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Vanaf midden augustus 2014 is De Enk gestart 

met de terreininrichting bij het Atrium, één van de 

meest bekende kantoorgebouwen van Amsterdam. 

Het gebouw ligt naast het WTC aan de Zuidas. 

Het Atrium is meer dan alleen een icoon op een 

prachtige locatie aan de Zuidas in Amsterdam. 

De sfeer en de gastvrijheid die het gebouw uit-

straalt, geeft mensen het gevoel van thuiskomen  

en gastvrij te worden ontvangen.  De Enk Groen &  

Golf heeft hierbij een rol mogen spelen bij de  

inrichting van de buitenruimte.  Dit project is 

ontworpen door MVSA Architects en uitgewerkt 

door Rod’Or advies waarbij De Enk Groen & Golf 

als partner het ontwerp heeft gerealiseerd en de 

knelpunten in de uitvoering heeft opgelost. 

Continu bereikbaar
Tijdens de werkzaamheden is het Atrium gebouw 

continu bereikbaar gebleven. Dit bleek een mooie 

uitdaging in de drukke stedelijke omgeving waar 

het werk zich afspeelde. Met creatieve werktijden, 

‘just in time’ levering van de benodigde materialen 

en een strakke logistieke afstemming  tussen de 

gebouw beheerder, hoofdaannemer (Vink) en  

De Enk kunnen wij terugkijken op een prachtig 

werk met diverse speciale toepassingen.  

‘Creatieve werktijden én strakke logistiek’

Gastvrije tereininrichting  van het Atrium in Amsterdam

De volgende werkzaamheden hebben plaatsgevonden:

•    Slopen gehele tuin

•    Rooien van 5 grote bomen

•    Aanpassen van het volledige K&L stelsel.  

Te denken aan het aanbrengen van nieuwe 

verlichting, nieuwe afwateringspunten  

(incl. bijbehorende leidingen)

•    Plaatsen van ruim 300 meter project specifieke 

gemaakte  betonelementen van 60 cm hoog en 

165 meter van 100 cm hoog. Allen voorzien van 

een profiel (conform ontwerp architect)

•    Aanvullen van de plantenbakken met 600 m3  

teelaarde.

•    Aanbrengen van Bamboo vlonders 

•    Aanbrengen van ca. 400 m2 Natuursteen  

kasseien (Turks basalt 8*11)

•    Ontwerp beplantingsplan en aanplanten van 

de tuin conform door architect aangegeven  

kader beplantingsplan. Waaronder diverse 

solitaire heesters, meerstammige bomen en 

Hoogstam bomen

•    Begeleiden van de uitvoering van het aanbrengen  

van natuursteenverharding aangebracht op een 

betonfundering

•    120 meter RVS sleuf-lijngoten

•    Leveren en aanbrengen van RVS inrichtings-

materialen

•    Logistieke afstemming op een krappe  

bouwplaats zonder opslagruimte.

•    2 jaar onderhoud (nazorg)

T 0317 - 727 000  /  www.deenkgroenengolf.nl
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de overheersende kleur, waar een andere tuin 
voornamelijk paarse kleuren biedt. Moet men 
een brainstormsessie houden, dan is 'de gele 
kantoortuin' geschikt vanwege de energieke 
uitstraling. Iedere kleur heeft een ander effect op 
de menselijke emotie en kan dus van pas komen 
tijdens verschillende processen in het bedrijfsleven.

Groen is gezond en de tuin is meer dan een 
kostenpost. Groen bevordert de concentratie, geeft 
rust in stressvolle situaties en geeft ontspanning 
tijdens de pauzes. Groen laat het ziekteverzuim 
verminderen en levert een enorme bijdrage aan 
het welzijn van de medewerkers. 

Leefbaarheid en ecologie
Alvin Riga, Tuin- en Landschapsontwerper bij 
Donkergroen: "Het ontwerp is geïnspireerd op The 
High Line, een bijzonder park dat ligt op een oude 
metrolijn midden in New York City. In dat project 
zijn de ontwerpers niet alleen creatief omgegaan 
met de beperkte ruimte die zij tot hun beschikking 
hadden, maar ze hebben ook gebruik gemaakt 
van materiaal dat er al was." Ook de buitenruimte 
heeft een vrij beperkte ruimte waar creatief mee 
om gegaan moest worden om dit om te kunnen 
toveren tot een unieke buitentuin.

Het gebruik van korte looplijnen houdt in dat er 
weinig verharding nodig is. Hierdoor houden we 
meer ruimte over voor beplanting en dus beleving. 
Veel materiaal dat al aanwezig was is 'gerecycled'. 
Bestaande elementen zoals terreinverlagingen zijn 
gebruikt in het nieuwe ontwerp. Daarnaast is er 
bewust gekozen voor inrichtingsmaterialen met 
een duurzaam verhaal. Ook zijn voorzieningen 
getroffen voor dieren en insecten. Zo draagt 
de buitenruimte bij aan de biodiversiteit en het 
behoud ervan.
 
"Dit alles draagt bij aan een goede BREEAM-NL, 
LEED en FIRA waardering van het totale project. 
Een zeer belangrijk aspect in de totaal gestelde 
doelen", aldus Alvin. Er is zelfs nestgelegenheid 
gemaakt voor een ijsvogel die regelmatig wordt 
gespot in het gebied. 

De kennis in huis hebben
De kracht van Donkergroen is dat we kunnen 
schakelen op vele niveaus, zowel op ontwerp als 
realisatie. Alvin: "Wij kregen deze opdracht omdat 
Donkergroen zowel het ontwerp als de uitvoering 
op zich kan nemen. Donkergroen was in staat de 
opdrachtgever op de juiste manier te adviseren 
tijdens het ontwerp en de uitvoering van het 
project, waarbij de communicatie prettig verliep." 

Beleving op niveau
Vandaag de dag kan het personeel de 
buitenruimte beleven op twee niveaus. De tuin 
ligt als een groene oase sterk aan de voet van het 
kantoorgebouw, waarbij de sterke lijnvoering 
ook vanuit het pand al bewonderd kan worden. 
Op kleinschalig niveau beleeft men de tuin in 
structuren, geuren en kleuren. Daarmee is het 
doel bereikt; hetgeen dat op kantoor gebeurde 
vindt nu ook buiten plaats. De werkdagen hebben 
een nieuwe, groene dimensie gekregen voor de 
medewerker.

Wat zou het goed zijn als het personeel van 
veel hoogstedelijke gebieden de beschikking 
zou hebben over een inspirerende natuurlijke 
buitenruimte, waar men kan werken en 
ontspannen, zodat buiten ook een beetje binnen 
wordt. Een plek om te ontsnappen aan de hectiek 
van alledag. Dit is steeds vaker de uitdaging 
voor het ontwerpteam van Donkergroen. De 
buitenruimte wordt daarbij helemaal opnieuw 
ingericht en de tuin daarmee een nieuw leven in 
geblazen.

Gelukkige winnaar prijsvraag
Bovenstaande vraagstelling was ook het startschot 
van een uitvraag die een opdrachtgever vorig 
voorjaar had uitgeschreven aan 5 vooraanstaande 
groenbedrijven in Nederland. Met een vastgesteld 
PVE en een gesloten budget werd de creativiteit 

van alle partijen uitgedaagd. Bijzonder gegeven 
was ook een harde deadline met betrekking 
tot oplevering van de tuin. Dit moest binnen 
3 maanden gereed zijn met harde garanties 
omkleed. Na een aantal weken hard werken kwam 
het verlossende woord en werd Donkergroen 
gekozen als gelukkige winnaar van de prijsvraag. 

Strakke lijnvoering verbindt de functies
Deze nieuwe tuin is opgebouwd uit verschillende 
deelgebieden die ieder een andere functie bieden. 
De voorzieningen sluiten aan bij het werkconcept 
van de opdrachtgever en bieden de gebruiker 
mogelijkheden tot buiten werken, ontspanning en 

het deelnemen aan evenementen in een prachtige 
groene omgeving. 

Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid om een van de 
kleurrijke vergadertuinen te reserveren. Geen van 
deze kantoortuinen is hetzelfde. Het kleurenpalet 
is in iedere tuin verschillend; in de ene tuin is rood 

Binnen naar buiten halen
Binnen naar buiten halen. Deze woorden omschrijven eigenlijk het beste het ontwerpen van een werktuin.  De tuin als uitbreiding zien van het kantoor, 

de kantine of als vergaderplek. Nu nog wat onwennig voor veel bedrijven maar wat Donkergroen betreft de toekomst.

"De voorzieningen sluiten aan 

bij het werkconcept van 

de opdrachtgever"

"Strakke lijnvoering 
    verbindt de functies"

"De werkdagen hebben een 

nieuwe, groene dimensie 

gekregen voor de medewerker"

Bezoek onze website:
donkergroen.nl

Lef en ambitie?
werkenbijdonkergroen.nl

ADVERTORIAL
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40 Fallopia gaat niet 
meer weg

‘De woekerplant Fallopia is in Nederland niet meer uit te roeien.’  

Dat zegt Wim van der Putten, hoogleraar functionele biodiversiteit en  

werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in  

Wageningen. Het onkruid, beter bekend als Japanse duizendknoop,  

zal voor de huidige generaties nog wel een groot probleem blijven.  

Toch vreest de wetenschapper niet voor een ecologische ramp. 

 ‘Vaak lost de natuur problemen met invasieve exoten zelf op.’  

En in die veerkracht van de natuur gaan waarschijnlijk ook de beste  

bestrijdingsmethoden schuil om de woekeraar in toom te houden. 
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Samenspannen voor  
geïntegreerde oplossingen

Er is een trend binnen de branche om als 

fabrikant van aandrijfmachines samen te 

werken met een beperkt aantal leveranciers 

van aanbouwwerktuigen.  In dit artikel 

belichten wij de verschillende keuzen die op 

dit gebied worden gemaakt en geven we 

reacties uit de markt op deze ontwikkeling.

Zorgjongeren ruimen 
Hoendeloo op

In Hoenderloo bundelt jeugdzorgorganisatie  

De Hoenderloo Groep (DHG) zijn krachten ten bate 

van het groenonderhoud. Jongeren wisselen de  

buitendienst af met blad ruimen, snoeiwerkzaam-

heden en maaien. Het heeft twee belangrijke effecten: 

het groenonderhoud wordt goedkoper en de  

jongeren komen positief bekend te staan in het dorp.

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)
Redactiemanager:  Peter Jansen (peter@nwst.nl)
Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)
  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)
Vormgeving:  StudioBont Nijmegen
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.
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Tweet, tweet!

De Amsterdamse start-up TreeWiFi heeft een bijzondere 

manier gevonden om stedelingen bewust te maken  

van de luchtkwaliteit in de stad. Ze ontwikkelen vogel-

huisjes die stikstofdioxide meten en voorbijgangers  

belonen met gratis internet als de lucht ‘fris’ genoeg is.  

In de hoop dat diezelfde stedelingen eens op de fiets 

springen, in plaats van in de auto.

Politici hebben misschien wel minder problemen met  
burgerparticipatie dan goedbedoelende ambtenaren

In deze uitgave van Stad + Groen de terugkeer van een oude rubriek:  

‘Op de fiets’. Het idee: maak een fietstochtje met een bestuurder of politicus 

door zijn of haar stad of dorp om het openbaar groen te bewonderen.  

Dit keer Boaz Adank, wethouder van Breda. 
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milieukeur

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

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

Molenstraat 41b
4061 AB Ophemert

Groenkeur is een mooie stap 
richting de toekomst van 

onze kinderen

Boogaart Almere BV

De Paal 41 Almere-Haven

PB: 50236, 1305 AE Almere

T: 036-5311454

info@boogaartalmere.nl

www.boogaartalmere.nl

Ontwerp | Aanleg
Onderhoud | Beheer

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

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

Info@maarse.nl - www.maarse.nl 
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Stihl komt met  
modulair accusysteem
Stihl komt in september met een modulair accu-
systeem voor particulieren. Het systeem bestaat 
uit vier producten: een kettingzaag, een heg-
genschaar, een kantenmaaier en een bladblazer. 
Elke machine is beschikbaar als set met een lader 
en één van de twee nieuwe accu's, elk met een 
verschillende energiecapaciteit. Bovendien zijn 
de accu's compatibel met alle machines van het 
accusysteem. Met het systeem van Stihl is gehoor-
bescherming niet meer nodig en ook blootstelling 
aan uitlaatgassen is verleden tijd. De AK10- en 
AK20-accu's van STIHL zijn compatibel met alle 
machines van het systeem. De AK10 heeft een 
capaciteit van 1,6 Ah, terwijl de AK20 met een 
capaciteit van 3,2 Ah een dubbele looptijd heeft.

Wortelweringsfrees 
actief in Nederland
In de afgelopen maand juli 2016 is door de frees 
voor wortelweringsschermen WSF800 het wortel-
weringsscherm RootBarrier 360 ingebouwd in het 
natuurgebied 'Delftse Hout' in Delft. In opdracht 
van de gemeente Delft en in samenwerking met 
KWS is het nieuwe asfalt daar beschermd met 
het wortelscherm. Het ging om een lengte van 
ca. 1350 meter aan beide zijden van het fietspad. 
Anita Molenaar van RootBarrier: 'Het werkgebied 
is uiteindelijk afgetrild en schoongeveegd opge-
leverd. Het hele proces gebeurde in één dag. Het 
fietspad is nu beschermd tegen wortelopdruk en 
in de toekomst is alleen nog onderhoud nodig aan 
de slijtlaag.'

Hemos levert nieuwe 
hydraulische giek
Machinefabrikant en specialist in sloot- en berm-
onderhoud Hemos heeft een nieuwe hydraulische 
giek geleverd aan Verhart in Montfoort. 'Voor het 
nieuwe model heeft Hemos de Fendt 828 aange-
past: de uitlaat is naar de linkerzijde verplaatst en 
de hydraulische olietank van de Fendt is naast de 
olietank van de Hemos in de frontunit geplaatst', 
aldus Foppe Mosterman, directeur en eigenaar  
van Hemos. De giek kan in de wintermaanden  
ook achter de cabine worden gemonteerd. Dan 
wordt deze gebruikt in combinatie met een  
houtversnipperaar.

Meer animo voor veld-
bloemenmengsels
Koen van de Sanden, communicatiemedewerker 
van Advanta, laat de redactie weten dat het 
bloemenmengselbedrijf elk jaar meer levert aan 
gemeenten, groenbeheerders, groenvoorzieners en 
hoveniers. Hoewel de verkoopcijfers niet openbaar 
zijn, vertelt Van de Sanden dat de trend van bio-
diversiteit sterk is op het moment. Dit triggert de 
stijgende verkoopcijfers. 
'Voordeel van veldbloemenmengsels is dat ze een 
aantrekkelijke leefomgeving vormen voor tal van 
verschillende insecten. Ook zijn ze een steeds vaker 
toegepast alternatief voor vaste beplantingen, 
mede vanwege de lagere beheerkosten. Verder 
horen we dat het publiek ook enthousiast reageert 
op de veldbloemen in openbaar groen, zoals in 
bermen, groenstroken, taluds, plantsoenen, tuinen, 
parken en op terreinen en akkerranden.'
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NIEUWS

  Maai-laadwagens   Veegmachines   Verticuteermachines

HIGH-TECH MACHINES VOOR GROENONDERHOUD

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

Bladblazer met 
accubackpack van 
Husqvarna
Husqvarna introduceert de bladblazer 536LiBX met 
accubackpack. De nieuwe Husqvarna-bladblazer 
536LiBX is met slechts 2,5 kg één van de lichtste 
in zijn klasse. Toch worden er krachtige prestaties 
geleverd en dankzij het Husqvarna-accubackpack 
kan er een volledige dag mee gewerkt worden.  
De 536LiBX-accublazer heeft een zeer laag geluids-
niveau. Tijdens werkzaamheden in bijvoorbeeld 
stadscentra, openbare ruimten of op begraafplaat-
sen ondervindt de omgeving nauwelijks geluids-
hinder. De nieuwe bladblazer van Husqvarna heeft 
cruisecontrol en is uitgerust met een boost-functie. 
Met de cruisecontrol zorgt de gebruiker voor de 
juiste luchtstroom voor regulier werk, terwijl de 
boost-functie extra vermogen levert om zwaarder  

materiaal weg te blazen. Deze verschillende 
blaasfuncties zijn met één druk op de knop aan te 
sturen. Behalve voor bedieningsgemak zorgt de 
slanke blaaspijp (diameter van 15,5 cm), in  

combinatie met het lichte gewicht, er ook voor dat 
het apparaat tijdens het blazen eenvoudig  
van hand te wisselen is.

  Maai-laadwagens   Veegmachines   Verticuteermachines

HIGH-TECH MACHINES VOOR GROENONDERHOUD

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

Ebben geportretteerd 
in ‘Allemaal Familie’
Boomkwekerij Ebben was donderdag 21 juli te 
zien in een uitzending van 'Allemaal Familie'.  
In dit WNL-programma worden verschillende  
ondernemersfamilies geportretteerd. 
Boomkwekerij Ebben kan met recht een familie-
bedrijf genoemd worden. Toon Ebben (52 jaar) 
is alweer de vierde generatie die de dagelijkse 
leiding heeft. Daarnaast zijn verschillende familie-
leden werkzaam binnen het bedrijf in Cuijk.  
De uitzending met Ebben van donderdag 21 juli  
is terug te kijken op www.npo.nl.

Duurzame bedrijven 
krijgen korting op 
Rabo lening
De Rabobank wil als grootste bank van Nederland 
voor de agrarische en groene wereld bedrijven 
belonen voor duurzame investeringen en geeft 
deze bedrijven daarom rentekorting bij een 
nieuwe financiering. De Rabobank beoordeelt het 
duurzame karakter van de deelnemende bedrijven 
op basis van deelname aan een van de vele duur-
zaamheidscertificaten. Voorbeelden daarvan zijn 
Barometer Duurzaam Terreinbeheer en Milieukeur 
van SMK, de CO2- en MVO-prestatieladder, FSC en 
MPS.



Groot in Gras
www.barenbrug.nl/mowsaver

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

Minder afvoer van maaisel.

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

snelle vestiging! Verticaal gestuurde energie met 
een temperatuur van 1000 o C

Geen open vlam veilig in 
gebruik alleen verticale straling

Flexible en ideaal voor de
kleinere oppervlaktes

Master 510

Eco propaan

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

info@lankhaartechniek.nl • www.lankhaartechniek.nl

•

•

•



13www.stad-en-groen.nl

074 2020 258   
www.grasadvies.nl 

WIJ REGISSEREN  
UW SPORT 
ACCOMMODATIE  
IN TOP CONDITIE

DAGNL.
de adviesgroep
nederland

GRAS ADVIES IS 
ONDERDEEL VAN

ADVIES

GROEN 
RECREATIE 
SPORT

WEDSTRIJD 
AFGELAST?

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nlwww.smitsveldhoven.nl

NIEUWS

Exotische onkruiden 
bestrijden met Wave-
machine
De gemeente Lochem test het bestrijden van 
berenklauw en Japanse duizendknoop met de 
Wave-machine. Dit is een onderdeel van een brede 
test van de bestrijding van exotische onkruiden 
door Wolterinck bv. Ivo de Groot van Wolterinck 

weet erover te vertellen: 'We zijn momenteel bezig 
met testen om exoten zoals Japanse duizendknoop 
en berenklauw te bestrijden met de High-serie  
van Wave, dus de Wave-machine met haspel.  
We gebruiken daarvoor de bovengrondse 
methode, door met de handlans heet water van 
98 graden Celsius over de plant heen te strijken, 
waardoor de plant in shock raakt en zijn wortels 
op zoek gaan naar reserves. Door dit te herhalen, 
putten we de wortels uit. Ook gebruiken we de 
injectiemethode, waarbij we het hete water bij de 
wortel aanbrengen in de grond. We testen hoe diep 
we per plantensoort moeten spuiten.' De testen 
lopen onder meer bij de gemeente Lochem, maar 
ook op het eigen terrein van Wolterinck. De Groot 
verwacht dat de testen eind dit jaar afgerond zijn 
en dat de resultaten dan naar buiten gebracht 
kunnen worden. Angelique Esselink van Wave laat 
tevens weten dat ook hoveniersbedrijf Weed Free 
Service uit het Friese Kollum, dat sinds twee jaar 
onkruid volledig met de Wave-heetwatermethode 
bestrijdt, de groei van berenklauw tegengaat met 
zijn Wave-machine.

Nieuwe serie aanbouwveegmachines  
van Kersten
Kersten Arealmaschinen GmbH introduceert de nieuwe Kersten KM 25070H-aanbouwveegmachine. 
Kersten heeft deze veegmachine ontworpen met de missie een zo efficiënt mogelijk werktuig te  
kunnen bieden voor wegwerkzaamheden. De Kersten KM 25070H is uitgerust met nieuwe en  
gepatenteerde technieken. De veegmachine is onder meer uitgerust met een automatische traploze 
hoogteverstelling. Sensoren detecteren oneffenheden en veranderingen van de ondergrond, waardoor  
de computergestuurde veegmachine met zwevend opgehangen opvangbak zijn hoogte aanpast.  
Ook de slijtage aan de borstel blijft niet onopgemerkt en wordt door de aansturing automatisch  
gecorrigeerd. Dit resulteert in een goede bodemvolging, waardoor het vuil weggeveegd wordt. Behalve 
met de automatische functie op de bedieningskast kan de hoogte vanuit de cabine rijdend handmatig 
aangepast worden. Zo kunnen de werkzaamheden continu doorgaan zonder dat de berijder zijn zitpositie 
hoeft te verlaten. Door de bewegingsvrijheid tussen de steunwielen aan de voor- en achterzijde maakt de 
borstel met een diameter van 70 cm perfect contact met de bodem. Het vuil wordt over een werkbreedte  
van 250 cm verzameld in een 400 liter grote opvangbak, die evenals de veegmachine  
hydraulisch bediend wordt door een dubbelwerkend regelventiel.



www.dsv-zaden.nl

Wij zijn GRAS!

EUROGRASS 
kwaliteitsmengsels

EUROGRASS mengels staan voor kwaliteit. 
Met ons label voor Integrated Quality 
staat DSV zaden garant voor kwaliteit van 
research tot veredeling en van productie 
tot advies.
 
• Innovatieve toepassingen
• Hoogwaardige genetica
• Uitgebalanceerde mengsels
• Eerlijk advies
 
DSV zaden heeft met EUROGRASS 
kwaliteitsmengsels alles in huis voor een 
perfecte grasmat.

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

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

Eerste bollen met 
Milieukeur geoogst
Hoewel het zomervakantie is voor veel 
Nederlanders, wordt er in de Bollenstreek  
donderdag keihard gewerkt. Bij kwekerij  
Jac. Uittenbogaard & Zonen uit Noordwijkerhout 
worden de eerste bollen met Milieukeur gerooid, 
gesorteerd, gedroogd en verkoopklaar gemaakt. 
Uittenbogaard is een van de drie Nederlandse 
bloembollentelers die onlangs een milieu- 
certificaat van de Stichting Milieukeur ontving.  
De drie bedrijven zijn samen goed voor 230  
hectare aan teelt van extra duurzame voorjaars-
bloeiers als tulpen, krokussen, irissen en  
narcissen. Kweker Rudolph Uittenbogaard is 
tevreden: 'Ondanks de extreme weersomstandig-
heden van de afgelopen maanden is de oogst  
van mooie kwaliteit en zijn er voldoende  
aantallen.' Milieukeur voor de bollenteelt stelt 
hoge eisen op het gebied van bemesting en 
bodemvruchtbaarheid, gewasbescherming,  
water, energie en biodiversiteit. De bollen  
met Milieukeur zijn dit najaar voor het eerst  
verkrijgbaar.

Punt wint Nationale 
Ondernemersprijs 
Groenaannemersbedrijf Punt is als branche-
winnaar uit de bus gekomen bij de Nationale 
Ondernemersprijs 2016. Dat laat Bastiaan Punt 
aan de redactie weten. In het nominatierapport 
voor de jury stond onder meer het volgende: 
'Groenaannemingsbedrijf Punt heeft zich  
ontwikkeld tot een toonaangevend bedrijf in 
groenonderhoud met een zeer sterke positionering 
door grote kennis en ervaring, een uitstekende 
reputatie en een innovatieve aanpak.  
Het bedrijf heeft baanbrekende nieuwe  
concepten ontwikkeld, zoals Blue Green (CO2-
neutrale onkruidbestrijding op basis van heet 
water en snoeiafval) en het nog in ontwikkeling  
zijnde Red Green. In een continu bewegende 
markt weet het bedrijf te anticiperen op de trends 
en ontwikkelingen en is het zijn concurrenten  
vaak een slag voor.'

Kunstberk in  
ecologische vijver 
In opdracht van de gemeente heeft Du Pré 
Groenprojecten samen met Buro Bol en Buro Elings 
een kunstboom geplaatst in Laarbeek. Dat had nog 
heel wat voeten in de aarde, want de boom werd 
geplaatst in een vijver. De bekisting en fundering 
van de boom werden door Du Pré zelf gemaakt. 
Op deze manier werd voldoende draagkracht 
gegarandeerd. Daarnaast werden in de fundering 
lichtspots geplaatst, zodat het kunstwerk in de 
avond en nacht goed te zien is. Om de aanwezige 
fundering te kunnen verwijderen, heeft het bedrijf 
eerst het water laten zakken. Daarna werd de  
nieuwe fundering geplaatst en de kunstberk 
geplaatst. De bedoeling is dat het water tot  
over de 'wortels' van de boom komt.
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Waarom neemt u geen
super-abonnement?

Voor slechts € 100 ontvangt u tot 
het einde van dit jaar alle uitgaven 

van NWST. Vanaf 2017 betaald u het 
volledige jaarbedrag van € 215.

Stuur een mail naar Ilse Kuipers ilse@nwst.nl  
en uw abonnement wordt omgezet 

in een super-abonnement.  

* Een super-abo voor een super prijs. Geldig t/m eind 2016.

NU
SLECHTS

€100,-*

6 uitgaven €73,- 6 uitgaven €73,- 8 uitgaven €73,- 8 uitgaven €73,- 8 uitgaven €91,-

Jaargang 6  4 - 2015

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

HET ANDERE VAKBLAD VOOR DE BOOMKWEKERIJ
Boom in BusinessBoom in Business

new design

gAATJesPOTTen
De ideale combi tussen volle grond en container?

Participatiekweker

wie springt erin?
Boom innovatie dag

Volop boominspiratie
Cabrioletkassen

tunnel is uit, 

cabriolet is in

13 juli 2015
POP-UP DEMO
3e dinsdag van de maand

Jaargang 3  4 - 2015

GPS-DATAGPS-DATA
Met een kano waterdieptes meten

Placemaking method

u vraagt, u draait

Duurzaam beheer

met oog voor natuur
Roundup
Verbod op onkruid-

bestrijdingsmiddelen?

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

Stad + GroenStad + Groen
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

Jaargang 11  4 - 2015

VeldbeemdVeldbeemd
Een niet te missen soort in je sportveld?

Recordtijd renovatie

van toplaag Grassmaster
engerlingen

Pak ze nu aan!
Honkbalvelden

Duurzaam onderhoud

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

FieldmanagerFieldmanager
HET VAKBLAD VOOR SPORTVELDBEHEER

0499-422435

050-5445360

0252-211288
0547-288440

0115-481710 0527-630970

Een krachtige combinatie
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WWW.AGRI-MACHINES.NL

www.gkbmachines.com
new design

Jaargang 7  8 - 2015

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

BoomzorgBoomzorg
HET VAKBLAD VOOR BOOMVERZORGING EN BOOMBEHEER IN DE OPENBARE RUIMTE

INspIratIeboom
Populus x canadensis ‘Marilandica’

LWD-meter

Hightech versie 

van penetrometer

sortiment
Acer campestre

Centrumplan ermelo

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

Jaargang 26  6 - 2015

HET VAKBLAD VOOR GREENKEEPING

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

GreenkeeperGreenkeeper

icl-sf.com/one-name

U kende ons als Everris, 

maar we zijn uitgegroeid 

naar veel meer.

Nu zijn we ICL Specialty Fertilizers.

ICL_SF_Campaign AD_Grass_NL.indd   1

09-06-15   11:04

And the winners Are...
William Boogaarts en Jolanda Vonder

duurzaam golf

Duurzaamheid op 

golfbanen

interface
Schimmelbestrijding

op gras

Blauwdruk voor 

aanbestedingen

bestaat niet

GREENKEEPER 

OF  THE 
YEAR

2016 GREENKEEPER OF THE YEAR
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De vaststelling door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat teken tegenwoordig ook het encefalitisvirus in ons land 

kunnen overdragen, maakt investering in speciale antitekenkleding niet alleen verstandig, maar het lijkt erop dat het bittere noodzaak is. 

Auteur: Guy Oldenkotte

AKTUEEL

is het tekenprobleem  
een tikkende tijdbom?
Speciale antitekenkleding kan 100% veiligheid bieden. 

Speciale beschermende kleding moet iedereen 

die veel in het groen is beschermen tegen de 

beet van een teek.

Tot voor kort was het ernstigste gevolg van een 
tekenbeet de ziekte van Lyme. Dit is een multi-
systeemziekte, die kan leiden tot onder andere 
neurologische, dermatologische, reumatologische, 
cardiologische, oftalmologische en psychische 
klachten. Jaarlijks worden naar schatting 1.000 
tot 2.500 mensen in ons land gebeten door een 
teek. De ziekte van Lyme wordt sinds 2009 officieel 
erkend als beroepsziekte, maar ondanks dat lukt 

het wetenschappers al sinds de jaren 70 niet om 
een adequaat middel te ontwikkelen waarmee 
deze ziekte kan worden behandeld.  
De vaststelling dat ook teken in Nederland  
inmiddels besmet kunnen zijn met het  
encefalitisvirus, is daarom een veeg teken. 
Tot voor kort waren alleen gevallen bekend in 
Zweden, Midden-Europa en Rusland. Het virus kan 
griep=achtige verschijnselen veroorzaken, maar in 

tien procent van de gevallen ook hersenvlies- 
ontsteking of zelfs aantasting van het hersen- 
weefsel. De mutatie is dus zorgelijk.
Omdat ‘voorkomen is beter dan genezen’ in dit 
geval letterlijk het adagium is, lijkt investeren in 
goede teekwerende werkkleding de enige juiste 
oplossing. Volgens Han Beumer van Heigo biedt 
antitekenkleding gelukkig 100% garantie tegen 
tekenbeten. ‘De kleding uit onze Rovince-lijn is 
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Medewerkers van de afdeling muskusratbestrijding van het waterschap Rivierenland zijn hele dagen in het veld te vinden. 

voorzien van ZECK-Protec, een stofje dat de teek 
doodt, maar dat niet schadelijk is voor de mens. 
Het tast alleen het zenuwstelsel van de teek aan. 
Na ongeveer tien seconden begint de teek vreemd 
te lopen; kort daarna gaat hij dood.’ Volgens 
Beumer biedt de stof optimale garantie. ‘Er wordt 
nog altijd aangeraden om zichzelf te controleren 
op de aanwezigheid van teken. Die tijd is er wel, 
omdat het soms 24 uur duurt voordat de teek 
daadwerkelijk bijt. Maar teken zijn zo klein, dat  
het soms lastig is vast te stellen of eventuele  
ziekteverschijnselen ook echt het gevolg zijn van 
een tekenbeet als men niet weet waarop men 
moet letten.’ Volgens Beumer zien overheid en 
medici pas de laatste tijd in hoe gevaarlijk de 
ziekte kan zijn. ‘Huisartsen weten pas sinds kort 
waarop ze moeten letten en de overheid  
communiceert er tegenwoordig veel over, maar 

dat is niet voldoende.’ Omdat teken tegenwoordig 
het hele jaar door worden waargenomen, is  
continue aandacht voor het probleem terecht,  
zo meent hij. ‘De tijd dat teken alleen van mei tot 
en met september werden gezien, is voorbij. Met 
de milde winters van tegenwoordig loopt men  
het hele jaar door kans op een tekenbeet.’  

Altijd juist en goed gekleed
Doordat teken tegenwoordig het hele jaar  
kunnen voorkomen, zijn kledingfabrikanten 
anders naar speciale antitekenkleding gaan 
kijken. ‘Tegenwoordig bieden we verschillende 
kledingstukken aan die bij elkaar passen en die 
groenmedewerkers in staat stellen om comfortabel 
te werken’, zegt Beumer. ‘Door het aanbod van 
verschillende kledingstukken kan de medewerker 
kleding combineren en, indien nodig, laag voor 
laag uittrekken om comfortabel te blijven werken 
zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de  
bescherming tegen teken.’ Als voorbeeld noemt 
Beumer de speciale desert-overhemden. ‘Deze 
zijn voorzien van ritsen onder de oksels, zodat ze 
luchtiger kunnen worden gemaakt wanneer de 
buitentemperatuur hoog is.’ Uitgangspunt voor de 
Rovince-lijn is, zo zegt Beumer, om passende  
kleding te bieden die dekkend is en die werk- 

nemers in staat stelt kledingstukken te  
combineren, zodat ze er goed en representatief 
uitzien terwijl ze comfortabel en veilig hun werk-
zaamheden kunnen verrichten. Beumer wijst er 
echter op dat hij alleen voor de Rovince-lijn van 
Heigo spreekt. ‘De materialen en speciale antiteek-
middelen voor deze lijn worden al jaren regelmatig 
getest door het Duitse TÜV-instituut. De kwaliteit 
daarvan staat inmiddels vast. Maar we zien dat 
sommige fabrikanten een inhaalslag proberen te 
maken. Dat zou ten koste kunnen gaan van de 
kwaliteit.’ Om de verwarring compleet te maken, 
roepen veel fabrikanten dat hun product  
‘dermatologisch getest’ is: een kreet die de  
oplettende tv-kijker ook bij reclame voor schoon-
heidsmiddelen of lichaamsverzorging kan waar-
nemen, maar die alleen aangeeft dat het middel 
niet schadelijk is voor de gezondheid van de 
gebruiker. De populariteit van de kreet lijkt afbreuk 
te doen aan de effectiviteit. In dat opzicht komt 
een andere reclamespreuk hier goed van pas: 
‘resultaten uit het verleden bieden geen garantie 
voor de toekomst’. Beumer ziet de ironie er wel 
van in. ‘Wij zijn continu bezig met onderzoek naar 
teken. Daarbij kijken we naar de gegevens van 
TNO, TÜV en verschillende ziekenhuizen. Elke ont-
wikkeling die ons van belang lijkt, nemen wij mee.’ 

