een 
nadeel daarvan is dat je alles wat je buiten ziet en 
opneemt, binnen moet uitwerken. Dan zou het 
werk de pan uitrijzen.’

De vier P’s
Als Van der Zon haar werkdrift moet indelen 
volgens de vier P’s van passie, prestatie, power 
(daadkracht) en pijn (doorzettingsvermogen als 
het tegenzit), concludeert ze: ‘Zonder passie kan ik 
dit werk niet doen, dus passie vormt mijn grootste 
drijfveer. Prestaties leveren vormt 10 procent, want 
de meeste doelen die ik haal, haal ik op wilskracht. 
Ik zit nooit bij de pakken neer en maak liever over-
uren totdat de taak is volbracht. Het maakt niet 
uit als het resultaat anders is bereikt dan hoe het 
op papier stond, als ik het doel maar heb gehaald. 
Linksom of rechtsom, als de klant – en dus de  
burger en de opdrachtgever – tevreden is, heb ik 
mijn werk goed gedaan. Doorzettingsvermogen 
vormt daarom 30 procent van mijn drijvende 
kracht. Voor daadkracht blijft dan 10 procent over.’

YOUNG GREEN PROFESSIONALS
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De Olympische Spelen zijn weer ten einde, net als de zomer. ‘Wat een pestzo-
mer zeg, alleen maar regen en slakken. Mijn hele tuin zit onder de naaktslak-
ken, vieze glibberige, gluiperige naaktslakken, zo groot als hondendrollen. In 
het voorjaar had ik nog mooie Monarda’s gekocht. Ik (mijn vrouw dus, CW) heb 
er nog koffieprut bij gedaan. Nou, dat hielp geen pest. Voordat er bloei kwam, 
in één keer alle bloemen eruit gevreten.’ Het zilverachtige spoor verwees naar 
de dader(s). De volgende nacht heb ik ze opgewacht. Voordat ze een voet op 
mijn Monarda konden zetten, heb ik ze in de glibberige kraag gegrepen en 
zwemles gegeven in de sloot achter ons huis. ‘Zo, zwemmen, gluiperds, maak 
maar even een Kromootje.’

Dan die Olympische spelen: Yuri is mij het meest bijgebleven; sterker nog, hij 
heeft mijn hart gestolen. Wat een mens. Yuri kleurt lekker naast de lijntjes, 
ik denk met zo’n groen potloodje, met zo’n afgekloven endje. Vier jaar je het 
schompes trainen, de finale halen en dan helemaal uit je dak gaan. Yuri heeft 
een paar (??) biertjes gedronken; geweldig… Alleen moet hij de volgende keer 

zijn trainer ook meenemen. Die voelde zich natuurlijk gepasseerd. Volgens 
Youp had Yuri (beginnen allebei met een Y; zou dat toeval zijn?) een paar paar-
denstaartjes uit hun slaap gehouden. Dat had hij niet moeten doen; de papa’s 
van de paardenstaartjes hebben natuurlijk connecties.

Tot slot nog even een Blokzijltje (van die Germaanse kalender, of Keltisch, kan 
ook). Welk boomtype past nou bij Yuri? Is het een wilg? Van de bast maken ze 
aspirine. Dat is wel lekker na een paar biertjes. Een wilg is krachtig, zacht en 
gewillig, maar ook kwetsbaar. Of is Yuri een beuk? Een jonge beuk groeit in de 
schaduw, heeft een hekel aan felle zon, is krachtig en heeft een relatief korte 
levensduur. Misschien houdt Yuri ook niet van die felle schijnwerpers… Ik ga 
voor de beuk. ‘Yuri, als je geen zin meer hebt om te trainen, kunnen we altijd 
nog een spierbundel gebruiken om bomen te snoeien.’ In het groen kun je na 
afloop van de werkzaamheden wel altijd een biertje drinken. Wel een beetje 
oppassen als je ’s avonds thuis komt. Niemand vindt het leuk om uit zijn slaap 
gehouden te worden. 

Met vriendelijke groet,

Chris Winter

 ‘Zo, zwemmen, gluiperds, 

maak maar even een Kromootje’

Is Yuri groen?

Volgens Youp had Yuri een paar 

paardenstaartjes uit hun slaap gehouden. 

Dat had hij niet moeten doen; de papa’s van 

de paardenstaartjes hebben natuurlijk 

connecties
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De juiste benadering voor elke klant
Laten we de aanschaf van groen eens vergelijken 
met kopen in de supermarkt of bij de echte vers-
specialist. Waar gaat u voor? De allerlaagste prijs? 
Of wilt u toch meer advies, bijvoorbeeld over de 
buitenbarbecue van uw vlees: ‘Hoe zorg ik dat mijn 
pork eye-filet niet aanbrandt? Dat zou zonde van 
mijn kwaliteitsinvestering zijn.’ Vergelijk deze vraag 
eens met de inzet van een Quercus robur ‘Fastigiata 
Koster’ als laanboom voor een nieuwbouwringweg 
in Scheveningen. Is dat verstandig? Gaat u, met 
andere woorden, voor de laagste prijs, of hebben 
smaak, een goede verzorging en genieten op de 
lange termijn uw voorkeur? M. van den Oever kiest 
in ieder geval voor 100 procent duurzame kweek-
methodes onder Milieukeur en NL-Greenlabel 
A-status. Deze leiden tot in de praktijk bewezen 
lagere inboet en levensduuronderhoud, en 
tot meer wat M. van den Oever presenteert als 
‘Natuurlijke Groeikracht™’. 

Of uit een ander vaatje: wilt u een vers stukje vlees 
van de slager, persoonlijk bij u thuisbezorgd, met 
bekende, lokale en zelfs gecertificeerde afkomst? 
Bovendien met de garantie bij aankoop op een 
nóg beter advies voor een beter stukje vlees, juist 
voor úw toepassing? Of kiest u toch het super-
marktvlees, dat minimaal acht dagen ‘gekoeld’ 
onderweg is, waarna u het thuis nog bewaart tot 
consumptie, voor een iets lagere prijs? Ook deze 
parallel geldt voor kwekerijen: flinke tussenopslag 
en bulkrooien, óf kluit- en haarwortelvers op  

klantorder afleveren op locatie of zelfs in plant-
gaten. M. van den Oever wil die specialist zijn, 
met zijn eigen klantgestuurde transportservice in 
Nederland en Europa.     

Breng kosten, risico’s en opbrengsten in kaart
Leveranciers die de laagste prijs willen bieden, 
kunnen nauwelijks investeren in meerwaarde 
en advies. Specialisten doen dat van nature juist 
wel. De vraag voor u is: wat is het me waard? 
Als u groen ziet als een investering, moeten ook 
kosten, risico’s en opbrengsten in kaart gebracht 
worden. Groen leidt tot meer arbeidsproductiviteit, 
minder stress en een groter geluksgevoel. Hoe 
krijgt u dat overgebracht op uw gemeenteraad 
of uw opdrachtgever? Hoe zorgt u voor aantrek-
kelijke, uitnodigende steden? Hoe maakt u zelfs 
achterstandswijken met hoge onroerendgoed-
waardes aantrekkelijk, ondanks het schrikbeeld van 
leegstaande winkelpanden, te weinig recreatieve 
ruimte en oplopende criminaliteit? Groen is zelfs 
een deel van de oplossing voor stedelijke  
temperatuurstijging en de toename van CO2 en 
fijnstof. Het maken van de juiste keuzes is hierbij 
essentieel. 
Goede keuzes behoeden u voor het risico van te 
grote inboet, te hoge onderhoudskosten, te duur 
vormgegeven plantgaten met extra uitval, ver-
keerde biodiversiteitskeuzes, ziekten en onjuiste 
cultuurhistorische waardes. M. van den Oever 
wil die specialist en dus die adviseur zijn, als 
‘Leefwereldverbeteraar®’. Wat kiest u? 

Boomkwekerijen M. van den Oever is voortgekomen 
uit een klein boerenbedrijf, dat zich in 1791 in Haaren 
vestigde. Zeven generaties verder vormen  
enthousiasme, vakmanschap, betrouwbaarheid,  
kwaliteit en service nog steeds het fundament.

Groeninrichting: kiest u 
voor een leverancier of 
voor de specialist?

ADVERTORIAL

Vriend en vijand zijn het erover eens: de waarde van groen gaat verder dan alleen de aanschaf van bomen of heesters. Het probleem is dat deze  

zogenaamde lifetime value van groeninvesteringen te weinig wordt opgepakt, zowel aan de kosten- als de opbrengstenkant. De grote vraag die u zich-

zelf moet stellen: ziet u het groen dat u aanschaft puur als een ‘product’ of toch meer als een ‘dienst’? We belichten beide zijden van de medaille.

Een van onze zeven groenadviseurs, Marius Torn Broers, 
Leefwereldverbeteraar: ‘Groen levert meerwaarde voor élke 
leefwereld’

Koningslindes | Tweede Kamer Den Haag

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-6277



7 - 201678

Dankzij een automatiseringsapplicatie beter com-
municeren en zo machinisten en ploegen efficiën-
ter naar locaties sturen waar werk moeten worden 
verricht.

Faalkosten
‘In de groenaannemerij zijn veel faalkosten die niet 
worden vastgelegd. Iemand rijdt verkeerd, vergeet 
iets, begrijpt iets niet. Dat is allemaal zo divers en 

weersafhankelijk dat niemand die kosten werkelijk 
in beeld heeft, maar ik schat dat ze tussen de 10 
en 20% liggen. Ik kan dat niet hard maken, maar 
iedereen in de aannemerij kent het verschijnsel’, 
zegt Onno Cijffers, directeur/mede-eigenaar van 
het Wageningse automatiseringsbedrijf Jewel.
Volgens Cijffers en productverantwoordelijke 
Jeroen van Ammers van Jewel is het tijdperk van 
grote stapels kaarten op het bureau van plan-

ners bijna voorbij. Daar komen TomTom-achtige 
omgevingen op de tablet voor terug, compleet 
met uitleg en verduidelijkende foto’s in de kantlijn. 
‘Een machinist de wijk in sturen met de opdracht 
om maar te kijken waar het onkruid staat, dat is 
niet efficiënt. Veel werknemers zijn zo gemotiveerd 
dat ze geneigd zijn meer te doen. Op zich prach-
tig, natuurlijk, maar de praktijk is vaak dat dit zich 
elders wreekt. Door bepaalde plekken te netjes te 

Nieuwe applicatie Jewel 
Taken helpt bij 
werkplanning 

Tien grote organisaties in het land gebruiken inmiddels een nieuwe applicatie die uitvoerders helpt bij hun drukke werk. Jewel BOR module Taken, 

zoals dit stukje software voluit heet, gaat de strijd aan met (onder andere) faalkosten bij het beheer van de openbare ruimte. De app, oorspronkelijk 

ontworpen voor onkruidbestrijding op verharding, wordt door enthousiaste planners nu ook gebruikt voor steeds meer andere taken. What’s next? Met 

de tablet in de hand de hele stad aan kant?

Auteur: Peter Voskuil

Nieuwe applicatie Jewel Taken helpt bij werkplanning Software draait bij tien 

partijen; update op komst in november
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maken ten opzichte van de beeldkwaliteit, loopt 
het op andere plaatsen vaak weer uit de hand.’

Planner
De spil waar alles om draait, is de planner. Die zit 
in het seizoen regelmatig met twee telefoons aan 
de oren. Cijffers: ‘Op een bepaalde plaats moet 
een handeling gebeuren door een ploeg of een 
machine. De aansturing hiervan kost veel tijd en is 
foutgevoelig. Daarom hebben wij dat geautoma-
tiseerd.’ 
Uitgangspunt is dat de planner op locatie digitaal 
vastlegt hoe te handelen. Met Jewel Taken kan 
alles worden opgenomen en verdeeld over ploe-
gen en machines. De applicatie navigeert hen dan 
naar de juiste locaties. 
Een bijkomend voordeel is dat het visueel veel 
inzichtelijker wordt waar veel moet worden inge-
grepen. Dat is belangrijke managementinformatie 
waar organisaties van kunnen leren, bijvoorbeeld 
om meer aan preventie te doen.

Vakkennis
Vakkennis wordt door Jewel Taken niet minder 
belangrijk, waarschuwt Van Ammers. Integendeel. 
‘Het programma is puur een hulpmiddel. Als je als 
schouwer onvoldoende kennis van onkruiddruk 
hebt, ben je niet in staat een schouw voor twee 
weken te maken. Laat staan dat je werkgangen 
kunt combineren. Vakkennis blijft superbelangrijk, 
ook bij machinisten. We zien ook nog wel degelijk 
verschillen in efficiency per opdrachtgever.’  

Jewel zegt er veel tijd in te hebben gestoken 
om de software simpel en gebruiksvriendelijk te 
maken. Het claimt dat de applicatie binnen een 
week is te implementeren en dat het programma 
zichzelf wijst voor mensen in de uitvoering. Van 
Ammers: ‘Het moet vooral praktisch gereed-
schap zijn. We zijn begonnen met aansturing van 
onkruidbestrijding op verhardingen, maar het 
wordt steeds meer een manier om een verschei-
denheid aan werkzaamheden in de openbare 
ruimte aan te sturen.’ 
Cijffers geeft daarbij het voorbeeld van bomen 
watergeven. ‘Dat is werk dat je moet bijhouden. 
Dat kun je nu veel beter ondersteunen als iemand 
ziek wordt, bijvoorbeeld. Het laatste wat je name-
lijk wilt hebben, is dat bomen uitvallen. Een boom 
kost al gauw duizenden euro’s.’ Andere voorbeel-
den van geschikte taken zijn snoeiafval ophalen 
met de knijperauto, veegvuil verwijderen door 
handploegen, graffiti verwijderen en afvalbakken 
legen.

