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De baron van De bomen
Stefano Boeri roept op steden te bebossen om 
de CO2-vijand op eigen terrein te bevechten

Ziekte van Lyme
Gevaren en 
preventie

Sliedrechts 
recycleplein
extra groen

Precisielandbouw
in toeristische hart 
van Amsterdam
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HET VAKBLAD VOOR OPENBAAR GROEN EN HET VERGROENEN VAN DE BUITENRUIMTE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

MOGEN WIJ U 
UPGRADEN?

KOOP NU EEN 3038E 
MET VOORLADER 
VOOR €16.999,-*
De 37 pk sterke John Deere 3038E heeft Standaard vierwielaandrijving 
en een hydraulische transmissie. Samen met de 300E voorlader is de 
3038E uw efficiënte alleskunner. Aanbieding geldig tot  30 juni 2018. 
Zolang de voorraadstrekt. 

* Alleen verkrijgbaar bij deelneemende dealers, zolang de voorraad strekt. Prijs excl. BTW en klaarmaakkosten. 



Dat was dan ook de vraag die Amstelring, 
organisatie voor wonen en zorg in de gemeenten 
Amsterdam, Amstelland en Meerlanden, aan 
Donkergroen stelde. Na het uitbrengen van een 
passende ontwerpofferte, werd Donkergroen deze 
opdracht gegund en werden de gesprekken over 
het ontwerp gestart. Annemarijne van der Meulen, 
Tuin- en landschapsontwerper bij Donkergroen, 
had hier ideeën over die naadloos aansloten op 
de visie van de opdrachtgever. Annemarijne: 

“In dit ontwerp was het belangrijk om in te 
spelen op beleving, beweging en herkenning. 
Het ontwerp staat in het teken van de mens, de 
bewoner wordt vooropgesteld.” Zorgcentrum De 
Rietvinck staat vierkant achter dit idee. Alvin Riga, 
projectcoördinator bij Donkergroen: elk gesprek 
met mensen van Amstelring of de cliëntenraad 
bevatte een vorm van enthousiasme en 
betrokkenheid. Dat is prettig, want dan staan de 
neuzen in dezelfde richting en draag je hetzelfde 

doel: een prettig tuin voor de bewoners. 

De binnentuin wordt omgetoverd tot een 
belevingstuin waarin men elkaar kan ontmoeten, 
kan rondwandelen en kan ontdekken en 
herkennen. Er wordt een rondgang gecreëerd 
doordat er een route door de binnentuin is 
uitgezet, met behoud van de bestaande vijver. Er 
is een vlonderbrug aangebracht met een reling die 
voor zowel staande als zittende bewoners

Een thuis zoals je dat kent
Een lekker bakje koffie samen met familie, lekker in de tuin. Mensen komen en gaan, wat een hoop gezelligheid geeft en een gevoel van eenheid 

oproept. En dat vlakbij de Jordaan  in Amsterdam. Gewoon, in zorgcentrum De Rietvink. Op deze locatie heerst het gevoel dat een buurthuis ook 

uitstraalt; zeker niet het klassieke zorgcentrumgevoel, maar een thuisgevoel. Daar hoort een passende belevingstuin bij, die dit huiselijke Amsterdamse 

gevoel versterkt.

"Het bekende buitenleven in een 
beschermde omgeving"



goed te gebruiken is. Zo is het mogelijkeen 
rondgang door de tuin te maken. Een knipoog 
naar de Amsterdamse paaltjes zijn de drie kruisjes 
verwerkt in de reling. Tijdens de weg door de 
binnentuin vinden bewoners belevenispunten 
zoals bankjes, kunst, seizoensbeplanting en 
verschillende Amsterdamse elementen. Zo wordt 
een buitenleven gecreëerd zoals het voor de 
Amsterdamse bewoners altijd is geweest, maar dan 
in een beschermde omgeving.

Hergebruik
Annemarijne: “Alles wat waardevol is en al aanwezig 
is, is meegenomen in het ontwerp. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan is de vijver. Een vijver heeft 
een bijzondere aantrekkingskracht, zeker voor 
de bewoners. Ze konden er echter voorheen niet 
optimaal van genieten. Door de vijver te behouden 
én toegankelijk te maken met een vlonderbrug, 
kunnen  bewoners hiervan genieten op een 
verantwoordelijke manier”. 

Behoud van de vijver werkt niet alleen 
kostenbesparend , maar verlaagt ook nog eens 
de hittestress die midden in het stedelijk gebied 
aanwezig is door de verstoorde balans tussen 
betegeling en begroeiing. Door de vijver te 
behouden wordt de hittestress verlaagd, en dat 
merk je met name in de zomer. Hierdoor blijft de 
binnentuin, die omringd is door 4 gevels, in ieder 
seizoen toegankelijk voor bewoners en bezoekers.

Naast de vijver zijn waardevolle materialen 
en elementen gehandhaafd zoals 
verhardingsmaterialen en bomen. Niet zozeer de 
logistiek en de kosten zijn de reden geweest om 
deze elementen te handhaven. De uitstraling van 
de gebakken klinkers en volwassen bomen waren 
doorslaggevend om deze elementen te gebruiken 
in de nieuwe tuin.

Met de tijd mee, met de bewoners mee
Uiteraard, naarmate de tijd vordert, zullen er 
bewoners komen en gaan. De tuin moet met 
de behoeften kunnen meegroeien van de 

bewoners die komen en gaan. En dat in een tuin 
waar herinnering een belangrijk aspect vormt. 
Annemarijne: “Dit ontwerp is een ‘basistuin’. Om 
de tuin met de bewoners mee te laten groeien, 
is er ruimte in het ontwerp gelaten waar het 
zorgcentrum om de zoveel tijd iets kan toevoegen. 
Denk aan een beeld of een typisch Amsterdams 
kenmerk dat voor de bewoners op een bepaald 
moment veel kan betekenen.” Op deze manier 
kan Zorgcentrum De Rietvinck  optimaal aan de 
leefbehoeften van de bewoners voldoen. Daar, 
vlakbij de Jordaan in Amsterdam. Een thuis, zoals zij 
dat kennen.

ADVERTORIAL

De afbeeldingen geven een sfeerbeeld weer van de toekomstige situatie. De afbeeldingen kunnen afwijken van de toekomstige situatie.
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Eurojust staat voor veiligheid. En die veiligheid 

strekt zich uit buiten de grenzen van het gebouw. 

Natuurlijk ogende veiligheid, geïntegreerd in de 

parkachtige tuin die het nieuwe Eurojust-gebouw 

in Den Haag omringt. De tuin bevat verschillende 

beveiligingsschillen die op een organische manier 

in het landschap zijn opgenomen. 

Met het oog op de toekomst
Eurojust is in 2002 opgericht is om de strijd tegen 

grensoverschrijdende criminaliteit  te ondersteunen. 

Het EU-agentschap stelt nationale autoriteiten in 

staat om gemakkelijker informatie uit te wisselen, 

onderling rechtshulp te bieden en verdachten uit 

te leveren. Sinds 2003 is de organisatie gevestigd in 

Den Haag waar ze na dik 10 jaar toe was aan nieuwe 

huisvesting. Het nieuwe gebouw, inclusief parkeer-

garage en omringend landschap, werd ontworpen 

door de combinatie Mecanoo architecten, Royal 

HaskoningDHV en DS Landschapsarchitecten.  

In het ontwerp is rekening gehouden met de groei 

die Eurojust de komende jaren verwacht. Heijmans  

Utiliteit tekende voor de uitvoering. 

Onopvallend en toch veilig
Rondom de nieuwbouw heeft de Enk Groen & Golf 

een hoogwaardige glooiende landschapstuin  

aangelegd die aansluit bij het omliggende terrein. 

In het terrein zijn drie beveiligingslagen opgenomen 

die door beplanting en aanleg aan het oog ont-

trokken zijn, zodat ze vanaf de openbare weg niet 

opvallen. Het omvangrijke project heeft naast de 

obstakels ook veel groen. Er zijn 128 bomen, 25.000 

grassen en heesters en 20.000 vaste planten aange-

plant. Blikvangers zijn de natuurstenen watermuur 

van 49 x 5 meter en de hoge en lage vijver. 

Daktuinen
Ook de bijbehorende parkeergarage kreeg groene 

aankleding in de vorm van daktuinen. De aanleg 

daarvan is een specialistisch werk waarbij de Enk 

Groen & Golf gebruik gemaakt heeft van verschil-

lende lichtgewicht oplossingen zoals EPS-platen. 

Het totale project voldoet aan de BREEAM-eis, een 

keurmerk voor duurzaam bouwen. 

Groen, beveiliging en duurzaamheid 

Zo groen kan veiligheid zijn 

“In het nieuw aangelegde duin- en boslandschap  
zijn de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen op een 

natuurlijke wijze geïntegreerd.”

T 0317 - 727 000  /  www.deenkgroenengolf.nl
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Niets werkt zo 
    inspirerend als 

 puur groen!

Eén met de natuur, in alles wat we doen.
Snoek Puur Groen staat voor de meest natuurlijke en 

duurzame groenvoorzieningen. Puur groen in de bedrijfstuin, 

op het dakterras of andere buitenruimte is een verademing 

voor de werkende mens. En  een dagelijkse bron van inspiratie.  

Pure winst is daarbij de bijdrage aan een beter milieu door 

circulaire tuinaanleg, wanneer dat maar mogelijk is. Dus 

zonder afval en mét zoveel mogelijk hergebruik. Puur groen 

is de kern van onze bedrijfsfilosofie en daarom bepalend 

voor onze nieuwe naam. Want vanaf 5 april 2018 gaat  

Snoek Hoveniers verder onder de naam Snoek Puur Groen.  

snoekpuurgroen.nl
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‘Het draait allemaal 
om de kostprijs’

Hij noemt zichzelf verbaal niet zo sterk, maar dat valt in de praktijk alleszins 

mee. Stefan Marcusse, ceo van het Udense Engelen Groen, heeft in de vijf minu-

ten dat ik in de ontvangsthal van zijn bedrijfsgebouw sta al bijna de complete 

geschiedenis van Engelen Groen verteld. 
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Big data laat zien wat de 
conditie van Museumplein is

Een opvallend onderzoek in 2017 toonde 
aan dat niet het Paleis op de Dam, de 
grachten of het Achterhuis het meest gefo-
tografeerde stukje Amsterdam zijn, maar 
de gigantische I amsterdam-letters op het 
Museumplein. Niet bijster origineel, zult u 
zeggen, maar het Amsterdamse stadsbe-
stuur heeft daaruit de conclusie getrokken 
dat dit plein en dus ook de grasbezetting 
altijd honderd procent in orde moeten zijn.

Sliedrechts recycleplein is  
extra groen

Medewerkers van Vissergroen uit Nieuwendijk heb-
ben de laatste kant-en-klare haag van drie meter 
hoogte langs de rand van het milieustation in 
Sliedrecht geplaatst. Op dit recycleplein wordt grof 
afval door ASVZ-bewoners met een verstandelijke 
beperking gescheiden en voor recycling gereed 
gemaakt. Op het milieustation wordt afval verza-
meld van 5.000 ASVZ-cliënten uit de regio.

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

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

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

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

ISSN: 2352-4634

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

Bescheidenheid is een groot goed. Waterkracht 
Varsseveld blonk er altijd in uit, maar het is tijd voor het 
bedrijf om de schroom wat van zich af te 
schudden, vindt Hans Gilbers. De algemeen directeur 
vertelt over de eerste heetwatermachines voor chemie-
vrije onkruidbestrijding in Europa die  
Waterkracht in de jaren 90 bouwde en de eigen produc-
tielijn nu. ‘Onze ambitie is Europees marktleider te wor-
den. Daar gaan we de komende jaren  
hard aan werken.’
 

De baron van de bomen

Het was dé verrassing, de prijswinnaar van de Frankfurter International Highrise 
Award van 2014: ‘il Bosco Verticale’ van Stefano Boeri – twee torenflats met 110 
appartementen met een aangezicht van louter bomen, struiken en planten. Het 
idee erachter: een tegenwicht bieden tegen de overvloedige CO2-uitstoot in de 
betonnen jungle van de stad met een verticale groene oase. Ook Nederland krijgt 
nu zijn eigen ‘bostorens’ bij de Utrechtse Jaarbeursboulevard en op Strijp-S in 
Eindhoven. Tijd voor een gesprek met de man achter dit idee: Stefano Boeri. ‘Ik ben 
geobsedeerd door bomen.’