Normaal behandelen
Volgens Beumer kan de kleding normaal worden 
gewassen, maar de effectiviteit van de werkzame 
stof stelt wel een maximum aan het aantal was-
beurten. ‘Na zo’n 80 wasbeurten zal de effectiviteit 
van de antiteekcoating beginnen af te nemen.   
Na ongeveer 120 wasbeurten is de coating  
helemaal weg.’ Om enigszins zicht te houden op 
het aantal wasbeurten, zijn er organisaties die de 
kleding voor de werknemers (laten) wassen.  
Zo weet men precies hoe vaak de kledingstukken 
zijn gewassen. Ruben Verwoert, teamleider van 
de afdeling muskusratbestrijding bij het water-
schap Rivierenland, kent de verhalen. De 80 tot 90 
medewerkers van zijn afdeling zijn echter helemaal 
zelf verantwoordelijk voor hun teekbeschermende 
kleding. ‘Preventie tegen tekenbeten is bij ons heel 
belangrijk. Onze medewerkers zijn de hele dag 

De ziekte van Lyme wordt 

sinds 2009 officieel erkend 

als beroepsziekte

Met de milde winters van 

tegenwoordig loopt men  

het hele jaar door kans  

op een tekenbeet
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buiten in de natuur en lopen dus een grote kans 
om gebeten te worden door een teek. Jaarlijks 
wordt het bloed van alle medewerkers onderzocht 
en ook beschikken we over speciale spuitbusjes die 
medewerkers extra bescherming moeten geven. 
Om de bescherming compleet te maken, krijgen 
alle werknemers een budget waarmee ze zelf via 
de website antitekenkleding mogen bestellen.’ 
Verwoert kent de verhalen van mensen die ooit 
gebeten zijn door een teek. ‘Ik ken twee mensen 
die wel een antibioticakuur hebben gevolgd, maar 
nooit meer echt de oude zijn geworden. Dat willen 
wij bij onze medewerkers voorkomen.’ 
Werknemers bij het waterschap Rivierenland 
mogen zelf bepalen welke kledingstukken ze 
bestellen. Volgens Han Beumer omvat het pakket 
onder meer sokken, overhemden, fleecevesten, 
broeken en jassen. ‘Wanneer ze de bestelling via 
de website hebben geplaatst, wordt ons logo 
door Heigo op de kledingstukken aangebracht, 
waarna ze bij ons worden afgeleverd.’ Vanwege die 
keuzevrijheid draagt niet iedereen altijd dezelfde 
kledingstukken, maar dat doet geen afbreuk aan 

de uitstraling. ‘Het ziet er altijd netjes en verzorgd 
uit. We letten erop dat onze werknemers er goed 
gekleed en verzorgd bij lopen. Dit is in het belang 
van hun veiligheid, maar de medewerkers zijn uit-
eindelijk ook ambassadeurs voor onze organisatie.’ 
Met name het draagcomfort is belangrijk, merkt 
Verwoert op. ‘Er is niets oncomfortabeler dan de 
hele dag in lieslaarzen lopen.’
Ook Fred van der Kraats van de afdeling Sport 
van de gemeente Leidschendam-Voorburg draagt 
tegenwoordig consequent speciale kleding die 
hem moet beschermen tegen tekenbeten. ‘Ik heb 
zelf een tekenbeet gehad. De teek is verwijderd 
en vervolgens heb ik een speciale antibioticakuur 
moeten slikken, vandaar dat ik geen risico’s meer 
wil lopen.’ Van der Kraats’ verzoek om speciale 
broeken werd door de gemeente direct  
ingewilligd. ‘De ziekte van Lyme is erkend als 
beroepsziekte. Het is daarom in het belang van 
zowel werknemer als werkgever om samen een 
oplossing te vinden voor kleding die de kans 
op deze ziekte kan verkleinen.’ Bij de gemeente 
Leidschendam-Voorburg en het waterschap 

Rivierenland werd er niet moeilijk over gedaan.  
‘Wij hebben een speciale werkgroep die continu 
naar kleding kijkt’, zegt Ruben Verwoert van het 
waterschap. Werkgevers doen er verstandig aan 
om actief of zelfs proactief antitekenkleding 
te overwegen. ‘Omdat de ziekte van Lyme een 
beroepsziekte is, stellen de arboregels dat de werk-
gever alles in het werk moet stellen om te voor-
komen dat medewerkers deze ziekte oplopen. Een 
werkgever die weinig of geen aandacht schenkt 
aan het aanschaffen van de juiste beschermende 
kleding, is dus in overtreding’, aldus Han Beumer 
van Heigo. 

AKTUEEL

Teken zijn klein, maar een beet kan grote gevolgen hebben.

5 min. leestijd

Vanwege die keuzevrijheid 

draagt niet iedereen altijd 

dezelfde kledingstukken

TEKEN

Teken zijn geleedpotige parasieten, die behoren tot de klasse van de spinachtigen. 
Teken en mijten zijn nauw aan elkaar verwant, maar de precieze relatie is onduidelijk. Teken bijten  
zich vast in de huid en leven van het bloed van gewervelde dieren. Ze voeden zich enkele uren tot 
dagen met het bloed, totdat ze uiteindelijk op de grond vallen. In een artikel dat in 2015 verscheen  
in ons blad Boomzorg, vertelde onderzoeker Arnold van Vliet (Wageningen Universiteit) dat het  
aantal teken de afgelopen jaren is toegenomen. Van Vliet wijt dat aan de milde winters van de  
afgelopen paar jaar. Daardoor is de muizenpopulatie op veel plaatsen toegenomen. Muizen worden 
gezien als dragers en verspreiders van teken. 

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6004
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De stelling ‘Ik verkoop de zaak 
en daarna ga ik rentenieren’ 
kun je wel vergeten
‘King of the Beach’ Theo Nieuwenhuizen ziet na een aantal verloren  
jaren weer een zonnige toekomst
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7 min. leestijd

Theo Nieuwenhuizen is met zijn bedrijf Habo 
Hoveniers uit Renesse een van de drie partners 
die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en 
het beheer van een stuk strand van 22 kilometer 
op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. Een 
forse klus, maar voor Habo ook weer geen mega-
klus. Nieuwenhuizen denkt dat alleen deze tender 
goed is voor zo’n vijf procent van zijn totale omzet. 
Nieuwenhuizen rekent snel voor: de totale omzet 
van Habo Hoveniers is 2,5 miljoen, vijf procent 
daarvan is 125.000 euro. De totale tender bedraagt 
jaarlijks ongeveer vierenhalve ton. Dat lijkt veel, 
maar een groot deel van de omzet draagt weinig 
bij aan het rendement. Bijvoorbeeld het jaar-
lijkse zeven van het strand, dat door een externe 
loonwerker wordt gedaan, of het vervangen van 
betonplaten. 

‘Slechts’ vijf procent van de omzet, maar evengoed 
een klus waar Nieuwenhuizen gruwelijk trots op 
is. Ik spreek laat op de dag af met Nieuwenhuizen. 
Vier uur aankomsttijd, meldt mijn tomtom, Maar 
het is vijf uur als ik na meer dan tweeënhalf uur 
sturen bij het zeer representatieve pand van Habo 
Hoveniers aankom. Nieuwenhuizen moppert even, 
naar herpakt zich snel en twee minuten later cros-
sen we met zijn 4x4 naar het strand voor de foto-
shoot. Collega Jan van Klei zit al op ons te wachten 
en heeft waarschijnlijk een dubbele dut in de 
cabine van zijn John Deere-tractor gedaan, omdat 
hij het legen van de laatste ondergrondse vuil- 
container voor de foto wilde bewaren. 

Die ondergrondse vuilcontainer is een mooi  
symbool van de samenwerking tussen de  
gemeente Schouwen-Duiveland en de drie 
tenderpartners Habo Hoveniers, BTL en Braber. 
Nieuwenhuizen: ‘Vroeger stonden hier meer dan 
600 vuilnisbakken, iedere honderd meter een bak. 
Dat betekende stress, als na een drukke dag al die 
bakken tegelijk geleegd moesten worden. Door de 
nieuwe manier van werken hebben we veel meer 
rust in ons werk gebracht, omdat de ondergrondse 
containers met meer dan drie kuub inhoud veel 
meer buffer hebben. Het idee voor de containers 
kwam uit de koker van Habo. De gemeente vond 
het prima als wij dat wilden proberen. En dat heeft 
goed uitgewerkt. Het strand is schoner geworden. 
Dat ligt overigens niet alleen aan de container. 
De toeristen zijn ook netter geworden, de laatste 
jaren, en ruimen hun rotzooi beter op.’

Jan van Klei: ‘Vroeger moest ik vaste prik op  
zondag aan het werk. Nu is dat een uitzondering.’

Zeehond
Een uitzondering, tenminste als het gaat om het 
opruimen van het vuilnis. Op Schouwen-Duiveland 
draait alles om het strand; als er ’s nachts een dode 
zeehond of haai aanspoelt, moet die hoe dan 
ook worden opgeruimd. Nieuwenhuizen: ‘Het is 
eigenlijk heel simpel. De gemeente verwacht dat 
ze ieder jaar weer bij de 100 beste plaatsen van 
Nederland Schoon staan. Aan ons de uitdaging om 
dat hoe dan ook voor elkaar te krijgen. Gelukkig 
is er onderling veel vertrouwen. Als er een ver-
keerspaal dwars over een fietspad ligt, wacht 
Habo al lang niet meer op een getekend opdracht-
bonnetje, maar gaan ze meteen aan de slag.’ In 
veel gevallen wordt het bedrijf ook al direct door 
de verschillende paviljoenhouders gebeld. De klus 
op het strand heeft Habo Hoveniers inmiddels al 
meer dan dertien jaar. ‘Gewoon goed je werk doen’, 
meldt de ondernemer daarover. Bij de laatste ver-
lenging van de tender volstond het inleveren van 
een plan van aanpak en was er geen discussie over 
de prijs. Nieuwenhuizen: ‘De relatie over en weer is 
goed; daar ben ik ook zuinig op. Ik wil er alles aan 
doen om het wederzijds vertrouwen goed te  
houden.’ Nieuwenhuizen lacht er wat om;  
inmiddels komt het al voor dat de burgemeester 
direct met Nieuwenhuizen belt bij specifieke  
problemen. Een voorbeeld daarvan is een  
tijdelijke zandbank die voor de kust ligt. Het is al 
een paar keer gebeurd dat toeristen die zandbank 
op wandelden en dan verrast werden door het 
opkomende water. Dat heeft gelukkig nog nooit 
tot slachtoffers geleid, maar de gemeente wil  
toeristen natuurlijk op alle mogelijk manieren hier-
voor waarschuwen. En dat is nog niet zo makkelijk. 
Een waarschuwingsbordje in de branding neer-
zetten is zo gedaan, maar door eb en vloed is dat 
net zo snel weer weg. 

Van een oude maaiarm wordt een nieuwe  
heteluchtmachine gebouwd

Als deze uitgave van Stad + Groen op uw 

deurmat ploft, is het voor veel mensen in de 

groene sector nog volop vakantie. Wat is er 

dan logischer dan een ceo uit te nodigen voor 

dit interview die van het strand zijn werk heeft 

gemaakt?
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INTERVIEW

Hanse en Bolle 
Habo Hoveniers is als bedrijf inmiddels ruim  
veertig jaar oud. Het is ooit opgericht door 
twee hoveniers: Hanse en Bolle. Gewoon een 
hoveniersbedrijf waarvan er zo veel bestaan. 
Nieuwenhuizen: ‘Habo zocht begin jaren negentig 
een soort manusje-van-alles. Daarom ben ik vanuit 
het oosten van het land naar Renesse gekomen en 
aan de slag gegaan. Dat ging hartstikke goed en 
binnen een paar jaar was het bedrijf verdubbeld 
in grootte. Beide heren vonden dat natuurlijk 
wel makkelijk en al snel kwam de vraag of ik de 
zaak niet wilde overnemen. Daar heb ik lang over 
getwijfeld, maar ik bedacht dat als ik niet zou 
kopen, de zaak naar een grote landelijke speler uit 
de top vijf van groenvoorzieners zou gaan. Dan 
zou ik nog een paar jaar mogen dienen als tussen-
paus en vervolgens iets anders kunnen zoeken. 
Toen heb ik het zelf maar gekocht.’
Inmiddels is een deel van die aanvankelijke groei 
onder invloed van de crisis weer ingeleverd.  
Habo Hoveniers heeft nog ongeveer twintig man 
op de loonlijst staan. Dat aantal wordt in het  
seizoen aangevuld met ongeveer vijftien mensen 
in de flexibele schil. Een aantal jaren geleden  
werkte Habo Hoveniers nog amper met een  
flexibele schil en was iedereen in eigen dienst, 
maar de directeur voorzag – geholpen door de 
rode cijfers – dat het steeds lastiger werd om jaar-
rond voldoende werk bij elkaar te harken. ‘Het 
eerste signaal kwam via onze Duitse klanten, die 
massaal de hand op de knip hielden bij aanleg en 

onderhoud van de tuinen rondom hun  
vakantiehuisjes. Ook ander winterwerk werd  
minder, bijvoorbeeld beplantingsklussen bij 
natuurontwikkelingsprojecten.’ 
Nieuwenhuizen: ‘Mensen vragen weleens waarom 
wij zo veel verschillende dingen doen. Nou, dat is 
bittere noodzaak. Hier leven in een cirkel van meer 
dan een uur rijden maar een kwart miljoen  
mensen. Dan ben je wel verplicht om veel  
verschillende activiteiten op te starten.’ 
Gelukkig heeft Nieuwenhuizen geen mensen  
hoeven te ontslaan voor de vermindering van zijn 
personeelsomvang. Een aantal mensen zat net 
voor hun pensioen en kortdurende contracten 
werden niet verlengd. Gelukkig gaat het na de drie 
jaar dat er rode cijfers zijn gedraaid weer wat beter. 
In 2015 werd weer een bescheiden winst gemaakt, 
maar van 2012 tot en met 2014 waren de jaarcijfers 
rood. ‘Als ondernemer vraag je je dan wel af:  
waar doe ik het allemaal voor?’

Inspiratum
Die rode cijfers waren niet direct afhankelijk van 
een ander avontuur waarvan Nieuwenhuizen 
de afgelopen jaren afscheid heeft genomen: het 
Inspiratum. Maar indirect hadden ze daar wel 
degelijk mee te maken. Oorspronkelijk bestond 
Habo Hoveniers uit zowel een hoveniersbedrijf  
als een Groenrijk-tuincentrum. Omdat de  
directeur van de oorspronkelijke oprichters alleen 
het hoveniersbedrijf had overgenomen, raakte het 
Groenrijk-tuincentrum in het slop. Puur financieel 

was het tuincentrum voor Habo niet belangrijk, 
maar het fungeerde wel als ‘vangnet’ voor nieuwe 
particuliere klanten en was dus goed voor een 
substantieel deel van de omzet. Daarom begon 
de ondernemer al snel nadat hij het bedrijf had 
overgenomen het Inspiratum. Toen het bedrijf 
in 2005 van de oude locatie verhuisde naar de 
nieuwe stek, werd zelfs een megagrote showroom 
naast het hoveniersbedrijf aangebouwd. Het idee 
was om een grote showroom onder dak te maken 
waar je tuinartikelen kon kopen, maar vooral ook 
kennis kon maken met de partners achter het 
bedrijf. Volgens Nieuwenhuizen ging het om de 
top van de markt: topklasse tuinmeubelen, serres, 
luxe zwembaden, maar natuurlijk ook de aanleg 
van tuinen. Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan 
de lucht. Habo verhuisde naar de nieuwe stek 
en het Inspiratum trok op goede zondagen vele 
honderden bezoekers. ‘De magische klank van 
Renesse deed veel’, aldus de ceo. ‘Mensen reden 
zomaar een paar uur om bij ons in de showroom 
te komen kijken.’ Het geluk was maar van korte 
duur, omdat de gemeente met bezwaren kwam. 
Bestemmingsplantechnisch zou het verboden zijn 
om op het bedrijventerrein waar Habo Hoveniers 
gevestigd is een winkel te huisvesten. Het logo 
staat nog steeds op de metershoge pui, maar de 
vloer is helemaal leeg. 
Als ik later met Nieuwenhuizen een kop koffie zit 
te drinken in een strandtent, kan hij er nog boos 
om worden. In zijn visie toont de overheid met dit 
soort zaken aan dat ze onbetrouwbaar is.

As er ’s nachts een dode  

zeehond aanspoelt, moet 

die hoe dan ook worden 

opgeruimd
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INTERVIEW

Doorgaan 
Gelukkig blijft Nieuwenhuizen er niet in hangen en 
heeft hij zich alweer gestort op een nieuw project, 
in feite zijn laatste kunstje als directeur van Habo 
Hoveniers. De ondernemer is 58 jaar en weet dat je 
een mkb-bedrijf van zo’n (beperkte) omvang alleen 
kunt verkopen met een goede planning. Dat lijkt 
de goede kant op te gaan; alle afspraken zijn al 
gemaakt om de eerste tranche aandelen te  
verkopen aan zijn beoogde opvolger: Job de Visser.  
‘De papieren liggen al klaar bij de notaris.  
We moeten alleen nog tekenen.’
De afspraken zoals ze nu gemaakt zijn, houden 
in dat de huidige directeur binnen drie tot vijf 
jaar alle aandelen zal overdragen en binnen vijf 
tot zeven jaar vertrokken zal zijn bij het bedrijf. 
Nieuwenhuizen lijkt tussen de regels door wel te 
beseffen dat hij en zijn vrouw Ina daarna de rest 
van hun leven niet op een pot goud komen te 
zitten. Dat is gewoon de realiteit. Gelukkig heeft 

Nieuwenhuizen ook nog wat pensioen  
opgebouwd in de tijd dat hij nog in loondienst 
was. ‘En als we dan wat zuiniger aan moeten doen, 
doen we dat toch gewoon. De stelling “Ik verkoop 
de zaak en daarna ga ik rentenieren” kun je  
sowieso vergeten.’ 

Gelukkig
Ik vraag de ondernemer wat zijn grootste eye-
opener was, de laatste jaren. Voor Nieuwenhuizen 
is dat toch het werken met mensen een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Habo Hoveniers heeft nu 
een ploegje mensen met een sw-achtergrond, dat 
op allerlei klussen wordt ingezet. En te oordelen 
naar het enthousiasme waarmee de ondernemer 
erover praat, is dat een groot succes. Er wordt zelfs 
al gedacht aan een tweede ploeg. Deze mensen 
vullen voor Habo allerlei klussen is. Soms gaat het 
om schoffelwerk in gemeentelijke plantsoenen of 
grote particuliere tuinen, maar de mensen worden 
ook ingezet bij bedrijven en instellingen die op die 
manier hun SROI-doelstelling kunnen invullen. 
Nieuwenhuizen: ‘Natuurlijk kunnen deze mensen 
minder, maar ze kosten ook minder. En als je ze 
professioneel aanstuurt en vooral niet te veel  
pampert, kun je van de 50 procent productiviteit 
misschien wel 60 of 65 procent maken. 

Onkruid 
Grofweg werkt Habo Hoveniers als groenvoor-
ziener in een cirkel van een uur rijden rondom 
Renesse. Daar hoort dus ook Rotterdam bij. Habo 
Hoveniers is dit jaar even buiten de boot gevallen, 
maar vorig jaar deed de aannemer daar een groot 
deel van het onkruidbeheer op verhardingen.  
Ook dit is een dossier waarover de ceo een  

uitgesproken mening heeft. In zijn visie 
hebben zowel de brancheorganisaties als de 
overheid hem als ondernemer in de kou laten 
staan. Nieuwenhuizen: ‘Ik heb dit jaar in maart 
nog opdracht gegeven om al mijn machines voor 
chemische onkruidbestrijding te laten herkeuren. 
Twee weken later kwam dan uiteindelijk toch 
het verbod door. Waardeloos’, is de mening van 
Nieuwenhuizen. Habo Hoveniers had een paar ton 
geïnvesteerd in machines en die kunnen nu  
grotendeels als waardeloos worden afgeschreven. 
Als ik later met de ondernemer door zijn loods 
heen wandel, blijkt dat ook wel weer een beetje 
mee te vallen. Habo werkte vroeger met Weed-
It spuitapparatuur, maar die was niet op quads 
gemonteerd, maar op knikvoertuigjes van  
bijvoorbeeld Eggholm. Eén zo’n oude knikker is 
de monteur nu geschikt aan het maken voor hete-
luchtonkruidbeheer. Nieuwenhuizen heeft een 
oude klepelmaaier op een arm gekocht.  
De klepelbak wordt daarvan verwijderd en  
vervangen voor een gasbrander. Het geheel wordt 
met een gastank erbij gemonteerd op een  
knikvoertuig. Habo gaat deze combinatie inzetten 
op dijkjes en taluds met cobble-stone bestrating, 
waar onkruidbeheer heel lastig is. 

Als je deze mensen goed 

aanstuurt en niet te veel 

pampert, kun je van de  

50 procent productiviteit 

misschien wel 60 of 65  

procent maken
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Tomaten & tilapia uit 
een torenflat
Voormalige Philips-torenflat herbergt grootste urban 
rooftop farm-tomaten van Europa

Op dit moment staat ongeveer 15 procent van de Nederlandse kantoren leeg. En waarschijnlijk neemt dat percentage de komende jaren nog alleen 

maar toe. Het is belangrijk dat er goede bestemmingen gezocht worden voor dit soort gebouwen. Slopen is een optie, maar herbestemmen voor urban 

farming of woningen een andere.

Auteur: Hein van Iersel
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In de jaren vijftig liet multinational Philips door 
de modernistische architect Dirk Roosenburg een 
zes verdiepingen hoge fabrieksflat neerzetten. Dit 
gebouw zou gebruikt worden voor het bouwen 
van telefooninstallaties. Maar tijden veranderen 
en de flat staat inmiddels alweer heel veel jaren 
leeg. De Schilde – de naam van de fabriek – is 
niet zomaar een gebouw. Helemaal in de Philips-
traditie is het gebouw net wat sterker en robuuster 
gebouwd dan veel andere gebouwen uit die tijd. 
Slopen was dus niet echt een optie. De gemeente 
Den Haag schreef daarom een competitie uit om 
nieuwe slimme bestemmingen te vinden voor het 
oude gebouw, waar ooit 2000 Philips-medewerkers 
emplooi vonden. Het uitschrijven van de prijsvraag 
bleek een gouden greep. Er werden 70 ideeën 
ingediend; het Zwitserse bedrijf Urban Farmers 
was een van de winnaars. Andere inzendingen 
betroffen bijvoorbeeld de kleinschalige productie 
van lokaal bier. Urban Farmers was niet alleen een 
van de winnende inschrijvers, maar ook de eerste 
die daadwerkelijk aan de slag ging. Vorig jaar werd 
de omvorming van de zesde verdieping van de flat 
ter hand genomen. Deze verdieping werd groten-
deels bestemd voor de kweek van roze tilapia, een 
tropische kweekvis. Als de productie eenmaal op 
gang is, zou het bedrijf 20 ton vis per jaar moeten 
gaan produceren. Dat laatste is moeilijk voor te 

stellen als je tussen de manshoge kweekbakken 
loopt waarin duizenden tilapia’s rondzwemmen. 

Op dit moment wordt iedere paar weken een  
nieuwe bak gevuld met babytilapia’s. Over een 
paar maanden is de cirkel rond en kunnen iedere 
week volgroeide tilapia’s worden afgezet naar  
restaurants en consumenten in de directe  
omgeving.

Aquaponics
De productie van vis is maar de helft van het ver-
haal. Het vervuilde viswater van de tilapia wordt 
namelijk gebruikt om een verdieping hoger in een 
nieuw gebouwde kas bovenop de oude torenflat 
groentes te kweken. Dit systeem heet aquaponics; 
het is een methode om voedsel te verbouwen 
waarbij aquacultuur (voor de kweek van vissen) 
wordt gecombineerd met hydrocultuur, waarbij 
men planten op een watercultuur laat groeien.
Op de zesde verdieping, naast de visfarm, staat 
allereerst een uitgebreide beluchtingsinstallatie. 
Hier wordt water met uitwerpselen van de vis 
doorheen geleid, waarbij de vissenpoep door  
bacteriën wordt omgezet in stikstofverbindingen 
die door de plant opneembaar zijn. Vervolgens 
wordt het water naar de kas getransporteerd en 
daar gebruikt om planten op te laten groeien. 

De kas is met 1250 vierkante meter niet klein te 
noemen, maar vergeleken met het nabijgelegen 
Westland natuurlijk minder dan een dwerg.

Miljoen
Ondanks het beperkte formaat gaat het toch om 
een miljoenen kostende operatie. Volgens het 
persbericht dat Urban Farmers naar buiten brengt, 
zou er in totaal 2,7 miljoen euro zijn geïnvesteerd.  
Wat zoekwerk op internet geeft aan dat een 
commerciële kas iets van 500 euro per vierkante 
meter kost. Een kas van deze afmetingen zou dan 
ongeveer zes ton kosten. Totaal onvergelijkbaar 
natuurlijk, maar wel interessant, omdat de doelstel-
ling van de installatie uiteindelijk toch is om tegen 
acceptabele kosten voedsel op de locale markt te 
brengen. Eigenaar van de grootste rooftop farm 
van Europa is het Zwitserse bedrijf Urban Farmers. 
Dit bedrijf heeft in Bazel ook een stadsboerderij, 
maar dan op een veel kleinere schaal. Volgens 
marketingassistent Shuang Liu is de boerderij in 
Bazel qua grootte ongeveer een tiende van de 
installaties in Den Haag. Van de totale investering 
zouden de Zwitserse eigenaren van Urban Farmers, 
Roman Gaus en zijn vennoot Andreas Graber, 
zelf een miljoen hebben ingelegd. Het restant is 
opgebracht door leningen van onder meer het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
gemeenten, een onafhankelijke financiële partner 
voor overheden en corporaties.

Ik vraag aan Shuang Liu wat de bedoeling is met 
de productie van 50 ton groentes en 20 ton vis.  
Het blijkt de bedoeling om daar een lokale afzet 
voor te vinden. Maar omdat het natuurlijk lastig,  
zo niet onmogelijk is om de boeren in het nabij-
gelegen Westland te verslaan op het gebied van 
economische en goedkoop produceren, zal op 
andere manieren naar klanten gezocht worden.  
Op de opening van de rooftop farm, een paar 
weken geleden, kwamen ongeveer 800 mensen 
af. Een groot aantal daarvan toonde interesse voor 
een soort fresh box, een wekelijkse levering van 
groente en wellicht ook vis van de stadsboerderij. 
Shuang Liu: ‘Wij zijn een niche binnen een niche.’ 
Het succes van de boerderij zal uiteindelijk  
afhankelijk zijn van het contact dat Urban Farmers 
kan opbouwen met het publiek in Den Haag. Het is 
moeilijk voor te stellen dat het bedrijf tegen onge-
veer dezelfde kosten kan leveren als het Westland. 

PROJECT3 min. leestijd
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Een groene  
wereld is een  

betere wereld
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Meerwaarde van groen
De bomen en planten van M. van den Oever  
dienen niet alleen ter decoratie. Uiteraard is dat 
ook belangrijk, maar de meerwaarde van groen zit 
vooral in de beïnvloeding van de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid. 

Leefwereldverbeteraars
Uit onderzoek blijkt dat het aantal gezondheids-
klachten daalt met 0,15% per inwoner voor elke 
10% meer groen in de woonomgeving. Groen ver-
mindert de gevolgen van mentale vermoeidheid 
en stress. Bovendien verdrijven bomen en hagen 
veel fijnstof en nemen ze ook een deel hiervan op 
ter neutralisering. Een goede inrichting en goed 
beheer van groen zijn dan ook vaak speerpunten 
voor gemeentes. Een bijkomend gezondheids-
voordeel is dat groen leidt tot meer beweging van 
mens en dier.
Het uiteindelijke doel is dat iedereen zich prettig 
voelt in zijn omgeving en ervan geniet.  
Het verbeteren van die leefomgeving speelt 
dan ook een belangrijke rol voor M. van den 
Oever, vandaar de nieuwe positionering als 
‘Leefwereldverbeteraars’: een nieuw woord, dat 
meer inhoudt dan alleen groen en waarin de  
waarden van vroeger en nu samenkomen.  
De vakkundige accountmanagers van M. van den 
Oever staan klanten bij bij het optimaliseren van 
hun leefwereld. Ze beschikken over een vernieuwd 
sortiment, gericht op de toekomst.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Van oudsher staat maatschappelijk  

ondernemen bij M. van den Oever hoog in het 
vaandel. Duurzaamheid en oog voor mens en 
milieu zijn vanzelfsprekend. Dat is ook de reden dat 
M. van den Oever zich recent heeft aangesloten bij 
de Nederlandse Klimaatcoalitie, een initiatief van 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu, MVO 
Nederland en Natuur en Milieu om gezamenlijk 
vóór 2050 klimaatneutraal ondernemen de norm te 
maken. M. van den Oever onderschrijft dit initiatief 
en wil transparant zijn over zijn C02-footprint en 
reductiedoelstelling via de Klimaatbarometer.

• Milieuvriendelijke teelt 
Boomkwekerijen M. van den Oever hecht veel 
waarde aan een milieuvriendelijke teelt. Het hele 
areaal van de boomkwekerij is dan ook  
gecertificeerd onder Milieukeur. Het bedrijf is  
verder part-ner van NL Greenlabel en bezit het 
duurzaamheidspaspoort A+. 

• Biodiversiteit 
In zijn dagelijks beleid stimuleert M. van den Oever 
biodiversiteit, zowel in de kwekerij als bij verkoop-
adviezen. De aanplant van diverse soorten bomen 
en struiken zorgt voor een brede natuurlijke  
habitat voor insecten, zoals bijen en vlinders. 
Hierdoor wordt de kans op uitbraken van ziekten 
en plagen aanzienlijk beperkt. 

• Mensen
Mensen en hun talenten vormen de kern van het 
bedrijf. M. van den Oever investeert in zijn  
medewerkers, maar spant zich ook in om mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt in het  
arbeidsproces te betrekken. 

Boomkwekerijen M. van den Oever is voort- 
gekomen 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.

ADVERTORIAL

De wortels van Boomkwekerij M. van den Oever 

liggen al meer dan twee eeuwen in Haaren,  

de ‘tuin van Brabant’. Haaren is aangewezen  

als greenport voor de boomkwekerij.  

Niet voor niets, want het groen dat van de  

leemhoudende zandgrond komt, staat 

internationaal bekend om zijn uitbundige groei 

en bloei. Het areaal van M. van den Oever  

beslaat maar liefst 140 hectare en dat zorgt 

voor een breed assortiment groen: laan-, 

straat- en parkbomen, vormbomen, fruit-

bomen, solitair-heesters en meerstammige 

bomen, heesters, rozen, coniferen, bos- en 

haagplantsoen en vaste planten.

De directie van M. van den Oever: Arie Idema (l) en Bert van Hintum
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‘Het is de bedoeling dat we het groenbeheer en 
-onderhoud door burgers in lijn kunnen brengen 
met onze visie op openbaar groen in de gemeente 
Schijndel’, zegt Bekkers. Er is enkele jaren geleden 
een totaalvisie vastgesteld op het beheer en 
onderhoud van het openbare groen in Schijndel. 
De gemeente Schijndel zet daarin onder andere in 
op het stimuleren van de biodiversiteit binnen de 
bebouwde kom, maar vooral ook op participatie-

mogelijkheden voor burgers. 
Nu is het de bedoeling dat niet de gemeente,  
maar enkele vrijwilligers van het lokale Natuur-  
en Milieucentrum (NMC), samen met de gemeente, 
een samenhangend plan maken voor het gebied 
rondom Heempark De Blekert en een nieuw 
natuurlint in de wijk De Buitenhagen aan de  
oostkant van Schijndel. Het totale gebied is ruim 
vijf hectare groot.

Deskundigheid
De eer om het conceptplan op te stellen, valt niet 
te beurt aan willekeurige enthousiaste vrijwilligers. 
De vrijwilligers van het Natuur- en Milieucentrum, 
Jules Bongers en Wim van Liempd, zijn beiden 
ervaren professionals uit het vakgebied.  
‘We hebben geleerd van andere burger- 
participatie-projecten in de gemeente dat er onder 
Schijndelaren veel deskundigheid is ten aanzien 

Schijndel laat  
de burger  
schoffelen

‘Eigenlijk hebben we niet veel hoeven doen om burgers in beweging te krijgen. Ze kwamen vrijwel meteen met wensen en plannen’, memoreert  

Wim Bekkers, senior beleidsmedewerker groen bij de gemeente Schijndel, over de eerste experimenten met burgerparticipatie in groenonderhoud. 

Begin dit jaar is er één samenhangend beheerplan gemaakt voor een groot gebied, dat in de loop van de tijd door burgers, gemeente en  

projectontwikkelaars is ingericht en nu voor een belangrijk deel door burgers wordt onderhouden. Schijndel schaalt de burgerparticipatie daarmee  

op naar een versie 2.0: het creëren van een samenhangende visie en een samenhangend beleid voor de openbare ruimte, die in handen zijn van  

zowel de burger als de gemeente.

Auteur: Paul van der Sneppen

Burgerparticipatie in groenonderhoud krijgt samenhang
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van groenbeheer en -onderhoud. Het zijn dus niet 
alleen maar mensen met wensen en eisen.  
Vaak weten ze ook goed waar ze het over hebben. 
Uit die kennis putten we dan graag.’
Het gebied waarvoor het NMC nu een plan maakt, 
wordt al sinds jaar en dag, in overleg met de 
gemeente, deels beheerd door de natuurorga-
nisatie. NMC-vrijwilligers richtten het in en doen 
het onderhoud. Maar ook met anderen zijn in het 
verleden afspraken gemaakt. ‘Dat heeft geleid tot 
versnippering. Er werden door de jaren heen op 
verschillende plaatsen verschillende afspraken 
gemaakt met steeds weer andere vrijwilligers-
groepen. Ieder had zo zijn eigen stukje in beheer, 
maar het ontbrak aan echte samenhang.’