Grijze sector
In Nederland werken nu tien grote organisaties 
met de software van Jewel. Dat zijn vooral aanne-
mers, onder andere Van de Haar, Sight, Wolterinck 
en BTL. Sommige klanten gebruiken het program-
ma inmiddels ook voor het maaien. 
Daarnaast is er ook een aantal afval- en reinigings-
organisaties dat ermee werkt, onder meer RD4 en 
Saver. RD4 kreeg in april dit jaar de opdracht voor 
onkruidverwijdering op verharding. ‘Dat was best 
lastig’, vertelt Van Ammers, ‘middenin het groeisei-
zoen beginnen zonder ervaring met hoe je zoiets 
aanpakt en met budgetteren. Met Jewel Taken 
hebben ze toch een heel succesvol jaar kunnen 
draaien.’
Huub Schneiders is hoofd bedrijfsbureau bij RD4 
in Heerlen. Via Jewel Taken worden drie onkruid-
ploegen van ieder vier man aangestuurd. ‘Geen 
kinderziektes, paar kleine verbeterpuntjes’, meldt 
Schneiders over de invoering. ‘We zijn nu in 
gesprek met een aantal gemeentes om werkgan-
gen te combineren. Die schouwer loopt er toch en 
kan net zo goed meteen zaken in kaart brengen 
als graffiti, berenklauw, straatmeubilair, noem maar 
op.’ Zo verkleint automatisering de afstand tussen 
de grijze en groene sector.

Big Brother
Eén gemeente (Enschede) gebruikt Jewel Taken. 
Het personeel weigerde er aanvankelijk met het 
programma te werken vanwege het Big Brother is 
watching you-gevoel. De weerstand verdween toen 
de machinisten kennismaakten met het program-
ma. Ze hoefden minder te zoeken en kregen er 
een rustig gevoel van: wie alle taken naar behoren 
afhandelt, is er zeker van dat hij goed werk heeft 
afgeleverd. Inmiddels wordt in Enschede ook de 
afvalbakkenregistratie via Jewel Taken gedaan. 
Hoofduitvoerder in Enschede is Johnny Pieterson. 
De gemeente heeft een grote eigen dienst en er 
is een areaal van 420 hectare onkruidverharding, 
waarvan de gemeente tweederde zelf doet. Er rij-
den onder meer drie heteluchtmachines rond. 
Voorheen ging de aansturing mondeling, wijk voor 
wijk, soms met een kaart van de uitvoerder. ‘We 
reden eigenlijk stomweg door de wijk heen’, vertelt 
Pieterson. ‘Maar als je overal gaat branden, kom je 
niet altijd door de ronde heen. Nu gaat het van stip 
tot stip. We zijn alleen nog op plekken bezig waar 
dat het hardst nodig is.’  
Aanloopproblemen waren er wel. In de app zit een 
noord-zuidkaart, die niet meedraait met de gebrui-
ker. Er was een kleurenblinde machinist die daar 
grote moeite mee bleek te hebben. Jewel wil deze 
en andere verbeterpunten in één keer wegnemen 
met de volgende update. ‘Dat is een heel belang-
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Onno Cijffers

Jeroen van Ammers
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rijke doorontwikkeling, die een antwoord geeft op 
alle klantvragen van dit jaar’, zegt Van Ammers. ‘In 
november gaan we hem eerst testen bij twee tot 
drie klanten.’ Die volgende update zal dus onder 
meer meedraaiende 3D-kaarten bevatten en de 
mogelijkheid om verduidelijkende foto’s en een 
paar zinnen uitleg toe te voegen. 

Early majority
Cijffers en Van Ammers van Jewel denken dat 
de digitalisering van de groenmarkt niet meer is 
te stoppen. ‘In de logistiek zijn dit soort slimme 
oplossingen al vijftien jaar aan de orde’, aldus Van 
Ammers. ‘Neem dit programma van ons. Jewel 
Taken is al ruim uit de experimentele fase. Het 
aantal klanten verdubbelt per jaar; van early adap-
tors gaan we nu al naar early majority. Zonder veel 
reclame zitten we binnen ons bestaande netwerk 
al aan tien grote gebruikers.’
Volgens Cijffers is er momenteel een automatise-
ringsslag gaande in de bedrijfstak, die bepalend is 

voor de concurrentiekracht. ‘Autoproducenten en 
banken zijn in feite al softwarebedrijven geworden. 
De groensector komt nu aan de beurt. Er gaat 
binnen vijf jaar veel veranderen. Het werkproces 
wordt volledig gedigitaliseerd met een tablet in elk 
voertuig, gps en 4G-mobiel internet. Mensen halen 
hun pensioen echt niet meer zonder tablet.’ 

Arcgis
Er zijn softwarebedrijven die onderdelen aanbie-
den waarmee ook wordt gewerkt in het beheer 
van de buitenruimte. Dat begon jaren geleden al 
met de track-en-tracesoftware, waarmee de mees-
te voertuigen inmiddels wel zijn uitgerust. Of met 
GIS-applicaties, waarmee digitalisering van kaart-
materiaal eenvoudiger werd. Arcgis biedt bijvoor-
beeld een geo-app met ook veel mogelijkheden. 

Het voordeel is volgens Van Ammers dat Jewel 
Taken specifiek is gemaakt voor de sector: 
‘Groenvoorziening is een kleine markt, die voor 

buitenstaanders moeilijk te begrijpen is. Arcgis is 
een generiek platform.’

Kosten
Jewel heeft grote plannen met de applicatie. Het 
wil er Europa mee in, te beginnen met België. 
Het bedrijf verwacht dat de applicatie daardoor 
goedkoper zal worden en interessant voor steeds 
kleinere ondernemingen. Nu ligt de grens nog 
ergens bij tien machines/ploegen. Bij goed gebruik 
kan men volgens Jewel alleen al bij onkruid op ver-
harding een besparing van 10 tot 20% realiseren. 
De kosten die daartegenover staan, zijn zo’n 1 tot 
2 procent, afhankelijk van het aantal aangestuurde 
units. 
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Steeds meer groenbeheerders proberen te  
besparen op het aantal maaigangen. Maaien is 
arbeidsintensief. Vaak blijft het niet bij het kort-
wieken van de begroeiing. Na dat karwei moet het 
maaisel in de meeste gevallen ook nog worden 
opgeruimd. Daarvoor zijn weer speciale machines 
en daarnaast ook mankracht nodig. ‘Door maaigan-
gen over te slaan, kan dus flink bespaard worden’, 
zo weet Schouten van zijn klanten.

En dat verklaart de opkomst van de klepelmaaier, 
volgens de machinebouwer. ‘Ik zie klanten maai-
gangen overslaan. Dat betekent wel dat ze dan 

hogere en zwaardere begroeiing moeten weg-
halen. Daar is een klepelmechaniek bij uitstek 
geschikt voor.’

Opruimen 
De machine die Schouten daarvoor heeft ontwik-
keld, ruimt bovendien het maaisel meteen op.  
De klepels van de Phoenix werpen het gras in een 
laadbak. ‘Ook daar wordt door klanten steeds meer 
om gevraagd. Het scheelt immers een werkgang 
als je meteen je maaisel opruimt. Bovendien wil 
de klant de bodem vaak wat schraal houden, want 
ook daarmee kun je het aantal maaigangen  

reduceren. Minder bemesting betekent immers 
minder vegetatie.’

Ook hier zien we volgens Schouten een trend in de 
markt voor maaimachines. De machines worden 
multifunctioneel gemaakt met als doel om het 
aantal werkgangen terug te brengen. Zijn Phoenix 
PKH1803 gaat zelfs nog een stap verder. Die kan 
optioneel uitgerust worden met een veegunit of 
met verticuteerklepels. Ook de verticuteermachine 
van Phoenix ruimt keurig zelf haar rommel op. 
Kortere klepels, die net boven het maaiveld blijven, 
voeren het afval af.

De kooimaaier gaat op stal

De klepelmaaier verdringt langzaamaan de kooimaaier. Dat constateert Rudolf Schouten van Schouten Machines in het Gelderse Uddel. De machine-

bouwer ziet hierin duidelijk een nieuwe, kostenbesparende trend in maaibeheer. Groenbeheerders willen met de inzet van klepelmaaiers maaigangen 

en kosten reduceren. Anticiperend op die ontwikkeling bouwde Schouten de klepelmaaier Phoenix PKH1803.

Auteur: Paul van der Sneppen

Multifunctionele klepelmaaiers winnen marktaandeel 
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Kleiner 
Maar de markt vraagt niet alleen om machines die 
meer kunnen. Het moet vaak ook compacter, merkt 
Schouten. ‘De machines moeten op meer plekken 
ingezet en door kleinere trekkers voortbewogen 
kunnen worden’, zo krijgt de machinebouwer keer 
op keer te horen van zijn klanten. Zijn Phoenix is 
het product van die specifieke vraag uit de markt: 
de roep om lichtere en compactere klepelmaaiers 
die op meer locaties inzetbaar zijn. Het is in veel 
opzichten niet meer dan een kleinere variant van 
de Panda en de Faunus. ‘De technologie is niet heel 
erg veranderd de afgelopen jaren. Je zou kunnen 
stellen dat we dit twintig jaar geleden ook al  
hadden kunnen maken, maar de vraag was er toen 
nog niet. De markt vraagt om deze machines en 
wij spelen daar op in door het verbeteren van de 
technologie en het geschikt maken van die  
machines voor nieuwe toepassingen.’

Bermbeheer
De Phoenix wordt op veel verschillende plaatsen 
ingezet. Schouten verkoopt de compacte maaier 
aan gemeenten voor het onderhoud van parken 
en ander ‘stadswerk’. Daarnaast denken veel aan-
nemers dat de Phoenix geschikt kan zijn voor 
bermbeheer. Wat hen volgens Schouten vooral 
aantrekt in de machine, zijn de verstekverstelling 
en de verstelbare dissel. De verstekverstelling 
maakt het mogelijk om buiten het spoor van de 
trekker te werken. Zo kunnen hindernissen als 
palen en bomen makkelijker omzeild worden. 

Ook kan dankzij het systeem een talud gemaaid 
worden zonder dat de trekker te dicht bij de sloot 
komt. 

De nieuwe klepelmaaier is vooral gemaakt om op 
veel verschillende locaties ingezet te worden.  
Om die reden heeft de Phoenix, net als zijn grotere 
broers, een hoogkipsysteem. Die constructie maakt 
het mogelijk om hoog te lossen, bijvoorbeeld 
op een composthoop of in een container, zelfs 
wanneer het terrein ongelijk of hellend is. De con-
structie is zo gemaakt dat het lastgewicht voor een 
belangrijk deel voor de wielas blijft. Het gewicht 
rust zo voornamelijk op het trekkend voertuig. 
‘Hoog lossen is belangrijk als je bijvoorbeeld in 
een beperkte ruimte moet werken. Door je maaisel 
hoog te stapelen, heb je minder ruimte nodig.’

Tekentafel
Terwijl Schouten tegenover Stad en Groen zijn 
Phoenix aanprijst, ligt er al een nieuw idee op de 
tekentafel. Daar wil hij nog niets over kwijt. ‘Pas als 
we zeker weten dat we een nieuw product hebben 
dat aan onze eigen eisen en verwachtingen vol-
doet, treden we daarmee naar buiten.’ Wel kan de 
machinebouwer nog ontfutseld worden dat het 
project op de tekentafel een doorontwikkeling is 
van een bestaand product. 

En dat ligt in lijn met de bedrijfsfilosofie van 
Schouten als het gaat om productontwikkeling. 
‘Natuurlijk gaan wij mee in alle technologische 

ontwikkelingen. Maar onze markt is niet primair 
technologiegedreven. Wij ontwikkelen vooral waar 
klanten om vragen.’ 

Schouten licht, misschien ongewild, toch nog het 
tipje van de sluier over zijn nieuwste product in 
ontwikkeling. ‘Waar wij steeds op inzetten, is meer 
bezetting per machine bereiken. Dat betekent dus 
nog meer functionaliteiten in een machine onder-
brengen. Dat is waar de markt om vraagt.’ Met die 
hint laat Schouten verder gissen naar wat hij nog 
op de tekentafel heeft.    

ACHTERGROND5 min. leestijd

‘Door de bodem schraal te 

houden, kun je ook het aan-

tal maaigangen reduceren’

Door het hoogkipsysteem van de Phoenix PKH1803 ligt het lastgewicht altijd voor een deel vóór de wielas, waardoor de combinatie stevig staat. 
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 ‘We zien eigenlijk geen grote 

innovaties, wel verbetering 

van bestaande technologie’

 Patrick Kuijpers

NOG GeeN GROTe OMMeKeeR
Patrick Kuijpers, verkoopvertegen- 
woordiger bij machinehandel LeCoBa bv, dealer 
van verschillende merken machines voor groen-
onderhoud, bevestigt de trends die Schouten 
duidt. ‘Van een echte omslag is echter nog geen 
sprake. Beheerders van sport- en golfterreinen 
zijn nog steeds vooral aangewezen op kooimaai-
ers om de grasmat kort te houden. Maar we zien 
de klepelmaaier wel terrein winnen bij vrijwel 
alle andere toepassingen, van berm- tot natuur-
beheer.’

Een eenduidige verklaring voor die ontwikkeling 
heeft ook Kuijpers niet. Met grote technologische 
innovaties heeft het volgens hem in ieder geval 
niet te maken. Wel ziet hij dat aannemers die veel 
voor gemeenten werken, naarstig zoeken naar 
nieuwe methoden om in minder tijd toch een  
redelijke beeldkwaliteit te leveren. ‘Die markt 
staat zwaar onder druk.’

KLiMAAT
Klimaatverandering speelt daarbij mogelijk 
een rol, denkt Kuijpers. ‘We zien dat met name 
onkruidbestrijders moeite hebben om met de 
natte zomers van de laatste jaren om te gaan. Het 
wordt lastiger voor ze om de overeengekomen 

beeldkwaliteit te leveren. We zien ze dan zoeken 
naar oplossingen in klepelmaaiers die in korte tijd 
toch een redelijke beeldkwaliteit weten neer te 
zetten. Daar speelt de markt dan weer op in door 
klepelmaaiers te ontwikkelen die op meer nieuwe 
toepassingen zijn toegesneden.’