61
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GTJ exclusief  
distributeur Mulag-
maaiarmen
GTJ uit Roermond heeft per direct de exclusieve 
distributie voor Nederland van Mulag-machines 
voor Unimog-opbouw in zijn portfolio opgeno-
men. Mede door de aangescherpte toelatingseisen 
van de wet is het aantal toegelaten machines om 
langs (snel)wegen te werken met maai-afzuigin-
stallaties aanzienlijk beperkt. De Mulag-Unimog-
combinatie heeft de mogelijkheid om met maai-
zuiginstallaties te werken, met zowel aan de lin-
ker- als rechterzijde een bereik van maximaal acht 
meter. Dit alles is toegestaan op Nederlands ken-
teken én toegelaten volgens de nieuwste normen. 
Het Duitse Mulag Fahrzeugwerk maakt een breed 
scala aan onderhoudsmachines. Onderdeel daar-
van zijn maaiarmen specifiek voor Unimog. Deze 
armen zijn in diverse uitvoeringen te verkrijgen. 
Met deze machines kan men onder andere gelijktij-
dig met een automatische vangrailmaaier werken, 
waardoor de machines multifunctioneel inzetbaar 
zijn. Unimog is in handen van Mercedes-Benz. 

In nauwe samenwerking met Mercedes/Unimog 
worden de Mulag-machines op de Nederlandse 
markt aangeboden. In overleg kunnen machines in 
bepaalde uitvoeringen worden gedemonstreerd.

Feestelijke opening 
CBS De Hoeksteen
Op 10 april vond de opening plaats van het nieuwe 
schoolplein van CBS De Hoeksteen in Heerenveen. 
Het plein heeft een educatietuin en nieuwe panna-
veldjes. Een jaar geleden startten alle voorbereidin-
gen voor de realisatie van het nieuwe schoolplein. 
Bij de realisatie van het plein werd goed samen-
gewerkt tussen leerlingen, ouders, leerkrachten 
en bedrijven, die allemaal een bijdrage leverden. 
Volgens Snoek Hoveniers is de inbreng van de 
betrokkenen op allerlei manieren herkenbaar in 
het eindresultaat. 'De behoefte aan natuurlijk spe-
len, sporten en educatie is duidelijk in het ontwerp 
meegenomen. Zo is er een educatietuin met bui-
tenlokaal aangelegd, waar kinderen onder andere 
leren waar eten vandaan komt en hoe het groeit. 
Daarnaast is er ruimte gecreëerd om te voetballen.'
De aanleg van het nieuwe deel van het plein is 

mede mogelijk gemaakt door Coöperatiefonds 
Rabobank Heerenveen – Zuidoost-Friesland en 
Snoek Hoveniers. Met deze werkzaamheden is de 
eerste fase van het nieuwe schoolplein voltooid. 
In fase twee wordt er gewerkt aan het vergroenen 
van het schoolplein. Snoek Hoveniers gaat hiermee 
aan de slag. In de uitvoering kreeg het hoveniers-
bedrijf hulp van ouders, waardoor de speelruimte 
zo kort mogelijk buiten gebruik was. De officiële 
opening is samen met de kinderen en betrokkenen 
gevierd.

Nieuw draagsysteem 
voor cirkelzaag- 
bosmaaier
Stihl introduceert een nieuw draagsysteem dat is 
ontworpen voor professioneel gebruik van bos-
maaiers met cirkelzaagbladen in de bosbouw en 
bij gemeentediensten: de Stihl Advance X-Treem. 
Volgens de fabrikant kenmerkt de gordel zich 
door zijn draagcomfort en eenvoudig gebruik. 
De gebruiker kan bijvoorbeeld de in de lengte 
verstelbare rug aan zijn eigen lengte aanpassen. 
Door de traploze lastverdeling tussen heupen en 
schouders past de gordel zich aan het lichaam en 
de bewegingen van de gebruiker aan. De rug en 
de gewrichten worden daardoor ontlast, zodat 
men ook gedurende lange tijd kan werken zonder 
krachten te verspillen. 

Hoek Hoveniers bestaat 75 jaar
Familiebedrijf Hoek Hoveniers viert dit jaar een jubileum. Het is namelijk exact 75 jaar geleden dat 
Piet Hoek op 7 april 1943 startte als zelfstandig tuinman in Voorhout. Na Piet Hoek vormde de tweede 
generatie Hoek (Hennie en Peter) het fundament voor het huidige bedrijf. Sinds 1997 zet de derde 
generatie Hoek (André, Fred en Tom) het bedrijf voort. Zij vieren nu met trots het jubileum van het 
groenbedrijf onder de noemer '75 jaar opmerkelijk groen'. 

Op 7 april kondigde André Hoek de viering van het jubileumjaar aan in een video. Een jubileum moet 
natuurlijk gevierd worden. Tot en met maart 2019 organiseert Hoek daarom een jaar lang activiteiten 
voor medewerkers, opdrachtgevers, partnerbedrijven en branchegenoten.
Zo verzorgt Hoek op dinsdag 12 juni samen met CROW een praktijkmiddag beeldkwaliteit in Leiden. 
In de loop van het jaar volgen er nog diverse minisymposia over andere onderwerpen.
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Het luchtdoorlatende materiaal en de open rug-
plaat zorgen voor een goede ventilatie. De com-
forthaak maakt het eenvoudig om de bosmaaier 
vast te haken en weer los te maken.

GKB start 
Bedrijfsschool
In september 2018 start GKB Realisatie de GKB 
Bedrijfsschool. Dit is een tweejarige mbo-oplei-
ding, waarbij wordt gekeken welk vakgebied bij 
jongeren past op het vlak van de inrichting van 
de openbare ruimte. 'Wij begrijpen dat school 
niet voor iedereen werkt. Niet alle jongeren zitten 
graag met hun neus in de boeken. GKB Realisatie 
start iets nieuws: in september 2018 openen we de 
GKB Bedrijfsschool. Op deze tweejarige mbo-oplei-
ding (niveau 3 en 4) kijken we samen wat er bij je 
past,' zo laat GKB weten op haar bedrijfspagina. 
De opleiding houdt in dat de scholier samen met 
een ervaren vakman aan het werk gaat op diverse 
vakgebieden. 'Want samen maak je iets moois. Een 
erkend diploma en een baan bijvoorbeeld. Samen 
werkt', aldus GKB. Scholieren die de opleiding 
afronden, ontvangen een officieel erkend mbo-
diploma.

Beslisboom bestrijding 
duizendknoop
Stichting Probos heeft een online beslisboom 
ontwikkeld die terreinbeheerders handvatten biedt 
voor het voorkomen van de verspreiding van 
duizendknoop, en die helpt om keuzes te maken 
op het gebied van bestrijdingsmethoden en 

bestrijdingsnoodzaak. In Nederland komen vier  
uitheemse soorten Aziatische duizendknoop 
voor, die zich invasief gedragen en zeer moeilijk 
te bestrijden zijn. Ze rukken steeds verder op in 
onder meer natuurterreinen, bermen, tuinen, 
plantsoenen en tussen verhardingen en verdringen 
de oorspronkelijke vegetatie. Daarnaast geven ze 
economische schade, doordat bijvoorbeeld de  
stabiliteit van dijken en taluds wordt verminderd 
en verhardingen, funderingen en rioleringen 
worden beschadigd door de groeikrachtige wortel-
stokken. Er is een grote behoefte aan handvatten 
voor de bestrijding van Aziatische duizendknopen 
en het tegengaan van verdere verspreiding. 

Om terreinbeheerders deze handvatten te bieden, 
heeft de stichting in opdracht van de NVWA een 

online tool ontwikkeld. Na het doorlopen van een 
korte vragenlijst over de locatie worden tips 
gegeven voor het voorkomen van verspreiding, 
of (bij aanwezigheid van duizendknoop) een over-
zicht van passende bestrijdingsmethoden en de 
geadviseerde bestrijdingstermijn. 

De beslisboom is te raadplegen via 
www.bestrijdingduizendknoop.nl.

NIEUWS
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Toezegging Agco 
voor nieuw  
contract Mechan 
Holding
Agco heeft een formele toezegging 
gedaan aan Mechan Holding voor een 
nieuw contract voor de distributie van 
de merken Massey Ferguson, Valtra en Fella in België en Nederland. Mechan zal daarnaast ook Fendt 
blijven voeren in een groot deel van Nederland. Het nieuwe contract loopt vanaf 1 april 2019 tot  
1 april 2024. 'Wij zijn zeer verheugd met deze toezegging', zegt Ray Uiterwaal, ceo van Mechan 
Holding. 'Een langetermijnverbintenis geeft ons alle ruimte om samen met onze dealers de markt-
aandelen van Fendt, Massey Ferguson, Valtra en Fella flink uit te bouwen. De Agco Full line-strategie 
is daarbij een belangrijk concept, dat we volledig omarmen.'



       VAN BEGIN 
                 TOT EIND…                 

Uw partner in stedelijk bosbeheer - www.vandennagel.nl +31 577 49 2403
info@vandennagel.nl

Van den Nagel_420x140.indd   1 30/03/18   09:16

Kwaliteitsimpuls voor 
park de Meridiaan 
Almere
De Meridiaan is het grootste groenpark in Almere 
Buiten. De kernwaarden van dit gebied zijn groen, 
water, rust en ruimte. Je kunt er fietsen, wandelen, 
spelen en picknicken. Het park had echter te 
kampen met achterstallig onderhoud en was te 

sober en eenvoudig ingericht. 
In opdracht van de gemeente Almere realiseert 
Jos Scholman een kwaliteitsimpuls voor het park 
de Meridiaan in Almere Buiten. De werkzaamhe-
den verlopen voorspoedig en de herinrichting 
wordt steeds meer zichtbaar. De schatting is dat 
eind 2019 alle werkzaamheden zijn afgerond. De 
Meridiaan wordt ingedeeld in vier sferen: polder, 
centrum, tuin en boslandschap. 
Het kappen en uitdunnen van diverse bomen is 
grotendeels uitgevoerd, waarna de takken worden 

versnipperd, de stobben verwijderd en de gaten 
gevuld. Ook de dam naar het eiland in het park is 
gereed. Op dit eiland zijn diverse wandelpaden 
aangebracht en wordt momenteel actief het dode 
hout uit bomen verwijderd, zodat de veiligheid van 
de wandelaars kan worden gewaarborgd.
Jos Scholman heeft een speciale app ontwikkeld 
om burgers op de hoogte te houden. Daarnaast is 
in de app ook informatie beschikbaar en kan men 
vragen stellen. 
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Stadsplein Capelle  
aan den IJssel wordt  
heringericht
Het stadsplein in Capelle aan den IJssel wordt 
in 2019 heringericht. Buro Sant & Co heeft een 
ontwerp gemaakt waarin het stadsplein weer een 
levendige 'huiskamer' wordt in de stad. Het ontwerp 
voorziet in een plein dat ruimte biedt voor onder 
andere de markt, evenementen en horeca. Volgens 
Smitsrinsma, dat Buro Sant & Co ondersteunt, wor-
den speel- en waterelementen toegevoegd, samen 
met een aantrekkelijke nieuwe bestrating. Deze 
moet voor een lange periode kwaliteit gaan bieden 
en is duurzaam in gebruik en onderhoud. Deze 
aspecten zijn zeer belangrijk in verband met het 

intensieve beheer, bijvoorbeeld na marktdagen, en 
de zettingsgevoeligheid van de locatie. De onder-
grondse voorzieningen voor de bomen worden 
afgestemd op een lange levensduur en de groei-
potentie van de bomen. Naast Buro Sant & Co staat 
Smitsrinsma de gemeente bij in het ontwerpproces 
met budgetbewaking en bijbehorende technische 
ondersteuning. 

Steenbergen kiest 
Ransomes HR300 
maaimachine
Steenbergen was toe aan een nieuwe maaima-
chine en koos voor de Ransomes HR300, vanwege 
de degelijkheid en kracht van de machine. Pols 
Zuidland heeft de machine inmiddels afgeleverd. 
Krachtig is de machine doordat elk mes apart 
wordt aangedreven door een hydromotor. Met 
een maaibreedte van 1,80 meter is het een fijne 
machine voor smalle stroken, die volop aanwezig 
zijn in Steenbergen. Een bijkomend voordeel van 
de machine is dat het frontdek verticaal is op te 
klappen zonder gereedschap. Dit vereenvoudigt het 
onderhoud aanzienlijk.