Samenhang
Die samenhang komt er nu. Dat is echter geen 
sinecure, want het gebied kent veel verschillende 
functionaliteiten. Het bevat onder meer een fraai 
heempark, een aangrenzend, natuurlijk ingericht 

wandelpark, maar ook een scoutingterrein en een 
nieuwe woonwijk, met daarin een unieke poel 
met kamsalamanders. Ook een reeds bestaande 
aangrenzende woonwijk, waar vrijwilligers van de 
stichting Dier, Mens en Natuur (DMN) zich over een 
dierenpark ontfermen, is in het plan opgenomen. 
Het krijgt van vrijwilligers en enkele betrokken 
buurtbewoners een natuurlint. Ook dat wordt in 
de beheervisie geïntegreerd. Bongers heeft samen 
met het NMC en de gemeente een conceptplan 
voor dit natuurlint opgesteld. 

De gemeente heeft zich daarbij bewust niet op de 
voorgrond gedrongen. ‘Wij fungeren in dat proces 
eerder als klankbord. De burgers hebben het roer 
in handen. We sturen alleen bij als er zaken  
gebeuren die echt niet in het gemeentelijk  
beleid passen. Maar uiteindelijk is het hun woon- 
omgeving; zij moeten aangeven wat ze ermee 
willen.’ 

Groenadopties
Schijndel heeft al behoorlijk wat ervaring op  
dit vlak. De eerste voorzichtige groenadopties  
stammen uit 2010 en 2011. De gemeente was op 
dat moment zoekende naar een manier om  
burgers actiever te betrekken bij hun woon- 
omgeving. Ze is toen begonnen met vrijwilligers 
die enkele plantvakken anders wilden inrichten  
en ook gingen onderhouden.   
Deze initiatieven vielen samen met een nieuwe 
visie op openbaar groen, een bezuinigingsoperatie 
eigenlijk. ‘Daarin hebben we plannen neergelegd 
voor het onderhoudsniveau en omvormingen. 
Dure plantsoenen werden vervangen door meer 
basale voorzieningen, vaak grasveldjes.  
Het onderhoud werd teruggebracht naar een 
basisniveau. We werken met beeldbestekken.  
We gingen toen van een gemiddeld niveau B naar 
een laag niveau C. Die verschraling in het groen-
beleid moest burgers prikkelen om eigen  
initiatieven te ontwikkelen.’

En dat plan heeft gewerkt, kan Bekkers nu zeggen. 
Op dit moment heeft de gemeente ruim twee  
hectare openbaar groen in adoptie gegeven aan 
meer dan vierhonderd burgers. Die hebben een 
stem gehad in de inrichting en ze beheren en 
onderhouden de percelen.

Communiceren
Opmerkelijk is dat de gemeente nauwelijks actief 
heeft hoeven communiceren om burgers ervan 
bewust te maken dat hun een blanco canvas werd 
geboden. ‘We werden vrijwel meteen benaderd 
door burgers die iets wilden met het openbaar 
groen in hun omgeving. Daar hebben we  
nauwelijks iets extra voor hoeven doen. Toen het 
eerste schaap eenmaal over de dam was, volgden 
anderen snel. Het sprak zich snel rond.’
Wanneer Schijndelaren zich met wensen en  
plannen bij hun gemeente vervoegen, is die bereid 
om een investering te doen in de realisering van 
het plan. ‘Daarvoor moet de gemeente even in 
de beurs tasten, maar in de regel verdient die 
begininvestering zich in circa vier tot vijf jaar terug 
doordat we nauwelijks meer onderhoudskosten 
hebben.’ Een onmisbare schakel in dit verhaal is de 
groencoach, die contact met de vrijwilligers legt, 
de afspraken vastlegt en de contacten warmhoudt. 

Concept 
Het plan voor het gebied rond het heempark is  
nu in concept klaar. Na de zomervakantie gaan het 
NMC, de gemeente en de overige betrokkenen 
ermee de wijk in om het draagvlak voor het plan 
te toetsen. 

AKTUEEL4 min. leestijd

‘Een blauwdruk voor burger- 

participatie in groen- 

onderhoud bestaat niet.  

Elk project heeft zijn  

eigen dynamiek’
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AKTUEEL

Bekkers heeft er vertrouwen in dat het plan goed 
zal landen bij de omwonenden, maar is tegelijker-
tijd bescheiden over de wijze waarop de gemeente 
dit project aanpakt. ‘Ik heb niet de illusie dat  
dit een blauwdruk gaat opleveren voor alle  
participatieprojecten in onze gemeente of  
daarbuiten. Als we één ding hebben geleerd van 
onze ervaringen met burgerparticipatie in open-
baar groen, dan is het dat elk project uniek is.  
Elk project heeft zijn eigen dynamiek.’ 

De Schijndelse aanpak krijgt inmiddels navolging. 
De gemeente Leiden heeft, naar Schijndels  
voorbeeld, invulling gegeven aan wijkbeheer en 
participatie. De Schijndelse groencoach stond  
in die aanpak model voor de Leidse onderhouds-
coach.
 

Heempark De Blekert

V.l.n.r.: Wim Bekkers (senior beleidsmedewerker groen bij de gemeente Schijndel),  
Wim van Liempd (projectleider bij Antea-groep) en Jules Bongers (adviseur Groen bij adviesbureau BOOT)

‘Er is veel visie en  

deskundigheid onder  

de bewoners’
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Ermelo is een toeristische plaats op de Veluwe met 
een groen en dorps karakter. Maar de bezoekers-
aantallen in het centrum van Ermelo liepen de  
laatste jaren helaas terug en ook het straatbeeld 
leek niet meer te passen in de huidige tijd. Het 
werd dus tijd voor een ‘Beter Ermelo’. Daarom  
werden een master- en een bomenplan opgesteld 
met de volgende uitgangspunten: een levendig en 

aantrekkelijk centrum, betere bereikbaarheid en 
meer sfeer en beleving in het hartje van Ermelo. 

Bomen hergebruikt en nieuwe beplanting
Het masterplan bevatte daarnaast ook een bomen-
plan, waarin het type en de plaats van de bomen 
werden beschreven. Een belangrijk onderdeel van 
dit bomenplan was het verplaatsen van de bomen; 

er was namelijk sprake van een onrustig straat-
beeld. In het bomenplan werd een continue boom-
beplanting geadviseerd over de gehele lengte 
van de Stationsstraat, het Molenaarsplein en het 
Raadhuisplein. Door de bomen in het voetgangers-
gedeelte naar het midden van de straat te ver-
plaatsen, wordt namelijk bereikt dat het winkelend 
publiek dichter langs de winkels en de 

Ideaal voor bomen in  
stedelijk gebied, waar 
grondwater niet altijd  
binnen bereik is

Het centrum van Ermelo kreeg onlangs een 

grote make-over onder de projectnaam  

Beter Ermelo. Heicom, leverancier van bodem-

verbeterende producten, leverde hier zo’n 2000 

ton boomgranulaat ECO. Hiermee voorzag het 

bedrijf de bomen in Ermelo van een goede, 

duurzame ondergrond.

Auteur: Sylvia de Witt
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etalages loopt. Bij de keuze voor het type boom is 
ook gekeken naar wortelopdruk, schaduwvorming 
en omvang. Ermelo kon de bestaande leilindes  
en kegelvormige lindes allemaal hergebruiken,  
in het centrum dan wel elders. Daarnaast heeft de 
gemeente bij de nieuwe beplanting gekozen voor 
verschillende soorten bomen, zoals prunus,  
wilgbladige eik, Japanse schijniep en geelhout;  
dit met het oog op meer afwisseling en een fraaier 
straatbeeld.

Spoorballast basis voor boomgranulaat
In totaal bevatte het masterplan drie fasen.  
Al direct vanaf fase 1 leverde Heicom boom- 
granulaat aan de gemeente Ermelo. In de eerste 
twee fasen ging het om boomsubstraat op basis 
van lava. De bomen werden dus niet alleen ver-
plaatst, maar een nieuwe, duurzame ondergrond 
moet ervoor zorgen dat ze nog jaren meegaan én 
dat ze genoeg voedingsstoffen en zuurstof krijgen. 
Vanaf fase 3 werd dan ook begonnen met het  
leveren van – het toen nog nieuwe – boom- 
granulaat ECO, dat begin 2015 op de markt kwam.  
‘Dit boomgranulaat is gemaakt van zogenaamde 
spoorballast, de grove split die onder spoorrails is 
te vinden’, vertelt manager Sales Marcel Straatman 
van Heicom. ‘Spoorballast of breuksteen is van 
nature een erg harde steen en deze wordt  
gerecycled tot basismateriaal voor bomen- 
granulaat ECO. Voor het recyclen wordt de steen 
gebroken en gewassen en voorzien van het 
DUBOkeur®-kwaliteitskeurmerk. In combinatie 
met zure klei en organische meststof is deze harde 
breuksteen zeer geschikt voor groeiplaatsen waar 
bomen veel te lijden hebben van het verkeer.  
Het boomgranulaat is dus ideaal voor bomen in 
stedelijk gebied, waar niet altijd grondwater  
binnen bereik is.’

Voor het project Beter Ermelo was dit granulaat 
zeer geschikt vanwege de zware verkeersbelasting 
door het vrachtverkeer tijdens het laden en lossen 
bij de winkels.  

Duurzaam en draagkrachtig
Boomgranulaat ECO voldoet ook helemaal aan de 
door de gemeente Ermelo gestelde duurzaam-
heidseisen, doordat het voor 85 procent bestaat 
uit duurzame grondstoffen die voldoen aan 
‘DUBOkeur®’, wat staat voor een minimale milieu-
belasting. Het voedingsdeel van boomgranulaat 
ECO bestaat uit klei met een hoog organische- 
stofgehalte en een pH van circa 6. Additieven  
zorgen ervoor dat de klei niet uitspoelt. 
‘Duurzaamheid staat de laatste jaren overal hoog 
in het vaandel, dus boomgranulaat op basis van 
gerecycled hardgesteente is een uitkomst’, beaamt 
Marcel Straatman. ‘In de markt bestaat boom-
granulaat grotendeels uit gesteente dat gewoon 
gewonnen wordt. Ons boomgranulaat ECO is op 
basis van gerecycled gesteente samengesteld.  
Ik denk dat wij daarmee een van de weinigen zijn.’ 

Echte aanvulling in de markt
In totaal is er voor het project in Ermelo circa  
2000 ton boomgranulaat ECO gebruikt. Het is in 
principe breed toepasbaar, omdat het zeer draag-
krachtig is. Inmiddels heeft Heicom dit granulaat 
toegepast in meerdere projecten, onder meer in 
Hengelo, Zutphen, Almelo, Harderwijk, Eerbeek  
en Geldermalsen.
Heicom levert ook boomgranulaat op basis van 
grauwacke met klei zonder organische stof en  
met een wat hogere pH. Dat is goed toepasbaar  
bij hoge grondwaterstanden. Daarnaast levert  
het bedrijf ook boomgranulaat op basis van lava 
en organische stof. 

‘Boomgranulaat ECO zit daar tussenin’, legt 
Straatman uit. ‘De grauwacke in combinatie met 
een hoge pH is zeker niet geschikt voor alle boom-
soorten. Men was in de markt ook op zoek naar 
een lagere pH, maar het is jammer dat er geen 
organische stof in zit. Bodemleven, organische 
stof en pH hangen nauw met elkaar samen. Goede 
groei van wortels is gebaat bij een goede structuur 
en stimuleert het bodemleven. Boomgranulaat  
op basis van gerecycled hardgesteente met aan-
vullend een kleisoort met een lagere pH en  
organische stof vinden wij echt een aanvulling in 
de markt, in deze tijden van duurzaamheid. Door 
deze combinatie van klei, organische stof en een 
goede draagkracht zal de boom het goed doen.’ 

Mooi eindbeeld
De gemeente Ermelo heeft als doelstelling om in 
2030 volledig energieneutraal te zijn. Tijdens de 
vernieuwing is dan ook zo veel mogelijk gewerkt 
met duurzame materialen. Oude materialen  
werden waar het kon opnieuw gebruikt en bomen 
werden voor zover mogelijk herplant. Met boom-
granulaat ECO voorziet Heicom in de behoefte van 
de gemeente Ermelo om duurzame producten te 
leveren.  
Peter van de Velde, verantwoordelijk voor boom-
beheer en onderhoud bij de gemeente Ermelo, 
was van het begin tot het eind betrokken bij het 
project en kan er tevreden op terugkijken. 
Van de Velde: ‘Maar een project als dit kent  
natuurlijk altijd uitdagingen. Je hebt te maken  
met verschillende factoren en belangen. Hierbij 
kan gedacht worden aan de winkeliers, aannemers, 
groenbedrijven, maar ook aan externe factoren 
zoals het weer. Het is de kunst om al deze partijen 
tevreden te stellen en samen te laten werken. 
Civiel en groen zijn partijen die op verschillende 
wijze naar hun werk kijken. Wat dat betreft is de 
groenaannemer al van belang in het voortraject. 
Uiteindelijk moeten beide partijen het eindbeeld in 
het oog houden: hoe staan de bomen er over tien 
jaar bij? Achteraf gezien is alles keurig verlopen. 

Ons boomgranulaat ECO 

is op basis van gerecycled 

gesteente samengesteld

Heicom ECO Boomgranulaat voor het project Beter Ermelo
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Een goede afstemming tussen de partijen is dus 
belangrijk. Daar hoort bij dat ze inzien waarom 
we het doen. We streven gezamenlijk naar een 
mooi eindbeeld. Heicom heeft in dit geval perfect 
gezorgd voor een goede ondergrond.’

Geofysia
De bomen zelf worden de komende drie jaar nog 
nauwlettend in de gaten gehouden door groen-
bedrijven. De gemeente Ermelo vindt het belang-
rijk dat dit gebeurt. Zo wordt er onder andere 
gemonitord op ziektes en plagen. Daarnaast staan 
alle bomen in Geofysia; daarin zit een nazorg- 
paspoort waarin alles netjes wordt bijgehouden. 
‘Dat is ook een duurzame manier van werken.  
Het blijft dus niet bij het planten van een boom’, 
verduidelijkt Van de Velde.

Straatman blikt positief terug op het hele  
gebeuren en vond het geweldig om te mogen 
leveren voor een project als Beter Ermelo. 
‘Een groot project waar zo veel mensen plezier 
van zullen beleven, ook al zullen de meesten niet 
weten welke ondergrond een boom heeft en wat 
daar allemaal bij komt kijken.’ Dat de gemeente 
Ermelo voor boomgranulaat ECO heeft gekozen, 
vooral in het kader van duurzaamheid, stemt hem 
tevreden. ‘We zijn blij dat we de bomen op een 
duurzame manier kunnen laten groeien.  
En ik denk dat de bomen ook blij zijn met ons 
boomgranulaat.’

De bomen zelf worden de 
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Peter van de Velde en Marcel Straatman
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De SF 450 maakt naast de SF 438 deel uit van de  
SF 400-serie. De modellen onderscheiden zich 
onder andere van elkaar door het type motor.  
De SF 438 is uitgevoerd met een driecilinder-Iseki-
dieselmotor met 1643 cc en een vermogen van  
36 pk, het model SF 450 met een viercilinder-Iseki-
dieselmotor met 2199 cc en een vermogen van  
48 pk. In de serie zijn twee maaidekbreedtes ver-
krijgbaar: een maaidek met een werkbreedte van 
137 cm (SF 438) en het nieuw ontwikkelde Iseki 
Power Cut-maaidek, met een werkbreedte van  
150 cm (SF 450).  

Opvangen maaisel
Het prototype van de SF 450 werd gepresenteerd 
op de eerste GroenTechniek Holland, nu drie jaar 
geleden. Het jaar daarop werden de eerste model-
len geleverd aan de markt. De machine is daarmee 
het ‘jonkie’ van de maaifamilie, maar wel een die 
nu al bijzonder populair is. Het feit dat deze maaier 
het maaisel opvangt, is een van de krachten van 
deze machine, vertelt Michaël van der Lienden 
van Van der Haeghe BV. ‘Met het groeizame weer 
van de afgelopen periode zien we dat het gras 
ontzettend hard groeit, waardoor het maaibeeld 
soms ronduit belabberd is. Maaisel kan via de 
zijkanten of de achterkant achtergelaten worden 

of gemulcht worden. Het nadeel hiervan is dat dit 
eigenlijk alleen goed kan bij bepaalde hoeveel-
heden maaisel. Gemeenten bezuinigen steeds 
meer, dus worden er steeds grotere hoeveelheden 
gemaaid in één keer. Dan kan het wenselijk zijn het 
maaisel op te vangen en af te voeren. In de open-
bare ruimte in België en in de recreatieve sector 
wordt dit al veel meer gedaan dan in Nederland;  
in België bijvoorbeeld wordt zo’n 70 tot 80% van 
het maaisel opgevangen. Wij denken dat er ook  
in Nederland steeds meer vraag zal zijn naar  
dergelijke modellen.’

Als Nederlands importeur voert Van der Haeghe Tuin- en Parkmachines uit Geldermalsen sinds enkele jaren een ruim assortiment (front)maaiers van de 

Japanse fabrikant Iseki. Jongste aanwinst in de SF-frontmaaierserie is de Iseki SF 450, met een werkbreedte van 150 centimeter en een maaicontainer 

van maar liefst 1300 liter.   

Krachtige maaier voor 
‘grof geschut’
ISEKI SF 450 bijzonder geschikt voor grote oppervlaktes
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Specificaties
De motor van de SF 450 is diep in de machine 
gemonteerd, waardoor een laag zwaartepunt en 
goede stabiliteit ontstaat. Om de temperatuur 
van de motor optimaal te houden, verandert de 
ventilator in het koelsysteem elke vijf minuten van 

draairichting. Het Power Cut-maaidek van model SF 
450 heeft twee schotels met slingermessen. Uniek 
is dat door het monteren van een plaat het maai-
dek ook omgezet kan worden tot mulchmaaier. 
De maaier wordt via een cardan aangedreven; zo 
wordt het maximale motorvermogen op de  
messen overgebracht. Ook het aantal slijtdelen, 
zoals de V-snaren, wordt hierbij gereduceerd. Via 
een slang met een grote diameter van 225 mm 
wordt het gras naar de ventilator getransporteerd. 
De maaihoogte kan eenvoudig worden aangepast 
door het verplaatsen van twee pennen. 

De maaiers uit de 400-serie zijn krachtige maaiers 
en beide ook geschikt voor grote oppervlaktes 
of terreinen waarbij een grote afstand overbrugd 
moet worden. Denk hierbij aan parken, maar ook 
recreatieve terreinen zoals campings. De SF 450 
kan een voorwaartse rijsnelheid bereiken van 22 
kilometer per uur en de maaicontainer heeft een 
inhoud van 1300 liter, waardoor lang gewerkt kan 
worden voordat deze geleegd moet worden. De 
opvangbak kan gekipt worden tot 188 centimeter 
hoogte. De overlaadlengte bedraagt 38 centimeter, 
waardoor het gras in het midden van de opvang-
bak geleegd kan worden. Het maaidek en de gras-
opvang kunnen eenvoudig bediend worden met 
een handpaneel. 

Een van de plekken waar model SF 450 wordt 
ingezet, is camping De Marshoeve in het Gelderse 
Loenen. Hennie Schoolderman, verantwoordelijk 
voor het beheer van de camping, werkte de  
afgelopen vier jaar met de compacttrekkermaaier 

Iseki SXG22, maar vond dat die maaier te weinig  
capaciteit had voor zijn terrein. Even twijfelde hij 
over andere modellen uit de overige SF-series, 
totdat hij hoorde over model SF 450. De maaier, 
met het dubbele aan pk’s en een drie keer zo grote 
grasopvangbak als Schoolderman gewoon was, 
werd aangeschaft via dealer Bruntink uit Voorst. 

De machine heeft nu zo’n vijf keer gedraaid, ver-
telt Schoolderman. Over de eerste resultaten is 
hij tevreden. ‘Je merkt dat hij iets meer brandstof 
gebruikt dan ons eerdere model, maar dat is 
logisch; hij heeft nu eenmaal veel meer pk. Daar 
staat tegenover dat we tijd besparen. Bovendien 
hebben bezoekers minder last van lawaai omdat 
de machine sneller werkt.’ Voorheen hadden 
Schoolderman en zijn collega ongeveer tien uur 
nodig om het gehele terrein te maaien. Die werk-
tijd is verkort tot zeven uur. ‘Voorheen moest ik 
ongeveer eens per week maaien, nu een keer in 
de tien dagen. Ook kan ik met de machine overal 
gemakkelijk langs. Ik denk dat ik dit wel een  
oerdegelijke machine kan noemen.’

ADVERTORIAL

‘Gras groeit langer voordat 

het gemaaid wordt. 

Dan kan het wenselijk zijn 

het maaisel op te vangen’

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Motor: 
Merk: Iseki
Type: E4CG
Aantal cilinders: 4
Cilinderinhoud: 2197 cc
Maximaal vermogen: 55 pk
Vermogen volgens norm 97/68EG: 35 kW/48 pk
Inhoud tank: 48 liter
Toerental: 2600

Transmissie: 
Rijsnelheid voorwaarts: 0-22 km/u
Rijsnelheid achterwaarts: 0-13 km/u
Cruisecontrol: Ja

Grasopvang: 
Inhoud: 1300 liter
Dumphoogte: 188 cm
Overlaadlengte: 38 cm
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De Japanse duizendknoop dreigt de Nederlandse 
natuur en openbare ruimten te overwoekeren. 
De plant komt oorspronkelijk uit Oost-Azië en 
kan tot 3 meter hoog worden. Hoewel Fallopia 
zaad draagt, vindt de verspreiding van de soort 
hoofdzakelijk langs vegetatieve weg plaats. 
Wortelfragmenten en stengelknopen van slechts 
enkele grammen kunnen al uitgroeien tot nieuwe 
planten. 

Varianten
Fallopia kent vier varianten, waarvan Japanse 
duizendknoop in Nederland de bekendste is. Een 

andere variant, Boheemse duizendknoop, komt in 
Nederland echter ook veel voor. Het maken van 
onderscheid tussen de verschillende soorten kan 
belangrijk zijn, omdat Boheemse duizendknoop 
nóg lastiger te bestrijden is dan Fallopia japonica 
.Vaak worden de verschillende soorten uit de 
Fallopia-familie onder één noemer geschaard.  
Men spreekt dan doorgaans van Fallopia of – al  
dan niet correct – van Japanse duizendknoop.  
De Sachalinse en Afghaanse Fallopia-varianten 
komen in Nederland minder vaak voor. 

Fallopia kwam aanvankelijk als sierplant in Europa 

terecht. Het dumpen van tuinafval heeft waar-
schijnlijk veel bijgedragen aan de verspreiding en 
de verwildering. Daarmee is een groot probleem 
ontstaan. De plant heeft zich ontpopt als een 
invasieve exoot die overal in Nederland voor-
komt, maar vooral in Limburg, Noord-Brabant, 
Gelderland, Overijssel, Utrecht en de kustgebieden 
welig tiert. 

Beheersbaar
De focus moet volgens Van der Putten nu vooral 
gericht zijn op het beheersbaar houden van het 
probleem. ‘Op het moment dat een invasieve 

Fallopia gaat niet meer weg

‘De woekerplant Fallopia is in Nederland niet meer uit te roeien.’ Dat zegt Wim van der Putten, hoogleraar functionele biodiversiteit en werkzaam  

bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen. Het onkruid, beter bekend als Japanse duizendknoop, zal voor de huidige 

generaties nog wel een groot probleem blijven. Toch vreest de wetenschapper niet voor een ecologische ramp. ‘Vaak lost de natuur problemen met 

invasieve exoten zelf op.’ En in die veerkracht van de natuur gaan waarschijnlijk ook de beste bestrijdingsmethoden schuil om de woekeraar in toom te 

houden.   Auteur: Paul van der Sneppen

Alleen Moeder Natuur kan de duizendknoop nog bedwingen

 Fallopia japonica, Japanse duizendknoop
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exoot gaat woekeren, ben je al te laat. Dan kan 
alleen Moeder Natuur nog ingrijpen en dat kost 
tijd, veel tijd.’ Ervaringen met invasieve exoten in 
het verleden hebben wetenschappers geleerd dat 
ecosystemen invasieve exoten meestal aanvallen. 
Schimmels, ziekten en plagen specialiseren zich  
in een plant. ‘Na verloop van tijd zien we de  
invasiviteit, het woekergedrag dus, dan vaak  
afnemen.’ Maar dat moment ligt voor Fallopia in 
Nederland waarschijnlijk nog ver weg. 

Van der Putten heeft in ieder geval nog geen enkel 
teken gezien dat erop duidt dat Nederlandse  

ecosystemen zich verweren tegen de nieuwkomer. 
‘En dat is niet opmerkelijk. Zoiets kan decennia 
duren, soms zelfs wel eeuwen.’

Proeven
Geen goed nieuws, dus, voor wie nu Fallopia in 
de tuin aantreft of op een rotonde, waar het de 
verkeersveiligheid in gevaar brengt. Daarom is 
er drie jaar geleden een landelijke praktijkproef 
gestart. Op 120 groeilocaties worden verschillende 
methoden voor de bestrijding van het onkruid in 
de praktijk getest. 

‘Zonder veel hoopvol stemmende resultaten 
vooralsnog’, zegt Jan Oldenburger, senior adviseur 
bosbeheer en bosdata bij kennisplatform Stichting 
Probos. Probos coördineert de praktijkproef. Eind 
volgend jaar hoopt de stichting een aantal  
conclusies te kunnen presenteren. ‘Maar we zien 
nu al dat de looptijd voor een aantal van de toe-
gepaste methoden eigenlijk te kort is, en dat zegt 
veel over de hardnekkigheid van dit onkruid. 
Er worden weliswaar resultaten geboekt, maar voor 
bijna elke methode is een lange adem nodig.  
Echt effectieve bestrijdingsmethoden durven we 
nu nog niet aan te wijzen.’ 
 
Chemie
De meest effectieve methode tot nog toe is een 
chemische bestrijdingsmethode. Daarbij wordt 
glyfosaat geïnjecteerd onder in de stengel van de 
plant. ‘Het lijkt een erg bewerkelijke methode en 
dat is het ook. Maar als we het afzetten tegen de 
andere bestrijdingsmethoden die we onderzoeken, 
valt het eigenlijk wel mee. Kostentechnisch zou het 
bijvoorbeeld wel eens aantrekkelijker kunnen zijn 
dan intensief maaien.’

De glyfosaatmethode pakt het probleem bij de 
wortel aan. Letterlijk, in dit geval. Het is een van de 
twee beproefde methoden die tot doel hebben de 
wortels van de plant te doden. De meeste andere 
methoden beogen vooral de plant uit te putten, 
door begrazing, intensief maaien of het langdurig 
afdekken van de plant.  

Glyfosaatinjecties
De glyfosaatinjecties laten het snelst resultaat zien. 
‘Al na een jaar zien we dan dat er nog maar enkele 
stengels terugkomen en die planten zijn ook klei-
ner.’ Dat staat in schril contrast met de chemievrije 
methoden, die allemaal jaren nodig hebben om 
effect te sorteren. Maar ook van  
glyfosaatinjecties kan volgens Oldenburger pas na 
verloop van meerdere jaren beoordeeld worden of 
het een echt effectieve bestrijdingsmethode is.  

‘We doen bijvoorbeeld ook proeven met  
verschillende doseringen. Tot nog toe laten alleen 
de hoogste doseringen hoopvolle resultaten zien.’
Op grond van de eerste voorzichtige resultaten 
met de glyfosaatmethode krijgt Probos wel al veel 
informatieverzoeken van partijen die ermee aan 
de slag willen. Helaas moet de stichting ze met een 
teleurstellende boodschap naar huis sturen. De 
injecteermethode is namelijk niet opgenomen in 
het gebruiksvoorschrift van het middel glyfosaat. 
Probos heeft daarom een proefontheffing voor het 
uitvoeren van de praktijkproeven gekregen. Maar 
wie glyfosaat op deze manier tegen Fallopia in de 
strijd wil werpen, is – in ieder geval voorlopig nog 
– in overtreding.

Politiek 
En of er meer ontheffingen of een aanpassing  
van het gebruiksvoorschrift aan komen, valt te  
betwijfelen. Oldenburger verwacht dat de  
methode ook op politieke tegenwind kan rekenen, 
als ze op grotere schaal toegepast zou worden.  
‘De politiek wil nu eenmaal van glyfosaat af.  
Die koers is gezet; dat tij keer je niet zomaar. Maar 
voor Fallopia-bestrijding op plaatsen waar de plant 
een groot probleem vormt, zie ik nog wel kansen 
om straks een ontheffing te krijgen. Ik denk dan 
bijvoorbeeld aan plaatsen waar de plant de  
verkeersveiligheid in gevaar brengt.’

Een mogelijk alternatief voor glyfosaat is het  
middel Ultima. Proeven met het middel op Fallopia 
lijken, net als bij glyfosaat, de wortels van de plant 
aan te tasten. Dat geeft hoop. Maar ook Ultima 
blijft waarschijnlijk niet geheel buiten het politieke 
debat over chemische onkruidbestrijding. Het  
middel is namelijk niet helemaal chemievrij en  
het is juist de chemische component, een  
ontkiemingsremmer, die de wortels van Fallopia  
succesvol weet aan te tasten. En ook hier geldt:  
er is een lange adem nodig om Fallopia succesvol 
met Ultima te bestrijden. 

Afdekken
Een andere methode die in de praktijkproef is 
opgenomen, is het afdekken van de planten.  
Over de resultaten kan Oldenburger nog weinig 
zeggen. Het onkruid moet meerdere jaren achter-
een onafgebroken afgedekt worden. ‘Een kostbare 
aangelegenheid en lang niet overal toepasbaar’, 
aldus de onderzoeker. ‘Je moet de doeken aan-
schaffen, de groeiplaats van Fallopia moet goed 
voorbereid worden en er moet enorm zorgvuldig 
gewerkt worden. Bij het kleinste gat in het doek 
weet het onkruid zich toch een weg naar het licht 
te banen.’

ACHTERGROND8 min. leestijd

‘Creëer reservaten waar 

Fallopia gecontroleerd  

kan woekeren’



5 - 201642

Bij het afdekken wordt het onkruid eerst bedekt 
met een laag schone grond; dat om te voorkomen 
dat stobben of andere onregelmatigheden in de 
bodem het doek beschadigen. Vervolgens wordt 
er met grote zorgvuldigheid geotextiel over de 
groeiplaats gelegd. Die wordt vervolgens ook weer 
afgedekt met een laag grond. Als alles goed gaat, 
kan na vier jaar beoordeeld worden of de methode 
effect heeft. 

Maaien
Ook intensief maaien wordt onderzocht als  
bestrijdingsmethode. Doel van de methode is 
om het onkruid uit te putten. De resultaten van 
de proeven stemmen echter nog niet hoopvol. ‘Je 
hebt er een heel lange adem voor nodig, geduld 
en consequent volhouden. Als de aandacht even 
verslapt, heb je zo de hele populatie weer terug.’
Fallopia laat zich bovendien niet makkelijk uit- 
putten, zo is al gebleken uit onderzoeken met  
intensief maaibeheer. ‘Opmerkelijk is dat het aantal 
stengels toeneemt en dat de groeilocatie groter 
lijkt te worden. De totale hoeveelheid biomassa 
op de groeilocatie blijft daarmee min of meer 
constant.’ 
 

Verspreiding
Maaien kan bovendien bijdragen aan de  
verspreiding van Fallopia, waarschuwt Van der 
Putten. ‘Vooral het klepelen van Fallopia is af te 
raden. Daarbij wordt de plant te veel  
gefragmenteerd in kleine levensvatbare stukjes 
stengel. Die worden vaak weer met de maaier 
meegevoerd en dus verspreid naar andere locaties. 
Wie kiest voor intensief maaibeheer, zou ik willen 
aanraden om de plant te snijden, met een schotel-
maaier of een messenbalk. Daarna is het zaak om 
het afval zorgvuldig af te voeren en bijvoorbeeld te  
composteren.’ 
De meest creatieve methode van Fallopia-
bestrijding is wel de begrazing door varkens,  
waarmee de gemeente Renkum vorig jaar kwam. 
Bij station Oosterbeek is toen een halve hectare 
land tussen een woonwijk en de spoorlijn ingericht 
voor bonte Bentheimer-landvarkens. De dieren 
doen meer dan alleen het land begrazen:  
ze wroeten ook in de grond en eten de wortels  
van Fallopia op. 

Wim van der Putten

‘Wanneer een invasieve 

exoot gaat woekeren,  

ben je al te laat’
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Jan Oldenburger

ENquêTE: WEINIG FIDuCIE IN CHEMIEVrIJE 
BESTrIJDING VAN Fallopia
De lezersenquête die Stad & Groen over dit 
onderwerp online heeft gezet, is door 54 lezers 
beantwoord. Opmerkelijk is vooral dat een  
relatief kleine minderheid van de respondenten 
fiducie heeft in chemievrije bestrijding van 
Fallopia. 

Een op de tien respondenten (9,3%) gelooft dat 
het onkruid chemievrij uit te roeien is. Een kwart 
denkt dat het op die manier beheersbaar te  
houden is. We zien dus dat ongeveer een derde 
van de respondenten nog steeds de hoop  
vestigt op chemievrije bestrijding. Een minder-
heid, weliswaar, maar wie het betoog van hoog-
leraar Wim van der Putten in dit artikel goed 
leest, moet concluderen dat die groep toch ooit 
gelijk kan krijgen, al zal dat niet op de korte ter-
mijn zijn.

uitroeien
Op de vraag of Fallopia uit te roeien is, verschillen 
de meningen. Een kleine meerderheid heeft de 
hoop op uitroeiing opgegeven. Dat betekent dat 

bijna de helft van de respondenten nog steeds 
wil inzetten op het totaal uitbannen van het 
onkruid uit Nederland. Dat staat in schril contrast 
met de manier waarop de deskundigen in dit 
artikel daarover denken. Die sluiten uitroeiing 
categorisch uit en zetten uitsluitend in op het 
beheersbaar houden van Fallopia. 