Die oplossing is niet voor iedereen weggelegd, 
zegt Kuijpers ook. De prijs speelt een belangrijke 
rol. Zowel klepelmaaiers als kooimaaiers zijn kost-
baar en daardoor niet voor elk gebruik en voor 
elke gebruiker rendabel. ‘We zien dat vooral de 
kleinere hoveniersbedrijven daarom kiezen voor 
cirkelmaaiers. Die nemen weliswaar geen groot 
marktaandeel in, maar wel een stabiel aandeel. 
We verwachten niet dat ze zomaar uit de markt 
gedrukt worden door de nieuwe klepelmaaierva-
rianten. Uiteindelijk is de keuze voor de juiste  
maaier een complexe afweging op basis van 
behoefte, kosten en baten.’
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‘Zet af en toe je eigen  
vakgebied opzij!'
Cindy Kruidenberg wil de gemeente als werkgever onder de aandacht brengen  

bij ambitieuze jongeren, die doorgaans voor het bedrijfsleven kiezen.  ‘ik had  

vroeger nooit gedacht dat ik bij een gemeente zou gaan werken. ik zou misschien 

hard gelachen hebben. Maar bij de gemeente Weesp heb ik inmiddels een heel  

uitdagende baan!’

Auteur: Santi Raats
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Cindy Kruidenberg volgde een opleiding Tuin- en 
Landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall 
Larenstein Velp. Na beleidsmedewerker in Alkmaar 
en Oud Beijerland te zijn geweest, is ze inmiddels 
bijna twee jaar werkzaam als beleidsmedewerker 
groene ruimte bij de gemeente Weesp. Toch wilde 
ze niet altijd beleidsmedewerker worden. ‘Het 
vakgebied (groene) openbare ruimte is erg gevari-
eerd, maar pas tijdens mijn stage- en afstudeerpe-
riode bij de gemeente Alkmaar kwam ik erachter 
hoe afwisselend het kan zijn om bij een gemeente 
te werken. Hier liggen juist nog legio uitdagingen, 
maar je moet het wel zelf regisseren en aanhaken 
bij de mogelijkheden die voorbijkomen. Dat is wat 
mijn collega’s me destijds meegegeven hebben en 
waar ik ze nog altijd dankbaar voor ben.’
Van raadzaal naar boomkwekerij
Deze collega’s zien haar als vakkundig, met een pit-
tige opleiding op zak en academische kennis van 
groen, een tikkeltje eigenwijs, perfectionistisch, 
een vasthoudende aanpakker en iemand die haar 
mening niet onder stoelen of banken steekt. Maar 
ook als plezierig in de omgang en uitstekend in de 
communicatie, zowel op het niveau van wethou-
ders als inwoners. 
Die afwisseling en het spanningsveld tussen 
bestuur, bewoners en de (technische) uitgangs-
punten van het eigen vakgebied, vindt ze bijzon-
der leuk aan haar werk. ‘Mijn vertrekpunt is dat 
je altijd voor de bewoner en de gebruiker van de 
openbare ruimte werkt, innovatie en ontwikkeling 
een plaats moet geven en daarnaast zo efficiënt 
mogelijk moet omgaan met de beschikbare mid-

delen. Zeker binnen een wat kleinere organisatie 
komen al deze aspecten op het bord van de teams 
die de openbare ruimte inrichten en beheren. Dat 
gaat van juridische aspecten (flora- en faunawetge-
ving), adviseren over beleid (groen, duurzaamheid, 
participatie) tot aan beheer en uitvoering. De ene 
avond sta ik naast de wethouder in een raadsver-
gadering een plan te presenteren, de volgende 
ochtend sta ik bomen uit te zoeken bij een boom-
kwekerij.’

Hecht klantcontact
Kruidenberg snapt waar het saaie beeld van amb-
tenaren vandaan komt en dat deze beeldvorming 
jonge, ambitieuze groentalenten niet stimuleert 
om bij een gemeente te gaan solliciteren. ‘Je kunt 
jezelf als ambtenaar in een hokje opsluiten, maar 
tegenwoordig is er veel mogelijk door de vraag 
naar meer samenwerking met burgers, bijvoor-
beeld. Gemeentes zijn intern aan het veranderen, 
zeker de kleinere gemeentes. Ik wandel tussen 
allerlei disciplines door.’ De veelzijdigheid van haar 
functie geeft haar een kick. ‘Eigenlijk ben ik de 
schakel tussen wat er buiten gebeurt, het manage-
ment en het bestuur, om ervoor te zorgen dat 
iedereen de juiste informatie ontvangt. Ik houd me 
bezig met zeer uiteenlopende zaken, van besluit-
vorming tot bewoners. Als je bij een adviesbureau 
werkt, heb je minder feeling met de bewoners en 
het gemeentelijk bestuur dan als ambtenaar, wan-
neer je rechtstreeks contact hebt met de klanten 
(de bewoners) en het bestuur. Wij hebben bij wijze 
van spreken onze klanten dagelijks aan de lijn. 

Wij horen aan de achterkant of een uitgevoerd 
plan werkt of niet. Dat kan de aanleg van een paar 
stoeptegels zijn, maar ook de uitvoering van een 
heel beleidsplan. Het is bijzonder fijn en leerzaam 
om terugkoppeling te krijgen van de gebruiker 
van de openbare ruimte over wat je hebt gedaan. 
Alleen dan kun je jezelf verbeteren en leren van 
wat er goed is gegaan of juist niet.’
Kruidenberg kan naar eigen zeggen goed com-
municeren met bewoners. ‘Succesvolle participatie 
door de bewoners valt of staat met verwachtings-
management. Soms is er bij een project minder 
speelruimte omdat de kaders al vaststaan, bijvoor-
beeld door toekenning van een bepaalde subsidie. 
Goede communicatie is dan belangrijker dan het 
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Ambitie kan langs veel wegen vorm krijgen. De ene keer zit het tegen; dan 
komt doorzettingsvermogen om de hoek kijken. De andere keer krijgt passie 
alle ruimte, omdat je in een flow zit. Wij vroegen alle kandidaten hun inspan-
ningen af te zetten langs de meetlat van de vier P’s: ‘power’ (slagkracht), ‘pijn’ 
(doorzettingsvermogen), passie en ‘prestatie’ (strategisch inzicht). Dit is de 
meetlat van Cindy Kruidenberg:  

De toekomst 
van groen in 
Nederland 
hangt voor 
een groot 
deel af van de 
passie van de 

jonge mensen die in de sector werkzaam zijn. 
Daarom heeft de redactie van NWST – 
bijgestaan door een uitgebreide jury het 
afgelopen half jaar 22 groene professionals  
geselecteerd, geïnterviewd en gefotografeerd  
die 35 jaar of jonger zijn en  die zich ondanks 
hun jeugdige leeftijd al  hebben bewezen.  
Alle interviews zullen later dit jaar worden  
verzameld in één boek.

young green
professionals
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feit dat bepaalde zaken niet mogelijk zijn. Mensen 
willen weten wat ze kunnen verwachten. Zij accep-
teren dat zaken niet kunnen, als je ze daar duidelijk 
uitleg over geeft.’ 

Van stoeptegel tot bedrijfsvoering
Kruidenberg moet ook overleggen met andere 
gemeenten in de regio Vecht en het Gooi. ‘Door de 
omvang van onze gemeente beschikken wij niet 
over beleidsstukken op het gebied van duurzaam-
heid. Andere gemeenten wel. Samen denken we 
na over de aanschaf van producten, maar ook 
over de afvoer van producten binnen de regio. We 
stellen onszelf de vraag of afval naar verbrandings-
ovens moet worden getransporteerd of dat het 
moet worden hergebruikt. Dan is het onderwerp 
weer bedrijfsvoering, dus zo divers is mijn werk.’
 
integraal denken
Kruidenberg is geen leidinggevende, maar spoort 
haar collega’s (in totaal negen, bij het cluster 
Wijkbeheer en zo’n vijf collega’s bij het cluster 
Infra) wel aan om zo veel mogelijk te overleggen. 
‘Ik zou het mooi vinden om een schakel te worden 
tussen verschillende disciplines. Een jaar of twee 
geleden heb ik opnieuw een cursus ontwerpen 
gevolgd, zodat ik vanaf de inrichting goed kan 
adviseren over groen. Na een paar jaar merk ik dat 
ik weer verval in het denkpatroon van een beleids-
medewerker of beheerder. Dus ik wil me blijven 
ontwikkelen, zodat ik vraagstukken integraal kan 
blijven zien en aanpakken. We zijn als gemeente 
één. Ambtenaren moeten leren om hun vakgebied 
af en toe opzij te zetten. Bij sommige gemeenten 
zijn oude denkpatronen en werkwijzen ingesleten. 
Het duurt dan soms vele jaren voordat men op 
het punt belandt dat het hele team op de nieuwe 
manier vol aan de bak gaat. Mensen moeten het 
belang inzien van verandering en daarna ook echt 
aan de slag gaan.’
Kruidenberg is behoorlijk doortastend. ‘Ik sta mak-
kelijk op om de verantwoordelijkheid voor veran-
dering te nemen.’

Vrouw in mannenwereld
Kruidenbergs manier van samenwerken hangt 
wellicht samen met het feit dat ze een vrouw is die 
zaken van meerdere kanten kan en wil bekijken. 
‘Ik denk niet alleen na over de techniek, maar 
ook over de beleving en over sociale aspecten. 
Onkruidbestrijding kan niet meer chemisch. Naast 
het vinden van de juiste technieken, vraag ik me 
ook af hoe wij ons werk op dit vlak vergeven. Moet 
werk altijd weggezet worden bij sociale werkplaat-
sen? Of nemen wij weer mensen in dienst om ze 
op de werf te laten meedraaien? De gemeente 

heeft immers vele werklozen onder haar hoede 
gekregen, maar ook mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Bij onze gemeente was men 
gewend om alleen social return toe te passen bij 
grote projecten. Maar naar mijn mening kan dat 
bij projecten van alle soorten en maten, ook bij 
kleine. Het moet de uitdaging van elke ambtenaar 
zijn om continu verbinding te leggen tussen de 
sociale component en het werk dat je als afdeling 
uitzet. Ik probeer zo veel mogelijk kennis te delen. 
In Weesp trek ik de kar rond de nieuwe Flora- en 
Faunawet. De wet wordt decentraler en wij krijgen 
als gemeente binnen de Omgevingswet meer 
autoriteit om te handhaven en te controleren. Aan 
de voorkant zorg ik ervoor, samen met een advies-
bureau, dat ons cluster van Infra en Beheer goed 
nadenkt over de invulling van deze nieuwe wet, 
samen met het cluster Handhaving en vergunning 
en met het cluster Ruimtelijke Ordening.’ 
‘Zelf denk ik dat de werkwijze van vrouwen in dit 
werkveld niet veel verschilt van die van mannen. 
Het verschil zit in de persoonlijke benadering. Af 
en toe zeil ik om de rationele gedachtes heen. 
Bijvoorbeeld het aanvoelen van spanningen bij de 
mensen om je heen, soms ook werken en beslis-
singen nemen op het gevoel. Niet alles hoeft vol-
ledig onderbouwd te zijn en technisch te kloppen. 
Het gaat er ook om dat alle componenten, zoals 
gevoel, beleving en techniek, uiteindelijk samen-
komen en kloppen. Soms kan dat door gewoon 
te doen; dan kunnen we alleen maar achteraf met 
elkaar kijken of het allemaal klopt.’

Civiel kan nog steeds een hoop winst behalen
Het gebrek aan integrale visie en de vastgeroeste 
ideeën hangen niet samen met leeftijd en zijn ook 
niet zozeer te vinden in de groene hoek, vindt 
Kruidenberg. ‘Die is al redelijk ver gevorderd in 
het verder kijken dan de neus lang is. Alle groene 
opleidingen zijn heel breed. Ik heb de boeken 
Wegenbouw en Bouwkunde nog in mijn kast 
staan. Maar bij civiele techneuten staat heus geen 
boek ‘Bomen planten’ in de kast, hoor! Er valt bin-
nen de opleidingen civiele techniek nog een hoop 
te winnen. Daar wil men nog wel eens redeneren: 
ik ga daar een straat aanleggen, dus die boom 
moet eruit. Maar ik trek de weg ook niet open als 
ik een boom plant! De basis is voor mij het motto: 
beherend ontwerpen, ontwerpend beheren. Voor 
mij is dat een deel van het antwoord op een van 
de meest actuele vraagstukken, namelijk duur-
zaamheid. Als we in een vroeg stadium bij elkaar 
gaan zitten voor een goed ontwerp en aanslui-
tend beheer, dan hebben we al een deel van dit 
vraagstuk opgelost. Maar daar blijft het niet bij. 
We zullen daar veel verder in moeten gaan; steeds 

vaker zien we de term “circulaire economie” ook 
in ons vakgebied opduiken. De maatschappij 
verandert en daarin moeten we meegaan, hoewel 
overheidsorganen niet altijd de vlotste organisaties 
zijn – soms met reden. Participatie en de gebruiker 
vooropstellen bij ons werk; zo moeten we onze 
werkzaamheden en organisaties in de toekomst 
inrichten. Bewoners willen weten wat er gaat 
gebeuren en hoe het gedaan wordt. En terecht, 
want zij zijn degenen die er gebruik van maken.’ 

Vier P’s
Als Kruidenberg haar werkdrift zou moeten 
beschrijven in de vier P’s: power (daadkracht), pas-
sie, pijn (doorzettingsvermogen) en prestatie, con-
cludeert ze: ‘Met passie voor je vak en een goede 
dosis doorzettingsvermogen bereik je ontzettend 
veel. Het is mijn overtuiging en ervaring dat je heel 
veel kunt bereiken als je je werk echt leuk vindt en 
doorzet als het even niet lukt. Je hebt in dit vak af 
en toe best wat doorzettingsvermogen en power 
nodig om je doel te bereiken, mede doordat je te 
maken hebt met verschillende klanten en doel-
groepen met verschillende belangen. En als ik dan 
bereik wat ik voor ogen had, geeft dat een goed 
gevoel. Dat goede gevoel heb ik ook nodig om 
weer verder te gaan en volgende projecten tot een 
goed einde te brengen.’ 
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De ideale combi tussen volle grond en container?
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wie springt erin?
Boom innovatie dag
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Cabrioletkassen

tunnel is uit, 

cabriolet is in
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POP-UP DEMO
3e dinsdag van de maand
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Duurzaam beheer
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bestrijdingsmiddelen?
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HET VAKBLAD VOOR OPENBAAR GROEN EN HET VERGROENEN VAN DE BUITENRUIMTE

new DeSiGn

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

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Transport

Hijswerk

In- en verkoop van hout

Advies

In-/verkoop van 
houtsnippers

Afvoeren van blad 
en snoeihout

Boomrooierij Weijtmans beschikt over 11 eigen 

vrachtwagens en kan u altijd direct helpen. 