Sight helpt leerlingen 
met schoonhouden wijk
Eind maart heeft het landelijke groenbedrijf Sight 
Landscaping samen met Buurtgroenbedrijf mee-
gedaan aan de afvalestafette in het Arnhemse 
Spijkerkwartier. Deze werd georganiseerd door 
Natuurcentrum Arnhem. Sight Landscaping liet 
de leerlingen van basisschool de Sterrenkring zien 
hoe zij de wijk schoonhouden. De veegmachine, 
bladblazer en gluton werden gedemonstreerd. 
Daarna gingen de leerlingen zelf, gewapend met 
grijpers en vuilniszak, op jacht naar zwerfvuil in de 
wijk. De kleuters maakten het Sterrenplein hele-
maal schoon; de midden- en bovenbouw namen 
de rest van de schoolomgeving onder handen.
Tijdens de afvalestafette komen zoveel mogelijk 
scholen, bedrijven en stadsbewoners in actie om 
zwerfafval in de buurt op te ruimen. De Landelijke 
Opschoondag op zaterdag 24 maart, die ook in het 
Spijkerkwartier werd georganiseerd, was de afslui-
ter van deze opschoonweek. 
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Hydromaster krijgt 
met DHI-Group derde 
partner
DHI Group sluit zich als derde partner aan bij 
Hydromaster, een oplossing om organisaties te 
helpen bij het beperken van de impact van regen 
en wateroverlast. Hierdoor kunnen hydrologische 
informatie, gegevens en modellen van DHI Group 
worden toegevoegd aan Hydromaster. Het pro-
duct Hydromaster, dat klanten ondersteunt bij het 
beperken van de impact van regengebeurtenissen 
op activiteiten en infrastructuren, heeft al Kisters 
en Meteogroup als partners. Met een professionele 
cloudservice voor weersinformatie en weersvoor-
spellingen informeert het product gemeenten, 
waterschappen en provincies, nutsbedrijven en 
eigenaren van infrastructuren en helpt het hen 
beter voorbereid te zijn op eventuele overstromin-
gen.

Hydromaster werd vorig jaar door Kisters en 
Meteogroup geïntroduceerd. Het is ontwikkeld als 
reactie op de steeds frequentere en intensievere 
extreme neerslaggebeurtenissen als gevolg van 
toegenomen verstedelijking, bevolkingsgroei en 
klimaatverandering. Met de live webservice van 
het product kunnen klanten historische, huidige 
en aankomende neerslaggebeurtenissen bekijken, 
analyseren en archiveren.

Groenonderhoud 
Hellevoetsluis gegund 
aan Verheij
Onlangs is aan Verheij Integrale groenzorg de 
definitieve gunning verstrekt voor het beheer 
en onderhoud van de groenvoorziening in de 
gemeente Hellevoetsluis. Het contract wordt 
afgesloten voor vier jaar. Naast het reguliere onder-
houdswerk zal het bedrijf de gemeente bij allerlei 
zaken ontzorgen, onder andere bij het beheer van 
het renovatiewerk in de gemeente. 

Daarover vertelt het bedrijf: 'Deze werkwijze is 
beschreven in de transitie-aanpak die Verheij voor 
het onderhoud van de gemeente heeft opgesteld 
onder leiding van adviesbureau Denkwijze(R). 
Hierin is aangetoond dat Verheij de competen-
tie bezit om op eigen initiatief de transitie van 
traditionele naar "ontzorgende" opdrachtnemer 
succesvol vorm te geven, waarbij de gemeente als 

regie-opdracht gever functioneert.' Verheij Integrale 
groenzorg is al acht jaar actief in de gemeente 
Hellevoetsluis en kent de gemeente goed. In de 
gemeente zal ook het burger participatieconcept 
Kleurrijk Buiten worden toegepast.

NIEUWS

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nl

DAG in  DAG uit
ZORGEN WIJ 
VOOR EEN BETERE 
LEEFOMGEVING

DAGnl.nl
06 11 56 13 37  INFO@GRAS-ADVIES.NL  DAGNL.NL

CIVIELE TECHNIEK    STEDENBOUW    LANDMETEN

ARCHEOLOGIE    BODEMONDERZOEK SANERING

OMGEVINGSMANAGEMENT    FLORA EN FAUNA

DUURZAAMHEID    ASBEST    SPORT EN SPEL

•	 Bomen	/	beplantingen	rooien
•	 Bomen	snoeien
•	 Verhuur	verreiker	met	zaagkop
•	 Stobben	frezen
•	 Klepelen	takhout	/	begroeiing
•	 Transport	groenafval	en	gras
•	 Groenrecycling
•	 In-	en	verkoop	stamhout

De beste kwaliteit voor 
een eerlijke prijs!

Boomrooierij

Heideweg 3, 5472 LC  Loosbroek
Telefoon +31(0)413 - 22 41 00  •  info@vanweertrondhout.nl   

www.vanweertrondhout.nl

Adv_A4_vanWeert_eerlijke prijs.indd   1 12/09/17   16:58

Rots realiseert water-
kunstwerk in Tilburg
Rots maatwerk gaat in opdracht van de 
gemeente Tilburg een groot waterkunstwerk 
realiseren in het Spoorpark te Tilburg. Water 
speelt een grote rol in het nieuwe Spoorpark, 
aldus een woordvoerder van Rots maatwerk. 
Een belangrijk onderdeel is daarbij de centraal 
gelegen waterspeelplaats, die wordt 'open-
geritst' door het kunstwerk van kunstenares 
Marieke Vromans.

Het waterspeelplein, een ontwerp van land-
schapsarchitecten Kruit Kok en de landschaps-
inrichters Blom en Moors, bestaat uit een mak-
kelijk toegankelijke waterspiegel, die langzaam 
iets dieper wordt. Fonteinen in vele maten 
spuiten onverwachts door dit watervlak heen 
en zullen vele kinderen verrassen in de zomer.
'De rits opent de stenige stad en brengt 
mensen samen in een omgeving vol groen, 
verkoeling, ontspanning en spelen', zo legt 
Vromans haar keuze voor een ritssluiting uit. 
Het gesloten deel van de sluiting wordt een 
ondiepe waterlijn. Het geopende deel van de 
sluiting geeft een waterplein met fonteinen 
prijs. Vandaaruit kabbelt er een 'speelbeek' het 
park in en opent het groene park zich. 
Het waterkunstwerk en het kunstwerk 
Ritssluiting worden geheel turnkey uitgevoerd 
door Rots maatwerk. Kort geleden zijn de tech-
nische ruimte en de bufferruimte van dit water-
kunstwerk geplaatst, waarna het bedrijf nog 
verdere werkzaamheden gaat uitvoeren.
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‘We houden kennis graag 
in eigen huis’
In Amstelveen houdt de filosofie van het ‘pantoffelgroen’ al ruim een eeuw stand

Om recht te doen aan de lange en rijke traditie van Amstelveen als übergroene gemeente, heeft Stad+Groen ervoor gekozen om ditmaal niet met  

een wethouder op pad te gaan, maar met Tabitha van Hove, hoofd wijkbeheer. Zij mag zich al 22 jaar in verschillende rollen bemoeien met de groen-

voorzieningen in de stad. Maar zelfs Van Hove’s rijke loopbaan bij de gemeente beslaat slechts een fractie van de geschiedenis van het Amstelveens 

‘pantoffelgroen’.

Auteur: Paul van der Sneppen

Tabitha van Hove, hoofd wijkbeheer Amstelveen
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OP DE FIETS

Ze is eigenlijk opgeleid om groenprofessionals ‘op 
te kweken’ voor het vak. Maar Van Hove is iemand 
van de praktijk. Het klaslokaal heeft nooit veel 
aantrekkingskracht op haar uitgeoefend. De natuur 
lonkt. In Amstelveen viel ze ruim twee decennia 
geleden met haar neus in de spreekwoordelijke 
boter. De gemeente heeft een flinke oorlogskas en 
het groen in de stad mag wat kosten. De wijkbe-
heerder voelt zich in de bestuurlijke gemeentecul-
tuur van Amstelveen op geen enkele wijze beperkt 
in haar professionele ontplooiing. ‘Ik voel nog geen 
directe drang om hier weg te gaan.’

Urbanisatie
De Amstelveense groentraditie waaraan Van 
Hove zich laaft, is al ruim een eeuw onveranderd. 
Amstelveen, toen nog gemeente Nieuwer-Amstel, 
koos rond de eeuwwisseling heel bewust voor een 

stadsplanning waarin groen centraal staat. In het 
begin van de 20e eeuw reikte de gemeente nog tot 
aan het Amsterdamse Sarphatipark. Industrialisatie 
en urbanisatie noopten de hoofdstad echter tot 
annexaties, die uiteindelijk de huidige grenslijn van 
Amstelveen hebben bepaald. 

Terwijl in de hoofdstad druk werd gebouwd voor 
de arbeidende klasse, trokken de welgestelde 
Amsterdammers allengs de stad uit, op zoek naar 
meer ruimte en rust. Burgermeester Arie Colijn 
van Nieuwer-Amstel speelde goed in op die trend. 
Hij zag kans de rijke Amsterdammers aan zijn 
gemeente te binden door ze een groene woonoase 
aan te bieden. Colijn mag dan ook gezien worden 
als een van de grondleggers van de filosofie van 
Amstelveen als groene gemeente. ‘In die tijd moet 
ook de term “pantoffelgroen” zijn geboren’, weet 
Van Hove daarover te vertellen. ‘Amstelveners 
moesten, als ze hun huis uit stapten om de krant 
te pakken, meteen een groenbeleving ervaren. Ze 
hoefden daarvoor niet op pad.’

Pantoffelgroen
Colijn ging voor de verwezenlijking van die 
groene droom in zee met illustere tuinarchitecten 
als Dirk Tersteeg en Chris Broerse. Tersteeg en 
Broerse tekenden voor het Wandelpark, het eerste 
Amstelveense park dat vorm moest geven aan 
de filosofie van het ‘pantoffelgroen’. Het idee was 
om eerst een park aan te leggen en dan pas de 
bebouwing. ‘Groen staat tot op de dag van van-
daag centraal in de stadsplanning van Amstelveen’, 
vertelt Van Hove. Dat is na Colijn ook nooit anders 
geweest. Colijns droom overleefde de grootscha-
lige verstening van de naoorlogse wederopbouw. 
‘Rond de eeuwwisseling hebben we hier wel even 
een tijd gehad dat we wat harder moesten pleiten 
voor het behoud van ons groen. Toen moesten we 
hier en daar wat inleveren. Maar uiteindelijk heeft 
de Amstelveense pantoffelgroenfilosofie altijd 
stand gehouden.’

De fietstocht leidt eerst naar een locatie waar de 
groenbeleving niettemin wreed verstoord wordt. 
Het is de plek waar de Amsterdamseweg de rijks-
weg A9 oversteekt. Het verkeer overstemt Van 
Hove welhaast. ‘Maar dat gaat hier veranderen. De 
snelweg wordt verdiept aangelegd. Dat schept 
de mogelijkheid om hier een groene oversteek 
te bouwen.’ Het wordt een overkapping van 249 
meter, een van de in totaal drie overkappingen die 
Amstelveen straks rijk is. Die wordt, geheel naar 
Amstelveense traditie, ingericht als park. ‘De inrich-
ting is tot stand gekomen in samenspraak met 
bewoners.’ Om de verdieping van de A9 mogelijk 

te maken, heeft de gemeente diep in de buidel 
moeten tasten. Amstelveen investeert maar liefst 
38 miljoen in bovenwettelijke maatregelen, zoals 
de verdiepte ligging van de weg en de overkap-
pingen. 

Groenfilosofie
‘Dat is veel geld. Toch gaat het ene na het andere 
college akkoord met investeringen in de groenfilo-
sofie van de stad. We krijgen eigenlijk altijd wel de 
handen op elkaar voor groene initiatieven.’ 

Van Hove en haar collega’s kunnen beschikken 
over een budget van een kleine 10 miljoen euro 
per jaar voor het onderhoud van de groenvoor-
zieningen. ‘Dat lijkt veel, maar we doen daar ook 
veel mee.’ Ook in Amstelveen wordt op de kleintjes 
gelet, bezweert de wijkbeheerder. ‘Je zou het mis-
schien niet verwachten van een groendienst die 
zo ruim bedeeld wordt, maar we sturen niet alleen 
op kwaliteit. Er is zeker ook veel aandacht voor 
efficiency.’

6 min. leestijd

Herfststormen hebben in het Broersepark boomreuzen 

geveld. Sommige bomen worden uit veiligheidsover wegingen 

geveld; andere blijven staan om spechten en andere  

diersoorten aan te trekken. 