Over de meest effectieve bestrijdingsmethode 
lopen de meningen ver uiteen. Opmerkelijk 
is dat Ultima, waarmee in de praktijkproeven 
nog enigszins hoopgevende resultaten worden 
geboekt, van de respondenten weinig 
vertrouwen krijgt. Dat kan overigens ook te 
maken hebben met de relatieve onbekendheid 
met het middel; daarmee heeft de enquête geen 
rekening gehouden. 

Intensief maaibeheer wordt door de meeste  
respondenten (53,8%) gezien als de meest  
effectieve bestrijdingsmethode. De deskundigen 
in dit artikel zijn daarover minder uitgesproken. 
Ze zetten bovendien ook enkele kritische noten 
bij deze methode. 

Bijna de helft van de respondenten (46,2%) zet 
in op glyfosaat als meest effectieve bestrijdings-
methode. Dat is in lijn met de voorlopige  
bevindingen uit de praktijkproeven, al wordt 
daarin wel een speciale injecteermethode 
beproefd en dus niet de bladbehandeling die de 
meeste respondenten gewend zijn te gebruiken. 

Opmerkelijk is ook dat slechts een kwart van 
de respondenten (26,4%) aangeeft dat in hun 
gemeente zeer actief aan Fallopia-bestrijding 
wordt gedaan. Dat kan overigens ook te maken 
hebben met het feit dat het onkruid niet in  
alle delen van het land even veel voorkomt.  
De enquête houdt geen rekening met de her-
komst van de respondenten. Toch kan dit ook 
een indicatie zijn van het gegeven dat de 
 bestrijding van Fallopia nog lang niet overal 
genoeg aandacht krijgt.  

Praktisch
Oldenburger heeft de proef in het Probos-
onderzoek meegenomen. ‘De proef is zeer  
sympathiek. Hij heeft bijgedragen aan het  
vergroten van de aandacht voor duizendknoop en 
lijkt zelfs enig effect te sorteren.’ De begrazings-
methode is niet nieuw. In Engeland is men er bij-
voorbeeld in geslaagd op enkele plaatsen beren-
klauw succesvol te bestrijden met begrazing door 
schapen. ‘Toch lijkt de begrazingsmethode me lang 
niet altijd even praktisch. Je kunt nu eenmaal niet 
overal even makkelijk plaatsen inrichten waar  
varkens kunnen wroeten.’ 

De proef is nog niet heel succesvol geweest, maar 
is dit jaar wel voortgezet. Dat gebeurt mede op 
verzoek van aanwonende burgers, die de dieren 
in hun hart hebben gesloten. Ook probeert de 
gemeente Renkum om de bestrijding met behulp 
van varkens ditmaal grondiger aan te pakken. 
Daarvoor worden nu oudere varkens ingezet;  
die zijn beter in staat om de bodem om te woelen 
en te ontdoen van Fallopia-wortels.

Plan
Hoewel de landelijke praktijkproef nog niet  
afgerond is, kan al voorzichtig geconcludeerd 
 worden dat een effectieve bestrijdingsmethode 
voor Fallopia nog een verre droom is. Oldenburger 

drukt beheerders van openbaar groen op het 
hart om vooral een goed plan te maken voor het 
beheersen van Fallopia. ‘Zorg ervoor dat je in je 
gemeente een plan hebt voor zaken als maai-  
en grondbeheer, maar ook voor grondwerkzaam-
heden, bij het trekken van kabels bijvoorbeeld. 
Eis van aannemers schone grond die vrij is van 
Fallopia-kiemen. Leg locaties met Fallopia ook vast 
op kaart en geef daarop aan waar de plant met 
rust kan worden gelaten en waar bestrijding  
noodzakelijk is.’

Ook Van der Putten pleit ervoor om in dergelijke 
plannen de mogelijkheid te creëren om Fallopia 
gecontroleerd te laten woekeren. ‘Het met rust 
laten van de plant zou vaker deel moeten  
uitmaken van het beleid ten aanzien van Fallopia. 
Het creëren van “reservaten” schept de mogelijk-
heid voor onderzoekers om te kijken hoe  
ecosystemen, vooral het bodemleven, de inter-
actie met Fallopia aangaan. De kans is reëel dat de 
natuur zelf ons ooit de beste bestrijdingsmethode 
voor Fallopia aanreikt, bijvoorbeeld in de vorm van 
een ziekte of een schimmel.’

‘Goed grond- en maai-

beheer zijn essentieel  

voor de beheersing  

van Fallopia’
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Zonnig in 
Zeeland
Locatie: Zierikzee, Zeeland 
Datum aanplant: april 2016
Bijzonderheden: Deze beplanting ligt midden in een druk toeristengebied.  
De omgeving is volledig vernieuwd en met grote zorgvuldigheid ingericht.  
De speels gevormde vakken met vaste planten zorgen voor een unieke sfeer. 
 Er is ook aandacht geweest voor het beeld buiten het hoogseizoen.
Geplante planten: Onder andere Agastache, Bergenia, Carex,Echinacea, Geranium, 
Hemerocallis, Nepeta, Persicaria enz.

Green to Colour: vaste planten in het openbaar groen met gegarandeerd resultaat!
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http://www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5986
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Kubota-tractor met in kleur gespoten veegmachine van third party

Kubota
Wij vroegen Kubota Europe S.A.S. Netherlands 
Branch in Ede de achtergronden te belichten van 
hun stap om aanbouwwerktuigen van  
geselecteerde leveranciers onder Kubota-kleur uit 
te brengen. Die vraag werd doorgespeeld aan de 
hoofddirectie, die ons de volgende antwoorden 
gaf. Vanwege het bedrijfsbeleid om medewerkers 
niet persoonlijk te presenteren, is er geen foto.

Waarom is gekozen voor het selecteren van een 
complete vloot aanbouwwerktuigen van derden,  
in plaats van eigen ontwikkeling? Met eigen  
ontwikkeling kan Kubota toch beter inspelen op  
de karakteristiek van zijn tractoren.
‘Ons hoofddoel is ons aanbod te verbreden om 
een wereldwijde aanbieder van branche- 
oplossingen te worden. Wij hebben ons aanbod 

allereerst vanuit het oogpunt van onze marketing 
ontwikkeld. Wij willen er zeker van zijn dat we altijd 
met een goed product antwoord kunnen geven 
op de vragen van onze klanten, of het nu gaat om 
grondwerk, gras, wegenreiniging of bosbouw.  
Ten tweede kijken wij op basis van onze  
kwaliteitsnormen naar de beste leveranciers  
voor alle soorten producten.’

De werktuigen worden geleverd onder de  
oorspronkelijke fabrikantennaam, maar wel in  
Kubota-oranje, en bovendien met de toevoeging 
‘powered by Kubota’. Wat is het voordeel daarvan 
voor de klant? Is dat alleen optisch, zodat machine 
en werktuig op elkaar lijken, of heeft die slogan ook 
echt inhoud?
‘De producten worden onder de originele  
fabrikantennaam geleverd omdat wij de onder-

linge samenwerking willen benadrukken. Aan de 
andere kant blijven het wel Kubota-producten, 
waardoor onze klanten de zekerheid hebben van 
onze hoogwaardige aftersales, beschikbaarheid 
van onderdelen en garantievoorwaarden.’

Zijn de geselecteerde en oranje gespoten werktuigen 
gelijk aan de werktuigen die standaard door derden 
geleverd worden, of zijn er speciale aanpassingen om 
ze beter te maken of uitsluitend geschikt voor jullie 
tractoren?
‘Dat hangt ervan af. Soms zijn de producten  
identiek en soms verschillend. De frezen  
worden bijvoorbeeld altijd geleverd met een  
PTO-aandrijfas.’

Wie verleent service op deze geselecteerde  
werktuigen?

Er is een trend binnen de branche om als fabrikant van aandrijfmachines samen te werken met een beperkt aantal leveranciers van  

aanbouwwerktuigen.  In dit artikel belichten wij de verschillende keuzen die op dit gebied worden gemaakt en geven we reacties uit  

de markt op deze ontwikkeling.

Auteur: Leon van den Berg

Samenspannen voor  
geïntegreerde oplossingen
Innige samenwerking tussen fabrikanten
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'Wij leveren via ons dealernetwerk alle  
servicediensten voor deze producten.’

Wat is het voordeel van het meeliften van de  
oorspronkelijke fabrikanten met Kubota?
‘Het voordeel is dat zij gebruik kunnen maken van 
het hoogwaardige en uitgebreide service-pakket 
dat Kubota levert. Bovendien is er voor de klant de 
garantie dat reserve-onderdelen langdurig  
leverbaar zijn tegen een concurrerende prijs.’

Is de selectie een voorbode van overname van  
de geselecteerde fabrikanten?
‘Nee, het is gewoon niets meer of minder dan  
een partnerschap.’

Is er sprake van geselecteerde apparatuur die  
exclusief aan Kubota geleverd wordt?
‘Nee, wij hebben geen exclusiviteit, dus het beste 
aanbod wint op de markt.’
Gaat het hier om een wereldwijde samenwerking 

tussen Kubota en leveranciers van aanbouw- 
werktuigen, of blijft het beperkt tot Europa?
‘Het is een wereldwijde samenwerking. Wij kunnen 
sommige producten ook op de Amerikaanse of de 
Japanse markt vinden.’

Holder
Mark van den Heuvel is directeur Cultuurtechniek 
van de Mechan Groep. Mechan Cultuur-techniek 
levert machines voor zowel de groene sector als de 
landbouwsector.

‘De Duitse fabrikant Holder maakt tractoren voor 
professionele toepassing onder zware omstandig-
heden, maar is in Nederland vooral bekend door 
zijn werktuigdragers. Wij werken in ons land met 
veertien dealers, die onder meer producten ver-
kopen van premium partners. Dit zijn leveranciers 
van aanbouwwerktuigen. Hun producten hebben 
een strenge selectie en een testfase doorstaan. 
Holder wil er absoluut zeker van zijn dat deze  
producten goed samenwerken met hun werk-
tuigdragers, omdat het resultaat voor de klant 
optimaal moet zijn. Wij adviseren onze dealers dan 
ook om vooral deze werktuigen te verkopen voor 
Holder.’ 

Jullie schrijven ze dus niet voor?
‘Nee, meer dan een advies kunnen wij niet geven. 
Het is geen verplichting. Een dealer heeft ook 
andere belangen en kan ook andere merken  
voeren en daarvoor een voorkeursbeleid hebben. 
Er is daarbij wel een risico. Wij zeggen niet dat die 
aanhangwerktuigen minder goed zijn dan die van 
onze premium leveranciers, maar ze zijn niet getest 
en de kans bestaat dat ze minder goed presteren 
of eerder stuk gaan. Dat is voor de klant wel een 
belangrijke zaak. Wij verkopen Holder vooral in de 
groenvoorziening bij gemeenten en aannemers. 
Die hebben een groot belang bij het voorkomen 

Kubota-tractor met in kleur gespoten veegmachine van third party

ACHTERGROND7 min. leestijd

Bob HeezenHolder C250 met Stensballe-maaier en Wicke Mähcontainer 1500

Met eigen ontwikkeling kan 

Kubota toch beter inspelen 

op de karakteristiek van 

zijn tractoren
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van stilstandsverlies. Met de combinatie van 
Holder, ap-paratuur van premium partners en onze 
dealers is die kans erg klein en is er sprake van een 
kosteneffectieve investering. Bovendien zijn onder-
houd en service dan meteen goed geregeld.’

Jullie kiezen er dus niet voor om de aanbouw-
werktuigen onder eigen naam en eigen kleur te 
vermarkten?
‘Er zijn fabrikanten die dat wel doen, maar dat is 
niet onze keuze. Dat heeft vooral te maken met de 
omvang van de markt. Wij zijn een belangrijke  
speler in de cultuurtechnische markt, maar dit 
marktsegment is in verhouding veel kleiner dan  
de markt voor bijvoorbeeld zware landbouw- 
tractoren. Dat geldt ook wereldwijd. Het is voor 
ons en onze premium partners gewoon niet  
interessant genoeg, omdat de te verkopen  
aantallen relatief klein zijn.’

In hoeverre is de nieuwe aanpak van Kubota en 
Holder bedreigend of juist een kans voor de markt? 
Een rondje langs een aantal leveranciers van aan-
bouwwerktuigen levert het volgende beeld op.

Lozeman Tuinmachines
Lozeman Tuinmachines is importeur van Gianni 
Ferrari, Ferrari, Orec en Grasshopper. Deze  
merken leveren compact- en minitrekkers,  
front- en zitmaaiers, grasmaaiers, hellingmaaiers en 
UTV's. Daarnaast heeft Lozeman een breed import-
programma aanbouwwerktuigen. Bob Heezen is 
verantwoordelijk voor de verkoop in Noord-  
en Zuid-Holland en Utrecht.

‘Ik denk dat de markt voor aanbouwwerktuigen 
ongeveer gelijk blijft qua aantallen, maar dat 
de verdeling wel anders wordt en dat er andere 
partijen profiteren. Wij deden bijvoorbeeld de 
vertegenwoordiging voor vijf van de merken die 
nu onder Kubota-vlag worden gevoerd. Die zijn we 
nu dus deels kwijt, want de meeste Kubota-dealers 
zullen toch kiezen voor levering van het “eigen” 
assortiment. Natuurlijk voelen wij dat, maar aan de 
andere kant zijn er nog genoeg merken die geen 
voorkeursbeleid hebben voor aanbouwwerk- 
tuigen, zodat onze markt niet instort. Daarnaast 
blijven de merken die met Kubota in zee zijn 
gegaan ook onder eigen vlag op de markt. 
Bovendien hebben klanten ook nog een stem.  
Het kan best zijn dat zij de voorkeur geven aan een 
ander merk dan Kubota of Holder, bijvoorbeeld 

omdat zij met een ander merk goede ervaringen 
hebben en dus niet willen overstappen. Om te 
stellen dat er sprake is van een bedreiging voor de 
markt door een preferentiebeleid, dat vind ik te ver 
gaan. Het is wel zo dat andere partijen dan voor-
heen een deel van de markt opeisen, en omdat de 
markt zelf niet groter wordt, heeft dat wel  
gevolgen voor de oorspronkelijke leveranciers.’

VM Service
VM Service is een handelsonderneming in  
minitractoren en aanbouwwerktuigen met een 
zeer diverse en constant wisselende voorraad.  
De zegsman aan de telefoon is duidelijk: 
‘Deze trend is niet op ons van toepassing, dus het 
heeft geen zin om daarover verder te spreken.’

Wave Onkruidbestrijding
Jan van der Zanden, salesmanager Benelux van 
Wave en premium partner van Holder:

‘Wij maken machines voor onkruidbeheersing 
gebaseerd op de thermische energie van heet 
water. Onze opbouwmachines kunnen op  
verschillende werktuigdragers gemonteerd worden 
en daarvan zijn de Holder-werktuigdragers een 
goed voorbeeld. Het is een synergievoordeel voor 
alle partijen. Holder heeft met Wave een aanbouw-
oplossing voor onkruidbeheersing en wij kunnen 
via Holder onze eigen markt bedienen, maar vooral 
ook in het buitenland nieuwe marktsegmenten 
aanboren waarin wij nog niet actief zijn. De klant 

Soms zit de angst om een 

mening te uiten over de 

markt er goed in

Combinatie aanbouwwerktuig van Wave Weed Control met Holder C250
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krijgt een goede combinatie, die gemakkelijk werkt 
en rendeert. Samenwerken betekent echter niet 
dat wij uitsluitend voor Holder produceren, noch 
dat onze dealers exclusief inzetten op Holder. 
Van onze negen dealers in Nederland hebben er 
weliswaar zeven een directe of indirecte band met 
Holder en twee met Multihog, maar uiteindelijk 
is het de klant die beslist welke werktuigdrager 
hij wil. Dat kan inderdaad een combinatie zijn 
van onze onkruidbeheersingsapparatuur met een 
werktuighouder van Holder, maar ook met een 
ander merk. Onze samenwerking kan ook visueel 
geuit worden. Als de klant dat wil, kan hij de 
apparatuur in de huiskleur van Holder laten  
spuiten, maar dat kan ook in de kleuren van de 
eigen huisstijl, tegen een geringe meerprijs. Holder 
heeft als voordeel dat het een stabiele en zuinige 
krachtbron is, maar klanten hebben echt eigen 
voorkeuren. Als een klant dus een andere werk-
tuigdrager wil gebruiken, dan zorgen wij ervoor 
dat de koppeling met onze machine optimaal is. 
Wat er ook gekozen wordt, onze goed geschoolde 
dealers zorgen in ieder geval voor uitstekende  
service en prima onderhoud; dat maakt deel uit 
van de algehele Wave-methode.’

Anonymus
Soms zit de angst om een mening te uiten over de 
markt er goed in. Volgens goed gebruik stuurde ik 
onderstaande tekst naar een geïnterviewde  
directeur in het Brabantse. Ik kreeg per kerende 
post het volgende te horen:

‘Ik heb kort overleg gepleegd met mijn bedrijfs-
leider en wij hebben besloten dat het niet ver- 
standig is onze mening uit te dragen op papier. 
Ik geef dan ook geen toestemming om iets te 
plaatsen waarin ik persoonlijk of mijn bedrijfsnaam 
wordt genoemd.’ Jammer, want deze zegsman 
heeft iets interessants te melden. Dat doe ik nu  
noodgedwongen anoniem.

‘Wij hebben in het verleden ervaring opgedaan 
met een soortgelijke ontwikkeling als waar nu 
op gedoeld wordt. Voor een buitenlandse klant 
produceerden wij een private-labelmachine die 
niet wezenlijk verschilde van een machine die wij 
al produceerden. De samenwerking, die inmiddels 
gestopt is, was prima, maar toch zie ik ons niet zo 
snel opnieuw zoiets doen. Laat ik een voorbeeld 
geven. Als je Volkswagen en Skoda naast elkaar zet, 
dan zijn dit gelijksoortige auto’s, alleen zit Skoda in 
een ander prijssegment en dat heeft natuurlijk ook 
invloed op de auto zelf. Stel nu dat Volkswagen 
een auto maakt die exact hetzelfde is als de Skoda 
en op hetzelfde prijs- en marktsegment gericht is. 

Dan gaat het ene merk concurreren met het  
andere merk met een gelijk product. Die situatie 
ondervonden wij ook. Sommige dealers kwamen 
onze machine tegen onder naam en kleur van de 
klant en moesten daarmee concurreren.  
Als ze verloren, werd dat ons kwalijk genomen. 
Vervelend, want zo vervreemdden wij een  
waardevolle en betrokken dealer als partner.’
De boodschap lijkt duidelijk. Ook Kubota kan dit 
probleem in de praktijk tegenkomen.

Hanenberg Materieel BV 
Bij deze fabrikant van Sherpa-miniloaders zijn er 
volgens salesmanager Benelux Johan Zijlmans 
geen preferente leveranciers van aanbouw- 
werktuigen.

‘Dat speelt niet bij ons. Wij zijn fabrikant van 
de Sherpa-miniloaders; die bouwen we hier in 
Nistelrode in eigen beheer. Ook alle aanbouw-
werktuigen die op onze miniloader passen  
bouwen wij zelf. Dan kom je er natuurlijk niet 
onderuit om dat grotendeels te doen met  
ingekochte materialen, zoals een Kubota-
dieselmotor. Je kunt nu eenmaal niet alles zelf 
ontwikkelen; dan kun je beter gebruikmaken van 
goede apparatuur die op de markt verkrijgbaar 
is. Onze missie is om het werk in de wegenbouw, 
de hovenierssector en de slopersbranche sneller, 
veiliger en makkelijker te maken met minimale 
gezondheidsrisico’s. Dat doen wij door kwaliteit, 
gebruiksvriendelijkheid en arbeidsverlichting  
centraal te stellen.’

Conclusie
Uit de belronde die wij maakten, blijkt dat de 
markt van tractoren en aanbouwwerktuigen in 
beweging is. Dat uit zich negatief in bedrijfs-

beëindiging (onder andere van Branhorn) en in 
geslotenheid over de in dit artikel genoemde  
ontwikkelingen. Positief is dat fabrikanten die 
zowel aanbouwwerktuigen als aandrijfunits  
maken geen last hebben van het feit dat  
sommi-ge fabrikanten preferente leveranciers 
hebben. Leveranciers van aanbouwwerktuigen 
schat-ten de markt nog groot genoeg in, maar zijn 
niet zo blij met preferente leveranciers als ze dat 
niet zelf zijn. De kans bestaat immers dat ze dan 
bij afnemers van een bepaald tractormerk minder 
makkelijk aan de bak komen. Is men wel preferente 
leverancier, dan lijkt dat natuurlijk mooi, omdat er 
een min of meer gegarandeerde omzet is. Aan de 
andere kant kun je ook je eigen concurrent  
worden; daarvan hebben vooral dealers last.  
Het lijkt dan ook vooral een marketingverhaal  
dat gunstig is voor de tractor- en werktuig- 
houderfabrikanten.

ACHTERGROND

Jan van der Zanden, salesmanager Benelux Wave

Sherpa-miniloader met Power mulch-maaidek van J.J. Dabekausen
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Gras is alleen al door zijn enorme oppervlakte gezichtsbepalend voor onze tuinen en openbare ruimten. Je zou dan ook verwachten dat  

groenbeheerders en hoveniers naadloos aanvoelen hoe ze gazons moeten aanleggen en onderhouden. Maar de praktijk is anders. Veelal zie je dat  

de aandacht op een gegeven moment verslapt en dat men zich bij problemen geen raad weet. Juist dan is het zaak alert en doelgericht te handelen.  

De Nationale Gazondemodag in het Brabantse Biezenmortel leert je op 21 september a.s. in één dagdeel de elementaire zaken rondom grond, gras, 

bemesting, cultuur- en watertechniek. De toegang is gratis na voorinschrijving op nationalegazondemodag.nl.

In één dagdeel bijgespijkerd 
over gazononderhoud
Nationale Gazondemodag 21 september a.s. in Biezenmortel                         
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Graskunde is een vak dat niet veel groen- 
beheerders meer tot in de puntjes verstaan.  
Het ontbreekt velen aan tijd om bij te blijven en 
kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen.  
“Op de Nationale Gazondemodag reiken we 
die expertise en noviteiten op een presenteer-
blaadje aan”, zegt coördinator René de Munnik van 
Limagrain Advanta. Door het organiseren van een 
laagdrempelige, praktisch ingestoken dag met  
veel demonstraties krijg je in kort tijdbestek veel 
waardevolle bagage mee.”

Valkuilen én oplossingen
Het lijken van die inkoppertjes, maar je wilt niet 
weten hoe vaak het in de praktijk toch nog fout 
gaat. Waarom je bijvoorbeeld grasperken  
middenin de zomer niet te kort moet afmaaien,  
dat je een dichtgeslagen toplaag moet aanpakken 

om plasvorming te voorkomen en dat bij  
beregenen de hoeveelheid millimeters leidend is 
en niet het aantal verstreken minuten. De Munnik: 
“Op de Gazondemodag draait het allemaal om her-
kenning en bewustwording. Op het demoveld ter 
grootte van een voetbalveld doe je twaalf haltes 
aan en tonen we je de valkuilen én oplossingen.”

Maximale milieuwinst
De keuze tussen een groene of grijze tuin is gauw 
gemaakt als je de enorme meerwaarde van gras 
beschouwt. Het begint al met die zachte, super-

veilige ondergrond, waaronder ook nog eens een 
enorme diversiteit aan bodemleven schuil gaat. 
Verder brengt gras ons zuurstof, zorgt voor een 
natuurlijke regenwaterafvoer en brengt verkoeling 
op hete dagen. Maximale milieuwinst dus! 

ADVERTORIAL

DCM start met de bodem en toont de werking 
van verschillende bodem-verbeteraars. Lava  
verbetert de structuur en waterdoorlatendheid.  
Een grondmonster is het vertrekpunt voor je 
bemestingsplan. 

Limagrain Advanta legt uit dat je naast sier- en 
speelgazons ook speciale herstelgazons hebt 
met een supersnelle vestiging. Die verjongen de 
grasmat en zorgen weer voor een gezond en vol 
gazon. 

Staadegaard staat uitgebreid stil bij het  
beluchten, want een optimale grasgroei valt en 
staat met  zuurstof in de grond. Multifunctionele 
machines zijn inzetbaar voor diverse werkzaam-
heden. Verder zie je compacte doorzaaiers aan 
het werk en een robotmaaier.

Kuypers heeft het over het omslagmoment, 
wanneer je beter kunt bezoden dan doorzaaien. 

Daarvoor zijn verschillende type zodes  
beschikbaar die je ergonomisch verantwoord 
kunt leggen.

De dag wordt mede mogelijk gemaakt door 
Stierman Groentechniek, Vredo, Eurofins Agro 
laboratories en Van de Borne watertechniek. 
Verder kun je nog een infomarkt bezoeken 
over bodemweerbaarheid en biologische  
oplossingen en tuininrichting. 

Nationale Gazondemodag vindt op  
21 september a.s. plaats op het buitenterrein 
van Kuypers Graszoden in Biezenmortel. 
 
Er is een doorlopend programma van  
09:00 tot 17:00 uur, meer info lees je op  
www.nationalegazondemodag.nl.

MAAK EEN rONDJE GAZONHErSTEL

Deze 7e editie van de Nationale Gazondemodag laat zien  

hoe je gazons weer een flinke oppepper geeft

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5988
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Aan werken in het onderhoud van groenvoor- 
zieningen kleeft geen hoge status. Toen mede-
werkers van de gemeentelijke dienst Infra & 
Wijkbeheer begin 2014 te horen kregen dat ze 
moesten gaan samenwerken met mensen uit de 
sociale werkvoorziening, moest menigeen even 
slikken. ‘Wat zullen ze wel niet van ons denken als 
ze ons met “die mensen” in één plantsoen zien  
werken?’ was een veelgehoord bezwaar. De groen-
professionals voorzagen een scenario waarin de 
status van hun vak verder afglijdt in het publieke 
oog. Dat leverde weerstand op.

Ambitieus
Die weerstand kwam niet als een verrassing.  
De gemeente Rijssen-Holten is zich ervan bewust 
dat ze een ambitieuze operatie is aangegaan. Bij de 

reorganisatie is een groep van bijna 60  
gedetacheerde medewerkers van SOWECO, het  
sw-bedrijf voor Almelo en omstreken, geïntegreerd 
in de gemeentelijke dienst. Die dienst bestaat uit 
een even zo groot aantal geschoolde mede- 
werkers. Beide groepen koesterden vooroordelen 
ten opzichte van elkaar en ervaren daarnaast 
sociale stigma’s. Het sw-personeel wordt snel voor 
‘kneusjes’ aangezien. ‘Als er een druppel regen valt, 
gaan ze schuilen’, wordt wel gezegd.  
Het gemeentepersoneel wordt door de sw-mensen 
stiekem weleens van een ambtenarenmentaliteit 
beticht en zou bovendien al het mooie werk 
mogen uitvoeren, de krenten uit de pap vissen.  
Het zijn allemaal vooroordelen die ontkracht 
moeten worden, wil de samenvoeging van beide 
groepen slagen.

De gemeente schakelde organisatieadviesbureau 
Extend in om het hele plan tot integratie van 
SOWECO-medewerkers in de eigen organisatie 
door te lichten. Met subsidie van het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) heeft Extend een bedrijfsscan 
van de gemeente uitgevoerd. Het doel van de 
scan is om de organisatie langs de Prestatieladder 
Socialer Ondernemen (PSO) te leggen, met het 
oog op het creëren van duurzame arbeid voor de 
onderkant van de arbeidsmarkt.

Werkcultuur  
‘We kwamen al snel tot de conclusie dat voor de 
beoogde organisatieverandering bij de dienst Infra 
& Wijkbeheer een heel nieuwe werkcultuur ont-
wikkeld moet worden’, vertelt Anneke Scheurink 
van Extend daarover. ‘Er moet een bedrijfscultuur 

“Schoffelaars” worden ze wel genoemd’, zegt Joep Dikmans, branchemanager van sw-bedrijf SOWECO in Almelo. En daarmee duidt Dikmans  

meteen het grootste obstakel voor de ambitieuze integratie van SOWECO-groenpersoneel in de gemeentelijke dienst Infra & Wijkbeheer:  

het imagoprobleem. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en groenprofessionals van de gemeente moeten elkaar gaan aanspreken op  

en waarderen om hun talenten.    

Auteur: Paul van der Sneppen 

Duurzaam werk voor  
‘schoffelaars’
Gemeente Rijssen-Holten haalt medewerkers sw-bedrijf binnen
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geschapen worden waarin regulier personeel en 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op 
basis van onderling respect en vertrouwen met 
elkaar kunnen samenwerken.’
Om dat te realiseren, is een aantal workshops en 
trainingen ingezet voor alle personeelsleden  
van de dienst. Het belangrijkste doel van die  
interventies is om de deelnemers te leren naar 
elkaar te kijken als mensen met talenten.  
‘Veel mensen zijn gewend om vooral naar de 
beperkingen van een ander te kijken, of om een 
oordeel over iemand te hebben op basis van  
ongefundeerde aannames’, zegt Dikmans. 'Dat is 
heel menselijk, niet ongewoon dus. Maar voor het 
succes van deze reorganisatie is het belangrijk om 
dat patroon op de werkvloer te doorbreken.’

Kneusjes 
Bovendien houdt het beeld van de voormalige 
SOWECO-medewerkers als maatschappelijke 
‘kneusjes’ in de dagelijkse werkelijkheid niet lang 
stand, volgens Dikmans. Daarvoor zijn de  
indicaties waarmee de medewerkers in het 

sw-werk zijn terechtgekomen veel te divers. 
Sommigen hebben een verstandelijke beperking, 
maar er zijn ook medewerkers met heel andere 
indicaties die geen enkele invloed hebben op hun 
verstandelijke vermogens. Zo zijn er medewerkers 
met psychische of sociale problematiek of een 
lichamelijk gebrek. ‘Indicatie of niet, ik zou iemand 
die consequent goed werk aflevert niet graag een 
kneus noemen. Ik heb een personeelslid van de 
plantsoenendienst ooit neerbuigend horen doen 
over een nieuwe collega van SOWECO, terwijl 
ik weet dat die laatste veel nauwkeuriger werkt 
dan de klager in kwestie. Op zo’n moment zie je 
vooroordelen aan het werk. Dat is de cultuur die 
we hier ombuigen naar een werkcultuur waarin 
erkenning is voor wat mensen kunnen, zodat ze 
niet langer beoordeeld worden op basis van hun 
beperking of andere vooroordelen.’ 
De inspanningen die dat moeten bewerkstelligen, 
lijken vruchten af te werpen. Inmiddels werken de 
twee groepen al een jaar goed samen. Daaraan zijn 
echter talloze trainingen en workshops voor het 
personeel voorafgegaan. ‘We zijn begonnen met 
draagvlak creëren voor de hele verandering. Dat 
is erg belangrijk’, vertelt Scheurink. ‘Dat draagvlak 
hebben we onder meer gecreëerd door simpel-
weg uit te leggen wat het doel is van de samen-
voeging. De gemeente wil mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt graag duurzaam werk verschaffen, 
meer zekerheid en rust, dus. Dat is een  
universele behoefte waarin iedereen zichzelf 
herkent; dat begrijpt iedereen.’ Maar ook meer 
abstracte onderwerpen zijn niet geschuwd. ‘We 
hebben ook precies uitgelegd wat gesubsidieerde 
arbeid is, wie het betaalt, wat het doel ervan is en 
welk maatschappelijk belang het dient. Zo hebben 
we de basis gelegd voor onderling begrip.’

Imago
Een belangrijk thema in de aanloop naar de 
samenvoeging is het imago van het werk. Mensen 
die in plantsoenen werken, genieten in de publieke 
perceptie geen hoge beroepsstatus. Daar zijn ze 
zich vaak pijnlijk van bewust en dat is dan ook 
een bron van weerstand tegen de samenwerking 
met sw-mensen. ‘Juist daarom is het belangrijk 
om mensen in hun eigen kracht te zetten’, vindt 
Dikmans. ‘Ze moeten op de eerste plaats plezier 
putten uit hun werk. Waardering speelt daarin een 
sleutelrol. Door onze mensen te waarderen en te 
leren om ook tegenover elkaar waardering uit te 
spreken, zorgen we dat ze zich sterk en trots  
voelen. Daardoor komen ze naar buiten toe,  
ten opzichte van de burger, professioneel en  
gemotiveerd over. Zo veranderen we op termijn 
ook de wijze waarop de burger naar onze mensen 
kijkt.’ Een belangrijke rol in de uitstraling van de 
groenmedewerkers speelt ook de werkkleding 
die de mannen dragen en het gereedschap waar-
mee ze werken. Bij de samenvoeging heeft de 
gemeente iedereen voorzien van nieuw rijdend 
materieel, nieuwe werkkleding en nieuw gereed-
schap. Iedereen hult zich nu in de kleuren van de 
gemeente. ‘Daar waren ze heel gelukkig mee, heb 
ik gemerkt. Die professionele uitstraling zet de 
medewerkers ook stevig neer ten opzichte van de 
burger en zorgt dat ze er niet alleen als een  
professioneel team uitzien, maar ook zo opereren.’

Prestatie
Of de samenvoeging definitief een geslaagde  
operatie is geweest, zal de tijd leren. Een bedrijfs-
cultuur verander je niet van de ene op de andere 
dag. Wel lijkt de gemeente Rijssen-Holten er alvast 
in geslaagd om vijftig gedetacheerde sw-mede-
werkers arbeidsrechtelijk een duurzamere positie 
te verschaffen in de eigen organisatie. 

AKTUEEL4 min. leestijd

Joep Dikmans Anneke Scheurink

‘We leren onze mensen  

verder dan elkaars  

beperkingen te kijken. 