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

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken vast kunnen 

pakken en afzagen, voor veilig en gecontroleerd 

rooien van bomen. Onze derde telescoopkraan is 

inmiddels ook volgens Euro-VI norm geleverd.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

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

ISO 9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Boomrooierij Weijtmans beschikt over goed opgeleide treeworkers en uniek 

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

Onze unieke telescoopkranen met werkhoogte van maar liefst 42 meter
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Bomen zijn essentieelDe vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval en blad.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: groot of klein. 

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Ook in het winterseizoen verrichten wij snoeiwerkzaamheden

Wij kopen uw stamhout graag in

Afvoer van blad, snoeihout en schoffelvuil op locatie

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

Wij wensen u 

Prettige Feestdagen 

en danken u vo
or 

het in ons geste
lde

vertrouwen!

Jilles van Zinderen
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And the winners Are...
William Boogaarts en Jolanda Vonder
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2016 GREENKEEPER OF THE YEAR

Voor Du Pré groenProjecten is 
ParticiPatie bekenD terrein
 
In het najaar van 2014 startte Du Pré een buurtproject in 
Eindhoven. Van het met de buurt opstellen van de ontwerp-
uitgangspunten, tot en met het ontwerp en de uitvoering, alles 
viel onder de verantwoording van Du Pré. Het succes van het 
project ligt in het betrekken en verantwoordelijk maken van één 
partij, inclusief meerjarig onderhoud. Daarmee is Du Pré als 
aannemer aanspreekpunt voor de bewoners. Zij hebben recht-
streeks contact en dat haalt de uitvoerder uit de anonimiteit en 
medeverantwoordelijk.

In het voorjaar van 2015 werd het project uitgevoerd en onlangs 
ontvingen wij het volgende compliment:
Het is intussen alweer meer dan een jaar geleden dat wij samen 
gezeten hebben mbt de inrichting van het Mignotveld. Intussen is dit 
gebeurd. Zoals jullie ervaren hebben, zijn wij buurtbewoners kritisch.
Dit neemt niet weg dat een dank je wel en compliment ook zeker op 
zijn plaats is. Ik liep zelf gisteren door en over het Mignotveld en kon 
echt genieten van de prachtige inrichting van de plantvakken!
Uiteraard zijn er vast links en rechts kritische noten te plaatsen maar 
ik wil jullie namens mijzelf wel een groot compliment geven voor 
deze inrichting!

Du Pré groenProjecten
Slegersstraat 75
5706 AW Helmond
T: 0492 523330
info@dupre-groenprojecten.nl

www.DuPre-groenProjecten.nl
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Stedelijk hemelwater- én 
hittemanagement door 
waterberging in koele 
verblijfplaatsen

Het klimaat verandert. Klimaatverandering betekent meer hitte, extreme neerslag en droogte, met meer overlast, schade en veiligheidsrisico’s tot 

gevolg. We zijn in het verleden behoorlijk succesvol geweest bij het opvangen van de negatieve effecten van extremen in het weer met technische maat-

regelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergroten van de (bergings)capaciteit van de riolering in de stad. Met ons veranderende klimaat zijn in de 

toekomst technische maatregelen alleen, zoals het vergroten van de riolering, niet meer voldoende. We hebben ruimte in de stad nodig om regenwater 

tijdelijk te bergen. Dit artikel geeft antwoord op de vraag: welke eigenschappen van groen kunnen we inzetten voor een klimaatbestendige stad?

Auteurs: Ronald Loeve en Laura Kleerekoper

Eigenschappen op een rij die zorgen voor een klimaatbestendige stad
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Naast de extreme neerslag zal ook het aantal hete 
dagen toenemen. In stedelijk gebied wordt de 
hitte vaak nog versterkt door het stedelijke hitte-
eilandeffect. Het lokale (stedelijke) weer kan zo 
onaangenaam heet worden, dat mensen liever 
binnen blijven en airconditioning aanschaffen. Als 
men zich op straat begeeft, is er een grote behoef-
te aan de mogelijkheid verkoeling op te zoeken.
Eerder schreven Jeroen Kluck en Ronald Loeve in 
dit blad (Stad+Groen nr. 4, p. 56-59), in hun artikel 
Voor hetzelfde geld klimaatbestendig: herinrichting 
van de openbare ruimte, dat klimaatbestendig 
herinrichten in vlak gebied eenvoudig kan worden 
gerealiseerd, ook nog voor hetzelfde geld, en soms 
zelfs goedkoper. De baten van groen in de straat 
werden in dat artikel nog niet uitgebreid meege-
nomen. In dit artikel kijken we hier juist wel naar. 
Stel dat we de noodzakelijke ruimte voor waterber-
ging inrichten als een koele verblijfplaats, waar we 
wel kunnen genieten van lekker weer en kunnen 
bijkomen van de hitte in de verharde omgeving. 
Welke eigenschappen van groen kunnen we nu 
eigenlijk inzetten voor een klimaatbestendige 
stad?

Verkoeling
Een hete stad in de zomer. Misschien fijn op vakan-
tie in Zuid-Europa, maar niet als je moet werken 
of boodschappen moet doen en het zweet van 
je voorhoofd gutst. Een koele plek in de schaduw 
is dan aanlokkelijk. Dit kan de schaduw van een 
gebouw zijn, maar ook van bomen. Een park is 
gemiddeld 2 à 3°C koeler dan de stedelijke omge-
ving. Dit verschil kan oplopen tot wel 7°C als het 
gaat om de luchttemperatuur (Bowler et al., 2010). 
Ook een enkele boom kan een koele plek bieden, 
en een bomenrij in een straat geeft een verschil in 
gevoelstemperatuur van 5 à 15°C (Burden, 2006). 
Bomen zorgen namelijk voor schaduw en verkoe-
len actief door verdamping van water. Een belang-

rijk onderdeel van het klimaatbestendig inrichten 
van de stad is daarom: zorgen voor goede groei-
plaatsen voor bomen, waar ook tijdens hete perio-
des water beschikbaar is voor die bomen. 
Er zijn geen duidelijke richtlijnen of doelstellingen 
als het gaat om het hittebestendig maken van 
een stad. Logisch is om voor richtlijnen te kijken 
naar de afstand tot koele zones en de hoeveel-
heid groen in de stad. Een richtlijn kan zijn dat de 
koele zones op loopafstand van elkaar liggen. Voor 
vitale personen is 500 m een acceptabele afstand. 
Voor de groepen die het meest kwetsbaar zijn 
voor hitte, ouderen en kleine kinderen, zou deze 
afstand niet meer dan 300 m moeten bedragen. 
Onderzoek wijst uit dat bij groen binnen 300 m 
van de woning het gebruik van dat groen toe-
neemt (Toftager et al., 2011).
Er is voldoende groen nodig, privaat of publiek en 
verspreid door de stad, om de gemiddelde tempe-
ratuur in de stad te beperken. Het mooie van groen 
is dat bladverliezende soorten in de winter juist 
wel licht doorlaten en dat groen in het algemeen 
beschutting biedt tegen wind. Een minimumper-
centage van 30% groen in iedere wijk zou moeten 
worden nagestreefd. Dit kan overigens ook dak- of 
gevelgroen zijn.

Waterberging 
Een veel toegepaste oplossing om water van 
bebouwde of verharde oppervlakken te bergen en 
te laten infiltreren in de bodem is de wadi. Er zijn 
ook stedelijke varianten ontwikkeld, waarbij geen 
flauwe hellingen nodig zijn. Wadi’s die begroeid 
zijn met gras vragen veel onderhoud; ze moeten 
elke twee weken gemaaid worden. Een minder 
onderhoudsintensieve variant is de natuurlijke 
wadi, begroeid met vaste planten. Vaste planten 
hebben als extra voordeel een snellere infiltratie 
door de diepere wortelstructuur, meer verdamping 
(en daardoor koeling) door meer bladoppervlak, 

en ze leveren een bijdrage als habitat en voedsel 
voor bijvoorbeeld vlinders, bijen en amfibieën. 
Meer natuurlijk vormgegeven wadi’s kunnen een 
rol spelen als ecologische verbindingszone in de 
wijk en in de stad. Belangrijk is de plantkeuze. In 
natuurlijke wadi’s is het zaak te kiezen voor planten 
en bomen die zowel natte als droge omstandig-
heden aankunnen (zie online o.a. Boogaard et al., 
2003, voor soorten die goed kunnen worden toe-
gepast). Een toekomstbestendige keuze is ook het 
aanplanten van een mix van soorten, zelfs binnen 
één straat.
De ruimte die wordt ingenomen door een boom-
spiegel, vaak het enige onverharde deel in de 
straat, wordt soms gezien als een verloren parkeer-
plek. Bomen hebben echter baat bij ruime boom-
spiegels voor een optimale groei; afmetingen van 
6 x 6 m zijn hiervoor voldoende. Dit ruimtebeslag 
kan worden gerechtvaardigd als we de boomspie-
gel zo inrichten dat deze ook water kan opvangen, 
infiltreren en deels ondergronds kan opslaan voor 
droge en hete periodes. Bovendien dragen boom-
spiegels bij aan meer groen in de directe omge-
ving van woningen.
Bomen kunnen tot wel 9000 liter water vasthou-
den in kruin en wortelstelsel (Geiger, 2013). De 
hoeveelheid water die een boom kan vasthouden 
in de kruin is groot bij langdurige zachte regen en 
beperkt bij stortregen of harde wind (Jong, 2001). 
Het opgevangen water in de boomkruinen draagt 
daarom maar beperkt bij tot het verminderen 
van eventuele wateroverlast bij extreme neer-
slag. De meerwaarde van de bomen moet meer 
gezocht worden in het creëren van koele zones 
door schaduw en verdamping. Interessant weetje: 
naaldbomen onderscheppen twee tot drie keer 
zo veel water als loofbomen. Een groot nadeel is 
echter dat er, ook in de winter, geen licht wordt 
doorgelaten.

ACHTERGROND7 min. leestijd

1Eigenwoningforfait / belasting over WOZ-waarde: gemiddeld 0,75% per jaar x 30 jaar.

2 Iedere gemeente bepaalt zijn eigen onroerendezaakbelasting (OZB)-tarieven. De OZB varieert tussen 0,05% en 0,25% van de WOZ-waarde. Als aanname hebben we 

hier gekozen voor 0,15% per jaar x 30 jaar.

   SteDelijK bouWbloK bloeMKoolWijK  NaoorlogS bouWbloK

aantal bomen  43   12   16

aantal woningen   528   13   144

           euro  %       euro  %       euro  %
Energieverbruik         86.000  2%       9.000  2%     10.000  4%
Waarde van woningen   2.145.000  58%   200.000  38%   221.000  75%
Waterhuishouding       876.000  24%   266.000  50%       3.000  1%
WOZ rijksoverheid1       483.000  13%     45.000  9%     50.000  17%
OZB gemeente2         97.000  3%       9.000  2%     10.000  3%

totaal   3.687.000   529.000   294.000
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ACHTERGROND

Kosten en baten van groen
Over de aanleg- en onderhoudskosten van groen is 
veel geschreven en ook in de praktijk veel bekend. 
Over de baten van groen is minder bekend. Er 
wordt wel onderzoek naar uitgevoerd, maar de 
resultaten worden in de praktijk nog maar beperkt 
gebruikt om beleidsmakers en beslissers ervan 
te overtuigen dat groen loont. Hieronder geven 
wij op een aantal punten een eerste aanzet om 
de baten van groen ook te kwantificeren. Veel 
positieve effecten van groen blijven echter, ook 
in de toekomst, lastig te kwantificeren. Maar een 
beschrijving kan ook overtuigen; niet alles hoeft 
altijd in geld te worden uitgedrukt.
Toekomstbestendigheid gaat ook om het creëren 
van een gezonde leefomgeving, gezond voor 
lichaam en geest. Diverse onderzoeken tonen aan 
dat meer groen in de leefomgeving leidt tot een 
betere gezondheid in het algemeen (Mitchell en 
Popham, 2007, Stigsdotter et al., 2010). Specifiek 
onderzoek naar het effect van groen op onder 
meer aandoeningen aan hart en luchtwegen, her-
stel na een operatie en overgewicht bij kinderen, 
toont een positief effect aan. Diverse onderzoe-
ken naar de effecten van groen op de geestelijke 
gezondheid laten zien dat mensen met een 
depressie sneller genezen in een groene omge-
ving (Berman et al., 2012) en dat meer groen in de 
leefomgeving mensen beter bestand maakt tegen 
stress (Thompson et al., 2012, Roe en Aspinall, 
2010). Ook blijkt dat de sociale cohesie in een wijk 
verbetert met groene verblijfsruimten (Flap en 
Völker, 2005). Bovenstaande baten van groen zijn 
lastig te kwantificeren in geld. Gezien de hoge kos-
ten van de gezondheidszorg is wel duidelijk dat de 
baten in euro’s groot zullen zijn. 
Voor drie verschillende typen wijken hebben we, 
voor een beperkt aantal aspecten, de baten van 
bomen in de straat wel gekwantificeerd, cumulatief 
voor 30 jaar (deels gebaseerd op teebstad.nl) (zie 
tabel). 

Uit de tabel blijkt dat de baten terechtkomen bij 
verschillende partijen (bewoners, gemeente, rijk). 
Dit zijn niet altijd dezelfde partijen die kosten 
maken voor de inrichting. Woningeigenaren pro-
fiteren het meeste van de baten van bomen in de 
straat: de waardestijging van de woning is een van 
de belangrijkste aspecten. Daaraan gekoppeld zijn 
de rijksbelastinginkomsten (eigenwoningforfait-
WOZ) en de gemeentelijke belastinginkomsten 
(OZB: onroerendezaakbelasting). In het praktijk-
voorbeeld van de bloemkoolwijk zijn de baten 
voor de waterhuishouding groot, omdat hier ook 
een wadi is meegenomen in het ontwerp en de 
berekeningen.

Zelfs zonder de lastiger te kwantificeren positieve 
effecten van groen mee te nemen, zijn de baten 
van groen in euro’s al aanzienlijk en overtreffen ze 
de kosten. Het gros van de baten van groen komt 
echter niet terecht bij de partij – vaak de gemeente 
– die kosten moet maken voor de inrichting.