Beheer, onderhoud en realisatie van de openbare ruimte

Krinkels b.v. hoofdkantoor | Tel. 0165-201031 | www.krinkels.nl | info@krinkels.nl

Krinkels b.v. is een landelijke organisatie met 10 vestigingen in Nederland. Ruim 225 Krinkels 

medewerkers werken dag in dag uit, door heel Nederland, aan de (water)wegen, het groen, het 

spoor, de sportvelden, het straatbeeld en de riolering. 
Meer informatie? www.krinkels.nl
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Intensief
Efficiënt groenbeheer leunt in Amstelveen grofweg 
op twee pijlers. Enerzijds is dat intensief onder-
houd. ‘We laten niets versloffen. We hebben de 
mensen en de fondsen om groenvoorzieningen 
goed bij te houden. Dat doen we dan ook. Het 
resultaat daarvan is dat we nooit puin hoeven te 
ruimen. We doen in principe alles in het regulier 
onderhoud. Dat scheelt veel werk en dus veel geld. 
Als je een jonge berk ziet opkomen waar die niet 
hoort, dan tik je ‘m met de schoffel om. Wacht je 
daarmee, dan heb je jaren later een boom te vel-
len. Dat is natuurlijk aanmerkelijk duurder.’
De tweede pijler is het in eigen beheer houden van 
de werken. Amstelveen heeft circa honderd

mensen in dienst voor het onderhoud van haar 
groen. ‘Dat is de mankracht die we nodig hebben 
om op wintersterkte te blijven. In de zomer beste-
den we ook werk uit, maar per saldo is dat over het 
hele jaar nooit meer dan 45 procent. Het meeste 
werk doen we dus nog altijd zelf.’

Heemtuinen
Die aanpak komt deels voort uit de heemgroen-
traditie waardoor Amstelveen internationale faam 

geniet. De heemtuin is een verschijnsel dat in het 
begin van de vorige eeuw door de onderwijzer en 
bioloog Jac. P. Thijsse werd geïntroduceerd. Het 
waren in eerste opzet educatieve tuinen, waarin 
inheemse soorten in grote verscheidenheid bij 
elkaar werden gebracht. Later kregen heemtuinen 
een meer recreatieve functie. Broerse mocht in 
Amstelveen maar liefst twee heemparken aanleg-
gen, het Jac. P. Thijssepark en de Braak.

In het Thijssepark aangekomen, is goed te zien 
waarom dit werk niet wordt uitbesteed. Ondanks 
de nog prille lente is er al veel variëteit aan plan-
tenleven te zien. ‘En eigenlijk treffen we het nu niet 
eens. Normaal zien we hier nog veel meer planten 
en bloemen opkomen rond deze tijd, maar de late 
kou heeft veel planten een tik gegeven.’ Om die 
variëteit te behouden, moeten de heemparken 
enorm intensief onderhouden worden. ‘Daar heb-
ben we vakmensen voor nodig’, legt Van Hove uit. 
‘Om in dit prille stadium plantjes te herkennen en 
precies te weten wat hier wel en niet thuishoort, is 
een enorme plantenkennis nodig. Dat soort kennis 
willen we graag in huis houden.’

Verloop
Het verloop onder de medewerkers van het 
gemeentelijk groenbedrijf is dan ook minimaal. 
‘Wie hier binnenkomt, gaat niet meer weg. Je kiest 
hier als groenprofessional bewust voor en de ken-
nis die je vergaart, is eigenlijk alleen hier goed 
inzetbaar. Het enige verloop dat we hebben, is 
door pensionering.’

Het borgen van kennis gebeurt ook op andere 
afdelingen die zich bezighouden met de open-
bare ruimte in Amstelveen. Ook hierin uit zich de 

Waar nu nog het wegverkeer de boventoon voert, verschijnt straks een park met bomen waar vogels het hoogste woord hebben. 

AMSTELVEEN IN CIJFERS 
Aantal inwoners: 90.000
Aantal bomen: 32.000 straatbomen en circa 
70.000 bomen in het bosplantsoen
Oppervlakte stadsgroen: 386,3 hectare  
Beheerkosten: € 8.629.000 per jaar
Sportvelden: 20,4 hectare  
Beheerkosten: € 124.000 per jaar
Begraafplaatsen: 15,4 hectare  
Beheerkosten: € 308.800 per jaar
Investeringen in stedelijk groen over 3 jaar, 
inclusief nieuwbouwwijken en renovatie-
budget: €795.900,- (46,9 hectare)

Bewegen op muziek. In het Broersepark wordt door omwonenden dankbaar gebruikgemaakt van de openluchtvoorzieningen.

OP DE FIETS



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

Vredo doorzaaimachines - (be)groot in groen

De beste in het veld
www.vredo.nl

Demomachines beschikbaar!

• 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!

Dag 0 Dag 24 Dag 42

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 
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. 

nieuw!

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

Eenvoudig en zonder 
moeite de volledige regie 
over uw boomdata.
Treedash®: beter beheren, analyseren, 
rapporteren en presenteren.

Treedash® vist selecties van gegevens uit uw systeem 
en geeft deze weer op een dashboard met een digitale 
kaart en overzichtelijke diagrammen. Het eindeloos (en 
vaak ingewikkeld) selecteren in uw beheersysteem is 
hiermee verleden tijd!

Welke bomen zijn in een bepaalde wijk aan een snoeibeurt 
toe? Hoeveel bomen vormen een risico voor de omgeving? 
U weet het met één muisklik. Een directieraming maken 
voor het snoeien van alle bomen in de gemeente kleiner 
dan 6 meter? Eén muisklik. Werkt u met een gebiedsinde-
ling? Eén klik op het gebied en u heeft het totaaloverzicht, 
of het nu gaat om de aantallen of de kosten. Handig bij 
het aanvragen van offertes of maken van uw snoeibestek! 
Treedash® geeft verantwoordelijken voor boombeheer de 
regie over de gegevens (weer terug) in handen!

> treedash.nl

Nu ook Greendash®: één dash-
board voor al uw groene data!

Afgelopen september introduceerde Tree-O-Logic 
Tree-o-Logic Greendash®: in één oogopslag inzicht 
in uw actuele groene data. Waar wordt op welke am-
bitieniveaus beheerd en wat kost dat? U weet het met 
één muisklik. Wat bespaar ik als ik van beeldkwaliteit 
B naar C ga, en wat voor consequenties heeft dit voor 
het beheer? Allemaal vragen die u met één seconde 
beantwoord ziet, zonder het maken van ingewikkelde 
selecties of berekeningen.
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behoefte aan efficiency en goed rentmeesterschap, 
volgens Van Hove. ‘Op alle afdelingen hebben we 
specialisten in dienst, van infrastructuur tot groen-
beheer. Dat verdient zich terug. Door de kennis 
binnenshuis te houden, kunnen we niet alleen zelf 
kwaliteit leveren, maar ook de externe partijen 
waarmee we werken beter aan de markt toetsen.’

Autonomie
Nog zo’n voorbeeld van typisch Amstelveense 

autonomie is te vinden in de kwekerij van de 
gemeente. Daar worden zaden bewaard en plan-
ten en bloemen gekweekt in eigen beheer. ‘Als 
in een van de heemparken een soort verdwijnt, 
hebben we hier altijd een back-up. We leveren zo 
nu en dan ook aan externe partijen, die soms van 
verre komen om hier een zeldzaam zaad of plantje 
te halen.’
Dat Amstelveen trots is op de groene keuzes die 
gemaakt worden, is ook te zien aan de entrees van 

de stad. Wie bijvoorbeeld over de Keizer Karelweg 
de stad in komt rijden, wordt verwelkomd door 
een groene haag van Italiaanse populieren. ‘Dat is 
een statement. Daarmee wil het gemeentebestuur 
eigenlijk zeggen: Kijk, dit is Amstelveen; dit is een 
groene gemeente. Daar is echt goed over nage-
dacht.’

Horizon
Toch gaat die groene haag flink op de schop. De 
populieren zijn oud en moeten wijken voor jon-
gere aanplant. Het is een van de grote groenreno-
vaties die in Amstelveen op stapel staan. ‘Het duurt 
even voordat we er weer zo’n mooie bomenlaan 
voor terugkrijgen. Dat is jammer. Maar daar staat 
tegenover dat het groen hier straks meer ruimte 
krijgt.’ Van Hove is duidelijk niet iemand die in 
kortetermijnresultaten denkt. Dat past niet bij haar 
metier en ook zeker niet bij Amstelveen. ‘We heb-
ben hier de blik wat meer op de horizon gericht, 
denk ik. Zo doen we dat al ruim een eeuw. Over 
twintig jaar staat hier weer een mooie groene ere-
haag te wachten op de bezoekers van de stad.’

De natuur als canvas. Esthetiek staat centraal in de heemparken. Vloeiende lijnen en véél variatie is het streven. 

‘Er wordt soms onconventioneel gesnoeid in een heempark, om ook de onderlaag licht te geven en visueel aantrekkelijk te maken.’

Be social 
Scan of ga naar:   

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7448
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Heemskerk heeft vier machines in gebruik voor 
heetwateronkruidbestrijding. Het bedrijf werkt 
vooral in de Zuid-Hollandse duin- en bollenstreek, 
een regio die geplaagd wordt door hard water. 
Accountmanager René Bon krijgt er grijze haren 
van. ‘We hebben hier te maken met een waterhard-
heid van 18 graden in de eenheidsmaat Duitse 
hardheid. Gemiddeld is dat in Nederland 7 tot 8 
graden. Onze machines staan om de haverklap stil 
vanwege pomp- en andere storingen die worden 
veroorzaakt door kalk in het water.’

Kalkafzetting
Jacco Stronkhorst van Stronkhorst Rentals & Sales 
kent het probleem ook. Hij levert en verhuurt ver-
schillende machines die met heet water en hoge 
druk werken. ‘Eigenlijk kennen we het probleem 
allemaal wel uit ons eigen huishouden. Warm 
water zet kalk af. We zien het in onze badkamers, 
koffiezetapparaten en waterkokers. Alle water 
boven de 80 graden geeft extra kalkafzetting. In 
een heetwateronkruidmachine wordt het water 
tot net boven het kookpunt verhit. De machine 

verzet echter zoveel heet water op een dag, dat 
verkalking al snel een groot probleem wordt voor 
de fijne mechaniek in de machines.’
Veel aannemers gaan om die reden over op het 
gebruik van leidingwater. Dat is vaak zachter. Ook 
Heemskerk tankt regelmatig uit de kraan om pro-
blemen met verkalking te voorkomen. ‘Maar dat 
is een lapmiddel, natuurlijk’, zegt Bon daarover. ‘Je 
bent veel tijd kwijt met heen en weer rijden tus-
sen de werkplek en de locatie waar getankt wordt. 
Dat is een dure aangelegenheid. Het liefst laten 

Kalk plaagt heetwater-
onkruidbestrijding
Wisselende ervaringen met filter- en ontkalkingssystemen 

Sinds het verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen van kracht is, zijn gemeenten en aannemers en masse overgestapt op heetwater-

onkruidbestrijding. De ingenieuze machines die daarvoor worden ingezet, brengen per minuut tussen de 6 en 35 liter water naar het kookpunt. Daarbij 

doet zich echter een groot probleem voor: verkalking. Aannemersbedrijf Heemskerk BV in Noordwijkerhout hoopt een oplossing gevonden te hebben. 

Auteur: Paul van der Sneppen
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we onze machines gewoon van het beschikbare 
oppervlaktewater drinken.’

Antikalkmiddelen
De meest toegepaste oplossing voor het verkal-
kingsprobleem is het toevoegen van vloeibare 
antikalkmiddelen aan het water. Dat gebeurt in 
grote hoeveelheden. Heemskerk gebruikt jaarlijks 
per machine voor 2.500 euro aan antikalkmidde-
len. ‘Maar ook machines die onder minder extreme 
omstandigheden werken, slokken veel antikalk-
middelen op. Een kleine machine die water tankt 
van een gemiddelde hardheid slikt toch al snel een 
1.200 euro per jaar weg’, zo rekent Bon voor.
Stronkhorst is niet gelukkig met het gebruik van 
dergelijke chemische oplossingen. Volgens de 
machinehandelaar zijn de resultaten wisselend 
en kunnen de kosten flink oplopen. ‘Als je een 
machine een heel seizoen storingsvrij wilt laten 

opereren, verbruik je veel antikalkmiddel. Maar 
vaak is het onvoldoende om consequent chemisch 
te ontkalken. Er treden toch nog veel storingen op 
bij machines die uitsluitend op deze wijze worden 
beschermd tegen kalkaanslag.’