Talenten staan centraal’

‘We hebben precies  

uitgelegd wat  

gesubsidieerde arbeid is en 

waarom het belangrijk is’  

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5989
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Effect van festivals
Een festival begint en eindigt met intensief, soms 
zwaar verkeer over de paden en het gras. Het gras 
moet met de bodem eronder een functioneel 
gazon vormen. De grond is hier een groeiplaats 
voor gras, geen fundering voor transport. Met wat 
geluk rijdt men uitsluitend over een tijdelijk aan-

gelegde platenbaan, maar vaak ook niet.  
Tijdens festivals dansen en springen honderden 
of duizenden voeten op deze groeiplaats, die 
daardoor flink wordt aangestampt. En als het 
tijdens het evenement of bij de op- of afbouw 
regent, verandert het gazon in een modderpoel. 
De grond verslempt en blijkt na drogen effectief te 

zijn dichtgesmeerd. Het gevolg is dat nieuw regen-
water nauwelijks nog inzijgt en het gras niet kan 
herstellen. De groeiplaats voldoet niet meer voor 
gras en is zelfs niet meer goed begaanbaar voor 
voetballers.

Veel stadsparken zijn lang geleden ontworpen en aangelegd. Keurig afgebakend ‘kijkgroen’ en rustig slingerende paden, die niet bedoeld zijn om 

ervanaf te stappen. Zocher, Springer of daarop geïnspireerd. Die parken van toen kennen nu een heel ander gebruik. Op de paden wordt nog wel  

gewandeld, maar steeds vaker zijn ze het domein van fietsers, hardlopers, skeeleraars en paardrijders. De gazons worden gebruikt om te relaxen, 

 te voetballen, te bootcampen en om de hond te laten rennen en graven en … Maar de meeste invloed op groeiplaatsen van bomen, struiken en gras 

hebben de festivals en, paradoxaal genoeg, parkrenovaties. Hoe beheren wij de parken anno 2016?

Auteur: Bart Stoffer

Stadsparken: oude vorm, 
nieuwe functie
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Effect van renovaties 
Om ruimte te geven aan nieuwe inzichten en een 
veranderd gebruik van parken, wordt soms  
besloten tot renovatie: meestal een nieuwe 
padenstructuur, rozenperken eruit – want die zijn 
niet meer van deze tijd (lees: te duur) – en na het 
verwijderen van wat boomgroepen komt er meer 
ruimte in het park voor de nieuwe gebruiksei-
sen. Een fraai ontwerp wordt afgestemd met de 
buurt. Na een zorgvuldige selectie wordt het werk 
gegund aan een ervaren aannemer en vangen de 
werkzaamheden aan.

Grote graafmachines en zware vrachtwagens  
zorgen voor een vlotte werkgang. Jammer dat  
het zo regent, maar het werk moet doorgaan.  
De opleverdatum schuift niet op; de wethouder 
 wil het lint doorknippen.

De grond die de nieuwe groeiplaats moet worden 
voor bomen, struiken en gazon wordt door de 
inzet van deze zware machines, soms onder  
slechte omstandigheden, dieper nog dan bij  
festivals, ongeschikt voor de ontwikkeling van 
wortels en een vlotte verwerking van regenwater. 
Meestal is er op het fotomoment met de  
wethouder nog niet zo veel te zien van de  
ongewenste gevolgen. Maar de beheerder die het 
park weer overneemt, zit met de gebakken peren. 
Bomen gaan dood, gebiedsdelen staan onder 
water, parkbezoekers klagen en er is extra  
onderhoud nodig in de vorm van lapwerk.

Parkinrichting in functiezones
Is dit dan niet te voorkomen? Jawel, al is het hele 
traject van renovatie naar intensief gebruikt s 
tadspark-nieuwe-stijl een pad vol valkuilen.
Bepaal in het ontwerp welk parkdeel bestemd 
is en geschikt moet zijn voor evenementen, en 
hoe elders plantvakken en boomgroeiplaatsen 
beschermd worden tegen berijding en betreding. 

Bedenk hoe de bodem van het evenementendeel 
wordt opgebouwd en hoe er wordt voorzien in 
voldoende draagkracht van het maaiveld. Plan het 
grondwerk buiten de natste periode van het jaar. 
En reserveer ruimte in de planning en in het  
contract om het werk te onderbreken als de grond 
te nat dreigt te worden. Zorg voor intensief toe-
zicht door een groendeskundige die bekend is met 
de risico’s zoals hier beschreven, die kan ingrijpen 
en dat ook durft als dat nodig is. Spreek bij  
evenementen een strak protocol af ter voorkoming 
van bodemschade. Houd ook hierop intensief  
toezicht. En laat dan de zomer maar komen.  
Tot ziens in een van de parken van Nederland!

Bart Stoffer is eigenaar van Groenadvies Amsterdam.

De gemeente Amsterdam is tientallen 
stadsparken rijk, waarin jaarlijks honderden 
evenementen worden gehouden. Parken van 
postzegelformaat tot massale publiekstrekkers. 
Het aantal evenementen neemt bovendien 
jaarlijks toe. Dit heeft geleid tot een drietal 
beheerproblemen:
• De conditie van veel kijkgroen is zeer slecht, 
met zwarte grasvelden, verdrinkende 
plantvakken en afstervende boomwortels 
 als gevolg.

• Het beheer van dergelijke parken wordt 
steeds duurder, doordat er aanhoudend 
herstelwerk moet worden uitgevoerd.

• Zowel bezoekers als organisatoren van 
parkevenementen zijn ontevreden.  
Het park voldoet niet goed aan hun eisen.

In opdracht van de gemeente Amsterdam 
heeft Groenadvies Amsterdam een verkennend 
onderzoek uitgevoerd in drie parken. Hierbij 
zijn specifieke groeiplaatsen op een aantal 
parameters onderzocht, zowel vóór als ná een 
evenement. Het gaat om meetbare aspecten 
die de kwaliteit van de groeiplaats bepalen.  
De belangrijkste zijn: bedekkingsgraad gras, 
vitaliteit overig groen en bomen, bodem-
opbouw in profiel, bodemsamenstelling  
(labanalyse), aard en opbouw beworteling, 
bodemverdichting en bodemzuurstofgehalte.

De uitkomst van dit onderzoek is goed bruik-
baar als probleemanalyse voorafgaand aan 
beheermaatregelen, renovatie, parkzonering, 
afspraken met gebruikers en als leidraad voor 
ontwerpers. Be social 

Scan of ga naar:  
http://www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5990



5 - 201658

Drachtplanten, beslist 
(g)een bij-zaak

Biodiversiteit, duurzame beplanting, ecologisch evenwicht – termen die we in het hedendaagse openbaar groen maar al te vaak tegenkomen.  

En terecht; sinds de eeuwwisseling dringt overal het besef door dat gebalanceerde duurzame beplantingen het beste bieden voor iedereen: planten, 

dieren en mensen. Drachtplanten zijn hiervan een onmisbaar onderdeel. 

Auteur: Ronald Houtman
Foto’s: Plants & Pictures
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Dat biodiversiteit belangrijk is, komt natuurlijk niet 
uit de lucht vallen. Het planten- en dierenleven 
staat overal ter wereld onder druk. Toenemende 
industrialisering, bevolkingsgroei en schaal-
vergroting in land- en tuinbouw hebben ertoe 
geleid dat we steeds beter zijn gaan nadenken 
over de beplanting die we in onze leefomgeving 
gebruiken. En juist omdat we deze inrichting zelf 
vormgeven, zijn we in staat om er balans in aan te 
brengen. Was het vroeger zo dat er gewoon ‘groen’ 
rond bebouwing werd geplant, tegenwoordig  
kijken we daar gelukkig heel anders tegenaan.  
Het te planten sortiment wordt niet meer van 
bovenaf bepaald, maar maakt deel uit van een 
maatschappelijke discussie. Burgers, gebruikers en 

belangenclubs hebben inspraak en stellen soms 
(stevige) eisen ten aanzien van de beplanting.  
Dat lijkt soms lastig, maar onthoud dan dat  
iedereen hetzelfde doel heeft: een gebalanceerde 
duurzame beplanting die voor iedereen een  
prettige (leef )omgeving vormt. 

Bijen en vlinders
Terug naar de kern. Als we het over biodiversiteit 
hebben, denken de meeste mensen direct aan 
twee dieren: bijen en vlinders. Uiterlijk zeer ver-
schillend, maar in praktijk nogal eens over één kam 
geschoren als ‘vliegende insecten’, waartoe voor 
het gemak ook meteen de hommels worden  
gerekend. Toch zijn ze heel verschillend en  
verdienen ze een andere benadering. Vlinders 
doen het altijd goed bij burgers. Niet vreemd,  
want deze vrolijke fladderaars dragen in hoge mate 
bij aan de levendigheid van de beplanting.  
De nectar in bloemen vormt een voedselbron  
voor vlinders, terwijl het loof voedsel vormt voor 
rupsen. Het belang van bijen gaat daarentegen 
dieper. Niet alleen ‘bevliegen’ bijen een breder  
sortiment planten en zorgen ze daarbij dat er meer  
verschillende bloemen worden bestoven, ze geven 
ook een zeer belangrijk product terug: honing. 
Om diversiteit aan bijen en vlinders te krijgen, zal 
er dus voldoende variatie in beplanting moeten 
zijn. Een bijkomend gevolg is dat er ook andere 
dieren worden aangetrokken. Denk hierbij aan 
lieveheersbeestjes, spinnen, verschillende soorten 
vliegen etc. Maar ook grotere dieren zoeken hun 
toevlucht in een gevarieerde beplanting. Denk 
hierbij in eerste instantie aan egels en vogels, maar 

ook hagedissen, eekhoorns en ringslangen kunnen 
aan dit rijtje worden toegevoegd. 

Beplanting
Om diversiteit aan dieren te krijgen, is diversiteit 
aan planten noodzakelijk. De kern hiervan wordt 
gevormd door nectar- en/of pollenrijke planten. 
Dit kunnen bomen, heesters en vaste planten zijn. 
Niet alleen inheemse, maar juist ook exoten dragen 
bij aan een dergelijke gevarieerde beplanting.  
Het bekendst is natuurlijk Buddleja davidii, de  
vlinderstuik. Deze van oorsprong Chinese struik 
is een feest voor insecten. Ook de van origine uit 
tropisch Amerika afkomstige Lantana camara trekt 
veel insecten aan, in het bijzonder vlinders.  
Van deze plant bestaan zeer veel kleurige cultivars, 
die bij ons alleen als kuipplant kunnen worden  
toegepast. Een andere exoot, Amelanchier  
lamarckii, het krentenboompje, is afkomstig uit 
Noord-Amerika. Maar dat maakt de vogels die de 
vruchten eten helemaal niets uit. Het is dus niet 
waar dat alleen inheemse soorten goed zijn voor 
de biodiversiteit. Exoten en cultivars dragen hier 
even veel, zo niet meer aan bij. In dit artikel  
beperken we ons echter tot de bijen en de  
houtige gewassen.

Nectarwaarde en pollenwaarde
Bij bijenplanten zijn twee zaken van belang: 
de nectarwaarde en pollenwaarde.  
De nectarwaarde zegt niets over de hoeveelheid 
nectar die bloemen van een plant bevatten, maar 
geeft de mate aan waarin de betreffende plant 
wordt bevlogen vanwege de aanwezige nectar. 

Tetradium danielii
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Voor de bij is hierbij een aantal criteria van belang. 
Allereerst is dat de hoeveelheid aanwezige nectar. 
Vervolgens is ook de kwaliteit (de smaak) van 
belang; zoals te verwachten zijn er (voor een bij) 
smaakverschillen tussen de nectar van  
verschillende plantensoorten. En ten slotte zijn de 
herkenbaarheid en de toegankelijkheid voor de bij 
van belang. Een plant die veel nectar produceert, 
heeft niet automatisch een hoge nectarwaarde.  
Als de nectar niet gevonden wordt of onbereikbaar 
is voor bijen, hebben ze er niets aan.
De pollenwaarde van een plant geeft aan in welke 
mate de plant wordt bevlogen vanwege de aan-
wezige pollen. Net als de nectarwaarde heeft dit 
dus niets te maken met de hoeveelheid pollen. 
Ook hier spelen herkenbaarheid (voor de bij),  
hoeveelheid en toegankelijkheid een rol. Op de 
website Imkerpedia (www.imkerpedia.nl) wordt 
een goed overzicht gegeven van de nectar- en  
pollenwaardes van verschillende planten. Deze 
waardes worden met cijfers aangeduid, waarbij 
 N0 en P0 het laagst zijn en N5 en P5 het hoogst.

Bomen
Bij bijenplanten denken we in eerste instantie niet 
aan bomen. Toch zijn er een paar bomen die als 
goede bijenbomen kunnen worden beschouwd. 
Met Acer hebben we meteen een belangrijke te 
pakken. Zowel inheemse esdoorns (A. campestre, 
A. platanoides, A. pseudoplatanus) als verschillende 
uitheemse soorten (A. cappadocicum, A. griseum,  
A. rubrum en A. saccharinum) en cultivars worden  
al vrij vroeg in het jaar door bijen bevlogen en  
hebben een nectar- en pollenwaarde van N5/P5.  
Ook bij Salix doen zowel de inheemse als uit-
heemse soorten het prima met N5/P5. Afhankelijk 
van de situatie is hier dus voldoende ruimte om  
de juiste soorten te kiezen voor toepassing. 
Iets later in het voorjaar is het de beurt aan een 
familielid van Acer, Aesculus (paardenkastanje).  
Alle soorten zijn goede pollen- en nectarplanten, 
uitgezonderd de gevuldbloemige 
 A. hippocastanum ‘Baumanii’. Ook Castanea sativa 
(tamme kastanje) is een prima pollen- en  
nectarboom. Hoewel het geslacht Cornus voor-
namelijk uit struiken bestaat, is de min of meer 
boomvormige C. controversa, en dus ook de bont-
bladige cultivar ‘Variegata’, een uitstekende  
nectar- en pollenplant. Ailanthus altissima, een 
uitheemse boom die op de voorlopige lijst van 
invasieve exoten staat, heeft een uitstekende  
nectar- en pollenwaarde. Bij Prunus zien we een 
wat wisselender beeld. Zo zijn de meeste  
fruitproducerende soorten en cultivars  
(o.a. P. armeniaca, P. avium, P. cerasus en P. persica) 
prima nectar- en pollenplanten.  

Bijen op Aralia chinensis

Buddleja weyeriana 'Sungold'
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Andere, zoals P. padus, P. serrulata en P. subhirtella, 
scoren met N3/P3 gemiddeld. Bij de (sier)peren 
is het beeld hetzelfde. P. calleryana en P. salicifolia 
‘Pendula’ scoren ‘slechts’ N3/P3.  
De consumptieperen echter, cultivars van  
P. communis, behalen de maximale score. Eveneens 
opvallend is het verschil tussen Pterostyrax  
corymbosa (N4/P4) en Pterostyrax hispida (N1/P1). 
Vanuit de biodiversiteit geredeneerd is het dus  
duidelijk aan te bevelen P. corymbosa toe te  
passen. Ook de fraaie Styrax japonicus scoort 
slechts N1/P1. Bij raadpleging van de lijst met  
nectar- en pollen-waardes op Imkerpedia is het 
opvallend te zien dat sommige planten die veel 
door bijen worden bevlogen een lage nectar- en 
pollenwaarde hebben. Zo heeft Crataegus een 
waarde van slechts N1 en P1. Dit geldt ook voor 
Laburnum, eveneens een boom die tijdens de bloei 
druk door bijen wordt bevlogen.
Zoals te verwachten heeft Gleditsia triacanthos een 
nectar- en pollenwaarde van N5/P5. De bomen 
gonzen in het late voorjaar van de vele bijen die  
de kleine, onopvallende bloemen bevliegen.  
Het is dan ook niet verassend dat het naaste  
familielid van Gleditsia, Robinia pseudoacacia, 
eveneens een nectar- en pollenwaarde van N5/P5 
haalt. Het feit dat er specifiek acaciahoning wordt 
verkocht, zegt in feite al genoeg. Een andere zeer 
bekende boom met een ‘eigen’ honing is natuurlijk 
Tilia. De ervaring om onder een van bijen  
gonzende linde te staan, is bij de meeste mensen 
wel bekend. Alle lindesoorten zijn toppers qua 
nectar- en pollenwaarde. Het is opvallend dat de 
pollen van de honingboom, Styphnolobium  
japonicum (beter bekend onder de oude naam 
Sophora japonica), giftig zijn voor bijen. What’s in  
a name… In de praktijk is dit geen probleem, 
omdat de bijen van meerdere verschillende  
planten stuifmeel halen. Koelreuteria paniculata, 
een boom met juist een opvallende bloei, heeft 
met N4/P4 eveneens een hoge nectar- en pollen-
waarde. Deze warmteminnende boom bloeit in 
juli. Ten slotte nog een speciale vermelding voor 
Tetradium daniellii. Deze kleine boom heeft naast 
een hoge nectar- en pollenwaarde ook een hoge 
sierwaarde qua bloei en aantrekkelijke vruchten. 
Net als Koelreuteria is Tetradium nauwelijks  
gevoelig voor ziekten en plagen.

Heesters
Over het algemeen is het beeld qua nectar- en  
pollenwaarde bij heesters vergelijkbaar met dat  
bij bomen. Planten waarvan je zou verwachten  
dat ze een hoge waarde voor bijen hebben,  
blijken dat niet te hebben. En planten waarvan je 
het niet zou verwachten, hebben juist een hoge 

Buddleja alternifolia

Acer platanoides 'Crimson King'
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nectar- en pollenwaarde. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor Acer. De meeste boomvormige esdoorns 
scoren prima, maar Acer palmatum, de Japanse 
esdoorn, scoort met N1/P1 gewoonweg slecht.  
Een heel opvallende in dit rijtje is Buddleja.  
We nemen vaak aan dat een plant als Buddleja,  
die zeer attractief is voor vlinders, ook goed is voor 
bijen. Nou, dat valt behoorlijk tegen. De bekendste 
soort, B. davidii, scoort een 2 voor nectar en een 
0 voor pollen. Andere soorten doen het niet veel 
beter. Alle soorten scoren P0 en alleen de twijfel-
achtig winterharde B. globosa scoort een 5 voor 
nectarwaarde. Van de winterharde vlinderstruiken 
scoren alleen B. alternifolia en B. × weyeriana nog 
een 3 voor nectarwaarde. De eerder in dit artikel 
genoemde Amelanchier lamarckii is weliswaar een 
goede boom voor vogels, maar voor bijen is hij 
maar matig (N2/P2). 

Terug naar de goede nectar- en pollenplanten. 
Berberis en de verwante Mahonia zijn planten met 
prima nectar- en pollenwaardes. Dat deze planten 
een grote gebruikswaarde in de openbare ruimte 
hebben, is dus een extra voordeel. Eveneens een 
grote sier- en gebruikswaarde én een hoge  
nectar- en pollenwaarde heeft Callicarpa. In het 
late voorjaar genieten bijen van de bloei, in het 
najaar genieten mensen van de prachtige paarse 
of witte vruchten. Niet vanwege de vruchten, maar 
juist vanwege de bloei in het najaar zijn de diverse 
Ceanothus-soorten en -cultivars aan te bevelen.  
De nectarwaarde van deze planten is N4/N5, de 
pollenwaarde is daarentegen 0. Precies andersom 
is het bij brem. De nectarwaarde van de vele 
Cytisus scoparius-cultivars is 0, maar de pollen-
waarde is met P5 hoog. Genista is wat dat betreft 
niet aan te bevelen. Van de vele bloeiende heesters 

die grootschalig worden toegepast in plantvakken 
of als vulheester, is er een aantal met een hoge 
nectar- en pollenwaarde (N4-N5/P4-P5): Deutzia, 
Diervilla, Hydrangea paniculata (N3/P3), Ligustrum 
ovalifolium en L. vulgare, Lonicera nitida, Photinia 
villosa, Potentilla fruticosa (N3/P3) en Weigela (N3/
P3). Van de iets minder sexy bloeiende heesters 
zijn vooral Frangula alnus en Symphoricarpos aan  
te bevelen, beide met N5/P5. 

Ook bij de groenblijvende heesters zijn er prima 
drachtplanten. De veelbesproken en -geplaagde 
Buxus sempervirens is met N5/P5 een uitstekende 
bijenplant. Daar staat tegenover dat Ilex crenata, 
tegenwoordig vaak als vervanger van Buxus 
gebruikt, slechts N1/P1 scoort. De gewone 
 I. aquifolium, een inheemse plant, scoort wel weer 
N5/P5. Verder scoren alle Elaeagnus-soorten en 
-cultivars hoog, evenals Hedera helix. Uiteraard 
gaat het bij Hedera alleen om de volwassen en 
dus bloeiende cultivars. Belangrijk hierbij is de late 
bloei in het jaar, waardoor bijen zich vlak voor de 
winter nog goed kunnen voeden. Als het in januari, 
februari en begin maart warm genoeg is, zullen 
bijen gaan vliegen. Juist dan is Sarcococca een 
prima drachtplant. En deze wintergroene planten 
zijn met hun zoet geurende bloemen ook zeer aan-
genaam voor mensen. Een win-winsituatie dus, en 
dat is natuurlijk het belangrijkste bij drachtplanten: 
dat zowel mensen als dieren er de vruchten van 
plukken!

Ceanothus delilianus 'Gloire de Versailles'

Cornus controversa

Koelreuteria paniculata

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5991
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‘Zelfbeheer is in Amsterdam, stadsdeel West, geen 
medebeheer, maar écht zelfbeheer’, zegt Ragna 
Hom, collega van Koppers en bij het stadsdeel  
verantwoordelijk voor het zelfbeheer van openbaar 

groen door bewoners. ‘In andere stadsdelen is er 
vaak nog sprake van enige actieve betrokkenheid 
van de gemeente bij het beheer van “geadopteerd 
groen”. Burgers participeren dan vrijwillig.  

Bij ons is dat nadrukkelijk niet het geval.’ 
Stadsdeel West draagt percelen over aan burgers 
als zij daarom vragen en sluit dan een bindend 
contract met hen af voor het onderhoud. ‘We gaan 

Burgerparticipatie stimuleren in groenbeheer lijkt in belangrijke mate een kwestie van verandermanagement. ‘opmerkelijk daarbij is dat de 

bestuurders positief zijn, maar dat de ambtelijke organisatie nog weleens achterloopt.’ Dat zegt Bertus koppers, senior toezichthouder bomen  

en groen stadsdeel west in amsterdam. Het stadsdeel geldt als voorloper in zelfbeheer van openbaar groen door burgers en hoopt andere  

stadsdelen te inspireren.  

Auteur: Paul van der Sneppen

Weerstand tegen  
zelfbeheer komt vooral  
vanuit ambtelijk apparaat
Amsterdammers behoeven geen aansporing om te  

participeren in groenbeheer 
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in deze vorm van burgerparticipatie net een stapje 
verder. Er worden op basis van wederkerigheid 
heuse verplichtingen aangegaan.’

loslaten
Dat betekent ook dat het perceel uit het bestek 
wordt gehaald. Het kan volgens Hom niet zo zijn 
dat een aannemer dan nog gaat schoffelen in een 
stuk openbaar groen dat is overgedragen aan de 
wijkbewoners. ‘Daar komen problemen van.  
Je moet als gemeente durven loslaten en erop  
vertrouwen dat de burger afspraken nakomt.’
Die afspraken zijn maatwerk. Het uitgangspunt van 
de gemeente beperkt zich tot het credo ‘schoon, 
heel en veilig’. Dat is het kader waarbinnen met de 
initiatiefnemers afspraken worden gemaakt over 
zaken als draagvlak (de hele buurt moet het  
initiatief steunen), technische bepalingen en hoe 
het perceel eruit komt te zien, het straatbeeld dus.

Blanco canvas
De burger krijgt een nagenoeg blanco canvas 
aangereikt, waarop hij zijn creativiteit mag loslaten. 
Budgettair is er opmerkelijk veel speelruimte:  
‘De bomen reiken natuurlijk niet tot aan de hemel. 
Projecten van tienduizenden euro’s komen niet 
veel voor. Maar als plannen reëel zijn, dan zijn we 
ook niet bang om te investeren. We zetten  
daarvoor de gebiedsgerelateerde budgetten in.  

 
Als een plan in een herinrichtingsplan van een wijk 
meegenomen kan worden, dan is er vaak meer 
geld beschikbaar; dan kunnen we uit het  
herinrichtingsbudget financieren.’  
Bij herinrichting wordt in stadsdeel West meteen 
rekening gehouden met participatie en zelfbestuur 
door bewoners. 

‘Het is wel belangrijk om je te realiseren dat de 
begininvesteringen niet terugkomen’, benadrukt 
Koppers. ‘We zetten in op politieke ambities.  
Denk daarbij aan het oplossen van afwaterings-
problematiek, het stimuleren van biodiversiteit 
in de stad en het vergroenen van het straatbeeld, 
bijvoorbeeld.’ De investeringen die stadsdeel West 
doet in burgerparticipatie, betalen zich terug 
in sociale impact, niet in klinkende munt, aldus 
Koppers en Hom.

initiatieven
De Amsterdammer lijkt het participatiebeleid in 
dank te aanvaarden. Aan initiatieven geen gebrek. 
Op dit moment heeft het stadsdeel ruim honderd 
zelfbeheerprojecten lopen, goed voor drieduizend 
vierkante meter; geveltuintjes en boomspiegels 
zijn buiten beschouwing gelaten. Daarbij zijn ruim 
450 wijkbewoners actief betrokken. Projecten zijn 
er in alle soorten en maten. De kleinste worden 
door drie mensen bestierd; bij de grootste  
projecten zijn enkele tientallen buurtbewoners 

actief.  

Hom onderscheidt drie fasen in het zelfbeheer-
traject. Allereerst is er een opstartfase, waarin  
plannen worden gemaakt en vertaald naar  
concrete afspraken. Dan wordt een start gemaakt 
met de aanleg. Ten slotte is er een nazorgfase. 
Daarin is de gemeente blijvend betrokken als  
toezichthouder en adviseur. ‘Die laatste fase is 
natuurlijk belangrijk. Daar blijven wij met onze 
ervarings- en materiedeskundigheid een  
adviserende rol spelen, maar ook als toezicht- 
houder. Dat laatste houdt vooral in dat we  
bewaken of alle partijen hun afspraken nakomen. 
Als dat niet het geval is, treden we niet meteen 
sanctionerend op. We constateren en leggen ons 
probleem voor aan de betrokkenen. Daar komt 
dan meestal uit voort dat er een behoefte bestaat, 
aan advies bijvoorbeeld. Zo lossen we zo’n 
probleem meestal op.’  

Eigenaren
Koppers en Hom doen regelmatig zaken met  
verenigingen van eigenaren (VVE’s). ‘Dat is  
praktisch’, weet Koppers uit ervaring. ‘VVE’s zijn 
namelijk al georganiseerd en hebben al hun eigen 
afspraken en regels. Afspraken over groenbeheer 
kunnen daarin makkelijk meegenomen worden, 
bijvoorbeeld in de vorm van een inspannings-
verplichting voor de leden.’

Weerstand is er volgens Hom weinig. Het stadsdeel 
stelt zich op het standpunt dat alle buurtbewoners 
achter het initiatief moeten staan. Elke wijk- 
bewoner heeft vetorecht. ‘Als zo’n veto wordt  
uitgesproken, gaan we natuurlijk wel met de  
wijkbewoner in kwestie in gesprek om te onder-
zoeken waar de weerstand precies zit. Vaak is er 

Bertus Koppers

‘Met zelfbeheer realiseer je 

vooral politieke ambities, 

zeker geen bezuinigingen’
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sprake van veranderingsangst. Die is veelal te 
overwinnen met wat extra afspraken. Maar voorop 
staat dat iedereen er uiteindelijk wel mee in moet 
stemmen; anders gaat het feest niet door.’

weerstand
De meeste weerstand komt niet van burgers, maar 
van gemeenteambtenaren. ‘Landschapsarchitecten 
van de gemeente willen bijvoorbeeld nog wel eens 
sputteren’, vertelt Koppers daarover. ‘Je hoort bij 
een herinrichtingsproject nog wel eens bezwaren 
uit die hoek, als ze horen dat een locatie is  
aangewezen voor zelfbeheer door wijkbewoners. 
Zoiets past dan niet in de visie van de architect. 
Men is nog te veel gewend om de burger een visie 
op te leggen. Daar is een omslag nodig. De burger 
beweegt wel mee, maar het ambtelijk apparaat is 
duidelijk trager.’

Hom beschrijft de managementstijl die nodig is 
om burgerparticipatie te laten slagen als  
‘organisch’. ‘Als een lavalamp, eigenlijk.  
Er komt energie van onderen die de bestuurlijke  
organisatie in beweging zet. Die laatste beweegt 
helemaal mee met wat die energie, de burger dus, 
van het bestuur wil.’ Dat staat in schril contrast met 
de managementstijl die bestuurders volgens Hom 
en Koppers nog vaak gewend zijn. ‘Die reageren 
meer lineair, vanuit de wet van Newton. Een impuls 
die aan de ene kant wordt gegeven, beweegt zich 
door alle bestuurslagen en langs alle stakeholders 
heen. Hij wordt doorgegeven en uiteindelijk  
vertaald naar een actie. Die krijgt vervolgens langs 
precies dezelfde weg weer een reactie terug,  
waarop het proces zich herhaalt en blijft herhalen.’

randvoorwaarde  
In stadsdeel West is de transitie naar het meer 
organisch managen van zelfbeheer goed geslaagd, 
zo stellen de twee ambtenaren. Koppers is als 
groenbeheerder zelf heel enthousiast over  
zelfbeheer in openbaar groen. Daardoor kan  
hij goed met Hom door één deur. ‘Dat is een 
randvoorwaarde. Als een groenbeheerder in een 
gemeente of stadsdeel geen zin heeft in al die  
vrijbuiterij in “zijn” groenvoorzieningen, dan ben  
je verloren. Dan krijg je de burgerparticipatie  
niet van de grond.’

ACHTERGROND4 min. leestijd

Ragna Hom

‘De weerstand komt meestal 

vanuit de gemeente, niet 

vanuit de burger’

Moestuinbakken in de Curaçaostraat

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5992

Kauwenhoven 76a 
6741 PW  Lunteren

Postbus 765
6710 BT  Ede

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

6741 PW  Lunteren

Postbus 765
6710 BT  Ede

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

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



5 - 201670

De dorpsraad van Hoenderloo had met de 
gemeente Apeldoorn, waar Hoenderloo onder valt, 
een convenant opgesteld: ‘Hoenderloo in eigen 
beheer’. Daarin staat hoe het dorp er in 2020 uit 
moet zien en het brengt in kaart welk onderhoud 
daarvoor nodig is. De betrokkenen noemen het 
convenant ook wel een ‘kookboek’, waarin staat 
welke ingrediënten nodig zijn om het dorp aan-
trekkelijk te houden. De ingrediënten zijn de werk-

zaamheden die de inwoners zelf kunnen verrichten 
om het dorp schoon en aantrekkelijk te houden. 
In het convenant staat hoe de dorpsbewoners 
meer ingeschakeld kunnen worden om het dorp te 
onderhouden. 

Doedag én groenonderhoud
De Hoenderloose Zaken Vereniging (HZV) en de 
dorpsraad organiseren sinds 2013 twee keer per 

jaar een Doedag. Vrijwilligers, mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en bijstands- 
gerechtigden ruimen het dorp dan op. Naast de 
activiteiten in het kader van het onderhoudsplan, 
waar ook de Doedag onder valt, organiseert DHG 
ook zelfstandig activiteiten in het groenonder-
houd. Frits Essenstam, medewerker van de groen-
dienst van jeugdzorginstelling De Hoenderloo 
Groep (DHG), die ook lid is van de dorpsraad, 

in Hoenderloo bundelt jeugdzorgorganisatie De Hoenderloo Groep (DHG) zijn krachten ten bate van het groenonderhoud. jongeren wisselen de 

buitendienst af met blad ruimen, snoeiwerkzaamheden en maaien. Het heeft twee belangrijke effecten: het groenonderhoud wordt goedkoper en de 

jongeren komen positief bekend te staan in het dorp.

Auteur: Santi Raats

Zorgjongeren ruimen 
Hoenderloo op
Zorgparticipatie to the max
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stelde voor om ook jongeren mee te laten werken 
en kreeg daarvoor subsidie van de gemeente.  
De groenploeg bestaat uit vakbekwame  
medewerkers en jongens en meiden die bij DHG 
inwonen en daar stage lopen vanuit het eigen 
Hoenderloo College. Nico Heekelaar, die assistent-
voorman is en begeleider van de jongeren van 
DHG: ‘Zo onderhoudt onze groenploeg ook de 
negentig hectare eigen terrein rondom de  
boerderij waar wij als organisatie zitten. De over-
heid trekt zich steeds meer terug om bewoners 
zelf meer zeggenschap te geven in het kader van 
de participatiesamenleving. Ook kunnen wij beter 
werk leveren voor dezelfde prijs.’ 
‘De jongeren verdienen een zakcentje van twee 
euro per uur. Niet veel, maar net genoeg om ze 
te motiveren’, aldus Essenstam. Er zijn inmiddels 
meer jongeren beschikbaar dan er klussen zijn. 

Ze lenen gereedschap bij de groendienst van 
DHG en tijdens de werkzaamheden dragen ze 
een hesje van de Hoenderloose Zakenvereniging, 
waardoor ze herkenbaar zijn. Het onderhoud door 
de jongeren is afgestemd op het onderhouds-
programma van de buitendienst van de gemeente 
Apeldoorn. Beide partijen houden zich aan een 
schema van weeknummers, waarin de één of de 
ander gepland staat. De jongeren maaien ruigtes 
met de bosmaaier, maaien wekelijks al het gras in 
Hoenderloo en voeren snoeiwerkzaamheden uit. 
Essenstam: ‘De begeleiding kost wel wat, maar de 
totale onderhoudskosten zijn nog altijd goedkoper 
dan wanneer de groendienst van Apeldoorn al het 
werk zou moeten verrichten.’