Conclusies
Door het combineren van de noodzakelijke ruimte 
voor waterberging en het inrichten van koele 
verblijfplaatsen worden twee vliegen in een klap 
geslagen: minder schade en overlast door extreme 
buien en minder last van onaangename (stedelijke) 
hitte. De maatschappelijke baten van groen in de 
straat zijn groot. Het blijft lastig om alle baten, bij-
voorbeeld op het gebied van gezondheid, goed te 
kwantificeren. Het is de vraag of dit ook noodzake-
lijk is om mensen te overtuigen van nut en nood-
zaak van groen. De baten van groen die we wel 
hebben gekwantificeerd, laten veelal een positief 
resultaat zien (baten groter dan kosten). Een groot 
deel van de baten blijkt echter in de waardestijging 
van woningen te zitten en dus vooral naar wonin-
geigenaren te gaan. Gemeenten, die vaak kosten 
maken voor de inrichting, hebben ook financiële 
baten door een stijging van de OZB-inkomsten. 
Deze is echter niet altijd hoger dan de kosten van 
de inrichting. De vraag die een gemeente zich zou 
kunnen stellen, is natuurlijk welke argumenten ze 
heeft om geen geld in groen te steken. Mogelijk 
zijn de directe financiële baten voor de gemeente 
lager dan de kosten. De totale maatschappelijke 
baten zijn echter vele malen hoger dan de kosten.

Ronald Loeve is docent-onderzoeker; 
hij doceert watermanagement en is projectlei-
der van het onderzoek ‘de klimaatbestendige 
stad’ aan de Hogeschool van Amsterdam.
Laura Kleerekoper is onderzoeker in het 
onderzoek ‘de klimaatbestendige stad’ aan de 
Hogeschool van Amsterdam
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Van der Haeghe bV is importeur van verschillende tuin- en parkmerken, waaronder Ferris. Zo heeft Van der Haeghe onder meer de Ferris iS 5100Z in het 

assortiment. De iS 5100Z is een full-size zero-turn-maaier die vooral geschikt is voor landschapsverzorging en het maaien van gazons.

Multifunctionaliteit als 
uitgangspunt
Ferris IS 5100Z: comfortabel, snel en eenvoudig in gebruik

De IS 5100Z werd in 2006 gelanceerd door Ferris. 
De zero-turn-maaier beschikt over een iCD™-
maaisysteem en een onafhankelijk veersysteem. De 
IS 5100Z staat vooral bekend om zijn comfort en 
maaiprestaties, die in combinatie met eenvoudige 
toegang tot de servicecomponenten zorgen voor 
lagere exploitatiekosten. De zero-turn-maaier is 
uitgerust met een Caterpillar-dieselmotor (model 
C1.5) met een vermogen van 33,5 pk. Die motor 
levert een koppel van 74,5 nM bij een motortoe-
rental van 3300 per minuut. De cilinderinhoud 
bedraagt 1500 cc. De motor heeft een verwachte 

levensduur van 6000 uur.
‘Het iCD-maaisysteem zorgt voor een zo goed 
mogelijke airflow’, vertelt Michael van der Lienden 
van Van der Haeghe BV. ‘De verlengde en schuin 
aflopende neus van het maaidek dwingt het gras 
naar voren en geeft het gras langer de tijd om zich 
onder het maaidek op te richten, voordat de mes-
sen contact maken. Het iCD-systeem biedt onge-
evenaarde maaiprestaties en past daarmee goed 
bij de innovatieve denkwijze van Ferris.’

Comfort
De IS 5100Z heeft standaard een dubbeltraps 
industrieel luchtfiltersysteem. De twee robuuste 
brandstoftanks hebben elk een inhoud van 28,4 
liter, waardoor het totaal op 56,8 liter uitkomt; 
voldoende om lang met de machines te werken. 
De maaier is uitgerust met een zwaar uitgevoerde 
achterbumper, die ter bescherming van het motor-
compartiment dient. De IS 5100Z heeft een ruim 
bestuurdersplatform, wat veel beenruimte ople-
vert. De standaard aanwezige veiligheidsbeugel is 
neerklapbaar.
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Voor de IS 5100Z is er keuze uit een maaidek van 
155 cm en een 183 cm breed maaidek. Het hef-
fen en laten zakken van het maaidek gebeurt 
hydraulisch met een voetsysteem. Verder heeft het 
maaidek antiscalpeerwielen en zijn de aluminium 
mes-assen voorzien van smeernippels voor het 
doorsmeren. De voor- en zijkant van het maaidek 
hebben extra slijtstrippen voor een lange levens-
duur. Er kan gemaaid worden bij maaihoogtes van 
3,8 tot 15,2 cm, verstelbaar in stappen van 0,6 cm. 
De IS-onafhankelijke vering stelt ieder wiel in staat 
in en uit te veren op oneffen terrein. Het maaidek 
beweegt synchroon met deze bewegingen mee. 
Het veersysteem elimineert schokken naar het 

chassis, voorziet in comfort en verhoogt daarbij 
tevens de productiviteit, de stabiliteit en de levens-
duur van de machine.

Multifunctioneel
Marc Kuipers Gazons, actief in de regio Limburg 
als grasspecialist op het gebied van maaien, bere-
gening en de aanleg van gazons, heeft twee Ferris 
IS 5100Z-modellen in gebruik. ‘Die hebben we nu 
sinds een jaar of zeven’, vertelt Kuipers. ‘We hebben 
eerst één IS 5100Z gekocht en er later nog een bij 
gekocht omdat de machine erg goed beviel.’ De 
multifunctionaliteit van de maaier was doorslag-
gevend voor Kuipers. ‘We kunnen de IS 5100Z 

zowel op grote als op kleine percelen inzetten. We 
gebruiken hem bij grote particulieren, maar ook 
bij gemeentes. Zo wordt hij momenteel ingezet in 
Venlo, in stadsdeel Blerick. Daar verzorgen we het 
groenbestek met Donkergroen.’

Bij Marc Kuipers Gazons zijn ze erg tevreden over 
de Ferris IS 5100Z. ‘De maaier heeft een hoge 
capaciteit en de wendbaarheid is heel goed. Het is 
gewoon een goede, degelijke machine’, vervolgt 
Kuipers. ‘Doordat het een zero-turn-maaier is, ligt 
de maaisnelheid hoog. En bovendien is het werk 
wat hij achterlaat goed; de snijkwaliteit is prima.’ 
Kuipers is vooral enthousiast over het maaidek 
van de IS 5100Z. ‘Daarmee zijn ze de concurrentie 
toch wel voor’, vindt hij. Een ander pluspunt van de 
maaier is volgens Kuipers de vering, die voor extra 
comfort zorgt.

teCHNiSCHe eigeNSCHaPPeN

Motor:
Merk: Caterpillar
Type: C1.5
Aantal cilinders: 3
Cilinderinhoud: 1496 cc
Maximaal vermogen: 33,5 pk
Inhoud tank: 56 liter
Toerental: 3300

traNSMiSSie:
Rijsnelheid voorwaarts: 0-20 km/u
Rijsnelheid achterwaarts: 0-10 km/u

aFMetiNgeN (bij MaaibreeDte 183 CM):
Totale lengte: 255 cm 
Totale breedte: 186 cm
Droog gewicht: 1070 kg

be social 
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Meest duurzame 
bedrijfspand van 
Nederland
begin september zijn in barendrecht 23 mensen aan het werk gegaan in wat het meest 

duurzame bedrijfspand van Nederland genoemd mag worden. Het pand is überhaupt het 

eerste gebouw in de Zuid-Hollandse gemeente dat de illustere breeaM-certificering draagt 

voor milieuvriendelijke gebouwen. Die primeur valt ten deel aan machinebouwer gKb 

Staalwerk & Machines dat in het pand machines gaat bouwen voor machinale sportveld-

bewerking. Het nieuwe pand aan de augustapolder in barendrecht, dat door Maxime 

Verhagen, voorzitter van bouwend Nederland, is geopend, scoort 88,3 procent op de 

zogenaamde breeaM-schaal. Het gebouw valt daarmee in de hoogste klasse certificering door 

dit instituut. Het pand voldoet aan de strengste eisen op onder meer water- en energiegebruik, 

gezondheid voor de gebruikers, materiaalgebruik en impact op de omgeving.
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Vandaar dat wij ons erover blijven verbazen dat er soms zo geringschattend wordt gedaan over goed bosbeheer. er is al heel lang minder aandacht voor 

onze bossen, maar door onze behoefte aan bruikbaar hout zou die wel weer eens heel groot kunnen worden. er zal in de toekomst te weinig goed hout 

zijn voor de bouw en de bio-economie.

Biodiversiteit van flora  
en fauna gaat heel goed  
samen met hout oogsten
Wat is er milieuvriendelijker dan hout? Wij zouden het niet weten.

We kijken al jaren te eenzijdig naar ons bosbeheer. 
De doelstelling luidt nu: als we maar een goede 
leefomgeving voor onze wilde planten en dieren 
creëren. Jazeker, hier zijn we het volledig mee eens, 
zolang onze blik op de toekomst gericht is.  
Maar zou het niet zo kunnen zijn dat je uit de  
leefomgeving van wilde planten en dieren ook  
nog een goed bruikbaar product kunt oogsten?  
Het een hoeft het ander niet uit te sluiten.

Op dit moment wordt 90 procent van het hout dat 
gebruik wordt in Nederland geïmporteerd. Dat is 
nog eens ‘milieuvriendelijk’! Dat wordt allemaal 
met megaschepen, treinen en auto’s hiernaartoe 
getransporteerd. Gezaagd hout, wel te verstaan, 

dus planken, balken enz. Hiermee lopen we een 
berg werkgelegenheid mis en vervuilen we onze 
aardbol. Vervolgens hebben we in Brussel beloofd 
dat we in 2050 onze grondstoffen efficiënt  
zullen inzetten en optimaal zullen hergebruiken. 
We willen in 2050 voor 9 miljard mensen  
voldoende voedsel, water en onderdak hebben  
om in welvaart te kunnen leven.

Hoog tijd voor een circulaire economie!  
In vaktermen: selfsupporting of terug naar de 
basis. De zorg voor schoon water, voedsel, onder-
dak en een goede leefomgeving zal voor iedereen 
een uitdaging worden.
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Als we op alle denkbare vlakken ons uiterste best 
gaan doen, is er een grote kans dat we dit kun-
nen realiseren. Maar er zijn vele wegen die naar 
Rome leiden. We zullen op allerlei manieren, zowel 
met zonne-energie en windenergie als met bio-
energie, ons best moeten doen. In plaats van de 
slogan van de Boominnovatiedag: ‘plant eens een 
andere boom’ (waar we het trouwens volledig mee 
eens zijn), zeggen wij: plant eens een bos – maar 
dan wel op een goede manier en bio-based. De 
bio-economie en de circulaire economie zijn onze 
toekomst, waarin de leefomgeving voor wilde 
planten, dieren en de mens behouden blijft door 
goed bosbeheer. 

Willem-Jan van Weert
Boomrooierij Van Weert Rondhout bv, Loosbroek
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De zorg voor schoon  

water, voedsel, onderdak  

en een goede leefomgeving 

zal voor iedereen een  

uitdaging worden
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Coen Verhelst: ‘Prijs wordt 
allesbepalend bij keuze 
onkruidbestrijdingsmethode’

Hete lucht, zegt de een. Heet water, zweert de ander. ‘branden!’ roept de volgende weer. gewoon even wachten op de nieuwe licenties, dan kunnen we 

weer gaan spuiten, is zelfs nog het wishful thinking van een enkeling. Hoveniers zien intussen door de bomen het bos niet meer. Directeur Coen Verhelst 

van Meclean kijkt op ons verzoek in de toekomst. Hij denkt dat heet water dé methode is en zegt ook de ultieme instap te hebben voor twijfelaars: de 

nieuwe combimachine WS-Mini.

Auteur: Peter Voskuil

Meclean wil markt voor onkruid op verharding door heet water winnen 

met WS-Mini 
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Maak een afspraak met Coen Verhelst en je ont-
moet een begeesterd directeur, die helemaal ach-
ter zijn producten staat. De WS-Mini is de nieuwste 
aanwinst in de Aqualutions-productrange van 
Meclean. Het is een heetwatermachine en hoge-
drukreiniger ineen. 

reclamespot
‘Dit is het ideale instapmodel’, zegt hij ergens hal-
verwege zijn verhaal. ‘Hier kun je je geen buil aan 
vallen. Wij snappen dat klanten huiverig zijn om 
geld uit te geven zolang ze niet zeker weten wat 
de beste methode wordt. Maar een laagdrempeli-
gere methode om kennis te maken met onkruidbe-
strijding door heet water komt er niet meer. Wave 
en Empass hebben kleinere heetwatermachines 
gemaakt, die net onder de 5000 euro van onze 
WS Compact gingen. Nu zijn wij daar weer fors 
onderdoor gegaan.’ De aankoopprijs van een 
WS-Mini ligt iets onder de 4000 euro. Zelfstandigen 
die dit jaar nog tot aanschaf overgaan, kunnen 
met de MIA/Vamil-subsidieregeling nog eens de 
helft van het aankoopbedrag terugkrijgen via het 
belastingformulier. ‘Dan kom je op 1850 euro uit’, 
rekent Verhelst voor. ‘Goedkoper kan het bijna niet 
worden.’
Tot zover de reclamespot. Op verzoek analyseert 
hij ook nog even de markt voor ons. 

Spagaat
Verhelst vindt dat terugverlangen naar de spuit 
heel begrijpelijk. ‘Het achterliggende probleem 
is dat budgetten nog vaak gebaseerd zijn op een 
ouderwetse manier van onkruid bestrijden, die met 
afstand goedkoper en makkelijker was. Bedrijven 

verkeren in onzekerheid over wat ze per uur of per 
vierkante meter moeten berekenen en wat klanten 
bereid zijn te betalen. Wij willen het klanten mak-
kelijker maken om uit die spagaat te komen.’

avontuur
Onzekerheid regeert de markt sinds het middelen-
verbod in werking is, zegt hij. ‘Ik merk nog altijd 
dat heel wat klanten met tegenzin zijn begonnen 
aan dat groene avontuur. Ik kom er zelfs tegen die 
beweren dat we over een jaar weer mogen gaan 
spuiten. Dan hebben ze iets opgevangen over een 
nieuwe licentie voor Roundup, maar als dat al zo 
is, geldt dat natuurlijk nooit voor onkruid op (half )
verharding.’ Spuiten met middelen is volgens hem 
een gepasseerd station, dus moet de oplossing 
vooral in het thermische gezocht worden. 
Verhelst loopt de methodes desgevraagd langs: 
infrarood, stoom, heet water, hete lucht. ‘Zo veel 
meer is er niet mogelijk. Dus de kans dat er nog 
een nieuwe methode komt, acht ik minimaal. Bij 
kleinere machines is er al consensus over heet 
water als de beste methode, maar wij zijn er heilig 
van overtuigd dat dat bij werktuiggedragen ook dé 
methode is. Waarom? De warmtegeleidingscoëf-
ficiënt van heet water is dertig keer zo hoog als die 
van hete lucht. Dat is gewoon een natuurkundig 
gegeven. Heet water werkt uiteindelijk dieper, snel-
ler en beter.’