Alternatieven
Er zijn daarom alternatieven op de markt. 
Stronkhorst zelf zweert bij de Descaler-PRO, een 
filter die hij inmiddels zelf toepast op zijn machines 
en ook verkoopt. Maar er is ook een systeem dat 
kalkaanslag met magnetische velden bestrijdt, en 
er bestaan waterontharders die met hars kalk uit 
het water halen.
Van de laatste twee systemen weet Stronkhorst dat 
ze met wisselend succes worden ingezet. De enige 
echte filter is eigenlijk het systeem dat met hars 
kalk uit het water haalt. ‘Andere systemen veran-
deren de eigenschappen van de kalk, waardoor hij 
niet meer hecht. De harsfilter haalt de kalk echt uit 
het water. Een nadeel is dat de capaciteit beperkt 
is. Een heetwateronkruidmachine verbruikt enorm 
veel water. Als je dan steeds filters moet wisselen 
en spoelen, ben je daar veel tijd aan kwijt.’
Stronkhorst zelf kiest voor de Descaler-PRO. Dat 
systeem moet zich nog bewijzen wat betreft de 
kleinschalige toepassing voor heetwatermachines. 
In de zware industrie wordt de technologie waar-
van de Descaler-PRO gebruikmaakt echter al ruim 
tien jaar breed toegepast. 
Stronkhorst heeft het systeem laten plaatsen in 

een Biomant WS1 van Van Heemskerk. Het systeem 
is daar pas één seizoen in bedrijf, maar de eerste 
reacties zijn zeer positief. ‘Na een heel seizoen te 
zijn gebruikt, blijkt de machine tijdens het groot 
winteronderhoud nog helemaal kalkvrij te zijn’, 
aldus Stronkhorst en Bon. 

Productie
Bon overweegt om de Descaler-PRO nu ook op een 
andere, soortgelijke machine te zetten. ‘We willen 
natuurlijk graag van al die storingen af. De kosten 
van zo’n filter wegen niet op tegen de kosten van 
een dag geen productie draaien.’ 
De andere twee machines van Heemskerk zijn 
geleverd door andere leveranciers. Die gebruiken 
een eigen filtersysteem. ‘Dat zou goed moeten 
werken, maar wij moeten er toch nog chemische 
ontkalking bij gebruiken. Daar willen we vanaf. Als 
dat niet lukt, willen we dat deze leverancier ook 
een Descaler inbouwt.’

Filter
De Descaler mag volgens Stronkhorst strikt geno-
men geen filter genoemd worden. Het systeem 
haalt namelijk geen kalk uit het water, maar zet 
bicarbonaat om in calciumcarbonaat. ‘Dat proces 
verandert de hechtende eigenschappen van de 
kalk. Het voordeel is dat het systeem nauwelijks 
drukverlies veroorzaakt, zoals je dat bij filters wel 
hebt.’ De Descaler-PRO-filter werkt op nanoniveau. 
Het filtermateriaal – kleine bolletjes – wervelt 
samen met het water door het filterhuis en werkt 
zo als katalysator van het proces.
Als de Descaler-PRO zich blijft bewijzen, lijkt het 
erop dat er vanuit bedrijfstechnisch oogpunt een 
goede businesscase voor te maken is, vindt Bon. 
Hij rekent voor dat het systeem zich bij Heemskerk 
in één seizoen terugverdient. ‘We verbruiken circa 
2.500 euro aan ontkalkingsmiddel. De Descaler-
PRO van Stronkhorst met een capaciteit van 33 liter 
kost 2.250 euro. Het sommetje is dan snel gemaakt. 
Maar veel belangrijker is dat we gewoon optimaal 
productie kunnen leveren. Daar zit onze echte 
winst: dat we steeds netjes kunnen voldoen aan 
het beeldbestek waarvoor we getekend hebben.’

Filter in Biomant

‘Kalkproblemen vreten 

aan de effectieve 

productietijd’

Be social 
Scan of ga naar:   

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7449
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Citymaster en Multicar 
Zo uitdagend als het leven in de stad, zijn ook de uitdagingen voor de gemeentelijke 
reinigingsdienst. Hako helpt u om deze taken met gemak te volbrengen. Vegen, 
groenonderhoud of winterdienst. Met totaaloplossingen bieden wij u voor elke taak 
de juiste oplossing; van flexibel inzetbare en uiterst wendbare veegmachines, tot 
compacte multifunctionele werktuigdragers met een breed assortiment aan werktuigen 
en accessoires. Multifunctionaliteit zonder compromis.

Één stad – alles onder controle
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Meer biodiversiteit met  
lagere beheerkosten
De roep om meer biodiversiteit in de openbare ruimte klinkt luider dan ooit. De factor beheerkosten is niet langer leidend, maar nog wel belangrijk. 

Openbaar groen als bermen, groenstroken, plantsoenen en parken wordt daarom steeds vaker ingezaaid met speciale gras-kruidenvegetaties. 

Ecologisch beheer van openbaar groen begint met 
de inzaai van inheemse gras- en kruidensoorten, 
die de soortenrijkdom en landschapswaarde een 
impuls geven. Openbaar groen kan afhankelijk  
van de locatie diverse functies vervullen.

Verkeersveilige bermen
In het bermbeheer heeft verkeersveiligheid de 
hoogste prioriteit. Een laagblijvende vegetatie 
die jaarrond groen is voldoet hier optimaal aan. 
Bermmengsel Advanta Staygreen 1 bestaat uit 
grassen, kruiden en klavers die niet hoger  
worden dan 30 cm. Daarmee is ook de 
onderhouds behoefte zeer gering.

Biologische plaagbeheersing
Door het veranderend klimaat en monoculturen 
steken nieuwe plagen de kop op, zoals de eiken-
processierups. Een veelbelovende bestrijdings-
methode is biologische plaagbeheersing, door 
in probleemgebieden een aantrekkelijke leef-
omgeving te creëren voor natuurlijke vijanden  
van de plaagdieren.

Bijen en vlinders stimuleren
Ook vliegende bestuivers als vlinders en bijen  
hebben baat bij een sterkere biodiversiteit in  
de openbare ruimte. Groenobjecten met een  
gevarieerd aanbod aan rijkbloeiende nectar-

planten en waardplanten bieden voedsel en voort-
plantingsplekken. Advanta Staygreen 3 is specifiek 
hiervoor samengesteld. 

Kijk voor meer informatie op 
www.advantaseeds.nl/staygreen 

LIMAGRAIN NEDERLAND BV
Van der Haveweg 2, 4411 RB Rilland
0113 – 55 71 00, info@limagrain.nl
www.advantaseeds.nl

®

Eikenprocessierupsen bestrijden
De eikenprocessierups treffen we in de  
maanden mei, juni en juli aan op een groot 
aantal eikenbomen in heel Nederland.  
De brandharen van deze rups kunnen grote 
overlast veroorzaken voor mens en dier en zo 
de leefomgeving aantasten. Het gras-kruiden-
mengsel Advanta Staygreen 2 bevat scherm- 
en vlinderbloemige plantensoorten, die een 
verkeersveilige, biodiverse leefomgeving bie-
den aan sluipwespen, gaasvlieglarven,  
roofwantsen, lieveheersbeestjes en kool- en 
pimpelmezen, allemaal natuurlijke vijanden 
van de eiken processierups.

ADVERTORIAL

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7450
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Mahonia (2); bodem- 
bedekkers en vakbeplanters

Mahonia wagneri 'Pinnacle'
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SORTIMENT

Een stukje herhaling uit het eerste artikel: alle 
Mahonia zijn wintergroene heesters met onge-
doornde twijgen en samengestelde bladeren, 
waarvan de blaadjes een grof scherp gezaagde 
tot gestekelde bladrand hebben. De bloemen 
verschijnen aan het eind van de twijgen en vanuit 
de bladoksels van de bovenste bladeren. De bloe-
men zijn (diep)geel tot crèmekleurig en worden 
gevolgd door prachtig grijsblauw berijpte besvor-
mige vruchten. 

Het geslacht Mahonia wordt dus fysiek in twee 
delen gesplitst. In dit artikel besteden we aandacht 
aan de Noord- en Centraal-Amerikaanse soorten. 
De meeste soorten blijven van nature wat lager 
dan de Aziatische soorten. Ze groeien vaak breed 
spreidend opgaand, soms met worteluitlopers. De 
planten bloeien in het voorjaar, ongeveer gelijktij-
dig met het uitlopen van de jonge scheuten. Dit 
in tegenstelling tot de Aziatische soorten, die in 
de meeste gevallen in het najaar, de winter en het 
vroege voorjaar bloeien. 

Amerika
De Amerikaanse soorten zijn minder spectaculair 
dan de Aziatische. De planten groeien struikachtig; 
de meeste worden gewoonlijk niet hoger dan 1 tot 
1,5 m. De planten vormen soms (korte) wortelstok-
ken en groeien spreidend opgaand. De geveerde 
bladeren zijn beduidend kleiner en bestaan uit veel 
minder deelblaadjes dan bij de Aziatische soorten. 
De planten komen voor vanaf British Columbia in 
Canada tot in het zuiden van Mexico. Uiteraard 
zijn de Mexicaanse soorten bij ons niet winterhard, 
wat ook geldt voor verschillende soorten uit het 
zuidwesten van de Verenigde Staten. Hoewel deze 
groep uit nog geen 20 soorten bestaat, gaat het in 
praktijk dus slechts om drie soorten en een aantal 
hybriden. De overige zijn liefhebbersplanten, die 
beperkt winterhard zijn.

Mahonia of Berberis?
In Europa worden Mahonia en Berberis als twee 
aparte geslachten beschouwd. Maar veel taxono-
men, met name in de Verenigde Staten, vinden 
dat de soorten uit beide geslachten zo nauw met 

elkaar verwant zijn, dat ze allemaal in één geslacht 
horen. Omdat de oudst beschreven geslachtsnaam 
de geldige is, worden alle soorten dan Berberis 
genoemd. Voor ons lijken de verschillen tussen 
Berberis en Mahonia groot, maar de crux zit hem 
erin dat een aantal soorten kenmerken heeft die 
tussen Berberis en Mahonia in liggen. Het wordt 
te technisch om in te gaan op de exacte verschil-
len en overeenkomsten (waaronder ook in DNA), 
maar in het ‘grote’ Berberis-geslacht zijn dus drie 
groepen te onderscheiden: de ‘klassieke’ Berberis, 
de ‘klassieke’ Mahonia en een zestal soorten die er 
precies tussenin liggen. Doordat deze zes soorten 
bij ons onbekend, onvoldoende winterhard en niet 
in cultuur zijn, zorgt deze discussie in Noordwest-
Europa voor wat onbegrip en onduidelijkheid. Zo 
beschouwt de Naamlijst van Houtige Gewassen 
(Naktuinbouw, 2016) Berberis en Mahonia als twee 
aparte geslachten, maar het CPVO (de EU-raad 
voor kwekersrecht) noemt de Aziatische soor-
ten Berberis en de Noord-Amerikaanse soorten 
Mahonia. In veel Amerikaanse literatuur worden 
alle Mahonia Berberis genoemd. Daar vinden we 
dus Berberis aquifolium in de boeken.

Mahonia aquifolium
Veruit de bekendste soort in het geslacht is 
Mahonia aquifolium. Deze soort komt van nature 
voor in westelijk Noord-Amerika, van British 
Columbia in Canada tot het noorden van Californië 
in de Verenigde Staten. De plant werd voor het 
eerst verzameld door Lewis en Clark, tijdens hun 

De Amerikaanse soorten 

zijn minder spectaculair 

dan de Aziatische

Ging het eerste deel van deze twee artikelen over Mahonia over de hoger groeiende Aziatische  

soorten en cultivars, dit tweede deel gaat over de (relatief) lage, spreidend groeiende voorjaars-

bloeiers. Deze soorten komen van nature voor in Noord- en Centraal-Amerika en zijn bij ons vooral 

bruikbare bodembedekkers en vakbeplanters.

Auteur: Ronald Houtman
Foto’s: Plants & Pictures

8 min. leestijd
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Mahonia aquifolium HILLARY ('Darthil')

‘ontdekkingsreis’ door Noord-Amerika. Op 12 
februari 1806 beschreef Meriwether Lewis de 
plant. Materiaal werd naar de oostkust gestuurd 
en vervolgens door de Schotse planthunter David 
Douglas (jawel, van de gelijknamige conifeer) naar 
de RHS in Londen gestuurd. 

Mahonia aquifolium is een breed opgaand groei-
ende plant, die ruim 1 m hoog wordt. Enkele cul-
tivars kunnen beduidend hoger worden. De plant 
vormt van nature nauwelijks wortelstokken. De 
bloemen staan in dichte pluimen en zijn licht- tot 

donkergeel. Ze openen in april. De bloemknop-
pen zijn soms iets rood aangelopen. M. aquifolium 
wordt door zaaien vermeerderd en als bos- en 
haagplantsoen gebruikt, maar veel belangrijker zijn 
de verschillende cultivars.