Duidelijk onderhoudsplan
Een groot deel van de werkzaamheden die voor-
heen door het groenbedrijf van de gemeente 
Apeldoorn werden verricht, worden nu door de 
bewoners zelf gedaan. Het kwam echter voor 
dat bijvoorbeeld de ene dag de dorpsbewoners 
en jongeren van DHG gras maaiden en zwerfvuil 
opraapten, en de dag daarna medewerkers van de 
gemeente voor niets kwamen. Er zijn nu afspraken 
gemaakt over wie wat wanneer doet. ‘In dit onder-
houdsplan, dat de dorpsraad in overleg met de 
gemeente Apeldoorn heeft opgesteld, staat met 
weeknummers duidelijk aangegeven wanneer wij 
zelf aan de slag moeten’, aldus IJsendoorn.

Sinds een deel van de werkzaamheden is over-
genomen door Hoenderloo zelf, is er voor de 
gemeente Apeldoorn nog meer veranderd.  
Er zijn geen uitgebreide beleidsvisies en nota’s 
meer; er wordt nu gewerkt in een klein groepje, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de dorps-
raad en ambtenaren van de gemeente Apeldoorn. 
Linda Hooijer, landschapsarchitecte bij de  
gemeente Apeldoorn, is heel enthousiast over deze 
nieuwe werkwijze. ‘Het is heel direct, de betrokken-
heid is groot en het leidt tot heel concrete en soms 
onverwachte resultaten.’

Ook Heekelaar is blij met dit onderhoudsplan.  
‘De jongeren van DHG moeten 's zomers  
structureel, onder begeleiding, wekelijks al het gras 
in Hoenderloo maaien. Verder zorgen wij dat de 
bloembakken en hanging baskets met bloemen 
gevuld worden en dat alles op tijd water krijgt.’ 
Andere onderhoudstaken die DHG in het kader van 
het convenant uitvoert, zijn het maaien van ruigtes 
met de bosmaaier, het snoeien van het waterlot bij 
de lindebomen en andere snoeiwerkzaamheden. 
IJsendoorn: ‘Op deze manier willen we het dorp 
ook aantrekkelijk houden voor de toeristen, die 
hier 's zomers massaal naartoe komen.’

DHG werkt al jaren naar tevredenheid  
met crow-norm
Bij het inpassen van de jongeren in de  
verschillende werkploegen van De Hoenderloo 
Groep (DHG) wordt telkens opnieuw een plan 
gemaakt, waarbij de toekomst van de jongere  
centraal staat. Dit gebeurt met een beeld- 
kwaliteitsplan volgens de CROW-norm, een  
algemeen geldend kwaliteitskeurmerk of -bestek 
aan de hand waarvan gewerkt wordt en de  
kosten van de werkzaamheden worden bepaald. 
De CROW-norm die DHG gebruikt, kent vier  
klassen, van A tot en met D. Klasse A is zeer netjes 
en strak, klasse D is veel minder netjes. De meeste 
organisaties waarmee DHG samenwerkt, verlangen 
klasse B. DHG werkt al meerdere jaren met dit 
systeem en het bevalt goed. Met de CROW-norm 
kan DHG tevens beoordelen waaraan een jongere 
wel of niet kan meewerken, ook gezien zijn  
stageplaats.

Linda Hooijer, landschapsarchitecte bij de gemeente 

Apeldoorn, is heel enthousiast over deze nieuwe werkwijze. 

‘Het is heel direct, de betrokkenheid is groot en het leidt tot 

heel concrete en soms onverwachte resultaten.’
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opstellen van toekomstvisies, exploitatie-
doorrekeningen, doelmatigheidsstudies en de 
procesondersteuning van ontwikkeltrajecten. 
Maar ook voor beheer- en (her)inrichtings-
plannen, ruimingsvoorbereiding en 
capaciteitsplanningen voor uw begraafplaatsen 
bent u bij KYBYS aan het juiste adres. 
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INTERVIEW

Bij een rubriek als ‘Op de Fiets’ ben je natuurlijk 
afhankelijk van het weer, en dat heeft dit jaar niet 
meegezeten. Daarom heb ik als journalist naast 
een pen en een camera ook maar een paraplu 
meegebracht. Maar Adank kijkt een keer naar  
buiten, naar de af en aan komende felle regen- 
buitjes, en oordeelt: ‘Ik heb een mooie route  
uitgezet, maar we gaan met mijn auto, niet met de 
fiets. Ik heb dadelijk nog wat afspraken en wil niet 
verregend aankomen.’

Zo’n opmerking geeft meteen een aardig  
bruggetje naar de visie van Adank op de openbare 
ruimte. Breda investeert op dit moment behoorlijk 
in de aanleg van fietspaden, ook om het winkel-
centrum bereikbaar te houden. Adank gelooft 
daarin, maar hij gelooft daarnaast ook in een 
gezonde balans tussen de verschillende vervoers-
middelen. Onderzoek heeft volgens hem aan- 
getoond dat het winkeliers hoe dan ook omzet 
kost als je een binnenstad minder aantrekkelijk 
maakt voor auto’s. Volgens Adank praat hij daar-
mee voor tachtig procent van de burgers. ‘Iedereen 

Politici hebben minder  
problemen met burger- 
participatie dan ambtenaren 
Op de fiets met wethouder Boaz Adank van Breda

in deze uitgave van stad + Groen de terugkeer van een oude rubriek: ‘op de fiets’. Het idee: maak een fietstochtje met een bestuurder 

 of politicus door zijn of haar stad of dorp om het openbaar groen te bewonderen. Dit keer Boaz adank, wethouder van Breda. 

Auteur: Hein vsn Iersel

Als je de binnenstad minder 

aantrekkelijk maakt voor 

auto’s, kost dat hoe dan  

ook omzet

Wethouder Boaz Adank



5 - 201674

wil zijn kind wel met de fiets naar school brengen, 
maar als het regent, pakken we allemaal de auto.’
Adank excuseert zich voor zijn auto, een oude, 
bijna klassieke Mercedes station wagon. Ik moet 
me – ondanks het grote formaat van de auto – op 
de bijrijdersstoel wurmen, omdat het kinderstoel-
tje van de 17 maanden oude zoon van Adank op 
de achterbank staat. Adank is nog niet zo lang 
wethouder. Zijn partij, de VVD, was na de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen weliswaar de groot-
ste partij van Breda, maar werd aanvankelijk uit 
de coalitie geweerd. De coalitie ging echter ten 
onder bij gebrek aan vertrouwen in de raad. Het 
belangrijkste twistpunt was de fusie tussen twee 
Bredase musea. Hoe dan ook: Adank – toen nog 
fractievoorzitter – mocht het voortouw nemen bij 
de samenstelling van een nieuwe coalitie. 

station
De zaken die Adank vervolgens laten zien, hebben 
veel te maken met infrastructuur en hoe die zich 
verhoudt tot groen in de stad. Een eerste voor-

beeld is het pas verbouwde NS-station. Niet alleen 
het station is verbouwd, ook de wandelroute van 
het station naar de binnenstad heeft een stevige 
opknapbeurt gekregen. Adank wijst daarop en 
zegt: ‘Over een paar weken, als het station officieel 
geopend wordt, staan hier ook nog eens bomen.’ 
De aangepakte wandelroute loopt via Park  
De Valkenberg naar het winkelhart en de oude 
binnenstad van Breda. Vooral in dit park heeft 
men echt uitgepakt. Alles ziet eruit om door een 
ringetje te halen. De gazons zijn smetteloos groen 
gemaaid en over die gazons slingeren fleurige  
borders boordevol eenjarigen. 

Ik wurm mij weer in de Mercedes van Adank en  
we rijden naar de tweede bezienswaardigheid:  
de singels rondom de oude stad. Breda heeft  
verassend veel water binnen zijn oude stads- 
wallen. Allereerst natuurlijk het riviertje de Mark, 
dat hopelijk binnenkort zijn oude loop weer krijgt, 
maar ook een uitgebreid stelsel van singels met 
bijbehorende brede grachten. Adank: ‘Nadeel van 

deze singels is dat die allemaal in één periode zijn 
aangeplant; het gevaar bestaat dat alle bomen 
straks in relatief korte tijd achter elkaar het loodje 
leggen.’ Hoe waar dat is, blijkt als we langs de  
singels rijden. De dominante boom is hier de  
kastanje, met ogenschijnlijk weinig aantasting van 
kastanjebloedingsziekte. Zelfs de mineermot heeft 
zich op het eerste gezicht tamelijk koest  
gehouden, maar dat hangt misschien samen met 
de vele regen van dit seizoen. Overigens blijkt uit 
de website van de gemeente dat er wel degelijk 
fors is gekapt in het Bredase kastanjebestand. 
Verder zijn drie bijzondere kastanjes op de hoek 
van de Baronielaan en de Johan Willem Frisolaan 
in 2015 behandeld met de warmtedekenmethode. 
Dat is een nieuwe methode, waarbij de stam 
van de boom wordt ingepakt en gedurende een 
bepaalde periode kunstmatig wordt blootgesteld 
aan hoge temperaturen. De boom heeft hier geen 
last van, maar de bacterie die de ziekte veroorzaakt 
gaat dood en verdwijnt. Het is waarschijnlijk  
onmogelijk om de hele boom op deze manier te 

Iedereen wil zijn kind wel 

met de fiets naar school 

brengen, maar als het 

regent, pakken we  

allemaal de auto

Natuurlijkvriendelijk spelen in het MastbosOok deze weg is fietsvriendelijk gerenoveerd; een fietspad in 

het midden onder bomen en rechts en links auto's

Verbindingsweg naar station: binnen een maand staan hier ook bomen
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behandelen, maar de drie bomen zouden volgens 
Adank inmiddels al in een betere conditie zijn dan 
vorig jaar. Adank: ‘Wat we nu gaan doen, is in fases 
deze singels aanpakken. Wanneer we het riool 
moeten vervangen of ander grootschalig werk 
moeten uitvoeren, kappen we een stuk van de  
singel en plaatsen we twee rijen bomen terug.  
Op die manier hebben we over twintig jaar nog 
steeds mooie groene singels.’ Adank: ‘We hebben 
zelfs de ambitie om voor de binnensingel het  
predicaat “langste stadspark van Nederland” te  
veroveren. Die titel ligt nu in Leiden, maar wij 
gaan kijken of we hem kunnen overnemen. 
Uitgangspunt van de inrichting van de binnen-
singel is voorrang voor fietsers en voetgangers.  
De auto zal hier in de toekomst te gast zijn.’ 

Baronielaan 
Een van de belangrijkste doorgaande straten van 
Breda is de Baronielaan, volgens Adank een goed 
voorbeeld van de manier waarop Breda met  
burgerparticipatie omgaat. We rijden net over een 

stukje van deze weg waar de asfaltbestrating wel 
heel slecht is. Adank: ‘We zijn nu bezig de burger 
bij de plannen te betrekken.’ De wethouder merkt 
daarover op: ‘Ik zie dat je als politicus minder  
moeite hebt om met burgerparticipatie om te 
gaan dan de ambtenaren. ’Adank verklaart dat uit 
het feit dat je als politicus iedere vier jaar mandaat 
moet vragen van de burger. Dat zorgt er auto-
matisch voor dat je goed naar je burgers moet 
luisteren. 

Bossen
De grootste verrassing van Breda is echter niet de 
binnenstad of de singels, maar de overvloed aan 
parken die net buiten de singels van de stad  
liggen. Veel van die parken, die eigenlijk eerder 
bossen zijn, worden intensief gebruikt door  
inwoners van Breda om te sporten, de hond uit te 
laten en met de kinderen op pad te gaan. Door het 
regenachtige weer valt dat nu een beetje tegen, 
maar als Adank mij meeneemt naar een soort audi-
torium dat is gebouwd met houten stammen, zijn 

daar inderdaad een aantal kids aan het sjouwen 
met takhout, dat met veel geweld van het  
auditorium naar beneden gegooid moet worden. 
Adank kijkt er met een tevreden blik naar:  
‘We zijn nu met Staatsbosbeheer, de eigenaar  
van dit gebied, aan het kijken hoe we het speelbos 
beter kunnen gebruiken.’

De gazons zijn smetteloos 

groen gemaaid en over die 

gazons slingeren fleurige 

borders boordevol  

eenjarigen

statistiEkEN

aaNtal viErkaNtE mEtEr Natuur, Bos EN GroEN

BEGrotiNG BEHEEr opENBarE ruimtE 

Breda
Aantal inwoners van Breda  182.394

Aantal bomen in de stad  90.865
Dit is exclusief particuliere bomen, bomen in ecologische  
groengebieden en de bosgebieden.

Eigen groendienst 
Breda heeft voor een deel van de  

werkzaamheden, vooral specialistische, 

een eigen groendienst en voor ‘bulk-

werkzaamheden’ worden externe  

partijen ingezet (ca 55%). Voor het 

onderhoud buiten (exclusief  

groen-beheerders) is beschikbaar:  

37 fte voor cultuurgroen, 6 fte voor 

bomen, 9 fte voor ecologie en  

2 fte als groenwerkvoorbereiding. 

Cultuurgroen              3.177.946 m²
Ecologisch                    4.047.857 m²
Berm en sloot             5.039.133 m²
Totaal                                 12.264.936 m²
Groen per inwoner  67 m²

Civiel                    12.420.000
Groen 
• onkruidbestrijding    1.031.000
• opgeruimd Breda       112.000
• gladheidsbestrijding      730.000
• reiniging     1.925.000
• ecologie     1.641.000
• groenonderhoud    9.096.000
• recreatievoorzieningen      184.000
• speelvoorzieningen       790.000
• plaagdierbestrijding      184.000
• totaal                 € 15.696.000

Water         709.000
Wijk            835.000
Algemeen     2.463.000

totaal beheer 
openbare 
ruimte

Deze getallen hebben betrekking op groen dat bij de 
gemeente in onderhoud is. Onder meer bosgebieden en  
particuliere tuinen en terreinen in Breda ontbreken dus.

Groei afgelopen jaar 
150 inwoners per 
maand erbij

€ 32.123.000 

+
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Inmiddels is Boomrooierij Weijtmans nationaal  
en internationaal actief en heeft meer dan 25  
medewerkers in vaste dienst. Naast goed  
opgeleide boomrooiers, chauffeurs en machinisten 
beschikken zij over negen European treeworkers 
en twee tree technicians om te verzekeren dat elke 
rooi- en snoeiklus een honderd procent tevreden 
klant oplevert. Voor het gewenste eindresultaat 
voorzien de tree technicians u van goede adviezen.

Daarnaast wordt gewerkt met een vaste groep  
zzp-ers van 50 personen. Met zo’n flexibel aantal 
medewerkers kan ook tijdens het broedseizoen  
het werk in goede banen geleid worden.
Tevens zijn twee treeworkers in opleiding, zijn zij 
gecertificeerd leerbedrijf en leiden ze mensen op. 
Zo blijven zij investeren in de toekomst en laat 
men zien dat ze meer doen dan alleen bomen 
rooien.

voorop in Nederland
In het kader van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen werken zij samen met SW-bedrijven 
ten behoeve van Social Return. Boomrooierij 
Weijtmans is de eerste boomrooierij in Nederland 
die de CO2 Footprinttrede 3 heeft behaald.  
De voertuigen hebben een Euro VI motor en  
voor inzet in de binnenstad beschikken zij over 
Silent uitgevoerde Euro VI auto’s.

Uniek in de Benelux zijn hun telescoopkranen.  
Dit zijn doordachte en innovatieve boom- 
rooimachines, waarmee men tot een hoogte van 
32 meter takken vast kunnen pakken en afzagen. 
Eén man kan zo de complete boom, in delen of  
in zijn geheel, zonder klimmers, veilig en  
gecontroleerd rooien.  
Zien is geloven!

Boomrooierij weijtmans bestaat al vanaf 1800 en sindsdien zijn zij al 6 generaties actief in het rooien van bomen.  

Het bedrijf is nog altijd volop in beweging met een gezonde kijk op de toekomst.

Boomrooierij Weijtmans: 
meer dan bomen rooien

Ze blijven investeren in  

de toekomst en laten zien 

dat ze meer doen dan 

alleen bomen rooien
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meer dan bomen rooien
Boomrooierij Weijtmans organiseert boscafé’s in 
de gemeente Tilburg om burgers en instanties 
te betrekken in ontwikkelingen en uitvoeringen 
in bosgebieden. Met deze gezonde blik op de 
toekomst profileert Weijtmans zich tot een voor-
aanstaand speler op het gebied van bosbeheer.

Boomrooierij Weijtmans is gecertificeerd  
iepen- en kastanjeverwijderaar. Door uw zieke  
of aangetaste bomen op de juiste manier door 
Weijtmans te laten verwijderen en verwerken, 
is onnodige verdere verspreiding van ziektes te  
voorkomen. U kunt Weijtmans ook inschakelen 
voor controle op Masaria (bij platanen) en het  
verwijderen van kastanjes met bloedingsziekte.

Nadat een boom gerooid of gekapt is, is het werk 
nog niet gedaan. Wat achterblijft is de boom-
stronk en wortels, ook wel de stobben genoemd. 
Boomrooierij Weijtmans heeft de juiste apparatuur 
om afdoende en efficiënt de boomstronk te  
verwijderen. 

U kunt bij Boomrooierij Weijtmans ook terecht voor 
het afvoeren van snoeihout, blad en stamhout.  
Ook voor inkoop van (stam)hout langs wegen of 
koop op stam uit bospercelen en voor de verkoop 
van hout bent u bij Weijtmans aan het juiste adres.

Boomrooierij Weijtmans investeert ook in een  
economische toekomst: biobased economy.  
Zo leveren wij o.a. houtchips aan locale centrales 
voor de ontwikkeling van groene producten.

De opdrachtgevers van Boomrooierij Weijtmans 
bestaan uit particulieren, bedrijven, instellingen, 
gemeentes en de overheid. 

Boomrooierij Weijtmans is een SBB gecertificeerd 
opleidingsbedrijf. Zo blijven ze op de hoogte 
van de nieuwste inzichten en werkmethoden. 
Erbo erkend, VCA**, NEN, ISO 9001, PEFC, FSC en 
Groenkeur gecertificeerd.

Wanneer u gaat voor zekerheid en het voordeel 
van jarenlange ervaring met professionele opgelei-
de medewerkers, hoeft u niet langer verder te zoe-
ken. Natuurlijk komt Boomrooierij Weijtmans graag 
bij u langs om de situatie en eventuele obstakels 
vakkundig te beoordelen.

ADVERTORIAL

Boomrooierij Weijtmans 

investeert ook in een  

economische toekomst:  

biobased economy

BoomrooiErij wEijtmaNs Bv
Kreitenmolenstraat 175
5071 BD  Udenhout
Tel. 013-511 1483
Fax 013-511 4373
algemeen@weijtmans.nl
www.boomrooierijweijtmans.nl
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Verheij Integrale groenzorg uit Sliedrecht verzorgt 
al meer dan dertig jaar de onkruidbestrijding bij 
gemeentes, overheden en instellingen, zowel op 
niet-chemische als op chemische basis. Algemeen 
directeur Dick Verheij zag jaren geleden echter al dat 
de onkruidbestrijding steeds meer de niet-chemische 
richting op ging en begon na te denken over de  
vraag hoe hij daar het beste op kon inspelen.  
Waarmee zou zijn bedrijf zich dan kunnen onder-
scheiden? Uiteindelijk is gekozen voor een methode 
waarbij de grote oppervlakken worden behandeld 
met heet water en de kleinere oppervlakken met hete 
lucht. Hiertoe worden twee methoden gecombineerd 
ingezet. Bij de heetwatermachine is daarnaast een 
manier bedacht waardoor de CO2-reductie maximaal  
is en het brandstofverbruik verder wordt  
teruggedrongen. 

Water ’s nachts verwarmd
‘Het water dat wordt gebruikt voor de onkruid- 
bestrijding, wordt van tevoren op de zaak verwarmd  
in een speciale pelletkachel waarin houtpellets 
 worden verbrand’, legt Verheij uit. ‘De verbranding  
in deze pelletkachels kan precies worden  
gecontroleerd en vindt zodoende plaats met een hoog 
rendement. Dit geeft een grotere warmteopbrengst. 
Het mooie van deze kachel is, dat hij in de winter- 
periode wordt gebruikt om het bedrijfspand in 
Sliedrecht te verwarmen. In de zomer is dat niet nodig 
en gebruiken we hem om het water te verwarmen.  
De pelletkachel wordt dus multifunctioneel gebruikt.’
De medewerkers van Verheij gaan overdag naar de 
locaties om hun werk te doen. Wanneer ze ’s avonds 
terugkomen, wordt de tankwagen weer gevuld met 
30.000 liter water, dat circulair met een pomp naar de 
kachel met een warmtewisselaar wordt geleid, zodat 
het wordt verwarmd. Het water wordt gedurende 
de nacht verwarmd tot circa 85 graden. Dit duurt 
zo’n acht uur. De volgende ochtend is het water op 
temperatuur. De tankwagen wordt dan losgekoppeld 

Verheij Integrale groenzorg heeft een mooie 

methode ontwikkeld om onkruid te beheersen.  

Ze gaan hiermee de markt op onder de naam  

h2O Onkruidbeheersing. De gemeente Rijswijk, 

waar men tot het verbod altijd met chemie is 

blijven werken, is erg content met deze nieuwe 

combinatie van heet water van 98 graden en  

hete lucht.

Auteur: Sylvia de Witt
Fotografie: Cees van der Wal

Minder CO2 met 
gecombineerde 
heetwatermethode 
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van de kachel, rijdt vervolgens naar de gemeente 
of terreinbeheerder toe en wordt op een centrale 
plaats geparkeerd. Daar wordt het water in kleinere 
voertuigen overgepompt en verder verwarmd tot 
98 graden. Verheij: ‘Op de bestrating komt dus 
water van 98 graden. Door onze werkwijze stoten 
we minder CO2 uit, omdat we veel minder op de 
machine hoeven te verwarmen. Je krijgt echter wel 
een maximaal effect.’ 

Overal het goede uit halen
Als je puur naar de afzonderlijke onderdelen van 
deze methode kijkt, is er niets nieuws ontwikkeld. 
Al deze onderdelen – de pelletkachel, de tank-
wagen en de voertuigen – zijn gewoon in de  
handel verkrijgbaar. Maar het gaat volgens 
Wilco Boender, commercieel manager bij Verheij 
Integrale groenzorg, dan ook juist om de  
combinatie. Hoe worden deze afzonderlijke  
methoden in de gemeente toegepast? Dat maakt 
nu juist het onderscheid! ‘Wij proberen overal het 
goede uit te halen en hebben hiermee een  
combinatie van methoden ontwikkeld. Dit werkt 
heel goed; over een paar jaar maken we  
ongetwijfeld weer een totaal nieuwe door- 
ontwikkeling mee.’ De onkruidbeheersing zoals 
Verheij die uitvoert bij gemeenten en grote terrein-
beheerders, waar-onder Defensie en logistieke cen-
tra, heeft een eigen naam: h2O Onkruidbeheersing. 
‘Let op: met een kleine “h”’, vertelt Boender. ‘Het is 
dus niet de scheikundige formulering van water-

stof, al knipogen we daar natuurlijk wel naar.  
h2O Onkruidbeheersing staat voor het beheersen 
van de onkruiddruk door middel van heet water 
en hete lucht; vandaar de twee h’s en de O van 
onkruidbeheersing. Dit zijn bestaande alternatieve 
methoden waaraan we een Verheij-invulling  
hebben gegeven.’ 

Kostprijs verlagen
‘De tijd dat zomaar een heetwater- of een hete-
luchtmachine werd ingezet, is voorbij. Het gaat om 
de juiste combinatie van heet water en hete lucht 
en om het handhaven van de gewenste beeld-
kwaliteit. Dat vereist inzicht in de ontwikkeling van 
onkruid en in het inzetten van de juiste methode 
op het juiste moment.’

De voedingsbodem voor deze methoden werd 
uiteraard ook gecreëerd door het chemieverbod, 
maar de belangrijkste aanleiding voor het  
ontwikkelen van deze combinatie was toch wel het 
gegeven dat de prijzen van chemievrije onkruid-
bestrijding enorm onder druk staan, meent 
Boender, met name in het westen van het land. 
‘Ik spreek collega’s uit de kop van Groningen, die 
nog twee keer zo veel kunnen rekenen als wij hier 
in het westen. Om toch wat te kunnen verdienen, 
moet je dus je kostprijs verlagen. Daarom kozen 
wij bijvoorbeeld niet voor de aanschaf van een 
machine van 1,5 ton, maar bekeken we zelf hoe  
we de kostprijs kunnen verlagen. En met deze  
zelf-ontwikkelde machines, die uitstekend werken, 
kunnen we nog steeds geld verdienen.’

Optimale effectiviteit
Verheij Integrale groenzorg wil met de nieuwe 
methode ook zo duurzaam mogelijk werken,  
zoals bijna iedereen in deze tijd. De kleine voer- 
tuigen die ’s morgens met een vrachtwagen naar 
de locatie worden vervoerd, lopen echter nog op  
diesel. Bij elektrisch rijden loopt Verheij vooralsnog 
tegen het probleem van de capaciteit aan.  
De voertuigen, die een voorraad bij zich hebben 
van circa 1000 liter water, worden namelijk de hele 
dag ingezet en zo’n accu gaat maar enkele uren 
mee.

‘Onze pelletkachel  

wordt multifunctioneel 

gebruikt’
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Boender: ‘Hier in Rijswijk stallen we de machines 
bij de opdrachtgever, waardoor we het aantal voer-
tuigbewegingen maximaal kunnen terugdringen.’ 
Hij beaamt dat veel andere bedrijven tegen- 
woordig ook onkruid bestrijden met heet water. 
Dat kan ook niet anders na het chemieverbod.
‘Maar uniek bij ons is dat wij het water op de zaak 
duurzaam tot 85 graden verwarmen met biomassa 
en dan op de voertuigen nog maar 13 graden 
hoeven bij te warmen. Er komt altijd gegarandeerd 
water van 98 graden op de verharding. Daarnaast 
hebben wij voor obstakels en moeilijk bereikbare 
plekken de extra methode van hete lucht. Op  
deze manier kunnen we bij de behandeling een  
optimale effectiviteit van de methoden bereiken. 
Het voordeel van heet water is ook dat de rij-
snelheid aanzienlijk hoger ligt dan bij hete lucht.’

Gebiedskennis
Verheij beschikt over twee tankwagens. In de  
kleine tankwagen kan 11.000 liter water worden 

vervoerd en in de grote 30.000 liter water. 
Daarnaast zijn er vier heetwatermachines.
‘Er is ook aan de herkenbaarheid gewerkt door de 
naam h2O Onkruidbeheersing op de tankwagens 
aan te brengen’, vertelt Leo van Zundert, al  
eenenveertig jaar beheerder Groen bij de  
gemeente Rijswijk, ‘zodat de mensen in de wijk 
kunnen zien wat er gedaan wordt. Want als er 
ergens zo’n tankwagen langs de kant van de weg 
staat, krijg je daar gegarandeerd telefoontjes over. 

Nu staat er duidelijk op dat er water in de tank zit.’
De gemeente Rijswijk is nu zo’n tien jaar klant van 
Verheij Integrale groenzorg en is heel content met 
de nieuwe methode. 
Van Zundert: ‘Behalve dat Verheij goed werk levert, 
was het natuurlijk ook een prijstechnisch verhaal. 
Daarbij hebben zij de afgelopen jaren gebieds-
kennis opgedaan en dat is een groot voordeel.  
We hoeven niets meer uit te leggen. Wat mij 
betreft hadden ze op de oude manier door mogen 

‘Veel minder CO2-uitstoot, 

maar wél het  

maximale effect’ 
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gaan. Maar de raad besliste, nog voordat het  
landelijk verbod inging, anders, omdat chemie 
verboden zou worden. Aan de andere kant valt 
deze manier van onkruid bestrijden me honderd 
procent mee, moet ik zeggen.’

B-kwaliteit
De gemeente Rijswijk is altijd een traditionele 
gemeente geweest wat betreft onkruidbeheer.  
Hier werd tot het verbod altijd gespoten met  
de Weed-IT. Pas op het moment van de  
aankondiging van het landelijk verbod in 2015 
besloot de gemeenteraad over te gaan op  
niet-chemische onkruidbestrijding. In het aan- 
bestedingsbeleid zou het voortaan om beeld-
kwaliteit gaan.
In het halve jaar voorafgaand aan dit bestek deed 
Rijswijk veel marktconsultaties en werden er veel 
gesprekken met bedrijven gevoerd, om erachter  
te komen wat er precies op de markt was. 
Boender: ‘Als een gemeente zich openstelt voor 
marktconsultaties, kun je adviseren hoe het bestek 
eruit zou kunnen zien. Onze adviezen zijn mee-
genomen door de bestekschrijvers en dat zien we 
nu terug in het bestek, bijvoorbeeld het verbod op 
het borstelen van onkruid. Dat is voor de toekomst 
ook belangrijk: samenwerken als opdrachtgever  
en opdrachtnemer in deze vrije markt.’ 
Verheij: ‘Het is ook belangrijk om het proces 
goed te monitoren. Dat doen ze hier in de 
gemeente Rijswijk goed. De praktijk wijst uit dat de 
B-kwaliteit die deze gemeente wenst, in de ogen 
van de burger of de betreffende ambtenaar best 
nog wel vuil kan lijken. Zeker in een gemeente 
waar zo lang met chemie gespoten is.’
Van Zundert: ‘Omdat we hier een vaste man van 
Verheij in de wijk hebben, kan hij de hotspots 
aangeven. Hij weet precies waar de begroeiing 
het snelst groeit. Dan kom ik weer terug op die 
gebiedskennis. Ik rijd met een collega continu door 

de wijk en dan monitoren we de beeldkwaliteit. 
Als het onkruid ergens uit de hand dreigt te lopen, 
dan melden we dat. Rijswijk heeft een meldpunt, 
waar bewoners met hun klachten naartoe kunnen. 
Maar het aantal klachten is niet groter dan vorig 
jaar rond deze tijd. Als de mensen weten hoe het 
zit, hebben ze er begrip voor. De meeste mensen 
willen geen gif.’

Doorontwikkelen
De periode voorafgaand aan het chemieverbod 
was een roerige tijd voor veel bedrijven.  
Ook directeur Verheij liep de afgelopen winter  
naar eigen zeggen tegen een grote uitdaging aan. 
‘Enerzijds waren we machines aan het  
ontwikkelen waarvan de uitkomst niet vaststond’, 
vertelt hij. ‘Anderzijds hadden we projecten nodig 
om genoeg capaciteit te hebben.’
Maatschappelijk en sociaal verantwoord onder-
nemen is voor Verheij al jaren een belangrijk 
aspect in de dagelijkse bedrijfsvoering. Nadat in 
2013 het certificaat van de CO2-prestatieladder 
niveau 3 werd behaald, richtte het bedrijf zich erop 
om nog hoger op deze ladder te komen. Inmiddels 
beschikt het over het certificaat van niveau 5.  
Door de certificering en het vervolgtraject wordt 
nog meer invulling gegeven aan verantwoord 
omgaan met grondstoffen, energie en brand- 
stoffen. Verheij verwacht de komende vijf jaar een  
enorme ontwikkeling op het gebied van onkruid- 
bestrijding. ‘We staan nu echt nog in de kinder-
schoenen. We hebben ons eerste doel bereikt, 
maar zijn alweer bezig met ons volgende doel.  
Je moet doorontwikkelen. Dat is het dynamische 
van dit proces: je hebt iets bereikt, maar moet 
direct door naar de volgende fase.’
Elektrisch rijden is een van de doelen die Verheij 
voor ogen heeft. Maar, zo zegt hij: ‘Accu’s gaan 
vooralsnog slechts enkele uren mee, terwijl we er 
twaalf uur per dag volcontinu mee willen draaien. 
We hadden eerst een elektrische machine  
ontwikkeld. Die heeft hier nog gedraaid, maar we 
liepen tegen de capaciteit van de accu aan: die was 
na zes uur leeg. Maar alles op zijn tijd. Ook willen 
we de machines straks nog eenvoudiger en  
duurzamer maken’, besluit Verheij.

TECHNIEK

Leo van ZundertDick Verheij

‘De combinatie van  

toegepaste methoden, 

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

www.waveonkruidbestrijding.nl

Alles zit erop.
Nu u nog!

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

 onkruidbestrijding

HEET WATER
MET 100% 

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

WAVE absoluut de beste in onkruidbestrijding

De duurzame en chemievrije 
oplossing voor onkruidbestrijding 
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· Milieuvriendelijke onkruidbestrijding

· Sensor gestuurd dus zeer effectief en efficiënt

· Veilig en schadevrij werken

· Laagste TCO in de markt!
Chemievrij
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Daktuin Terwijde blok G
in Utrecht
Voor twee woon-winkelblokken van office Winhov architects, zijn in samenwerking 
met de architect de daktuinen ontworpen in Terwijde, Utrecht. Blok G is een volledig 
verblijfgebied. Er is naar een samenspel gezocht tussen de vormgeving van het  
binnenhof en de architectuur, zowel horizontaal als verticaal. De vormgeving van de 
galerij op de eerste verdieping komt terug in de binnentuin, de hekwerken zijn in 
dezelfde kleur uitgevoerd als de randen van de beplantingsbakken. Het meubilair is 
mee ontworpen en volledig geïntegreerd in de randen.

Aanneemsom: 360.000 euro excl BTW
Opdrachtgever: MAB, Dhr Klaas Goossensen, 06-53 80 58 26
Architect: Diekman Landschapsarchitecten
Bouwkundig architect: office Winhov architects
Contactpersoon architect: Annemieke Diekman
Aannemer: Van de Tol, Rob Franken, 020-667 7777
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Als het aan Amsterdammer Joris Lam ligt, hangen 
de Amsterdamse bomen binnenkort vol met 
vogelhuisjes. Niet voor onze gevleugelde vrienden, 
maar voor internetkastjes. Het klinkt vreemd, maar 
het idee is simpel: de huisjes van TreeWifi bevatten 
zowel een router als een sensor, die in staat is de 
hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht te meten. 
Is de luchtkwaliteit in de omgeving van de boom 
acceptabel, dan kleurt de kenmerkende ‘vogel-
ingang’ groen en kunnen passanten gebruikmaken 
van een wifi-signaal. 
De wifi dient hier vooral als extra trigger. Door de 
luchtkwaliteit letterlijk in beeld te brengen, hoopt 
initiatiefnemer Joris Lam inwoners niet zozeer 
aan het ‘internetten onder de boom’ te zetten, 
als wel hen bewuster te maken van het milieu én 
de invloed die zij daarop hebben. Als mooie bij-
komstigheid zouden de vogelhuisjes, als continue 

registratietools, een goede bron zijn voor weten-
schappers bij onderzoek naar luchtvervuiling.  
Lam: ‘In Amsterdam wordt de luchtkwaliteit op 
twaalf plekken door de GGD gemeten met meet-
stations en op ongeveer honderd plekken met 
Palmes-buisjes. Het nadeel van de Palmes-buisjes 
is dat de data niet realtime zijn; de meetstations 
hebben als nadeel dat er slechts op enkele plekken 
metingen worden uitgevoerd. De luchtkwaliteit 
wordt wel in beeld gebracht, maar daarvoor moet 
je als burger een website bezoeken. Je kunt je 
voorstellen dat dat niet veel gebeurt.’