Tegenover het nadeel dat het meenemen van heet 
water omslachtig is, staat het feit dat hete lucht/
branden soms schade oplevert. ‘Wat betreft man-
uren en kosten is er een enorm verschil. Met heet 
water moet je drie tot vijf keer per jaar een ronde 
rijden voor effectief bestrijdingsbeleid; met hete 
lucht branden moet dat voor dezelfde effectiviteit 
acht à tien keer per jaar.’ Onderzoeken van de uni-
versiteiten van Wageningen, Gent en Kopenhagen 
tonen dat aan. In Kopenhagen publiceerde onder-
zoeker P. Kristoffersen al in 2007 een groot onder-
zoek waaruit blijkt dat heet water de effectiefste 
manier van onkruidbestrijding is.  
‘Deze markt heeft veel behoefte aan dat soort 
informatie’, stelt Verhelst. ‘Maar ik heb het idee dat 
de markt zich te veel laat leiden door degene met 
wie ze toevallig spreken en die het meest over-
tuigend is. Het verbaast me dat ze zich niet meer 
laten leiden door onderzoek en ervaringen van 
collega’s. Het lijkt wel of iedereen voor zichzelf het 
wiel wil uitvinden.’ 

Kostprijs
Bij kleine machines wordt de vierkantemeterprijs 
voor grofweg de helft bepaald door de kostprijs 
van de machine. ‘Als je de prijs van de machine 

ACHTERGROND4 min. leestijd

Coen Verhelst

MeCleaN iN eeN NoteNDoP
Meclean is reinigingsmachinefabrikant 
vanaf 1998. In januari 2014 startte het met 
Aqualutions, een groene lijn voor onkruidbe-
strijding. Op het hoofdkantoor in Terneuzen 
werken veertien mensen. Meclean verkoopt 
de Aqualutions-machines via 35 dealers in 
Nederland en België. Op de markt voor kleine 
machines voor onkruidbestrijding (potentieel: 
zo’n 4500 klanten) is Meclean inmiddels markt-
leider, met naar eigen schatting een marktaan-
deel van meer dan 50%. 

De WS-Mini werd onlangs geïntroduceerd op 
Demo Groen in Brussel en Expo Groen Gent. 
Meclean deed een half jaar over de ontwikke-
ling van het product, dat het lichtste, kleinste 
en goedkoopste apparaat met (relatief ) het 
meeste waterdebiet moest worden. Het 
apparaat (8 liter per minuut/98 kilo/1500 m2 
per uur) is geschikt voor hoveniers in kleine 
tuinen. De WS-Mini heeft tien meter slang, een 
lans met broeskop en een hogedruklans. De 
eerste twintig machines zijn begin oktober de 
deur uit gegaan. 
Voor grote oppervlakten heeft Meclean de 
werktuiggedragen WS 2 (werkbreedte 1,30 
m/30 liter) en WS 1 (70 cm/15 liter). De grotere 
machines werken inmiddels ook op lpg. 

‘De kans dat er een nieuwe 

methode gaat komen, 

acht ik minimaal’
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kunt verlagen, kun je dus veel goedkoper bestrij-
den’, betoogt Verhelst. Hij denkt dat prijs de door-
slag gaat geven bij de zoektocht naar de beste 
methode. ‘In het groenverhaal is het veel moeilijker 
je te onderscheiden. Natuurlijk moet dat uitein-
delijk wel goed zitten, maar bij iedere methode 
hangen experts ultragroene verhalen over duur-

zaamheid op.’ Verhelst merkt in dit kader op dat 
het eigenlijk raar is dat de meeste machines nog 
op diesel lopen bij het thermisch bestrijden van 
onkruid: ‘Dat wringt.’ 

Vierkante meters
De markt is gewend om te denken in vierkante 
meters. ‘Je ziet dat er nu een omslag komt van alles 
behandelen naar effectief bestrijden waar onkruid 
staat. En je moet plantjes al bestrijden als ze net 
ontkiemd zijn. Afwachten en dan pas gaan bestrij-
den is niet vol te houden’, signaleert Verhelst. 
Naar zijn mening zal de toekomst ook minder bor-
stelen brengen en meer vegen; in Duitsland blijkt 
dat volgens hem heel effectief. Verhelst: ‘Vegen 
doe je preventief. Borstelen doe je vooral als je te 
laat bent en de thermische methode te omslachtig 
wordt.’ Dat alles betekent dat er behoefte komt 
aan kleinere machines, voorspelt Verhelst. Kleine 
machines zijn flexibeler, grote machines stuiten 
steeds vaker op obstakels in de gemeente. ‘Waar 
staat nou het meeste onkruid? In de goot! Het 
heeft geen zin hele delen van de weg te besproei-
en waar toch geen onkruid staat.’

Als je de prijs van de 

machine kunt verlagen, 

kun je dus veel goedkoper 

bestrijden
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Door klimaatverandering worden de zomers in Nederland steeds natter. Het gevolg is dat steden in de zomer te kampen hebben met wateroverlast. 

Desondanks staan veel bomen in de stad te verdrogen, omdat het regenwater via de verharding van de boom wegloopt. greenMax heeft hiervoor een 

oplossing gevonden: het boombunkersysteem treeParker.

Boombunker als oplossing 
voor uitdagingen in de stad
Boomgroeiplaats als onderhoudsvrij regenwateropvangsysteem 

De boombunker is volgens GreenMax een geschikt 
systeem om de waterkringloop in steden te her-
stellen. Momenteel wordt water vaak nog via de 
verharding naar een kolk geleid, waarna het in een 
infiltratiesysteem belandt. Het gevolg van deze 
waterkringloop is dat het vuil van de straat (olie, 
paks en andere vervuiling) door het water mee-
genomen wordt en zo ongezuiverd in de bodem 
terechtkomt, en uiteindelijk in ons grondwater. 
Een bijkomend probleem wordt gevormd door de 
bomen vlak naast deze systemen. Boomwortels op 
zoek naar water kunnen de systemen ongunstig 
beïnvloeden. Als het water via een groeiplaats 
eerst in het grondwater kan infiltreren, worden 
problemen voorkomen.
Groenzones die gebruikt worden als infiltratiezone 

zijn niet nieuw. Zo zijn wadi’s, regentuinen en 
begroeide infiltratiestroken al langer bekend. De 
verontreiniging in het afstromende straatwater 
wordt vastgelegd en/of afgebroken in de bewortel-
bare zone. Uit diverse onderzoeken in binnen-  
en buitenland blijkt dat ruim 90% van de veront- 
reiniging al in de bovenste tien tot twintig centi-
meter wordt opgenomen. Zelfs na tweehonderd 
jaar zou het systeem nog niet verzadigd zijn met 
vuil. ‘In veel oudere infiltratiezones zijn er  
problemen door het dichtslibben van de toplaag’, 
vertelt Werner Hendriks, adviseur bij GreenMax. 
Deze problemen zijn echter te voorkomen. 
Boomwortels blijken namelijk een positieve 
invloed te hebben op de doorlatendheid van de 
grond. ‘Daarom zien we steeds vaker dat groene 

infiltratiezones gecombineerd worden met bomen’, 
vervolgt Hendriks. Een juiste combinatie van  
grond en bomen zorgt voor een onderhoudsvrij  
infiltratiesysteem, waarbij het vuile straatwater  
ook nog gezuiverd wordt. 

bioretentie
De grond in een groene infiltratiezone is van 
essentieel belang voor het goed functioneren van 
de zogenoemde bioretentiezones. De grond heeft 
meerdere functies, zoals het vasthouden van water 
en nutriënten, zodat de planten ook kunnen over-
leven in droge periodes (bufferen), het vastleggen 
van vervuiling (filteren) en het afvoeren van over-
tollig water (drainage). Enkele natuurlijke bodems 
in Nederland voldoen al aan deze eisen, maar in de 
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stad kennen we vrijwel geen natuurlijke bodems 
meer. Het gebruik van natuurlijke bioretentie-
bodems is te prefereren, maar om diverse redenen 
praktisch onmogelijk. Zo verliezen deze natuurlijke 
bodems hun specificaties na het ontgraven ervan. 
Hendriks: ‘Na veel onderzoek zijn we nu druk 
bezig om de specificaties te schrijven voor een 
grondmengsel dat reproduceerbaar is en voldoet 
aan de gestelde eisen voor een bioretentiegrond.’ 
Tijdens het onderzoek bleek dat verbetering van 
één functie zowel een positieve als een negatieve 
uitwerking had op andere functies. Daarom is een 
tweetal verschillende bioretentiegronden verder 
uitgewerkt.  

Beplante groenzones zijn goede plekken voor bio-
retentie, maar vragen veel ruimte in drukke steden 
waar elke centimeter wordt benut. Zeker op plaat-
sen waar veel verkeersdruk is, worden groenzones 
vaak opgeofferd voor een extra parkeerplaats. Om 
toch voor voldoende groen te zorgen in drukke 
straten, worden bomen geplant in grote groei-
plaatsvoorzieningen die zich uitstrekken tot onder 
de verharding. Zo kennen we bomengranulaten, 
bomenzand, boombunkers en nog veel meer 
oplossingen. Alleen de boombunker is geschikt 
als bioretentiesysteem. De drukbelasting van 
het maaiveld heeft hier geen invloed op de in de 
boombunker afgeschermde doorwortelbare  

ruimte. Dit is de ideale situatie voor een goed  
werkend bioretentiesysteem.

Meerdere functies
Een ideaal bioretentiesysteem heeft meerdere 
functies. Water afkoppelen: de hoeveelheid water 
die opgevangen kan worden in het systeem is van 
belang. Zuiveren: vervuiling wordt aan het water 
onttrokken door natuurlijke processen. Groeiplaats 
voor bomen: de boom kan zonder problemen 
uitgroeien tot een volwassen en functionele boom. 
Van groot belang is het bodemleven en de groei 
van de boom in dit systeem. Goed groeiende 
bomen zorgen voor een toename van de hoeveel-
heid water die door het systeem opgenomen en 
gezuiverd kan worden. Een ondergronds bioreten-
tiesysteem presteert dus elk jaar beter. Een  
indicator voor het goed functioneren van het  
bioretentiesysteem is de groei van de boom.  

Een nauwe samenwerking en wederzijds begrip 
van de afdelingen groen en riool kunnen leiden tot 
een klimaatbestendige stad. Meer voorbereiding 
en overleg tussen beiden specialismen zijn nodig 

om een ideale bioretentievoorziening te bouwen. 
Willen we een voorziening die direct vanaf de  
oplevering functioneert, dan gaat dat ten koste 
van de functionaliteit die een bioretentievoor- 
ziening ons biedt. Willen we een duurzame oplos-
sing, dan moeten we kijken naar de opbrengsten 
op de lange termijn. GreenMax functioneert als 
verbindende schakel tussen groen en civiel, maar 
ook steeds vaker tussen groen en blauw.   

Het klinkt logisch om regenwater af te voeren 
naar de ondergrond via de groeiplaats van de 
stadsboom. De boom krijgt voldoende water en 
de verontreiniging wordt door natuurlijke proces-
sen uit het water gehaald, waarna slechts schoon 
water in ons grondwater terechtkomt. Vooral in 
Amerika en Australië is al veel ervaring opgedaan 
met ondergrondse bioretentie. Hendriks verwacht 
dat we deze integrale oplossingen ook steeds 
vaker in Nederland gaan zien. ‘Elke stad plant al 
bomen, want we weten allemaal dat ze ons gezond 
houden en schaduw opleveren. Elke stad heeft 
ook te maken met waterafvoer. Met het nieuwe 
TreeParker-systeem van GreenMax sla je wat dat 
betreft twee vliegen in één klap: grote, gezonde en 
functionele bomen in de stad én het afkoppelen 
van regenwater.’

Het TreeParker-systeem Werner Hendriks

‘Met de TreeParker sla je 

twee vliegen in één klap’
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In het bos van de koning, 
maar alleen als je heel,  
heel stil bent 
Husqvarna organiseert tweede editie van Silent City: 
een lofzang op accumachines
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We kunnen het maar beter gehad hebben. Heel 
veel nieuws had Husqvarna in Stockholm niet te 
melden. Natuurlijk komen er steeds weer nieuwe 
accumachines bij, maar echt sensationeel is dat 
allemaal niet. Hoewel? Het blijft opmerkelijk dat in 
een paar jaar tijd de complete range handwerktui-
gen voor openbaar groen is geswitcht van benzine 
naar elektrisch. Werden in 2015, tijdens de eerste 
editie van Silent City, benzinemachines nog als een 
werkbaar alternatief gezien, in 2016 is dat eigenlijk 
al not done. Anno 2016 werden er weliswaar nog 
steeds tweetaktmachines getoond, maar eigenlijk 
alleen om aan te geven dat die toch echt meer 
stinken, geld kosten, geluid produceren en vibre-
ren. Een beetje volgens het principe good cop, bad 
cop. Het is echter nog te vroeg om echt afscheid 
te nemen van tweetaktmachines. In de bosbouw, 
bijvoorbeeld, waar zware kettingzagen van 60 cc 
en meer worden gebruikt, spelen accumachines 
nog geen rol van betekenis. In principe zou het 
best mogelijk zijn om een accuzaag te produceren 
die in de bosbouw gebruikt kan worden, maar dan 
is de accu na tien of twintig minuten leeg en dat is 
niet acceptabel voor bosbouwers. 