Vrijwel iedereen in de groene sector kent ‘Apollo’. 
Deze compacte cultivar werd in 1973 bij Brouwers 
Boomkwekerijen in Groenekan gevonden. Met een 
hoogte van 50-80 cm blijft ‘Apollo’ beduidend lager 
dan de soort. Het blad is glanzend donkergroen en 
de bloei diep goudgeel. De combinatie van blad 
en bloei is erg mooi. ‘Apollo’ was vele jaren de ben-
chmark als het om Mahonia voor vakbeplanting 
ging. Als typische M. aquifolium vormt ‘Apollo’ geen 
wortelstokken, waardoor de plant niet uitstoelt en 
er dus wat meer per m2 moeten worden geplant 
om een vak snel goed te laten dichtgroeien. De 
plant bloeit omstreeks half april-begin mei. Tijdens 
de bloeitijd vallen ook vaak de oudere bladeren af 
en worden de jonge scheuten gevormd. Hierdoor 
kan een net uitgebloeide ‘Apollo’ een wat kale 
indruk maken.

‘Atropurpurea’, ontstaan in Boskoop in 1915, is 
een van de oudste nog in cultuur zijnde cultivars. 
Het zijn vooral de groeiwijze en het loof die deze 
cultivar nog steeds populair maken. De plant 
groeit relatief breed en dicht vertakt, tot circa 80 
cm hoogte. Het glanzend donkergroene blad is fijn 

getand en voelt niet erg scherp aan. 
’s Winters kleurt het aantrekkelijk, diep brons-
kleurig purpergroen. De bloemen zijn lichter geel 
dan bij ‘Apollo’ en openen eind maart-half april.

Ook van Nederlandse origine is ‘Golden Pride’, die 
qua eigenschappen ongeveer tussen ‘Apollo’ en 
‘Atropurpurea’ in zit. De groeiwijze is wat minder 
bossig dan bij ‘Atropurpurea’, maar bossiger dan 
bij ‘Apollo’. Het blad verkleurt minder intens in de 
winter. De bloei is daarentegen beter en fraaier 

De glanzend donkergroene 

bladeren bestaan uit 

relatief smalle, vaak iets  

bol staande, deelblaadjes

Mahonia aquifolium 'Apollo'
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dan bij ‘Atropurpurea’, maar minder dan bij ‘Apollo’. 
Deze eigenschappen maken ‘Golden Pride’ tot een 
goed alternatief. 

Dat er in Mahonia ontwikkeling plaatsvindt, 
bewijst ‘Darthil’ (Hillary). Deze dichtvertakte struik 
stoelt iets uit, in tegenstelling tot de typische 
M. aquifolium. De glanzend donkergroene bladeren 
bestaan uit relatief smalle, vaak iets bol staande 
deelblaadjes. In het voorjaar is het jonge blad 
mooi bronskleurig. De bloei is rijk en mooi goud-
geel. Met een hoogte van circa 50 cm is ‘Darthil’ 
(Hillary) een prima plant voor vakbeplantingen.

Tot zover de wat lagere cultivars. Met een hoogte 
tot 1,5 m wordt ‘Marijke’ beduidend hoger. 
In het voorjaar loopt het blad bronsgroen uit, 
’s zomers is het glanzend donkergroen en 
’s winters kleurt het diep mahoniekleurig. 
De heldergele bloemen openen in april. 

‘Smaragd’ is een bekende cultivar. Het is een fors 
groeiende cultivar die hoger dan 1,5 m kan wor-
den. Helaas is hij behoorlijk gevoelig voor meel-
dauw. Ook de winterhardheid lijkt minder dan bij 
andere cultivars van M. aquifolium. Als een hoger 
groeiende cultivar nodig is, kan beter voor het 
alternatief worden gekozen: ‘Undulata’. Het meest 
in het oog springende kenmerk van deze plant, 
die eveneens hoger dan 1,5 m kan worden, zijn 
de sierlijke, sterk gegolfde bladranden. Het blad 
is glanzend donkergroen en verkleurt ‘s winters 
nauwelijks. Hoewel ook ‘Undulata’ iets gevoelig is 
voor meeldauw, is de plant sterker en vooral beter 
winterhard dan ‘Smaragd’.

Mahonia nervosa
Tegelijk met M. aquifolium vonden Lewis en Clark 
ook M. nervosa in het westen van de (huidige) 
Verenigde Staten. Deze soort heeft min of meer 
hetzelfde verspreidingsgebied als M. aquifolium. 
Het is een laag groeiende soort, die slechts 40 cm 
hoog wordt en worteluitlopers vormt. Het blad is 
iets glanzend, donkergroen en verkleurd ’s winters 
fraai purperrood. De bloemen zijn geel en staan in 
trossen die tot 20 cm lang kunnen worden. Helaas 
is M. nervosa een vrij zwakke plant, die het meestal 
maar enkele jaren uithoudt. 

Mahonia repens
Met een verspreidingsgebied in het midden en 
westen van Canada en de Verenigde Staten is M. 
repens de meest algemeen voorkomende soort 
in Noord-Amerika. Het is een variabele soort, die 
in de natuur onder verschillende klimatologische 
omstandigheden kan gedijen. De planthoogte 

varieert van 20 tot 50 cm. De bladeren bezitten 
vrijwel steeds vijf deelblaadjes; deze zijn eivormig 
tot bijna rond en dof tot glanzend donkergroen 
gekleurd. De bloemen staan dicht opeen in vrij 
korte opstaande trossen. Ze zijn licht groengeel tot 
lichtgeel en duidelijk minder aantrekkelijk dan de 
bloemen van M. aquifolium. Dezelfde variabiliteit 
zien we ook in gezondheid en mate van woekeren. 
Als soort is M. repens niet erg interessant, wat wel 
geldt voor de hybriden tussen M. repens en M. 
aquifolium die de laatste twintig jaar op de markt 
zijn gekomen. De oudste hybride is M. ‘Pixie’; deze 
plant wordt niet hoger dan 50 cm en heeft gezond, 
iets glanzend donkergroen blad. Helaas heeft de 
plant de bloemen van M. repens geërfd en bloeit 
de plant minder fraai dan latere hybriden. Als 
bodembedekker is ‘Pixie’ wel heel geschikt.
De twee naar indianenstammen genoemde hybri-
den M. Blackfoot (‘Bokrafoot’) en Sioux (‘Bokrasio’) 
zijn van een latere generatie en duidelijke ver-
beteringen van ‘Pixie’. Beide cultivars bloeien 
rijk en fraai. M. Blackfoot (‘Bokrafoot’) is met een 
maximale hoogte van circa 60 cm de hoogste van 
de twee. De bladeren zijn glanzend donkergroen 
en staan iets bol. In april openen de bloemen in 
relatief grote trossen. Ze zijn diep goudgeel en 
geuren licht. Het mooie blad vormt een prima 
achtergrond voor de intense bloemkleur. M. Sioux 
(‘Bokrasio’) blijft met een hoogte van circa 50 cm 
lager. De bladeren zijn minder glanzend en kleuren 

Mahonia wagneri 'Sunset'

De bloemen zijn goudgeel 

en staan in trossen die min 

of meer hetzelfde formaat 

hebben als bij M. ‘Apollo’
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’s winters purperrood. De bloemen zijn goudgeel 
en staan in trossen die min of meer hetzelfde for-
maat hebben als bij M. ‘Apollo’. Van de hybriden 
lijkt Sioux (‘Bokrasio’) het meest op ‘Apollo’, maar 
hij bloeit circa tien dagen eerder. Dit heeft tot 
gevolg dat de oudere bladeren nog in de plant 
zitten als deze bloeit en dat de planten een veel 
minder kale indruk maken na de bloei (als de jonge 
scheuten worden gevormd). Een vierde hybride 
is M. Rotonde (‘Bokrarond’). Qua uiterlijk houdt 
deze het midden tussen Blackfoot (‘Bokrafoot’) en 
Sioux (‘Bokrasio’), maar de plant blijft nog lager. 
Ook groeit hij iets minder hard, waardoor de plant 
prima geschikt is voor kleinschaligere toepassin-
gen tussen opsluitbanden en dergelijke.

Alle hier genoemde hybriden tussen M. aquifolium 
en M. repens groeien uitstoelend en zijn daardoor 
uitstekende bodembedekkers. 

M. x wagneri
Ongeveer honderd jaar geleden werd voor het 
eerst een hybride tussen M. pinnata en M. aquifo-
lium beschreven. Eerstgenoemde soort is niet in 
cultuur en komt voor in het zuiden van Californië. 
Cultivars van M. ×wagneri waren in het verleden 
vrij populair. De planten lijken vrij sterk op M. aqui-
folium, maar groeien vaak iets losser en hebben 
doffe bladeren. De bloemtrossen zijn gewoonlijk 
wat meer gedongen. Deze eigenschappen zijn alle-
maal niet in het voordeel van M. ×wagneri. Hierbij 
moet wel worden bedacht dat er destijds ook bin-
nen M. aquifolium maar weinig bruikbare alterna-
tieven waren. Een ander belangrijk nadeel van M. 
×wagneri is dat de planten, op een enkele uitzon-
dering na, behoorlijk meeldauwgevoelig zijn. 
De bekendste cultivar is ‘Pinnacle’. Werd deze plant 
voorheen op behoorlijk grote schaal gekweekt, 
tegenwoordig is de plant ruim voorbijgestreefd 

Binnen de struikvormige 

kamperfoelie zijn  

verschillende plantypen  

aan te wijzen

Mahonia haematocarpa
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door de moderne cultivars van M. aquifolium en 
de hybriden tussen M. aquifolium en M. repens. 
Hetzelfde geldt voor ‘Fireflame’. Deze verschilt van 
‘Pinnacle’ door het blauwgroene blad met rode 
bladspillen. Ook het bronskleurige uitlopen en de 
winterkleur van het blad zijn opvallend. 

Twee cultivars verdienen nog wel aandacht: 
‘Moseri’ en de daaruit ontstane ‘Sunset’. Deze plan-
ten moeten het niet zozeer hebben van de bloei, 
maar juist van de fraaie bladkleuren. Het blad van 
‘Moseri’ loopt lichtoranje uit, kleurt vervolgens geel 
en wordt later in het seizoen geelgroen. ‘Sunset’ 
doet daar nog een schepje bovenop door diep 
oranje uit te lopen. Daarbij is ‘Sunset’ sterker en 
minder gevoelig voor meeldauw.

Standplaats en onderhoud
Over het algemeen zijn de hier genoemde 

Mahonia gemakkelijke planten. Ze zijn vrijwel 
bodemvaag en gedijen op iedere goed doorlaten-
de grond. De planten verdragen vrij veel droogte 
en kunnen ook op een tijdelijk natte bodem 
groeien. Ze groeien zowel in de volle zon als in de 
schaduw. Veel cultivars hebben de neiging om op 
latere leeftijd wat ‘stokkerig’ te worden. De beste 
methode om dit te voorkomen, is om de planten 
het eerste jaar na aanplant wat te snoeien en dit 
na enkele jaren te herhalen. Zo worden de planten 
gedwongen zich steeds te verjongen, wat de plant-
vorm ten goede komt. 

De hier genoemde planten zijn bij uitstek geschikt 
als vakbeplanters. Sommige, zoals M. Rotonde 
(‘Bokrarond’) en M. wagneri ‘Moseri’ en ‘Sunset’, 
kunnen beter in kleinere plantvakken worden toe-
gepast, andere juist in grote(re) plantvakken. Het 
zijn dus niet alleen goede vakbeplanters, maar ook 

uitstekende bodembedekkers. De hoger groeiende 
M. aquifolium ‘Undulata’ kan ook worden toege-
past om kabel- of trafostations te camoufleren of 
als hogere randbeplanting bij parkeerplaatsen en 
dergelijke.

SORTIMENT

Mahonia haematocarpa Mahonia Blackfoot ('Bokrafoot')
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Gerrit van Nieuwenhuizen, directeur-eigenaar 
van Ramm: ‘Jeroen van de Ven en ik lopen al jaren 
mee in de mechanisatiebranche. We kennen de 
Nederlandse markt als geen ander en we kennen 
veel Europese fabrikanten met topproducten. Die 
kennis willen we graag delen met de Nederlandse 
dealers en eindgebruikers. Daarbij kiezen wij voor 
de menselijke benadering. Geen snelle verkoop, 
maar samen met de gebruiker aan de beste 
op lossing werken. Wij staan voor betrouwbaarheid 
en laten dit terug komen in onze naam:  

“Ramm” staat voor reliable agricultural and  
municipal machines.’
In korte tijd heeft het bedrijf veel aandacht  
gekregen en zijn de eerste machines al uitgeleverd. 
Jeroen van de Ven, mede-eigenaar en mede-
directeur, vult aan: ‘Diverse fabrikanten staan in 
de rij om met ons zaken te doen; ja zeggen is dan 
makkelijk. Maar ik stel mezelf altijd de vragen: 
Komt deze fabrikant en deze machine overeen met 
ons DNA? Is dit iets waarop ik trots kan zijn? Geloof 
ik in deze techniek? Als het antwoord drie keer ja 

is, dan gaan wij kijken hoe we de verkoop ervan  
in Nederland kunnen organiseren.’
En dat lijkt de kern van het succes. Ramm heeft 
trouw gezworen aan zijn eigen DNA: betrouwbaar, 
veilig en milieuvriendelijk. Elk merk en elk model 
zal iets van dit DNA in zich moeten dragen als 
Ramm het in Nederland wil promoten.