Lokaal en zichtbaar
Het idee ontstond vanuit een persoonlijke  
interesse van Lam. Hij vroeg zich af hoe het gesteld 
is met de luchtkwaliteit in zijn straat, én waarom 
inwoners eigenlijk zo passief zijn als het gaat om 

de luchtkwaliteit van hun leefomgeving.  
De Amsterdammer was benieuwd of het mogelijk 
was de hoeveelheid fijnstof en uitlaatgassen lokaal 
te meten en inzichtelijk te maken in de groene 
longen van de stad. Met een startbudget van 1000 
euro van de Awesome Foundation begon de ont-

De Amsterdamse start-up TreeWiFi heeft een bijzondere manier gevonden om stedelingen bewust te maken van de luchtkwaliteit in de stad.  

Ze ontwikkelen vogelhuisjes die stikstofdioxide meten en voorbijgangers belonen met gratis internet als de lucht ‘fris’ genoeg is. In de hoop dat  

diezelfde stedelingen eens op de fiets springen, in plaats van in de auto.

Auteur: Kelly Kuenen

Tweet, tweet!
Start-up TreeWiFi beloont stedelingen met gratis ‘boomwifi’ bij schone lucht

Prototype van het wifihuisje

‘Waarom zijn inwoners zo 

passief als het gaat om  

de luchtkwaliteit van  

hun leefomgeving?’
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wikkeling. Inmiddels is het team aangevuld met 
twee krachten, voor de financiële en technische 
uitwerking. Verdere versterking, vooral in de vorm 
van kennis en kunde, zoekt TreeWiFi nu via crowd-
fundingplatform Heroes & Friends.

Vogelhuisadoptie
Duurzaamheid en bewustzijn zijn hot issues. Maar 
de gemiddelde lezer van dit vakblad is praktisch 
ingesteld en vraagt zich waarschijnlijk af van welk 
budget zo’n initiatief gerealiseerd moeten worden. 
De vogelhuisjes, met een geschat kostenplaatje 
van 500 euro per stuk, moeten immers betaald 
worden. Lam ziet in dezen drie opties. De huisjes 
kunnen geadopteerd worden door consumenten, 
zoals inwoners van een straat, het bedrijfsleven 
 of gemeenten. De beste combinatie is een  
interessante, maar ook ambitieuze: ‘Het mooiste 
zou natuurlijk zijn als er een deal wordt gemaakt 
tussen gemeente en consument, bijvoorbeeld dat 
de gemeente een aantal vogelhuisjes koopt en 
met inwoners afspreekt dat zij een tegenprestatie 
leveren.’ 

Ontwikkeling
De gemeente Amsterdam is nog niet betrokken bij 
het project, al zal Lam haar wel moeten benaderen, 
wil hij de vogelhuisjes in de Amsterdamse bomen 
kunnen plaatsen. Lam is zich daarvan bewust, 
maar wil eerst de prototypes van de vogelhuisjes 
ontwikkelen tot de eindversies. Amper een maand 
na de start zijn niet alleen de huisjes, maar is ook 
de techniek nog in ontwikkeling. Sommige  
technische details, zoals de straal waarbinnen het 
huisje de luchtkwaliteit kan meten, moeten nog 
worden gespecificeerd. 

Om er zeker van te zijn dat de verzamelde data ook 
werkelijk gebruikt kunnen worden, werkt TreeWiFi 
samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM). Daarnaast loopt het project gelijk 
op met onderzoeksinstelling Waag Society, die 
op dit moment ook onderzoek doet naar lucht-
kwaliteit. Lam verwacht de eerste huisjes ‘in het 
wild’ te gaan testen rond juli, het moment dat ook 
dit bedrijf testen uitvoert. Als alles volgens plan 
verloopt, moeten de eerste huisjes rond september 
op de markt komen. 

Joris Lam op veldonderzoek
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Keuze tussen wortelwering en wortelgeleiding
Een wortelweringswand is glad en is leverbaar als 
een nonwoven worteldoek (RootControl) of een 
HDPE-folie (RootBlock). De boomwortel stuit op  
de barrière en zal langs de gladde wand opper-
vlakkig verder groeien. Wortelwering wordt 
gebruikt om een wortelvrije zone tot stand te  
brengen om bijvoorbeeld ondergrondse nuts-
faciliteiten te beschermen tegen wortelgroei. 
Wortelwering mag alleen gebruikt worden als de 
beschikbare doorwortelbare ruimte voldoende is. 
Als eenvoudige vuistregel wordt geadviseerd dat 

de afstand tussen de wortelweringswand en de 
boom minimaal 2 meter moet zijn. Wanneer een 
weringswand te dicht bij de boom wordt geplaatst, 
kan de boom zich niet stabiliseren en blijven  
wortels rondcirkelen (in het ergste geval kan dit 
leiden tot een bloempoteffect).
Een wortelgeleidingspaneel (Tree Root Guide) wordt 
geplaatst om opdruk van de bestrating te voor-
komen. De belangrijkste eigenschap van dit paneel 
wordt gevormd door de verticale ribben in een 
scherpe hoek van 90°. De speciale wanden met 
geleidingsribben leiden boomwortels dieper in de 

Wortelopdruk en schade aan 
leidingen voorkomen
Het gebruik van wortelwering en wortelgeleiding

In onze toenemende verstedelijkte gebieden zorgt wortelgroei jaarlijks voor een aanzienlijke schade aan wegverharding, riolering en nutsfaciliteiten. 

Om dit te voorkomen wordt vaak een wand geplaatst om ongewilde wortelgroei tegen te gaan. Er zijn twee soorten wanden beschikbaar om  

deze problemen te voorkomen of op te lossen, te weten boomwortelgeleiding en boomwortelwering.

Bescherm leidingen tegen ingroei
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grond. Aan de onderzijde van het paneel kunnen 
de wortels horizontaal verder groeien, waardoor de 
boom goed in de grond verankert en er geen  
schade aan de wegverharding ontstaat. 
Wortelopdruk aan de bestrating wordt op deze 
wijze voorkomen en grote kosten voor onderhoud 
bestrating worden bespaard. Wortelgeleiding 
wordt gebruikt op een afstand van minder dan  
2 meter van de boom. Omdat wortels dieper in  
de grond worden geleid wordt de noodzakelijke  
stabiliteit van de boom gewaarborgd.

Wortelgeleiding met een goede plantplaats
Het alleen maar plaatsen van Tree Root Guide is 
onvoldoende om wortelopdruk tegen te gaan. 
De wortelgeleidingspanelen sturen boomwortels 
naar een gebied waar ze gewenst zijn: iets dieper 
onder de verharding. Als de plantplaats niet goed 
is ingericht, is het mogelijk dat boomwortels weer 
omhoog groeien. Alles valt of staat uiteindelijk met 
een goed ingerichte plantplaats, zodat het wortel-
pakket zich horizontaal kan ontwikkelingen na het 
verlaten van de panelen. Wortelgeleiding wordt 
daarom niet gepresenteerd als een wondermiddel, 
maar eerder als een hulpmiddel. De praktijk wijst 
uit dat als wortels in een goed doorwortelbare 
zone terechtkomen, deze ook op de gewenste 
diepte verder groeien. Deze doorwortelbare zone 
is bijvoorbeeld te maken met bomenzand of 
bomengranulaat. Er wordt hierbij altijd  
geadviseerd om aan de achterzijde van de panelen 
een hogere verdichting te creëren, zodat  
stabiliteitswortels niet meer omhoog groeien. 
Meestal houdt dit in dat er verschillende grond-
soorten worden gebruikt. Soms worden deze 
grondsoorten nog gescheiden van elkaar door een 
waterdoorlatend gronddoek.

Toepassen van het juiste materiaal
Wortelweringswanden zijn goede materialen om 
boomwortels tegen te houden en de onder-
grondse infrastructuur te beschermen. Wanneer 
de ruimte beperkt is, en hierdoor de afstand van 
de wand tot de boom vrij klein is, wordt wortel-

geleiding geadviseerd. Panelen met ononder-
broken verticale ribben van 90° zijn cruciaal voor 
een gegarandeerde wortelgeleiding en bieden de 
boom meer stabiliteit. In binnen- en buitenland 
hebben wij alternatieven gezien waarbij getracht 
wordt om een scherpe 90° geleidingsrib na te 
bootsen. In de praktijk bleek dit niet haalbaar, met 
als gevolg dat de wortels niet dieper in de grond 
werden geleid. De vele positieve opgravingen en 
tevreden gebruikers zijn het bewijs dat wortel-
geleiding al jarenlang werkt. Referenties zijn op 
te vragen bij GreenMax. 

Let goed op of in uw project het juiste materiaal 
wordt geplaatst. Vraag altijd naar referenties, 
opgravingen of ander aantoonbaar bewijs van de 
werking van het product. Door bij aanvang van een 
project het juiste materiaal te kiezen, worden veel 
problemen voorkomen.

www.greenmax.eu

Voorkom wortelopdruk Effectieve oplossing Effecten van wortelgeleiding

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5998
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Groen, groener, groenst
De oogst aan innoverende groenprojecten

AAnLEG BUITEnRUIMTE BETH-SAn In MOERKApELLE

Bij woonzorgcentrum Beth-San in Moerkapelle is op 2 juni jl. door Verheij 
Integrale groenzorg een nieuwe binnentuin geopend. In deze tuin zijn veel 
vaste planten en verschillende soorten bestrating verwerkt. Voor de psycho-
geriatrische bewoners is een beleeftuin ingericht. Hierin staan diverse bele-
vingselementen zoals een vogelkooi, rainmaker en karakteristieke beplanting 
als rozen en lavendel. Daarnaast is in de beleeftuin een waterornament 
geschonken door de architect Marco van Wetten en Verheij Integrale groen-
zorg. Tijdens het realiseren van dit project was er sprake van wateroverlast. Om 
dit te verhelpen is gebruikt gemaakt van de Tree Fertilizer Injector –methode 
(TFI). Met deze methode worden er scheuren en poriën gemaakt in verschil-
lende aardlagen, zodat het regenwater makkelijk weg kan. 

Aanneemsom: € 231.000,-
Opdrachtgever: Cedrah
Contactpersoon opdrachtgever: Christiaan van de Wege, 
c.l.vandewege@cedrah.nl
Architect: Ars Virens
Contactpersoon architect: Marco van Wetten, info@arsvirens.nl 
Aannemer:  Verheij Integrale groenzorg
Contactpersoon aannemer: Wilco Boender, Wilco@verheijbv.nl (commercieel 
manager), Martin van Asperen, martin@verheijbv.nl (uitvoerder) en Sebastiaan 
Mijnster, sebastiaan@verheijbv.nl (voorman aanleg)
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UITVOERInG DAKTUIn 'T COUR HELMOnD

Gemeente Helmond is op zoek gegaan naar een partner die verstand had van zaken van groene dak 
en algemeen groen zoals een vijver. Voorheen lag er een vijver en deze moest verwijderd worden. 
Daarnaast was de wens om een groen dak te creëren in de binnenplaats. Onze specialist daktuinen 
heeft het ontwerp gemaakt voor de daktuin. Vervolgens hebben we ook de aanbreng van beplanting 
en uitvoering verzorgd. De bewoners van ’t Cour hebben nu weer een mooi uitzicht op deze daktuin. 
In opdracht van Gemeente Helmond heeft Du Pré het binnenterrein van 't Cour verbeterd.  
De vijver is vervangen door beplanting en de daktuin is aangepast. 

Opdrachtgever:Gemeente Helmond
Contactgegevens opdrachtgever: Postbus 950 5700 AZ Helmond  
Aannemer: Du Pré
Contactgegevens aannemer: Slegersstraat 75, 5706 AW Helmond

AAnLEG GROEnDAK Op ZORGBOERDERIj In SEVEnUM 

Op Zorgboerderij Vorster Hand is een Topgreen dampvrij groendak systeem met het nieuwe licht-
gewicht substraat Pearl Light van BVB Substrates aangelegd. Met dit systeem kunnen pannen daken 
vervangen worden door groendak daar het verzadigd gewicht vergelijkbaar is. Ook hoeven geen 
maatregelen getroffen worden als een waterdichte dakbedekking en dampremmende laag. Dit levert 
dus een besparing op in aanlegkosten. Topgreen groendak met een 100% afschuifbeveiliging heeft 
op een hellingshoek  van 45° nog een water buffering van 8 á 10 ltr/m2. Daarom is dit systeem uniek 
in zijn soort voor dakhellingen tot 45°. 

Aanneemsom voor groendak: € 13.500
Opdrachtgever: Zorgboerderij Vorster Hand
Contactpersoon opdrachtgever:  Eefje Kersten, De Vorst 3, 5975 PH Sevenum, T. 077-4674633
Architect: Arvalis
Contactpersoon architect: Jan Wijnen, Deputé Petersstraat 27, 5808 BB Oirlo. T. 0478-546255
Aannemer: Sijbers bouw en timmerbedrijf
Contactpersoon aannemer: Marcel Sijbers, De Hees 70b, 5976 NJ Kronenberg, T. 077-4672964

PROJECTEN



Professionele
cirkelmaaiers

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

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

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

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

De maaimachines die 
lage kosten combineren 
met hoge capaciteit!

Ongetwijfeld hee� u ze al eens gezien: de gietrand van kunststof die om jonge bomen wordt geplaatst om het gietwater vast te 
houden en de stam en wortels te beschermen tegen maaimachines en strooizout. Helaas wordt er nog steeds vaak gebruik gemaakt 
van een kunststof van lage kwaliteit (LDPE), met als gevolg dat deze gietranden snel beschadigen en hun functie verliezen. 

Het kan beter!
Bij RootBarrier B.V. gebruiken wij uitsluitend HDPE als kunststof voor de gietranden. 
HDPE is veel sterker dan LDPE en is in de Benelux 10 jaar UV-bestendig, waardoor de 
RootBarrier® Gietrand meerdere malen gebruikt kan worden. Goed voor uw 
portemonnee én voor het milieu. RootBarrier® gietranden zijn eenvoudig te 
installeren met behulp van de speciale RootBarrier® Connector en staan bijzonder 
stevig dankzij de RootBarrier® Grondverankering in plaats van schroeven aan palen. 
Bovendien maakt deze Grondverankering het mogelijk onze RootBarrier® Gietrand 
op een talud te plaatsen.

Hee� u interesse in onze gietrand of een van onze andere producten, bezoek dan onze website 
www.rootbarrier.nl of neem rechtstreeks contact op met een van onze medewerkers op telefoonnummer 
0320 215 805. Wij helpen u graag verder!
  
 

RootBarrier B.V. | T 0 320 215 805 | sales@rootbarrier.nl | www.rootbarrier.nl | Nikkelstraat 5, 8211 AJ Lelystad
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AAnLEG pARKEILAnD TRIAnGEL In 
WADDInxVEEn

Parkeiland Triangel in Waddinxveen vormt het 
groen–blauwe hart van de nieuwe wijk en is het  
grootste van twee eilanden. Het water loopt, met 
brede oevers, door in de aanliggende woon- 
buurten. De lanen die de entree van de wijk  
vormen, raken aan het park. Programmatisch is het  
grote Parkeiland het zwaartepunt. Dit eiland is 
slechts 3,5 ha, maar bevat het programma van een 
volwaardig stadspark. Duidelijk bestemde plekken 
gaan samen met vrije ruimten, doordat het park uit  

drie landschappen is opgebouwd: de ringdijk, het 
open veld en de beboste rug. Sport- en spelvoor-
zieningen liggen in het open veld en in het zicht 
van de wijk. Het dijkje en de beplante wal bieden 
plaats aan lange paden. Je wandelt buitenom en 
binnendoor, je klimt en daalt, loopt door bos en 
langs water of moeras, steeds een andere sfeer 
met wisselende uitzichten. De speelvoorzieningen 
versterken de verschillende sferen van het park: 
spelen met of in water en zand; klimmen en glijden 
op de helling van de boswal; verschillende sport- 
en spelvelden. 

Opdrachtgever: cv Park Triangel
Contactpersoon opdrachtgever: Robert Jan van 
den Brink, rj.vandenbrink@parktriangel.nl
Architect: Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten
Contactpersoon architect: Marie-Laure 
Hoedemakers, marielaure@baljon.nl, T. 020-
6258835
Aannemer: Heijmans
Aannemer groenaanleg: GKB
Aannemer speelvoorziening: Eibe

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

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

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

Vredo doorzaaimachines - (be)groot in groen

De beste in het veld
www.vredo.nl

Demomachines beschikbaar!

Stand
nummer

1.13WIJ GAAN EEN 
STAP VERDER

Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V.
Heistraat 112a | Sprang-Capelle
(0416) 27 95 69 | www.vanwijlen.eu

Grondig in velden en wegen

Als specialist op het gebied van infra, 
milieu, sport en groen zetten wij graag 
een stap extra. Voor onze partners 
maar ook voor onze omgeving. 

Zo hebben wij, door toepassing van 
innovatieve methoden en inzet van 
geavanceerde apparatuur, 
CO2-prestatieladder niveau 5 behaald. 

Door steeds die extra stap te zetten, 
zijn wij al meer dan 80 jaar grondig in 
velden en wegen.

Wilt u meer weten over onze stappen 
in duurzaamheid?
www.vanwijlen.eu of bel (0416) 27 95 69.



Machines bv
www.hemos.nl
info@hemos.nl

06 466 02500

Mosterman
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HERSTRUCTURERInGSpLAn VOOR BREDE 
SCHOOL BABBERSpOLDER In VLAARDInGEn

In het herstructureringsplan Babberspolder, waar  
de Brede School deel van uitmaakt, zijn een aantal  
bouwvelden gedefinieerd bestaande uit hofjes, 
erven en tuinen omzoomd met woningen en aan 
beide uiteinden geflankeerd door zogenaamde 
boekensteunen. Deze boekensteunen beëindigen 
de bouwvelden en omsluiten het groengebied af. 
Deze bouwvolumes zijn zo ontworpen dat  
middels tuinen en inhammen het groengebied 
ver doordringt in deze volumes. De brede school, 
samen met de woontoren, vormen samen zo'n 
boekensteun in dat plangebied. Die verschillende 
bouwvelden worden gescheiden door groene uit-
lopers van het park die ook eindigen aan de van 
Hogendorplaan en daar hun vervolg vinden in een 
mooie bomenrij die het geheel steeds verbindt. 
Van belang bij het ontwerp was om ook deze brede 
school een groen karakter mee te geven, niet alleen 
om aan te sluiten op de parkachtige wiggen maar 
ook om de kinderen van de scholen een plezierige 
en gezonde speel- en leeromgeving te bieden. 
Daarnaast was het belangrijk om ook de daken, 
waar door de bewoners van de torenflat op wordt 
uitgekeken, een groen en aantrekkelijk karakter 
mee te geven. 

Aanneemsom: € 5.380.000,-  
(incl. installaties en terrein)
Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen 
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. de Haas 
projectleider Openbare Werken, Postbus 1002,  
3130 EB Vlaardingen, T. 010–2484767
Architect: Frencken Scholl Architecten
Contactpersoon architect: Dhr. H. Frencken,  
Heugemerweg 11, 6221 GD Maastricht,  
T. 043-3502940
Aannemer: Bouwbedrijf De Vries en Verburg
Contactpersoon aannemer: Dhr. R. van Klaren,  
Postbus 59, 2820 AB Stolwijk, T. 0182-341741
Onderaannemer: F2 Facade
Contactpersoon: Dhr. E. Meyer Viol,  
Euregiopark 4, 6467 JE Kerkrade, T. 045-5661580

REALISATIE pOCKETpARK AMSTERDAM

Donkergroen heeft op basis van E&C (enginee-
ring & construct) voor de Gemeente Amsterdam 
een pocketpark in Amsterdam gerealiseerd. Dit 
ontwerp werd als UAVgc aanvraag in de markt 
gezet waarbij Donkergroen op basis van EMVI 
en PvA als beste partij is geselecteerd. Na maan-
den van samenwerking met IBA ter voorberei-
ding werd de uitvoering gestart. Als centraal 
element van dit hele project stond op het pro-
gramma o.a. het verplanten van twee zeer grote 
Catalpa's, de zogenaamde Trompetbomen. De 
verplanting van deze grote, beeldbepalende 
bomen heeft in twee nachten plaatsgevonden 
volgens de 'pallet-methode'. Dit houdt in dat 
er een vloer wordt aangebracht onder de kluit. 
Aan die vloer worden balken bevestigd en een 
grote kraan tilt vervolgens de boom op en zet 
hem op een dieplader. Daarmee zijn de bomen 
naar de nieuwe plek vervoerd. Amsterdam 
behoudt hiermee twee monumentale bomen. 
Het park is 15 juni 2016 in gebruik geno-
men, hiermee start ook het onderhoud voor 
Donkergroen. In het voorjaar is een bloeiende 
groenbemester ingezaaid en de vaste plan-
ten en bloembollen worden in oktober door 
Donkergroen geleverd en geplant. 

Aanneemsom: € 638.000,-
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Contactpersoon opdrachtgever:  
Peter Berkhout, Weesperstraat 430,  
1018 DN Amsterdam

Ontwerp is gemaakt door Gemeente 
Amsterdam, Ingenieursbureau
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam

Aannemer: engineering en uitvoering  
door Donkergroen
Uitvoering: Donkergroen Amsterdam 
Mathieu van Grinsven, Projectmanager
Rutger Franken, Projectleider

Engineering: Ontwerp & Advies Donkergroen
Elwin de Vink/Elbert van Schaik

PROJECTEN
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REALISATIE DAKTUIn HAnZEHOF In KAMpEn 

De Hanzewijk is oorspronkelijk gebouwd in de jaren na de oorlog.  
Toen begin deze eeuw bleek dat deze woningen niet meer voldeden, 
zijn er nieuwe plannen gemaakt voor de Hanzewijk. Onderdeel van deze 
plannen is ook het nieuwe winkelcentrum Hanzehof, waarbij boven op de 
winkels woningen en appartementen met de daktuin zijn gekomen.
tlu landschapsarchitecten heeft het ontwerp gemaakt voor de daktuin. 
Wencop heeft het ontwerp nader uitgewerkt tot detail -en uitvoerings-
tekeningen. Het project is maart 2016 opgeleverd.

Voor de inrichting is gebruik gemaakt van betonnen tegels op het ene 
dakdeel geplaatst op afstandhouders en op het andere dakdeel in split. 
Voor de voordeuren van de woningen is een afwijkende kleur gekozen, 
zodat deze ruimte iets informeler wordt ten opzichte van de openbare 
daktuin. Voor de beplanting is gewerkt met hoogte verschillen. Op het 
niveau van de bestrating wordt sedum gebruikt. Iets hoger de lage vaste 
planten en nog iets hoger de hogere vaste planten. In bakken zijn de 
heesters, vlinderstruiken en krenteboompje, aangeplant. Op het plaatsje 
met de zitbanken is een boombak geplaatst met een meerstammige 
boom.

Aan de achterzijde van de woningen is middels twee kleuren van de 
tegels een onderscheid gemaakt tussen algemeen- en prive gedeelte. 
Door middel van kunststof schermen is een afgeschermd terras  
gedeelte gecreerd.

Opdrachtgever: Delta Wonen ism Multi bv
Architect: tlu landschapsarchitecten
Contactpersoon architect: Mw. H. Toes, Oudegracht 34,  
3511 AP Utrecht, T. 030 2332245, E. h.toes@tlulandschapsarchitecten.nl
Aannemer: Wencop Hoveniers
Contactpersoon aannemer: R. van der Beek,  
Wencopperweg 64, 3771 PP Barneveld, T. 0342-416501,  
www.wencop.nl, E. wencop@wencop.nl

UITBREIDInG BEGRAAFpLAATS DUInRUST In KATWIjK

Uitbreiding van de begraafplaats in combinatie met de renovatie van een 
gemeentelijke groenstrook. Voor de uitbreiding was de begraafplaats aan-
gewezen op een groenstrook met bomen en opslag aan de Parklaan.   
Het verkeer op de Parklaan gaf veel geluidsoverlast op de begraafplaats. 
Tegelijkertijd wilden omwonenden geen zicht op de grafstenen. De groen-
strook kwam door overleg met de gemeente vrij voor uitbreiding van de 
begraafplaats, in combinatie met de plaatsing van een drie meter hoog 
geluidsscherm en renovatie van de groenstrook aan de buitenzijde. Aan de 
binnenzijde is een slingerend pad aangelegd waarlangs zand- en keldergraven 
zijn aangelegd. Bestaande vitale bomen zijn in het ontwerp ingepast. Tussen 
de graven zijn nieuwe bomen en heesters geplant. Het geluidsscherm is zowel 
aan binnenzijde met verschillende klimplanten beplant. De resterende groen-
strook aan de buitenzijde is beplant met vaste planten.

Aanneemsom: keldergraven, scherm en beplanting totaal: € 410.000,-
Opdrachtgever: Stichting Beheer Begraafplaatsen Hervormde  
gemeente Katwijk aan Zee
Contactpersoon opdrachtgever: dhr. T. Barnhoorn, Kerkelijk Bureau,  
T. 071- 4012380
Architect: WILLE Landschaps- & Begraafplaatsarchitectuur
Contactpersoon architect: Ada Wille, www.adawille.nl, T. 06-23379709
Aannemer: De Wit Groenvoorziening, Hazerswoude-Rijndijk
Contactpersoon aannemer: Marco Hoogenboom,  
www.dewitgroenvoorziening.nl, T. 071-3413818
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HERSTRUCTURERInG pOELZOnE nOORD 
WESTLAnD

Het project Poelzone behelst 21 hectare natuur als 
recreatieve en ecologische verbinding dwars door 
de kassenbouw in Westland voor zowel mens als 
dier. Het  gebied veranderde de afgelopen jaren 
naar een modern glastuinbouwgebied, met veel 
ruimte voor groen en water. De Poelzone is een 
belangrijke vliegroute voor vleermuizen. In het 
gebied vind je daarom een brug met veel voor-
zieningen voor vleermuizen. Het 25 meter lange 

bouwwerk bevat kraamkamers, maar ook zomer- 
en winterverblijven voor de dieren. In Poelzone 
vind je daarnaast ook de grootste vispaaiplaats van 
Nederland, een plek vol vijvers waar vissen kunnen 
paaien en het broed veilig op kan groeien. Andere 
dieren kunnen terecht in de ‘beestenbomen’ en 
vogels kunnen schuilen in de rietkragen. De grote 
blikvanger is de brede watergang, waar fiets- en 
wandelpaden langs liggen. Vanaf de kust naar 
Midden-Delfland is een nieuw regionaal fietspad 
van 4 m breed aangelegd. Onder de N211, naast 
Westlandse Druif, is een fiets- en voetgangers- 

tunnel aangelegd die hier deel van uitmaakt.  
Via deze fietstunnel is het mogelijk om door het 
groen vanuit Naaldwijk en 's-Gravenzande naar  
het strand te fietsen.

Opdrachtgever: Gemeente Westland
Contactgegevens opdrachtgever: 
Gemeentekantoor Naaldwijk, Stokdijkkade 2,  
2671 GW Naaldwijk
Architect: LOLA landschapsarchitecten
Contactgegevens architect: Eendrachtsweg 71, 
3012 LG Rotterdam

PROJECTEN
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AAnLEG GEMEEnSCHAppELIjKE TUIn 
AppARTEMEnTEnCOMpLEx In nIEUWEGEIn

Local en Trebbe West uit Nieuwegein bouwen 
een 7000m2 grote kantoren complex  
bestaande uit 13 kantoorvilla’s om naar 87  
appartementen aan de Villawal in Nieuwegein. 
Tijdens deze transformatie worden een aantal 
balkons toegevoegd welke de gebouwen een 
ander karakter geven. Daarnaast komt er een 
gemeenschappelijke tuin die boven de half 
verdiepte parkeergarage ligt. Het ontwerp voor 
deze binnentuin is van Deltavormgroep. Alle 
appartementen kijken vanaf het balkon of  
terras uit op de rustige, groene binnentuin.   
Bij de transformatie is de afwatering aangepast 
en hiermee samenhangend het afschot. Voor 
de verharding is gedeeltelijk gebruik gemaakt 
van bestaande materialen met toevoeging van 
nieuwe tegels, plantenbakken, hardhouten  
terrasschermen en corten stalen zit eilanden. 
In het najaar zullen de plantenbakken voorzien 
worden van potgrond en ingeplant worden  
met hagen van rode beuk, siergrassen en  
sierheesters.

Architect: M. Huls
Contactgegevens architect: 
Deltavormgroep, Postbus 9842,  
3506 GV Utrecht, T. 030-2611834,  
bureau@deltavormgroep.nl  
Aannemer: Wencop Hoveniers
Contactpersoon aannemer:
R. van der Beek, Wencop Hoveniers
Wencopperweg 64, 3771 PP Barneveld
T. 0342-416501, www.wencop.nl,
wencop@wencop.nl

REnOVATIE ROSARIUM VOnDELpARK

De gemeente Amsterdam heeft samen met de Stichting Hart voor het Vondelpark kans gezien het 
Rosarium in het Vondelpark nieuw leven in te blazen. In samenwerking met rozenkwekerij J.D. Maarse en 
Zn. B.V. uit Aalsmeer is een plan opgesteld om de 63 rozenvakken in dit 58 jaar oude Rosarium weer te laten 
stralen. Door een analyse van de grond door DCM Nederland en een inventarisatie van alle rozenvakken is 
gebleken dat bepaalde rozenvakken opnieuw ingeplant moeten worden en bodemverbetering en voeding 
nodig hebben. In overleg met de gemeente is besloten een deel van het onderhoud door vrijwilligers van 
Stichting Hart voor het Vondelpark te laten verzorgen, die volledig op vrijwilligers draait. De gemeente 
Amsterdam heeft de grote werkzaamheden uitgevoerd, zoals het ophogen van de grond en plantklaar 
maken. De vrijwilligers werken sinds maart bijna dagelijks in het Rosarium. Het resultaat: 30 vakken met 
nieuwe rozen en in ieder vak is de grond verbeterd en bemest. Het drukste en beroemdste park van 
Nederland kan zich de trotse eigenaar noemen van een stralend Rosarium

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam/stadsdeel Zuid (heeft het Rosarium in eigen beheer) –  
Stichting Hart voor het Vondelpark (biedt aanvullende hulp met onderhoud).
Advies:  J.D. Maarse en Zn. B.V.
Contactpersoon: Frans Neuman  
Contactgegevens: Oosteinderweg 489 Aalsmeer, T. 0297-324683
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PROJECTEN

AAnLEG DAKTUIn THE LIVIn In  
‘S-HERTOGEnBOSCH

The Livin is een spraakmakend appartementen-
complex gecombineerd met commerciële 
ruimten, gerealiseerd in de wijk Paleiskwartier in 
‘s-Hertogenbosch. De binnentuin is aangelegd 
op een kelderdek en zal in de toekomst om-
geven worden door bebouwing. Het ontwerp 
kenmerkt zich door een verharding bestaande 
uit massieve rechthoekige tegels met een 
natuurstenen afwerking, uitgevoerd in wit en 
grijstinten. In de verharding zijn grote recht- 
hoekige plantvakken opgenomen die op haar 
beurt weer worden onderverdeeld in lang- 
gerekte stroken beplanting uitgevoerd in één 
soort. De beplanting bestaat uit vaste planten 
en grassen. Op enkele hoeken van de plant-
vakken zijn strak betonnen bloembakken  
gesitueerd waarin bloeiende solitairstruiken  
zijn geplaatst. De privé terrassen worden 
gescheiden door groenblijvende haag- 
elementen. De opbouw van de daktuin ter dikte 
van 300 mm bestaat uit een gespoten wortel-
werende dakbedekking waarop een bescherm-
doek is geplaatst. Op het beschermdoek is over 
het totale oppervlak een drainageplaat aan-
gebracht die er voor zorgt dat de waterhuis-
houding optimaal is. Op de drainageplaat is ter 
plaatse van de verharding een funderingslaag 
van split toegepast. Ter plaatse van de beplan-
ting is gewerkt met een intensief daktuin-
substraat. Van Kessel Sport en Cultuurtechniek 
is verantwoordelijk geweest voor de uitwerking 
van het Uitvoeringsontwerp, dakbedekking en 
de aanleg van de daktuin en het irrigatiesysteem.

Aanneemsom: € 130.000,00
Opdrachtgever: Van de Ven Bouw  
en Ontwikkeling bv
Contactpersoon opdrachtgever:  
S. Kuijs, T. +31135422063
Architect: De Architekten Cie bv
Contactpersoon architect:  
De Architekten Cie bv, T. +31(0)20 5309 300
Aannemer: Van Kessel Sport en 
Cultuurtechniek bv
Contactpersoon aannemer:  
P. van Berkel, T. +31611008492

VERnIEUWInG WATERSpEELpLAATS CROnESTEyn In LEIDEn

Designstudio van Ginneken tekende het ontwerp voor de vernieuwing van de waterspeelplaats in Leiden 
en deed daarvoor ter plekke onderzoek door de bezoekers te vragen naar hun wensen. In het nieuwe  
ontwerp is rekening gehouden met speelplezier voor alle leeftijden. Hoek Hoveniers is in juni aan de  
slag gegaan om de nieuwe inrichting te realiseren. De bestaande houten goten zijn gedemonteerd en  
de pompen zijn ontmanteld. De goede delen van de goten zijn hergebruikt in de nieuwe situatie.  
Er is een stenen mozaiekpad aangelegd om de pomp te kunnen bereiken. Van de houten goten die niet 
meer nodig waren is een brug gemaakt over de watergoot zodat ook met de rolstoel de waterspeelplaats 
van alle kanten kan worden betreden. Er zijn watergoten van beton met keien aangelegd en een ondiepe 
poel. Ook is er meer gras aangelegd rond de speelplek. De nieuwe kabelbaan is, via pontons op het water,  
op zijn plek gebracht. De waterspeelplaats is gelegen aan de rand van de stad Leiden. 