De complete range van accuwerktuigen werd 
getoond op een zeer toepasselijke plek. Direct 
naast het Zweedse Science Museum, waar het 
congres plaatsvond, ligt een grote groene long, 
die internsief gebruikt wordt door de burgers van 
Stockhom om te wandelen, te sporten en te  
recreëren. Husqvarna had in dit park, dat klaar- 
blijkelijk bij het koninklijk domein behoort, een 
aantal stands ingericht waar per machine de  
laatste ontwikkelingen en machine-innovaties  
werden doorgenomen.

Eén slimme innovatie wil ik u niet onthouden. Hij is 
helemaal niet sensationeel, maar wel superhandig 

als je ermee werkt: een gordel waarop je een  
aantal losse accu’s kunt vastprikken. 

De shift 
Hoewel accu’s alleen maar voordelen lijken te  
hebben, zijn er toch nog steeds mensen en  
bedrijven die kiezen voor ouderwetse benzine-
machines. Silent City ging ook in op de vraag hoe 
dat komt. Dat heeft enerzijds te maken met de 
toch wat conservatieve houding van de groene 
sector, waar mensen niet snel switchen naar iets 
nieuws. Anderzijds zijn accumachines nog steeds 
wat duurder dan die op benzine, tenminste bij 
aankoop. De totale gebruikskosten van een accu-
machine zijn natuurlijk veel lager dan die van een 
tweetaktmachine, maar nog steeds hikken veel 
gebruikers tegen de iets hogere begininvestering 
aan. Verder werd tijdens Silent City verschillende 
keren gemeld dat gebruikers in het begin vaak 
koudwatervrees hebben. Een machine die niet 
stinkt en niet vibreert, kan geen goede machine 
zijn, is dan de gedachte. Als deze gebruikers even 
kennis hebben kunnen maken met accutechnolo-
gie, blijken ze vaak al snel helemaal om te zijn en 
niets anders meer te willen. 

aannemer
Ook aanwezig in Silent City waren twee aan-
nemers, die vanuit hun perspectief vertelden hoe 
het gaat met accutechnologie. Allereerst natuurlijk 
onze eigen Douwe Snoek, zoals bekend een van 
de founding fathers van Husqvarna Fleet Services. 
Fleet Services is een applicatie die gebaseerd is op 
sensoren in machines, die kunnen bepalen wie 
welke machine in gebruik heeft en hoe lang deze 

machine gewerkt heeft. Over dit onderwerp zijn in 
dit vakblad verschillende artikelen gepubliceerd, 
die via het digitale archief zijn op te vragen. Snoek 
gebruikt zijn podium ook nog voor een oproep aan 
de groene sector: ‘We hebben als groene sector 
goud in handen, maar we moeten het wel  
gebruiken en vooral ook uitdragen.’
De tweede aannemer was de Amerikaan Jef Sebert. 
Sebert vertelde over zijn streven om duurzaamheid 
en duurzame oplossingen in te zetten, enerzijds als 
persoonlijke ambitie, maar daarnaast ook als  
marketingtool. Door structureel duurzame  
oplossingen te kiezen, kun je als bedrijf een andere 
markt aanspreken. In dat streven passen ook – 
gelukkig voor Husqvarna – de accumachines van 
het gastbedrijf, hoewel Sebert in zijn praatje vooral 
inging op de gekozen technologie om accu’s  
tijdens de werkdag op te laden. 

Het bedrijf van Sebert werkt met grote trailers, 
waarin alle gereedschappen en machines voor een 
volle werkdag worden meegenomen. Een onder-
deel daarvan zijn een aantal zonnecollectoren die 
op het dak van de trailer zijn gemonteerd, inverters 
en acculaders. Sebert was bijzonder complimen-
teus voor gastheer Husqvarna. De randapparatuur 
van Husqvarna is de eerste die – aldus Sebert –  
werkelijk doet wat er beloofd wordt.

Quito 
De ontwikkeling van steden is van cruciaal 
belang voor de mensheid. In Quito wordt dit jaar 
Habitat III gehouden, een grote conferentie van 
de Verenigde Naties, waar ontwikkelingen op dit 
gebied worden besproken. In Quito komen maar 
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liefst 45.000 gedelegeerden bij elkaar. Thomas 
Elmqvist is professor in natural resource 
management in het Stockholm Resilience Centre. 
Een deel van zijn onderzoek betreft de rol van 
groen in die steeds groter wordende steden. 
Daaruit blijkt dat heel groene steden duidelijk suc-
cesvoller zijn dan steden die alleen maar  
verstenen. De stad waar Silent City werd  
gehouden, Stockholm, is daarvan een goed 
voorbeeld. Singapore, waar ondanks een enorme 
bevolkingsgroei het percentage groen in 30 jaar 
is gestegen van 36% naar bijna 50 %, is een ander 
bekend voorbeeld. In dergelijke groene steden zijn 
mensen gezonder, productiever en leven ze langer.
Husqvarna loves parks
Het belangrijkste onderdeel van de tweede editie 
van Silent City waren dus niet de Husqvarna-
machines an sich, maar de toekomst van onze 
parken en, afgeleid daarvan, wat je daar met 

Husqvarna-machines uit kunt halen. Margaretha 
Finnstedt, hoofd communicatie van Husqvarna, 
presenteerde een onderzoek dat het bedrijf had 
uitgevoerd onder 500 studenten landschaps-
architectuur en landschapsverzorging over de hele 
wereld. Je zou denken dat er een enorm verschil 
zou zijn in de resultaten van de verschillende  
continenten, maar volgens Finnstedt was dat nu 
juist niet het geval. Natuurlijk wordt er in een  
derdewereldland heel anders gedacht over en 
omgegaan met het beheer van de openbare  
ruimte, maar klaarblijkelijk zijn er ontwikkelingen 
gaande op een hoger level die zorgen dat men 
naar elkaar toegroeit. Het belangrijke zijn waar-
schijnlijk de ontwikkelingen op het gebied van 
technologie en van steden. Op alle continenten 
ontstaan nu megasteden, waar in sommige geval-
len meer dan twintig miljoen mensen wonen. 
Studenten zien dat deze steden in de toekomst, 
veel meer dan nu het geval is, rondom de burgers 
gebouwd zullen worden. Als het om parken gaat, 
zien studenten vooral de opkomst van meer en 
vooral ook kleinere parken en parkjes, die fysiek 
dicht bij de inwoners van die megasteden zijn te 
vinden en waar ze snel naartoe kunnen gaan om te 
recreëren en te sporten, maar ook om te werken. 
Bijna alle studenten vonden het belangrijk dat 
parken in de toekomst voorzien zijn van een goede 

internetinfrastructuur en zelfs van glasfiber.
De tweede spreker die inging op de steden en 
parken van de toekomst, was Stefan Carlson, chief 
technology officer van de gemeente Stockholm.  
Zijn stelling was dat digitalisering de belangrijkste 
drive van de toekomst van de stad is. De rol van de 
burger is daarbij essentieel. Beheerders moeten 
niet menen dat ze kunnen denken voor de  
burger, maar samen met hem aan de slag gaan om 
de smart city van morgen vorm te geven.  
Carlson liet in zijn presentatie ook mooi zien  
hoe enorm ingewikkeld dat is. Sommige ontwik-
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kelingen zijn overduidelijk. Anno 2016 moeten 
we gaan nadenken over een tijdperk waarin we 
ons verplaatsen met zelfrijdende auto’s. Zoiets zal 
enorme gevolgen hebben voor de infrastructuur 
van onze steden. Anderzijds zal de toekomst ons 
ook gaan verrassen. Wie had bijvoorbeeld kunnen 
verzinnen dat Pokémon Go zo’n enorm succes  
zou worden? 
 Carlson: ‘How can we plan for the future,  
if we don’t know about next month?’

Sensors 
De openbare ruime van de toekomst zal in belang-
rijke mate worden gecontroleerd door sensoren. 
Nu al is er een breed scala sensoren op de markt 
die allerlei functies kunnen controleren, maar de 
verwachting is dat er nog allerlei sensoren bij 
komen. De belangrijkste sensor is in de toekomst 
misschien wel de burger. Op de bijeenkomst  
presenteerde de startup Quantified Planet het plan 
om burger in te zetten als onbezoldigde gegevens-
verzamelaars. Volgens ceo Maja Brisvall gaan wij in 
de toekomst met een app op onze smart phones 

gegevens verzamelen op bijvoorbeeld gebied van 
klimaat of luchtvervuiling en dit door sturen naar 
een centrale database, die door iedereen is  
benaderen en te gebruiken. 
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Piekbuien kunnen op veel verschillende manieren 
opgevangen worden. Er wordt al lange tijd gewerkt 
aan het afkoppelen van hemelwater en vuilwater; 
zo kunnen ook de zuiveringskosten omlaag 
gebracht worden. Op diverse plaatsen wordt 
gebruikgemaakt van infiltratieriool. Er worden 
retentievijvers aangelegd en er zijn veel wadi’s 
in de openbare ruimte. Omdat vooral in stedelijk 
gebied veel verhard oppervlak voorkomt, zijn de 
problemen daar het grootst. De ruimte voor de 
verschillende oplossingen is ook een beperkende 
factor. Bij nieuwe gebouwen wordt steeds meer 
rekening gehouden met de zwaarte van de dak-
constructie, zodat een groen dak mogelijk is. Met 
retentiedaken kan ruim 90% van het hemelwater 
worden opgevangen en door de beplanting  
worden opgenomen. Bij bestaande gebouwen  
zijn deze mogelijkheden beperkt.

Groen in het algemeen en bomen in het bijzonder 
kunnen een enorme bijdrage leveren aan het 
oplossen van deze waterproblematiek. Wat minder 
verhard oppervlak draagt al bij; de juiste invulling 
van boomspiegels helpt ook. Maar de beste 
watergebruikers zijn bomen. De gemiddelde ver-
damping per vierkante meter kroonoppervlak bij 
een straatboom is 6 liter per jaar (uiteraard in het 
groeiseizoen). Dit is een gemiddelde; per boom-

soort kan dat behoorlijk verschillen. Als we het 
over echt grote bomen hebben, gaat het dus om 
grote hoeveelheden. Een boom met een kroon van 
5 meter doorsnede verbruikt 400 liter per week; 
als de doorsnede 10 meter is gaat het al naar 1800 
liter per week. Door deze verdamping treedt ook 
verkoeling op in de stad. 

Samen met Wareco Ingenieurs zoekt Pius Floris 
Boomverzorging Nederland naar de juiste  
oplossingen. Omdat iedere situatie verschillend is, 
gaat het om maatwerk. Bij de klimaatboom gaat 
het erom water te bufferen voor de bomen.  
De buffer kan op diverse manieren worden aan-
gelegd in nieuwe, maar ook in bestaande situaties: 
onder de weg, onder pleinen en parkeerplaatsen, 
maar ook onder kunstgrasveldjes en in openbaar 
groen, met behulp van folie en granulaat, diverse 
soorten kratten, hydrorock, blinde buizen en 
drains. Met de juiste berekeningen kan men zorgen 
dat piekbuien opgevangen worden en dat bomen 
in droge perioden geen last van droogtestress 
hebben. Ook de juiste invulling van boomspiegels 
draagt bij aan het bufferend vermogen. Heesters 
en vaste planten zorgen voor wateropname, maar 
ook voor biodiversiteit en een leefbare omgeving.
Een gezond bomenbestand is daarbij zeker van 
belang. Een gezonde, vitale boom met een goede 

toekomstverwachting zorgt voor een goede foto-
synthese en dus meer verdamping en verkoeling. 
Grote gezonde bomen zijn in het stedelijk gebied 
dus van levensbelang.

Naast de grote wateropname zorgt de klimaat-
boom natuurlijk ook voor verkoeling, CO2-opname, 
fijnstofafvang en huisvesting voor flora en fauna.

De klimaatboom
Door de klimaatverandering worden we geconfronteerd met piekbuien afgewisseld door droge perioden. Dit geeft de nodige problemen in de  

openbare ruimte: ondergelopen wegen, putdeksels die omhoog komen, tunnels die vol staan – kortom: wateroverlast, maar in droge perioden ook 

verdroging van bomen. 

Water in de openbare ruimte een onvermijdelijk probleem?
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Marcel Van Dyck belgium nv is sinds september 2016 de trotse en exclusieve importeur van de gloednieuwe onkruidborstel greenbuster Pro ii  

van de Deense fabrikant Kwern. Dit merk richt zich vooral op milieuvriendelijke onkruidbestrijding van buitenverhardingen.

ADVERTORIAL

Borstels Kwern inzetbaar voor klein veegwerk tot en met het grove werk

De Kwern Greenbuster Pro II is ruim inzetbaar.  
De opzetbare borstelkoppen combineren het ver-
wijderen van onder meer onkruid, mos en algen 
op buitenverhardingen zoals voetpaden, opritten, 
trottoirs en parkeerplaatsen. De machine kan  
effectief worden ingezet op ondergronden zoals 
betonklinkers, tuintegels, kasseien enzovoort. 
Daarnaast zorgt het ontwerp van de machine 
ervoor dat de straatstenen steeds zacht behandeld 
worden. Het toerental van de borstelkoppen is 
geoptimaliseerd om het best mogelijke resultaat te 
verkrijgen en om stenen, onkruid, vuil en stof ver 
weg te werpen.

Verschillende borstelkoppen
De Greenbuster Pro II is uitgerust met een 
standaard-borstelkop met vier sets van telkens 
drie staallamellen borstels. Voor het grovere werk 
bestaat ook de agressieve borstelkop met acht 
sets van telkens drie staallamellen borstels. Deze 
borstelkop werkt agressiever in op de ondergrond 
doordat de borstels korter zijn en loodrecht staan 
ten opzichte van de kop. Terwijl de borstels van de 
agressieve borstelkop dus eerder over de onder-
grond ‘krassen’, zorgen de langere, schuinere  
borstels van de standaard-borstelkop voor een 
meer ‘zwepend’ effect op de oppervlaktes. 

Soepel rijdende luchtbanden
De wielen van de Kwern-onkruidborstel zijn 

voorzien van gladde naalddichte rubberbanden, 
waardoor de machine steeds zonder weerstand 
verplaatst kan worden. De Greenbuster Pro II staat, 
mede dankzij de Briggs & Stratton 750-series of 
Honda GX160-motor, garant voor efficiëntie  
gekoppeld met kracht. 