Betrouwbaar
Ramm kiest voor fabrikanten die ergens voor staan, 
die trots zijn op hun product. Dat uit zich met 

Ramm Equipment, de 
one-stop shop voor veilig-
heid, betrouwbaarheid en 
milieuvriendelijkheid
Vorig jaar verschenen ze vanuit het niets, met merken waar tot op dat moment nog vrijwel niemand van gehoord had, met moeilijk uit te spreken 

namen. Maar wel machines die indruk maken. Op de GTH van 2017 wonnen ze het Gouden Klavertje Vier met de Oeliatec Mollen, een elektrisch 

aangedreven onkruidbestrijdingsmachine. Wie zijn de mensen achter Ramm?
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name in het design en de afwerking. Zo voeren ze 
het merk TMC Cancela met bosbouwmachines en 
klepelmaaiers. TMC Cancela bouwt machines van 
de hoogwaardige staalsoort Strenx. ‘Het vraagt 
serieuze investeringen van de fabrikant in zowel 
ontwerp als productie om dit materiaal in te  
zetten, maar het resultaat mag er zijn: machines 
die tot vier keer sterker zijn en als bijkomstigheid 
er ook nog eens goed uit zien. Dan ben je als koper 
de trotse eigenaar van een klepelmaaier in plaats 
van een felgekleurd gevaarte zoals je buurman ook 
heeft. En hij gaat ook nog eens veel langer mee’, 
aldus Gerrit van Nieuwenhuizen.

Veilig
In Europa moeten machines voldoen aan 
de Machinerichtlijn en voorzien zijn van een 
CE-keurmerk. Dat is niks nieuws en duidelijk voor 
iedereen. Maar bij het onderwerp verkeersveilig-
heid wordt het vaag, vooral als het om machines 
voor wegbermonderhoud gaat.
Jeroen van de Ven is duidelijk: ‘Nederland blinkt 
uit in gedogen. Een woord dat alleen in het 
Nederlands bestaat, trouwens. Enerzijds is er 
geen kentekenplicht voor tractoren, dus geen 
toezicht bij wegtoelating. Anderzijds dwingt het 
Nederlandse aanbestedingsbeleid bedrijven tot 
creatieve oplossingen die eigenlijk niet meer de 
weg op kunnen. Maar met korte looptijden en lage 
prijzen overleef je alleen als je het niet zo nauw 
neemt met de regels. In de aanbestedingswereld 
is de kostprijs per meter leidend en daar moet veel 
voor wijken, misschien wel vooral de veiligheid.’
Naast kritische opmerkingen biedt Ramm ook 
meerdere veilige alternatieven. De maaiarmen van 
de Noremat zijn eenvoudig te monteren zonder de 
tractor volledig te verbouwen en het uitlaatgas-
filter kan blijven zitten. Qua maatvoering blijven 

de armen binnen de wettelijk toegestane normen, 
ook tijdens transport. Daarnaast is er de zelfrijder 
VSV, een lust voor het oog en aangenaam om 
mee te werken. De werktuigen hebben een ergo-
nomische bediening en er is optimaal zicht op het 
werk en het verkeer. 

Als alternatief voor de armmaaiers heeft Ramm de 
taludmaaiers van Ferri in het assortiment. Gerrit 
van Nieuwenhuizen legt uit: ‘Bermonderhoud is 
een gevaarlijke klus. Als machinist moet je gelijk-
tijdig deelnemen aan het verkeer en de berm 
maaien. Ik weet niet hoe de gemiddelde machinist 
dit doet, maar twee dingen tegelijk goed doen 
is volgens mij haast onmogelijk. Dan is de talud-
maaier van Ferri een welkom alternatief. Met de in 
de breedte verstelbare rupsaandrijving komt de 
machine op de moeilijkst bereikbare plekken  
(hellingen tot 55 graden) en is er eigenlijk geen 
argument meer om nog met een tractor op of 
naast de weg te komen.’

Milieuvriendelijk
Op dit vlak is Ramm zeer goed op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen. Van Nieuwenhuizen 
legt uit: ‘In Europees verband is vastgelegd dat 
Nederland in 2030 CO2-neutraal moet zijn. Enkele 
gemeenten hebben uitgesproken om dit doel al in 
2025 te willen bereiken. Dat is al over zeven jaar. 
Als je dan juist overstapt van chemische onkruid-
bestrijding naar een methode die grote hoeveel-
heden CO2 produceert, heb je als gemeente toch 
een forse uitdaging.’

Ramm springt hierop in met onkruidbestrijdings-
machines van Oeliatec: elektrische accu- aange-
dreven machines die kokend water produceren 
met de Ecodiesel BtL (biomass to liquid).  

De machines werken daardoor CO2-neutraal. 
‘De hogere prijs voor BtL wordt gecompenseerd 
door het fors lagere water- en brandstofgebruik. 
Dankzij de waterbesparende sproeikoppen is vaak 
tot 50 procent minder water en brandstof nodig’, 
zegt Jeroen van de Ven. ‘En door de elektrische 
aandrijving met accu’s is de machine uitzonderlijk 
stil en ideaal om op elk willekeurig voertuig op te 
bouwen.’

De nieuwste ontwikkeling hierin is de opbouw van 
een Oeliatec op een elektrische bakfiets van het 
Nederlandse bedrijf Stint. Ramm verwacht veel 
van deze unieke combinatie voor de Nederlandse 
binnensteden. Elders in dit blad wordt hier meer 
aandacht aan besteed.

ADVERTORIAL
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De ziekte van Lyme wordt overgebracht door een 
teek, een spinachtig insect dat vooral leeft in bos-
sen, struiken, gras, duinen, heide en openbaar 
groen. Teken zijn meestal zwartbruine diertjes die 
beperkt kunnen springen of vliegen. Ze kruipen 
of klimmen op mensen en dieren, vaak gastheren 
genoemd. Een duidelijk kenmerk van een teek is 
dat er geen of nauwelijks een scheiding tussen 
kopborststuk en achterlijf bestaat. De teek heeft 
net als andere spinachtigen acht poten. In de 
jeugdfase hebben ze zes poten (de zogenaamde 
larven). In vergelijking met andere spinachtigen 
zijn de poten klein.
De kop van de teek is vrij klein en slecht zichtbaar 
en heeft verschillende monddelen. De zuigsnuit 
(het hypostoom) doet denken aan een tong en 
bestaat uit een met weerhaken getand steek-

orgaan; eigenlijk moet je dit zien als een soort 
boororgaan. De teek brengt dit in de huid van zijn 
gastheer en hij verankert zich hiermee in de huid. 
In het speeksel zit zowel een verdovende stof als 
een stof die de bloedstolling tegengaat. Hierdoor 
wordt de tekenbeet niet gevoeld en kan de teek 
zich onmerkbaar ergens vastbijten. Een teek kan 
enige dagen tot wel een week lang op dezelfde 
gastheer blijven zitten. Teken zijn er het hele jaar 
door, maar zodra de temperatuur boven de 5 tot 
10 °C komt, kunnen ze actief worden. De meeste 
mensen worden gebeten in de periode van maart 
tot en met oktober.

Soorten teken
Er komen wereldwijd verschillende soorten 
teken voor; de laatste schatting is 820 soorten. In 

Nederland komen nu ongeveer tien soorten voor, 
waarvan een aantal ziekteverschijnselen kan ver-
oorzaken. Dit aantal is groeiende vanwege klimaat-
veranderingen en het reisgedrag van mens en dier.
Momenteel is de schapenteek (Ixodes ricinus) de 
grootste veroorzaker van de ziekte van Lyme (de 
bacterie Borrelia burgdorferi). Deze teek is eveneens 
de veroorzaker van een aantal allergische reacties, 
die uiterst vervelend zijn. Een andere tekensoort 
die in opmars is, de Dermacentor-teek, komt uit 
het Middellandse Zeegebied. Deze teek kan de 
ziekte Tick-borne lymphadenopathy overbrengen 
(de Ricketsia slovaca-bacterie); deze wordt ook 
wel de ‘hondenkiller’ genoemd. Deze teek is zeker 
niet ongevaarlijk voor mensen en is inmiddels in 
Nederland gesignaleerd.
Tick-borne lymphadenopathy (TIBOLA) is meestal te 

Ziekte van Lyme toegelicht 
Voorlichting over gevaren en preventie tekenbeten blijft noodzakelijk

Iedereen die werkzaam is in de openbare ruimte, is op de hoogte van de gevolgen van een tekenbeet, die de ziekte van Lyme veroorzaken kan. Daar 

gaan we tenminste van uit! Maar wat blijkt: niet iedereen is goed op de hoogte van de ziekte van Lyme.

Auteur: Arnold Bakker 
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herkennen aan een pukkeltje dat gaat zweren en 
na enkele dagen geel vocht afscheidt, waardoor 
korsten worden gevormd. Dit kan gepaard gaan 
met vergrote lymfeklieren en een kale plek op 
de huid. De klachten kunnen één tot 55 dagen, 
gemiddeld negen dagen na de beet ontstaan en 
maanden aanhouden. Een antibioticakuur is nodig 
om de ziekte te behandelen.

De oorzaak van Lyme
We zullen ons nu beperken tot de schapenteek, 
met name de ziekte van Lyme. In het laatste 
onderzoek naar teken in Nederland bleek van 
de onderzochte schapenteken gemiddeld 23,6% 
geïnfecteerd te zijn met Borrelia burgdorferi. Een 
volwassen vrouwtjesteek die ziekteverwekkers bij 
zich draagt, kan deze aan een deel van de eitjes 
doorgeven. De eitjes en de larven kunnen dus al 
geïnfecteerd zijn. Dit houdt in dat ook een beet 
van de larve en de nimf de ziekte van Lyme kun-
nen veroorzaken. 

De meeste teken raken geïnfecteerd door zich te 
voeden met geïnfecteerd bloed van een gastheer. 
Vooral de nimfen, die al een keer bloed hebben 
gezogen en dus een grotere kans hebben geïnfec-
teerd te zijn, vormen een groot risico voor mensen. 
Omdat ze kleiner zijn dan de volwassen teken, wor-
den ze makkelijker over het hoofd gezien.

Teken reageren op mensen en dieren; ze reageren 
op het verhoogde koolzuurgehalte in de uitade-
mingslucht, lichaamswarmte, de verspreiding van 
geuren, verandering van lichtinval of een combi-
natie ervan. Ze zoeken naar een warm en vochtig 
plekje, bijvoorbeeld achter de oren, in de liezen, 
knieholtes of oksels.

Welke klachten horen bij de ziekte van Lyme?
Het meest voorkomende signaal van de ziekte 
van Lyme is een rode ringvormige vlek (erythema 
migrans) op de plaats waar de teek heeft gebeten. 
Soms is er sprake van een blauwachtige of roze 
vlek. De vlek verschijnt meestal na enkele dagen 
tot twee weken na de tekenbeet, maar dat kan ook 
pas na drie maanden zijn. Het is dus belangrijk de 
plek van de tekenbeet een aantal maanden goed 
in de gaten te houden. De vlek wordt binnen een 
paar dagen een grotere ring. Zo’n ring is typerend 
voor de ziekte van Lyme. De ziekte van Lyme is te 
behandelen met antibiotica.

Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte 
van Lyme. Daarvan heeft 70% rode ring- of vlek-
vormige uitslag op de huid (erythema migrans). 
De overige 30% krijgt andere ziekteverschijnselen, 
zoals griepachtige klachten, hoofdpijn, stijve nek, 
koorts, spierpijn en vermoeidheid. Iemand die 
mogelijk de ziekte van Lyme heeft, heeft dus niet 
per se een rode kring gehad.

Stadia van Lyme
De ziekte van Lyme kent globaal drie stadia. 
Meestal begint het met een lokale infectie op de 
plaats van de beet (erythema migrans) of met vage 
ziekteklachten. In de fase daarna heeft Borrelia zich 
door het lichaam verspreid. De laatste fase is chro-
nische Lyme.