Opdrachtgever: Gemeente Leiden
Architect: Designstudio Van Ginneken 
Contactpersoon architect: Suzanne van Ginneken, T. 071 5127538
Aannemer: Hoek Hoveniers 
Contactpersoon aannemer: Ilse Pennings, T. 0252 210256

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-5999
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LooHorst Ermelo
Buitenbrinkweg 51 
3853 LV Ermelo
T 0341 49 47 69
F 0341 49 47 98
ermelo@loohorst.com

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

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

www.gtjtrading.nl  I info@gtjtrading.nl
Onze merken: Berky l  Bomford Turner l BOS l HEN Technologie l Mühting

Véle toepassingen
formidabele reikwijdte

Bomford Turner: Hawk Evo VFA

voor beheer en onderhoud 
van berm en sloot

T 0416 54 07 18

www.weedcontrol.nl

info@weedcontrol.nl

Onkruidbestrijding | 3.0
WeedControl, de Vernieuwers

Air VAriAtOr

Onovertroffen en unieke 
machine in de markt!

70% hergebruik eigen energie 
ADS-functie : Variabele luchtstroom 
functie. Hiermee kunnen oppervlakten 
én (gevel)hoeken of obstakels in één 
werkgang bewerkt worden. Zie ook : 
https://youtu.be/dlnzOFsTVIE 
Gasverbruik slechts 2,5kg p/draaiuur
Laag eigen gewicht
PLC besturing met touchscreen
zeer eenvoudige bediening
CO₂ uitstoot laagste in zijn klasse en 
géén roetuitstoot
Laag investeringsbedrag
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Sinds de opkomst van voorschriften zijn veel speel-
plekken in Nederland voorzien van een  
valdempende ondergrond. Naast bijvoorbeeld 
zand, rubber en houtsnippers is ook kunstgras 
daarvoor een populair materiaal. Met het realiseren 
van speeltoestellen en ondergrond komt ook de 
verplichting tot onderhoud en reparatie. Volgens 

artikel 15 van het Warenwetbesluit attractie-  
en speeltoestellen (WAS) moeten speeltoestellen 
worden geïnspecteerd en onderhouden zodat 
er geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid 
van de gebruikers bestaat. Het onderhouden van 
ondergronden wordt binnen deze wet niet  
gespecificeerd. 

Als bedrijf dat zich richt op integraal onderhoud 
van de openbare ruimte, staat Punt vaak voor de 
uitdaging om kunstgras op speelplaatsen te  
reinigen. ‘Gemeentes investeren ontzettend veel 
geld in speelvelden’, vertelt Matthijs Punt. ‘Daarna 
wordt er ook aandacht besteed aan het onder-
houd, maar aan de valondergrond in veel mindere 

In opdracht van Groenaannemingsbedrijf punt BV heeft AT Machines twee reinigingsmachines voor kunstgras op maat gemaakt,  

die dankzij hun fijne formaat en wendbaarheid door de aannemer worden ingezet voor het reinigen van ondergronden van speelveldjes.

Auteur: Kelly Kuenen

Kleine kunstgrasreiniger  
manoeuvreert tussen  
speeltoestellen
AT Machines maakt kleine versie kunstgrasreinigingsmachines voor Punt BV
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mate, waardoor je hier veel vervuiling door blad, 
zand en andere troep ziet.’ In de openbare ruimte 
ligt een uitdaging voor het reinigen van speel-
veldjes, want waar een trapveldje soms nog wel te 
reinigen is met een apparaat voor veldonderhoud, 
is dat bij bijvoorbeeld klimtoestellen een heel 
ander verhaal. Bij kunstgrasveldjes is reiniging een 
extra uitdaging, omdat het vuil tussen de sprieten 
verdwijnt en vegen met een handbezem niet helpt. 
‘Je merkt dat er op het gebied van sportvelden veel 
mogelijk is, maar niet op plaatsen waar kleinere 
machines gewenst zijn’, vertelt Punt. ‘In overleg 
met de gemeente Alphen aan den Rijn bekeken  
we daarom wat er nodig zou zijn om deze onder-
gronden goed te reinigen. Deze wensen vertaalden 
we naar randvoorwaarden met betrekking tot de 
grootte en het gewicht van de gewenste machine. 

Het uitgangspunt was een machine die kon 
manoeuvreren door ruimtes waar een rolstoel  
ook doorheen kan.’ De vraag naar kleinere 
machines werd ook besproken met Voets Tractoren 
en Werktuigen, een bedrijf waarmee Punt een 
goede relatie heeft. Via hen kwam Punt terecht  
bij AT Machines uit Bleiswijk. 

‘Als producent krijgen wij vanuit de markt  
steeds vaker de vraag naar gemakkelijk  
manoeuvreerbare machines voor moeilijk  
toegankelijke speel-plaatsen’, vertelt Edwin Sol  
van AT Machines. ‘De meeste machines voor 
kunstgrasonderhoud zijn te groot, te zwaar en niet 
geschikt voor toepassing op kleinere oppervlaktes 
met bijvoorbeeld speeltoestellen. Er is geen bewijs, 
maar links en rechts wordt nog weleens beweerd 

Borstel Side-brushmaster 1.00 Machines in praktijk Edwin Sol

‘Er wordt veel aandacht 

besteed aan het onderhoud, 

maar minder aan  

het onderhoud van de 

valondergrond’

De vervuiling komt  

terecht in een opvangbak,  

die geleegd kan worden 

door de machine een  

stukje in de hoogte  

te tillen
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ACHTERGROND4 min. leestijd

dat de velden niet goed onderhouden worden.  
Dat wordt in de toekomst wel een probleem,  
want als de reiniging en het onderhoud van de 
ondergrond verwaarloosd worden, verliest deze 
zijn positieve eigenschappen.’

Side-brushmaster en Surfacemaster
AT Machines heeft al enkele apparaten voor  
het reinigen van kunstgras in het assortiment.  
Voor Punt maakte het bedrijf varianten op deze 
edities met werkbreedtes van maximaal één 
meter: de Side-brushmaster en de Surfacemaster. 
‘Eigenlijk hadden we naar aanleiding van de vraag 
meteen een goed idee voor een machine’, vertelt 
Sol. ‘Machines met mooie, grote borstels.’ 
Zowel de Side-brushmaster als de Surfacemaster 
werkt men borstels. Om het vuil van de randen 
te verwijderen, wordt allereerst gewerkt met de 
Side-brushmaster, welke bestaat uit borstels die 
de vervuiling uit de mat borstelen. Dit model werd 
uitgevoerd met twee onderhoudsborstels waarvan 
het toerental traploos kan worden ingesteld. Door 
hydraulische cilinders zijn de borstels in te stellen 
in elke gewenste positie en is het mogelijk om 
de borstels onafhankelijk van de snelheid van de 

machine te laten draaien. Vervolgens wordt het 
veld bewerkt met de Surfacemaster. Een roterende 
borstel haalt het vuil uit de mat, waarna het in een 
zeef terechtkomt. Op verzoek van Punt bevat deze 
een zeer fijne schudzeef, waarmee zand en vuil van 
elkaar gescheiden worden en schoon zand weer in 
de kunstgrasmat terechtkomt. De vervuiling komt 
terecht in een opvangbak, die geleegd kan worden 
door de machine een stukje in de hoogte te  
tillen. Hierdoor kiept de bak aan de onderkant van 
de machine om en is het niet nodig het reservoir 
handmatig op te tillen en te ledigen. 

Beide machines zijn te koppelen aan een kleine 
shovel en aan een categorie 1-tractor, met een 
vermogen rond 30 pk en voldoende hydraulische 
voorzieningen. Voor het reinigen van een  
rubber ondergrond zijn de machines overigens 
niet geschikt, vertelt Punt; dan zou de mat 
beschadigd worden. Een dergelijke ondergrond is 
echter gemakkelijker handmatig te reinigen. Punt 
heeft de twee apparaten sinds februari dit jaar in 
gebruik, en de eerste resultaten worden zowel 
door het bedrijf als door de opdrachtgever, de 
gemeente Alphen aan den Rijn, goed beoordeeld, 

vertelt Punt. ‘Als we de machine hebben ingezet,  
is de ondergrond duidelijk opgefrist.’ 
Vooralsnog maakt AT Machines geen grote serie 
van de kleine machines; wel worden apparaten  
op verzoek gemaakt. Het bedrijf ziet dat veel 
gemeentes tegen dit probleem aan lopen,  
zo laat Sol weten.

‘Uitgangspunt was een machine die door ruimtes  

past waar een rolstoel ook doorheen kan’

Sufracemaster 1.00 Matthijs Punt

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6000
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ADVERTORIAL

De gemeente Apeldoorn heeft gekozen voor een 
wit licht om de omgeving sfeervol te verlichten.

De Siemens fontein in de Apeldoornse Berg en Bos 
vijver was aan vervanging toe. Ronald Bos van Bos 
Watertechniek wendde zich tot Auga voor een  
passende vervanging hiervoor. De fontein, die 
Auga heeft geleverd aan de installateur, komt te 
drijven in de natuurlijke Berg- en bosvijver. Vaak 
zijn natuurvijverbodems instabiel en is de bodem 
modderig. Dat is geen goede basis voor een  
stationaire fontein. De diepte van het water schrijft 
vaak ook voor of moet worden over gegaan op een 
drijvende fontein, omdat een stationaire fontein 
constructief daardoor niet te bouwen is. De fontein 
in de desbetreffende vijver behoeft geen aan- 
 sluiting op het centrale waterzuiveringssysteem 
waartoe Apeldoorn recentelijk is overgegaan, 
omdat er in de natuurvijver geen sprake is van 
legionella. Dit waren allemaal redenen voor de 
gemeente Apeldoorn om te kiezen voor een  
drijvende fontein. 

Fontana is de fonteinspecialist uit Griekenland. 
Firma Auga is de importeur voor Nederland.  
De drijvende pomp van Fontana is niet bepaald 
'huis-tuin- en -keuken'materiaal. Het is een hoog 
specialistische, zware fontein van maar liefst 4 bij 
4 meter, die niet in één werkgang te transporteren 
is. De transportkosten zijn echter tot een minimum 
beperkt. Ondanks zijn grootte, is de pomp  
eenvoudig te monteren. Ton Fontijn, van Auga  
vertelt daarover: 'Hij is als het ware direct na 
levering vast te klikken aan de rest van het  
aanwezige systeem. Een kind kan de was doen. 
Ook is hij makkelijk te demonteren voor  
bijvoorbeeld in de winterperiode.'

De fontein spuit het water tot 12 meter hoog  
en de installatiediepte is 80 centimeter.  
Met een elektronisch en dynamisch aangestuurd  
programma van Bos Watertechniek reguleert 
Apeldoorn het spuitende water in hoogte.  
De fontein bezit drie pompen met een totaal  
vermogen van 10kW. Hij is frequentie gestuurd. 

Drijvende fontein  
voor Apeldoorn

Auga, specialist in fonteinen, vijverbenodigd-

heden en watertechniek, heeft een drijvende

fontein geleverd aan de gemeente Apeldoorn.

Deze, door Bos Watertechniek geïnstalleerde 

fontein is in augustus in gebruik genomen.

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6006
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Het kennis- en onderwijsinstituut speelt daarmee 
in op ontwikkelingen in de markt, waarbij een 
verschuiving plaatsvindt van een resultaatgerichte 
werkbeschrijving naar een risico- en kwaliteits-
gestuurd eindresultaat. De diversiteit aan  
contracten wordt groter, de interne kwaliteits-
borging bij bedrijven en instellingen wordt belang-
rijker en er treedt een verschuiving op van verant-
woordelijkheden van de opdrachtgever naar de 
opdrachtnemer en van eigenaren van de openbare 
ruimte naar de gebruiker.

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

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

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

individuele opdracht, waarbij deelnemers worden 
begeleid door een persoonlijke coach. 
De onderdelen die tijdens de cursus worden 
behandeld, hebben betrekking op de ontwerp- of 
voorbereidingsfase tot en met de realisatiefase. 
In een groep met zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers en medecursisten wordt gewerkt 
aan vraagstukken, die betrekking hebben op de 
eigen praktijk. Deze combinatie zorgt voor waarde-
volle discussies en een verruiming van de blik, zo 
blijkt ook uit ervaringen van eerdere deelnemers. 
‘De kracht van de cursus is de combinatie van 
opdrachtgevers, aannemers en adviseurs’, vertelt 
Remco Vogels, directeur van Groenvoorziening 
Vogels BV. ‘Deze maakt de cursus heel interactief. 
Er zijn de nodige interessante discussies gevoerd. 

Leren inspelen op (contract)
veranderingen in de markt
na een succesvolle eerste editie start HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen 20 oktober met een nieuwe cursus Contractmanagement.  

Gedurende vijf bijeenkomsten wordt nader ingegaan op thema’s als contractvormen, het aanbestedingsproces en kwaliteitssturing en –borging.
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WAT LEERT U In DE CURSUS?

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

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

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

op hbo‐niveau kunt denken en projecten kan 
overstijgen.

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

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

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

zitten;
•  ontwikkelt u uw abstractieniveau, waardoor  

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

Sander van Uden

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

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

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

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

dat de leraar, hoe capabel ook in lesgeven, achter-
loopt wat betreft de praktijksituatie.’

‘Ik denk dat we er in geslaagd zijn een  
verdiepende en afwisselende cursus neer te  
zetten. Enig spanningsveld blijft altijd aanwezig; 
een groep bestaat immers uit deelnemers met  
verschillende achtergronden, plek binnen  
organisatie en kennis van zaken. Het is altijd  
zoeken naar de balans tussen toegankelijkheid en 

voldoende diepgang. Tegelijkertijd is dat een sterk 
punt van de cursus; het is vraaggestuurd. 
 
'We inventariseren waar deelnemers tegenaan 
lopen en passen het programma hier op aan.  
Dat kost veel inspanning, maar brengt ook veel 
uitdaging met zich mee, zowel voor de deelnemers 
als voor ons. Aan de slag gaan met praktijkvoor-
beelden, waardoor je opgedane kennis direct kunt 
toepassen, maakt het interessant. Uit evaluaties 
naar aanleiding van voorgaande cursussen klonk 
positieve feedback. Ik heb er vertrouwen in dat de 
cursus vanaf nu alleen nog maar beter zal worden.’

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

Remco Vogels

'De markt verandert;  

contractdiversiteit wordt 

groter, interne kwaliteits- 

borging wordt belangrijker 

en er treedt een  

verschuiving op van  

verantwoordelijkheden’
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Vraag areamanager Martin Uittenbosch van  
importeur Jean Heybroek naar de Toro GM 360  
en hij wordt bijkans lyrisch. ‘Ik lijk wel zo’n  
verkoper van Tel Sell’, merkt hij aan het einde van 
het gesprek met enige zelfspot op. Terwijl dat niet 
zou hoeven, want zijn betoog komt er juist op 
neer dat de Toro GM 360 zichzelf vaak verkoopt. 
Machinisten zijn meestal loyaal aan hun machines 
en merken. Maar als ze eenmaal een demo op een 
Toro GM 360 hebben meegemaakt, willen ze niet 
anders meer, is de ervaring van Uittenbosch. 

Obstakels
Meer dan honderd exemplaren zijn er inmiddels 
van de machine verkocht in Nederland. ‘Ik denk 
dat, als je alles bij elkaar optelt, de GM 360 goed is 
voor meer dan tweederde van al onze verkochte 
maaimachines’, schat Uittenbosch in. Op de markt 
voor maaimachines zijn drie grote spelers actief. 
Toro is marktleider in het openbaar groen. 

De kracht van de GM 360 zit hem om te beginnen 
in de gepatenteerde vinding met die vier stuur-
wielen. Terwijl traditionele cirkelmaaiers achteruit 
rijden en keren, sluit de GM 360 direct aan op de 
gemaaide banen. ‘Elke meter die je rijdt, maai je 
ook gras’, aldus Uittenbosch. ‘Je maait veel  

makkelijker en beter om objecten heen. En het 
scheelt ook schadegevallen. Beginnelingen rijden 
minder snel ergens tegenaan.’ De GM 360 heeft 
een stuurwiel waarvan de werking direct  
duidelijk is, en ook de bediening wijst zich vanzelf 
met slechts drie grote schakelaars. Tijdens trans-
port kan de achteras worden geblokkeerd,  
waardoor de machine zich gedraagt als een  
normaal voertuig met een starre achteras.

Wennen
Professionals vinden het in het begin een beetje 
vreemd om met de voorwielen over het te maaien 
gras te rijden. Zie je dan geen bandensporen, 
omdat het gras ingedrukt wordt vlak voordat je 
eroverheen rijdt? De ervaring leert van niet. De 
banden zijn zo gemaakt dat de bodemdruk altijd 
laag blijft en er geen spoor te zien is. Wat verder 
wennen is: het maaidek strekt zich bij de machine 
niet voor de machinist uit, maar bevindt zich onder 
hem. ‘Een demo van 20 minuten en je bent er al 
aan gewend’, zegt Uittenbosch daarover. De ver-
andering van maaidek maakt de machine volgens 
Toro stabieler, omdat het gewicht beter over de 
machine verdeeld is en niet aan de voorkant is 
geconcentreerd. Dat zorgt ervoor dat hij minder 
hobbelt en dus ook minder snel slijt.

Capaciteitswinst
Door de tijd die met draaien, keren en inklappen 
bespaard wordt, kan er volgens Toro circa 15% 
meer gemaaid worden met de GM 360. Barry 
Duivenvoorden van Sporto Aannemingsbedrijf uit 
Noordwijkerhout is gebruiker van het eerste uur 
van de GM 360. Duivenvoorden schat de  
capaciteitswinst iets lager in dan Toro: 10%. ‘Je zit 
bij deze machine bovenop het maaidek en je zit 
iets hoger’, zegt hij. ‘Je hebt daarom een beter zicht 
en kunt beter reageren op obstakels die op je pad 
komen, zoals een steen of een frisdrankblikje.  
Je ziet obstakels eenvoudig beter en sneller.’ 
Ook over de manier waarop de GM 360 rond 
bomen draait, is Duivenvoorden zeer tevreden. 
‘Je gaat in een draai om een boom heen en je laat 
eigenlijk niks staan.’ Dat zou ook met een zero-turn 
kunnen, maar die machines zijn te klein voor het 
werk dat Sporto ermee uitvoert. 

Volgens een andere gebruiker, Henk Sjerps van 
Sjerps Landscaping, moeten we oppassen met 
woorden als ‘revolutie’. Sjerps: ‘De ideale machine 
bestaat niet. De omstandigheden bepalen wat het 
beste is. Wij gebruiken machines bijvoorbeeld vaak 
in combinatie naast elkaar.’

In 2011 werd de Toro Groundsmaster 360 met de 

nodige tamtam gepresenteerd op de  

nederlandse markt. Met zijn vier bestuurbare 

wielen kon de GM 360 als eerste om de eigen as 

draaien, volgens Toro een revolutie op maai-

gebied. Vijf jaar na introductie maakt Stad+Groen 

de balans op. Importeur jean Heybroek en twee 

gebruikers vertellen over de machine. ‘De ideale 

machine bestaat niet.’ 

Auteur: Peter Voskuil

De Toro GM 360 vijf jaar  
na alle tamtam
Maaimachine bestrijkt vijf jaar na introductie ongeveer een derde van de markt 
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Rood hart
Sjerps is toevallig net aan het maaien met de GM 
360 als we hem bellen. ‘Ik ben net bezig een wijkje 
hier in Duivendrecht helemaal strak te maken’, 
meldt hij monter. Sjerps wordt met zijn eigen 
machines ingehuurd om het openbaar groen bij  
te houden in onder meer Velsen, Zaanstad, Diemen 
en Duivendrecht. Zijn collega doet de grote  
stukken met een Toro 4000 (maaibreedte 3,35 
meter) en hij de complexere stukjes. ‘Zo vul je 
elkaar aan’, vertelt Sjerps. ‘Ik heb deze machine 
gekocht omdat ik ook golfbanen doe en hij heel 
makkelijk in maaihoogte te verstellen is. Met een 
pennetje is de maaihoogte versteld. Mijn collega 
staat dan te sleutelen. Ik heb de 360 nu drie jaar en 

ben er nog steeds verliefd op.’ Hij voegt er wel  
eerlijk aan toe dat hij misschien niet helemaal 
objectief is, omdat al zijn machines van Toro zijn. 
Hij is fan van het merk: ‘Ik heb een rood hart.’  
Een minpuntje noemt hij desondanks wel: de 
machine scalpeert nogal snel. ‘De 4000 zweeft 
meer, is meer terreinvolgend.’

Voor Waatze Broersma, hoofdprojectleider van 
groen- en tuinbeheerder Vertisol, was er nog een 
reden om een GM 360 aan te schaffen. ‘Wij zochten 
een machine die in de herfst kan doormaaien.’ 
Door het gewicht en de verdeling daarvan, de  
vierwielaandrijving en de maaibak onder het  
chassis zonder wieltjes kan de 260 ook prima op 

nat en drassig terrein uit de voeten. Broersma: 
‘Daardoor kunnen we nu soms een maandje langer 
maaien. Andere maaimachines van 1,83 liepen 
vast; deze loopt eroverheen.’ 

Updates
Sinds 2014 is de machine niet meer alleen met een 
maaibreedte van 1,83 meter leverbaar. 

Met en zonder kabinen ongeveer E 10.000 verschil

Rondom een boom maaien -2Rondom een boom maaien -1 Rondom een boom maaien -3

Maaimachine bestrijkt vijf jaar na introductie ongeveer een derde van de markt 

‘Ik lijk wel zo’n verkoper  

van Tel Sell’
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Ook de niche-breedtes 1,57 en 2,50 meter zijn in 
het productprogramma opgenomen. Veel is er 
daarnaast sinds de introductie niet veranderd aan 
de Toro GM 360. Grote updates zitten er ook niet 
aan te komen. Uittenbosch: ‘Don’t change a winning 
concept is ons motto. Dit is de nieuwe standaard. 
De concurrentie heeft in onze ogen nog steeds 
geen passend antwoord gevonden.’
De GM 360 is verkrijgbaar vanaf 34.000 euro 
en dus niet de goedkoopste in aanschaf, geeft 
Uittenbosch toe. Optioneel is de machine ook 
leverbaar met fabriekscabine, radio-cd-bluetooth, 
airco, wegverlichting en een A-frame om aan de 
voorzijde werktuigen als bladblazers, strooiers en 
borstels te kunnen ophangen. 

Onderhoud
Heybroek lijkt goed te beseffen n dat 34.000 Euro 
een forse som geld is voor een maaier en verkoopt 
de machines –heel slim-  op het aspect total cost 
of ownership. ‘Investeer bij de aanschaf wat meer 
in materiaal dat veel langer meegaat, dat verdient 
zich terug’, aldus Uittenbosch. ‘Zwaardere onder-
delen - de v-snaar is bijvoorbeeld kevlav-versterkt 
- hoeven nu eenmaal minder frequent te worden 

vervangen. Of neem het messenas. Dat moet bij 
andere merken elk jaar worden vervangen, bij ons 
om de twee jaar.’De filosofie van importeur Jean 
Heybroek is dat aannemers steeds meer bedrijfs-
zekerheid en betrouwbaarheid willen. ‘Machines 
die midden in het seizoen uitvallen en dan twee 
weken wachten voor ze gerepareerd worden,  
dat kan in deze tijd niet meer.’

‘Ik heb er nu 1800 uur mee gedraaid en nog geen 
problemen gehad’, meldt Henk Sjerps. ‘Maar daar 
moet ik bij aantekenen dat je met een machine 
van jezelf toch altijd iets zuiniger omgaat. In een 
vreemde wijk rijd ik bijvoorbeeld altijd super- 
rustig. Een putdeksel of paaltje heb je zo te  
pakken. Andere bedrijven hebben wisselende 
chauffeurs. Dan zit de een erop, dan weer een 
ander. Springers, noem ik dat altijd. Ik denk wel  
dat dat verschil maakt.’    

Barry Duivenvoorden noemt de Toro snel en goed-
koop. Daar bedoelt hij mee dat de machine sneller 
werkt en zichzelf sneller terugverdient dan de 
John Deere met voordek, die Sporto nog steeds als 
tweede machine in de loods heeft staan.  

In het hoogseizoen wordt bijna non-stop gewerkt 
met de GM 360. Toch zijn ook daar in ongeveer drie 
jaar geen problemen met de machine geweest.  
Af en toe een nieuw mes, maar dat is logisch.  
Zelfs over die messen is Duivenvoorden positief. 
Een nieuw mes voor de GM360 kost ongeveer 25 
euro. In vergelijking met een duur uitgebalanceerd 
mes van de John Deere is dat peanuts. Dat kost  
75 euro en gaat volgens hem net zo lang mee. 

Winfactor
Volgens de rekenmodellen van Toro zal de machine 
bij een gebruik tussen de 600 en 1000 uur per jaar 
ook na de gebruikelijke afschrijvingstijd van zeven 
jaar nog ruim mee kunnen. ‘Omdat alles nieuw is, 
zit er in de eerste twee jaar nog weinig verschil in 
de onderhoudskosten’, legt Uittenbosch uit.  
‘Bij concurrerende machines zie je de kosten echter 
vanaf het derde jaar stijgen. Dan is 10.000 euro 
heel gewoon. Bij ons blijft dat dan op zo’n 3000  
à 4000 euro steken.’

‘Ik heb een rood hart’

Hoogteverstelling Toro GM360

Martin UittenboschDraaien op een plek

Frans Weijers

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6002
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De vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Verantwoord rooien van bomen

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

goed opgeleide boomrooiers, ervaren chauf-

feurs en machinisten, 9 gecertifi ceerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland met een gezonde blik 

op de toekomst.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei veilig 

uitvoeren zonder schade aan te richten.

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: 

groot of klein, bij Weijtmans moet u zijn!

Eén van onze unieke telescoopkranen

Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker

Boomrooierij Weijtmans
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Mijn zonnige Vakantie op het schone Walcheren is weer voorbij. 
Onze accu’s zijn opgeladen. We kunnen er weer tegenaan!

Het mooie van een commerciële job in de groenvoorziening is dat je meedeint 
op de groeipieken en dalen. En dan in tegenovergestelde richting. Als het 
buiten druk wordt met de uitvoering wordt het bij commercie binnen minder 
druk. En als het komende maanden buiten met onderhoud minder druk wordt 
kunnen we bij commercie weer helemaal los. Na zaai-en voorbereidingswerk 
afgelopen voorjaar hopen we komende maanden weer te gaan oogsten.  
De eerste onderhoudsaanbestedingen 2017 gaan de deur al uit. En de eerste 
voorselecties hebben we al weer doorstaan. Het tenderteam is weer aan de 
slag met schrijven en calculeren. Met een team van jonge en ambitieuze  
collega’s zullen we absoluut weer successen gaan boeken. Digitalisering,  
innovatie en veranderingen zullen ook komend tenderseizoen weer aan de 
orde van de dag zijn.

Wat ik bij de hedendaagse aanbestedingen wel mis zijn die mooie en vooral 
spannende momenten dat we als aannemers elkaar rondom de enveloppen 
(gedumpt in stembus, verhuisdoos of zelfs kliko) verzamelden en een  
ambtenaar op monotone stem de bedrijfsnamen en inschrijfprijzen voorlas. 
Naast de spanning was er ook altijd de lol om de verbale en non-verbale 
reacties van  de inschrijvers. Vooral van telaatkomers of bij absurd  
lage prijzen.  Genieten was dat. …  of flink balen.  
Er zat in ieder geval emotie in die ik nu zo mis.
Enfin, op een paar uitzonderingen na, behoren deze ervaringen tot de  
geschiedenis van onze sector. We kunnen in ieder geval de leuke verhalen 
hiervan nog met elkaar ophalen op de spaarzame momenten dat we elkaar 
ontmoeten. 

En die momenten zijn er komende maanden weer voldoende. Althans, als  
we daar allemaal zelf ook een beetje in willen investeren. Naast de bijeenkom-
sten van de brancheverenigingen hebben we natuurlijk ook de Dag van de 
Openbare Ruimte.  Chapeau voor de organisatie van deze, inmiddels twee-
daagse, beurs die een begrip is geworden in onze wereld. Ik kijk er naar uit om 
hier voor de 11e keer ons bedrijf te kunnen vertegenwoordigen en  
veel opdrachtgevers, collega’s en leveranciers te ontmoeten. 

Verder wil ik de collega-bedrijven ook oproepen om meer hun gezicht te 
laten zien op evenementen die doorgaans met name door ambtenaren en/
of adviesbureaus worden bezocht.  Denk dan bijvoorbeeld aan het Nationaal 
Congres Openbare Ruimte op  24 November in Rotterdam.  
Of de bijeenkomsten van De Levende Stad. Bij laatstgenoemde kunnen  
tegenwoordig ook bedrijven zich als partner aansluiten. Op dit soort 
 bijeenkomsten hoort u veel over ontwikkelingen  en visies in de markt en 
kunt u zelf ook actief deelnemen. De stem van de moderne groenvoorziener  
is daarbij onmisbaar.  

Om de clichés  nog eens te gebruiken: Delen is het nieuwe vermenigvuldigen.    
En;  Alleen ga je sneller maar Samen kom je verder. 

Dit geldt ons allemaal. Overheden, burgers, bedrijfsleven en maatschappelijk 
middenveld. Laten we als sector het wezenlijke belang van de buitenruimte 
benadrukken  en ook onze jongeren enthousiasmeren voor een baan in het 
groen! Kortom. We moeten weer projecten gaan aannemen, onze kennis  
vermeerderen, mensen opleiden en burgers tevredenstellen.

Prioriteiten bepalen is soms lastig. De markt soms weerbarstig. 
Maar leuke dingen en uitdagingen voor komend half jaar zijn er weer genoeg.

Ik heb dr zin an ! At your service! *

Wilco Boender
Commercieel Manager
Verheij Integrale groenzorg

* citaat van wijlen prof. Dr. Pim Fortuyn

Ik heb 
dr zin an!
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Ons klimaat verandert. Het wordt tegelijk natter en droger. Het ene moment 
verzuipen onze steden en dorpen bijna en een paar weken later zit iedereen 
te puffen bij hoge temperaturen en droogte. De discussie over de vraag of het 
klimaat wel of niet verandert, is gelukkig niet meer aan de orde. Het klimaat 
ís veranderd en de gevolgen daarvan zijn voor iedereen te zien. En we willen 
er nog niet aan, maar daardoor verandert onze hele industrie. In ons vakblad 
Greenkeeper publiceerden wij vorig jaar een foto van een greenkeeper die op 
tweede kerstdag zijn fairways maaide en zijn opvangbakken nog vol kreeg 
ook. Tegelijk zou het zomaar kunnen dat in juli en augustus door extreme 
droogte het gras helemaal niet gemaaid hoeft te worden. Over de oorzaak van 
die klimaatwijzigingen is misschien nog te twisten, maar voor een groendienst 
die in december overuren moet opnemen om een laatste rondje te maaien, 
maakt de reden niet zo veel uit. 

Gemeenten lijken doorgaans weinig begrip te tonen voor de consequenties 
die het grillige klimaat heeft voor het werk van groenbedrijven, zo lijkt een 
enquête van vakblad Stad & Groen onder professionals in het groen- 
onderhoud aan te geven. Maar liefst 81 procent van de respondenten vindt 
dat gemeenten en andere overheden meer coulance moeten tonen wanneer 
door extreem weer afspraken niet helemaal nageleefd kunnen worden. 
De klimaatproblematiek lijkt hier en daar zelfs voor wrevel te zorgen tussen 
opdrachtgevers en groenprofessionals. Een derde van de respondenten in de 
enquête vindt namelijk dat gemeenten de contracten met groenvoorzieners 

soms ook gebruiken om het eigen falen bij de planning en het beleid rondom 
het onderhoud van groenvoorzieningen te maskeren. In zulke gevallen,  
zo vinden de respondenten, worden ten onrechte sancties opgelegd door  
de opdrachtgevers voor het niet naleven van contractafspraken.

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

Overheden moeten meer coulance 

tonen wanneer door extreem 

weer afspraken niet helemaal 

nageleefd kunnen worden 

Klimaat

Het klimaat ís veranderd  

en de gevolgen daarvan  

zijn voor iedereen te zien
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GEZONDER EN

ZUINIGER
WERKEN
MET 4-TAKT
Als tuinprofessional sta je midden in het groen. Meer nog,  
je denkt groen. Je wilt het beste voor de omgeving, je klanten  
en voor jezelf. Daarom kies je voor milieuvriendelijk gereedschap. 
Bijvoorbeeld een Dolmar bosmaaier met een 4-takt motor.  
Door de lage uitstoot van schadelijke stoffen, lage trillingen en 
een aangename geluids productie zijn de 4-takt machines van 
Dolmar goed voor de gebruiker en de omgeving. Het gunstige 
verbruik van 4-takt zorgt voor lage verbruikskosten. 

Mohamed Kallan is een professional in de 
groenvoorziening bij gemeente Amsterdam. 

Dagelijks werkt hij met de machines van 
Dolmar. Bijvoorbeeld bermen maaien 

met de MS-4300.4U, met lage uitstoot 
dankzij de zuinige, stille 4-takt motor.

Kijk op www.dolmar.nl/
milieubewust

MS-4300.4U
•  4-takt Bosmaaier 43 cc
•  Bijzonder krachtig
•  Licht van gewicht
•  Uiterst zuinig 
•  Erg stil en schoon

10095_500256_Dolmar_A4_adv_v3.indd   1 09-08-16   16:14
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