Standaardborstels (300 mm) en agressieve borstels (170 mm).

SPeCiFiCatieS
Motor: B&S 750 OHV - 163 cc, 5 Pk, viertakt
Honda GX160 - 163 cc, 4,8 pk, viertakt
inhoud benzinetank: 3,2 liter
aandrijving: Riemaandrijving en hoekse 
overbreng
gewicht: 55 kg
borstelkop: Snelwisselsysteem 4 x 3 borstels
Snelwisselsysteem 8 x 3 borstels ‘agressief’
Werkbreedte:  Standaard-borstelkop: 66 cm
optionele agressieve kop: 45 cm
Wielen: Volrubber, 200 x 50 mm
leverbare opties: Professionele zijbescher-
ming, agressieve borstel, luchtbanden

Marcel Van Dyck 
exclusief importeur 
Greenbuster Pro II

be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-6290



7 - 2016116

Voordat dagvoorzitter Nico op de Laak, als adviseur 
onder meer werkzaam voor Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden, de eerste spreker introdu-
ceerde, lichtte gastheer Robert Smid van Du Pré 
Groenprojecten de achterliggende gedachte van 
het seminar kort toe. ‘Hoveniers en groenbeheer-
ders benaderen hun werk vanuit vaktechnisch per-
spectief. Maar het vak wordt steeds vaker geclaimd 
van buitenaf, door spelers uit het sociale domein of 
door de burger. Dat gaat ten koste van een stukje 
kwaliteit en we willen graag meedenken over een 
oplossing. Hoe geef je personeel de ruimte om hun 
vak uit te oefenen? Hoe geef je burgers inspraak? 
Maar ook: hoe bekijk je dit vraagstuk vanuit vak-
technisch perspectief? Kortom: hoe kun je omgaan 
met de vele belangen?’ 

beeldkwaliteit en beleving
Zoveel belangen, evenzoveel visies. Als je er als 
beheerder voor kiest een berm in te zaaien met 
een onderhoudsarm bloemrijk mengsel, zal er 
altijd een burger zijn die klaagt over ‘wildgroei’. 
Met andere woorden: hoe iemand de buiten-
ruimte ervaart, is persoonsgebonden. Wil je het 
beheer afstemmen op meerdere partijen, dan 
zul je een manier moeten vinden om het oordeel 
over de openbare ruimte in kaart te brengen en 
te formuleren wat die beleving bepaalt. Dan kun 
je gemakkelijker aan de knoppen draaien die de 
beleving beïnvloeden, aldus Roland Buijs, voorma-
lig afdelingshoofd Beheer en Onderhoud van de 
gemeente Tilburg en eigenaar van ingenieursbu-
reau Beheeraccent, die met dit onderwerp het spits 
afbeet. 

In zijn lezing haalde Buijs enkele interessante 
onderzoeksresultaten aan naar de beleving van de 
openbare ruimte, zoals een landelijk onderzoek 
door Stichting Nederland Schoon, waaruit blijkt 
dat een schone openbare ruimte géén positief 
effect heeft op de beleving, maar een vieze 
openbare ruimte wél een negatief effect. In de 
gemeente Helmond werd onderzoek gedaan naar 
de perceptie van de buitenruimte, waarbij zowel 
de ervaring van de burger als de objectieve kwa-
liteit van het groen gemeten en vergeleken werd. 
Daaruit bleek dat het gevoel dat mensen hadden 
bij de openbare ruimte als geheel negatief was, 
terwijl het beeld op detailniveau positief was. Buijs: 
‘Dat kan erop wijzen dat er dingen spelen die niet 
direct betrekking hebben op het groen, maar wel 
invloed uitoefenen op de beleving die de burger 

‘De aannemer krijgt steeds 
meer een ambassadeursrol’ 

Hoe kunnen belangen van bedrijven, overheid en burger met elkaar samenvloeien, zodat het groenbeheer een toekomstbestendige koers kan varen? 

Du Pré groenprojecten organiseerde op 23 september het seminar ‘Maatschappelijk verdienmodel van groen’, waar sprekers samen met de aanwezigen 

een antwoord probeerden te formuleren op deze vraag. Stad+groen deed verslag.

Auteur: Kelly Kuenen

Diverse partijen formuleren toekomst van groen bij seminar 
‘Maatschappelijk verdienmodel’ 
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van dat groen heeft.’ 
Weinig gemeenten zullen ervaring hebben met het 
structureel uitvoeren van degelijke onderzoeken. 
Het is een onderwerp waarover nog veel te leren is, 
erkent Buijs. Maar wel een hoopvol onderwerp. Als 
er een waardebepaling van het groen plaatsvindt, 
kun je daar ook een verdienmodel aan hangen. 
Een beeld van de beleving kan dus helpen om de 
rol van groen te concretiseren, vorm te geven en 
waar nodig bij te sturen.

leerpunten
En dat is nodig, want niet alleen willen steeds 
meer partijen inspraak, er komen ook de nodige 
uitdagingen aan: een groeiende bevolking, groter 
wordende steden, een veranderend klimaat en 
de behoefte aan schone lucht. Groen kan daarin 
een rol vervullen, vertelde VHG-directeur Egbert 
Roozen. Een volgende stap is het vertalen van de 
positieve effecten van groen naar een concreet 
beleid. Daarvoor is meer onderzoek nodig, zoals 
De Groene Agenda, met als doel het inzetten van 
kennis voor praktische handvatten en verdienmo-
dellen. In dit project wordt onder meer aandacht 
besteed aan ‘groene’ ziekenhuizen en het realiseren 
van een gezond binnenklimaat door middel van 
planten. 

Roozen is ervan overtuigd dat er een tijd aanbreekt 
voor nieuwe concepten, zoals groene schoolplei-
nen, generatie- en Alzheimertuinen, en dat groen 
een grotere rol zal innemen in de openbare ruimte 
en de daarbij horende processen. ‘Eerst hing groen 
onderaan in de keten. Ging er iets mis in de bouw-
keten, dan bleef er minder geld over voor groen. 
In de toekomst wordt dit anders georganiseerd.’ 
Roozen illustreerde in zijn lezing een keten met 
achtereenvolgend gemeentes, financiers, ngo’s, 
een creatieve laag, hoveniers en eindgebruikers. 
We hebben elkaar nodig. De enige speler die nog 
mist, stelde de VHG-voorman, is de gezondheids-
zorg. Op de vraag uit het publiek of er wel contac-
ten zijn met bijvoorbeeld zorgverzekeraars, liet hij 
weten dat de eerste – nog schaarse – stappen zijn 
gezet. Volgens Roozen zal de rol van het groen-
bedrijf veranderen van een uitvoerende naar een 
meer adviserende rol. Groen zal meer boven in de 
keten komen te staan. 

De kosten en baten liggen echter bij verschillende 
partijen, merkte Robert Smid op. ‘Het nadenken 
over de vraag hoe we dit moeten oppakken, is 
nog pril’, stelde Roozen hierop. ‘De lokale situatie 
is ook van belang. Per casus moeten we bekijken 
wie de baathouders zijn en hoe we daarop kunnen 
reageren.’ 

De burger aan zet
Een van die casussen speelt zich af in Deurne, waar 
het groenbeheer meer vraaggestuurd verloopt. 
Wethouder Helm Verhees vertelde tijdens de bij-
eenkomst meer over het initiatief Deurne Koerst 
op eigen Kracht (KOEK), gebaseerd op Right 2 
Challenge (RtC). Het uitgangspunt hierbij is dat het 
initiatief verschuift van de overheid naar de burger. 
Deurne Koerst op eigen Kracht vond zijn oor-
sprong in bezuinigingen, maar ook vanuit het idee 
dat je met samenwerken meer gedaan zou krijgen. 
Het uitgangspunt is dat niet de gemeente plan-
nen bedenkt, maar dat de burgers zelf het initiatief 
nemen. Deurne zou goede resultaten behalen met 
deze aanpak. Sinds de introductie van KOEK wer-
den ongeveer 200 projecten gerealiseerd waarbij 
de burger aan het begin stond. 

Verhees’ verhaal riep tijdens de bijeenkomst ver-
schillende vragen op vanuit het publiek, onder 
andere of en wanneer er in het proces professio-
nals met de nodige vakkennis worden betrokken. 
‘Als je voor deze aanpak kiest, moet je durven los-
laten’, aldus Verhees. ‘Tegelijkertijd moet je betrok-
ken blijven. Bewoners kunnen iets bedenken, maar 
je moet er zorg voor dragen dat ideeën haalbaar 
en duurzaam zijn op de langere termijn. Wij zorgen 
ervoor dat er altijd technische mensen van ons 
bij betrokken zijn. Zij kunnen hun kennis delen. 
Een voorbeeld is dat je vruchtbomen beter niet 
pal naast de weg kunt aanplanten; iets waar de 
burger nog weleens enthousiast over is, maar wat 
in de praktijk niet handig uitpakt. Daarnaast willen 
bewoners soms dingen die zo groots zijn, dat je 
de realisatie hiervan simpelweg niet aan andere 
bewoners kunt uitleggen. Dit soort dingen komt 
echter vanzelf bovendrijven tijdens het proces, dus 
kun je gaandeweg bijsturen.’ 

De aannemer als ambassadeur
Een slimme zet van Du Pré, om opdrachtnemers- 
en opdrachtgeversland bij elkaar te brengen. Want 
ondanks – of misschien wel dankzij – een kritische 
noot hier en daar, werd duidelijk dat de neuzen 
wel dezelfde kant op staan. De vraag lijkt dan ook 
niet te zijn óf, maar hoé de rollen van beheerder 
en aannemer veranderen. En dat is nog een beetje 
aftasten. Maar het toekomstbestendig maken van 
de markt betekent ook weer niet het eindeloos 
uitkauwen van de vraag hoe we het precies gaan 
aanpakken, stelt Robert Smid na afloop. ‘Wellicht is 
het ook gewoon een kwestie van ermee beginnen, 
zoals de gemeente Deurne doet.’
‘Misschien zijn we bang dat het groenbeheer door 
veranderingen te veel van ons af komt te staan. 
Iedereen wordt geconfronteerd met een andere 

rol die de toekomst met zich meebrengt. Velen 
zijn bang dat de inhoud van hun taak verandert, 
maar dat is volgens mij niet het geval. Iedereen zal 
nog steeds vanuit zijn eigen professie handelen. 
Burgers willen inspraak hebben over de vraag wáár 
de boom geplant wordt, maar ze willen de boom 
helemaal niet zelf planten. Vakinhoudelijk veran-
dert er voor aannemers niets, hun rol verandert 
wel. Het gaat niet meer alleen om de vakinhoud, 
maar ook om de vraag wat je ermee wilt. Dat heeft 
een uitwerking op de rol die de aannemer ver-
vult. Voorheen was er veel meer sprake van – plat 
gezegd – een baas-knechtverhouding. De gemeen-
te wilde ergens een parkje realiseren, de aannemer 
voerde dat uit. Die strikte scheiding verdwijnt. De 
aannemer krijgt steeds meer een ambassadeursrol.’ 
Volgens Smid gaat het erom dat je op de juiste 
manier inspeelt op de burger en op de vraag hoe 
je hiermee omgaat als gemeente en bedrijf. En je 
moet werken vanuit de oplossing, niet vanuit het 
probleem. Meer invloeden van buitenaf heeft nog 
een voordeel: als we dingen meer aanleggen zoals 
de burger het wil, dan komen er waarschijnlijk ook 
minder klachten. ‘Misschien zit dáár wel een ver-
dienmodel in.’  

ACTUEEL5 min. leestijd

rigHt 2 CHalleNge 
Right 2 Challenge is een amendement in de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Het werkt met een kompas, dat gemeenten een 
handvat biedt om te sturen op burgerinitiatief. 
Op de site van de VNG is hierover meer 
informatie te vinden.
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Ik weet niet of het u is opgevallen, maar na de verkiezing van president-elect 
Donald Trump in Amerika staan onze kranten vol met analyses en opinies over 
hoe resistent Nederland nu eigenlijk is voor een dergelijke surprise act.  
De centrale vraag is dan: in hoeverre zijn onze politici in staat om echt  
verbinding te maken met het Nederlandse electoraat? Heeft u ook het idee  
dat in die stukken een ondertoon van paniek is te bemerken? Ook Nederland 
is klaarblijkelijk niet Trump-proof. Nu is dat niet echt een onderwerp voor een 
blad als Stad + Groen. 

Mijn moeder zei altijd: als je ruzie wilt, moet je over kinderen of politiek praten. 
Maar misschien is dat onderwerp voor Stad + Groen wel minder vreemd dan 
het lijkt. Alles waar wij in dit blad over schrijven, is uiteindelijk bedoeld voor  
de burger van Nederland. Zo praten, schrijven en denken wij dagelijks over 
burgerparticipatie; maar ook als het gaat om het maaien van gazonnetjes of 
het snoeien van een hortensia moet dat zijn met het oog op Truus en Theo.  
Is daar eigenlijk niet hetzelfde mee aan de hand? Als professionele sector zijn 
we zo gewend het beter te weten dan de burger. Natuurlijk is er een kleine 
groep burgers als vrijwilliger betrokken bij de inrichting en misschien het 
onderhoud van de wijk. Maar vormen die burgers nu werkelijk een betrouw-
bare vertegenwoordiging van de inwoners van die wijk? 

Natuurlijk niet, en ik denk dat we dat allemaal wel weten. Maar op dit moment 
ontbreken de instrumenten om deze lokale democratie op een andere manier 
te organiseren.

Ik ben geen nerd of computerwizard, maar ik denk wel dat de oplossing voor 
de toekomst ligt in allerlei slimme apps, die helpen de verbinding te leggen 
tussen bewoners of consumenten van het openbaar groen en de overheid.  
Dat helpt de professional om beter en doelmatiger te beheren, maar kan 
vooral helpen de lokale democratie te versterken. Essentieel is wel dat we 
beginnen met de burger serieus te nemen. Dus dat we hem niet doodknuf-
felen met technocratisch jargon dat geen hond snapt, maar hem benaderen 
in gewoon Nederlands. En het belangrijkste heeft waarschijnlijk niets met ICT 
of jargon te maken: we moeten onze angst voor de burger aan de kant zetten 
en hem gewoon vragen wat hij of zij wil. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar 
uiteindelijk zijn zelfs burgers gewone mensen. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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