Het eerste stadium is goed te behandelen met 
antibiotica, maar na de antibioticakuur moet nog 
wel onderzoek plaatsvinden om te controleren 
of de bacterie werkelijk verdwenen is. Veel artsen 
vinden dit niet noodzakelijk. Helaas komt daardoor 
ongeveer 10% van de gevallen terecht in stadium 
2.
Verder kan men enige tijd na de tekenbeet griep-
achtige klachten krijgen, zoals hoofdpijn, stijve 
nek, koorts, spierpijn en vermoeidheid. Deze klach-
ten kunnen weer verdwijnen. Als de Lyme-bacterie 
zich door het lichaam verspreidt, kunnen diverse 
symptomen optreden.

Stadium 2: vroege gedissemineerde infectie
Na de tekenbeet kan Borrelia burgdorferi in de 
bloedbaan terechtkomen, wat tot een gedissemi-

neerde infectie leidt. Er zijn sterke aanwijzingen 
dat de bacterie al binnen enkel etmalen kan disse-
mineren en onder andere het centrale zenuwstel-
sel kan infiltreren. Via het bloed wordt de bacterie 
in het lichaam verspreid. De bacterie is slechts kort 
in de bloedbaan aanwezig en kan in elk orgaan 
terechtkomen. De meeste ziekteverschijnselen 
ontstaan in het zenuwstelsel, de gewrichten en 
het hart. Zoals al eerder is opgemerkt, heeft onge-
veer de helft van de patiënten geen tekenbeet 
of erythema migrans ontdekt. Het komt daardoor 
regelmatig voor dat de ziekteverschijnselen niet 
direct met de ziekte van Lyme in verband worden 
gebracht.

De ziekte van Lyme is een multisysteemziekte en 
kan leiden tot verschillende klachten, onder andere 
neurologische (zenuwstelsel/hersenen), derma-
tologische (huid), reumatologische (spieren en 
gewrichten), cardiologische (hart), oftalmologische 
(ogen) en psychiatrische.

Stadium 3: chronische Lyme
Als de duur van de ziekte langer dan een jaar 
is, spreken we van chronische Lyme. Alle eerder 
genoemde verschijnselen kunnen een langdurig 
verloop hebben, ziekteverschijnselen kunnen ver-
minderen en toenemen, waarbij de symptomen 
van orgaansystemen kunnen wisselen.
Naast de specifieke verschijnselen in verschillende 
orgaansystemen staan bij de chronische vorm 
van de ziekte de algemene (ook wel aspecifiek 
genoemde) klachten op de voorgrond. Deze klach-
ten bestaan onder andere uit griepachtige ver-
schijnselen, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, 
voorbijgaande temperatuursverhoging van enkele 
uren, transpireren en wisselende pijn in spieren, 
pezen en gewrichten (zonder objectieve lokale 
ontstekingsverschijnselen).
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Vaststellen van de diagnose 
De diagnose van de ziekte van Lyme wordt geba-
seerd op de ziektegeschiedenis, symptomen en 
resultaten van onderzoeken. Meestal voert men 
een bloedtest uit (ELISA of western blot-test). Deze 
testen worden gebruikt ter ondersteuning van 
de diagnose. Helaas zijn deze vaak ten onrechte 
negatief. De bacterie is namelijk pas na vier tot zes 
weken zichtbaar in het bloed. Er moet opgemerkt 
worden dat er ook andere testen zijn die werken 
op basis van DNA-toetsing. En van deze testen 
wordt de Hybrispot-test genoemd. De Hybrispot 
is een nieuwe DNA PCR-methode van Pro Health 
Medical. Ook kan men naar het buitenland uitwij-
ken, waar op andere wijze dan in Nederland wordt 
getest.

Lyme als beroepsziekte
De ziekte van Lyme wordt in Nederland algemeen 
aanvaard als beroepsziekte. De zorgplicht van de 
werkgever houdt onder meer in het treffen van 
veiligheidsmaatregelen en het verstrekken van 
instructies om gezondheidsschade van de werk-
nemer te voorkomen. De vraag of een werkgever 
ook verplicht is om in alle gevallen maatregelen 
te nemen, is afhankelijk van een aantal factoren. 
Enkele voorbeelden zijn de mate van onzekerheid 
omtrent eventuele risicofactoren en de mogelijke 
(beroeps)ziekte, de ernst van het risico, de tijd die 
nodig is om onderzoek naar het risico te verrich-
ten, of er al dan niet andere schadelijke effecten 
bekend zijn en of het gezondheidsrisico bekend is 
of had moeten zijn.

Indien de werkgever niet kan bewijzen dat aan 
de zorgplicht is voldaan of dat eventuele veilig-
heidsmaatregelen de gezondheidsschade van de 
werknemer niet hadden kunnen voorkomen, dan 

zal de werkgever aansprakelijk zijn, tenzij er sprake 
is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde 
van de werknemer.

Rol van de werknemer
Ook werknemers moeten allerlei stappen onder-
nemen om te bewijzen dat het om een beroeps-
gerelateerde ziekte of aandoening gaat. Dat 
betekent dat zij elke tekenbeet die is opgelopen 
in de tijd van de werkgever moeten melden met 
een meldings- of bedrijfsongevallenformulier, de 
bedrijfsarts en huisarts in kennis moeten stellen en 
de teek (in alcohol) moeten bewaren. De teek kan 
ook opgestuurd worden voor controle. In geval 
van besmetting (te herkennen aan een rode ring 
of griepachtige verschijnselen/gewrichtsklachten) 
moet de werkgever meteen in kennis gesteld 
worden. Overigens werken veel werkgevers met 
een zogenaamd tekenprotocol; vraag ernaar bij je 
werkgever.

Preventieve maatregelen tekenbeten
De ziekte van Lyme is beter te voorkomen dan te 
genezen; die conclusie kan worden afgeleid uit 
het voorgaande. Het dragen van de juiste kleding 
werkt preventief. Je kunt tegenwoordig gebruik-
maken van tekenwerende kleding; dat heeft 
voor- en nadelen. De kleding moet zoveel mogelijk 
gesloten gedragen worden, mouwen en broekspij-
pen moeten zijn voorzien van elastiek. Denk ook 
aan hoofd- en nekbescherming. Controleer jezelf 
na een dag werken of wandelen in de openbare 
ruimte altijd op teken, ook bij gebruik van teken-
werende kleding.
Vindt er desondanks toch een beet plaats, dan kan 
men om de teek weg te halen gebruikmaken van 
middelen op basis van DEET of icaridine.

OVeR De AuTeuR
Arnold Bakker is trainer/relatiebeheerder bij 
IPC Groene Ruimte en veiligheidskundige 
(HvK)
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RootBarrier® BioCovers®
RootBarrier® BioCovers® is het eerste 100% 
biodegradeerbare en composteerbare onkruiddoek. 
Hiermee gee� u onkruid geen kans en laat u planten tot volle 
bloei komen in tuinen, parken of bermen. Voor een 
duurzaam, onkruidvrij landschap.

Onkruidvrij voor minimaal 4 tot 6 jaar
Chemische bestrijdingsmiddelen of synthetische 
gronddoeken zijn verleden tijd. Dankzij RootBarrier® 
BioCovers® wordt het onderhoud tot een minimum beperkt. 
Na 4 tot 6 jaar zullen de planten het doek overgroeid hebben 
waardoor onkruid geen kans meer krijgt. 

Meer weten? Bel of mail ons op  0320 215 805 of 
sales@rootbarrier.nl. Voor ons complete assortiment zie 
www.rootbarrier.nl.

RootBarrier® Gietrand HDPE
De RootBarrier® Gietrand HDPE is een UV-bestendig 
professioneel bewateringssysteem voor bomen. De 
gietrand is gemaakt van hoogwaardig gerecycled High 
Density Polyethylene (HDPE) en hee� een dikte van 2 mm. 
De gietrand hee� een UV-stabiliteit van 5 jaar, maar gaat naar 
verwachting 10 jaar mee. Hierdoor kan de RootBarrier® 
Gietrand HDPE ook hergebruikt worden. De gietrand is 
verkrijgbaar in de kleuren groen en zwart.

RootBarrier® Gietrand LDPE
De RootBarrier® Gietrand LDPE is een professioneel 
bewateringssysteem voor bomen. De gietrand is gemaakt van 
Low Density Polyethylene (LDPE) en hee� een dikte van 3 
mm. LDPE is een vrij �exibel en zeer taai materiaal. De 
gietrand is verkrijgbaar in de kleur groen.

HERBRUIKBARE GIETRANDEN. ONKRUID VERGAAT.

Waarom kiest u voor Alles over Groenbeheer?

Alles over Groenbeheer ondersteunt 
beleidsmakers en groenbeheerders 
bij het bereiken van een kwalitatief 
hoogwaardige buitenruimte tegen 
acceptabele beheerkosten

• Bestandsbeheer • RAW-bestekken • Groeiplaatsonderzoek
• Ontwerp- en inrichtingsadvies • Bomen Effect Analyses
• Planmatig Beheer • Directievoering en toezicht
• Inventarisaties • Bomenwacht

www.allesovergroenbeheer.nl
Meerheide 110a 5521 DX EERSEL • Beilerstraat 24 9401 PL ASSEN

info@allesovergroenbeheer.nl t. 0497-534044
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Ctgb bestaat 25 jaar
Druk op regels omtrent gewasbeschermingsmiddelen nog altijd even hoog

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bestaat dit jaar 25 jaar. Zowel de naam, de scope als het mandaat 

heeft de afgelopen 25 jaar de nodige veranderingen ondergaan, maar de kernactiviteit blijft hetzelfde.

Auteur: Guy Oldenkotte
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De Nederlandse landbouw en ons beleid voor 
het beheren van groen behoren tot de abso-
lute wereldtop. We staan tweede op de lijst van 
grootste exporteurs van groente en fruit, en de 
kwaliteitsbeoordeling van ons openbaar groen 
is een belangrijke reden waarom Nederland als 
gezond, veilig en duurzaam wordt beschouwd. 
Nederlanders behoren daarom tot de gelukkigste 
mensen ter wereld. Toch was het vooral de maat-
schappelijke onrust in de jaren 60, 70, 80 en 90 die 
aanleiding gaf tot de oprichting van de voorloper 
van het College voor de toelating van gewasbe-
schermingsmiddelen en biociden, het College voor 
de toelating van bestrijdingsmiddelen (CTB). Al 
vanaf de jaren 60 werden vraagtekens gezet bij het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het CTB kreeg 
daarom in 1993 de taak om namens de overheid 
in ons land de toelaatbaarheid van bestrijdings-
middelen te beoordelen. Anno 2018 luidt het 
mandaat: ‘het beoordelen volgens internationale 
afspraken en in de wetgeving verankerde criteria of 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, bij juist 
gebruik, veilig zijn voor mens, dier en milieu en of 
ze werkzaam zijn’. Samen met de secretaris/direc-
teur, Luuk van Duijn, heeft collegevoorzitter Johan 
de Leeuw de taak om dat in goede banen te leiden. 
Hij vat die afgelopen 25 jaar als volgt samen: ‘We 
zijn gestart als onderdeel van het ministerie van 
Landbouw en Visserij, onder de vleugels van het 
beleid. Vandaaruit werden we langzaamaan steeds 
verder losgelaten en inmiddels zijn we een zelf-
standig bestuursorgaan dat zelf besluiten neemt. 
Met name de afgelopen zes jaar zijn we gegroeid 
naar volwassenheid. We zijn inmiddels een gezag-
hebbende organisatie en zijn in staat om aanvra-
gen goed te verwerken.’ 

Radertje in een groot geheel
Het Ctgb is inmiddels uitgegroeid tot een organi-
satie met 142 fulltime medewerkers en een begro-
ting van 18 miljoen euro. In 2018 zal de organisatie 
doorgroeien naar 150 medewerkers en een begro-
ting van 19,7 miljoen euro om aan de vraag te kun-
nen voldoen. Die groei is noodzakelijk, omdat het 
beleid de afgelopen 25 jaar van nationaal steeds 
meer Europees is geworden en er dus ook meer 
afstemming nodig is. Johan de Leeuw merkt op dat 
dat weleens knelt. ‘Het is een traject van wennen 
aan elkaar. Op sommige onderdelen moet je reke-
ning met elkaar houden.’ Luuk van Duijn voegt toe: 
‘We volgen allemaal dezelfde Europese regels; het 
is belangrijk dat je die op dezelfde manier toepast.’ 
Vandaar dat het Ctgb veel overlegt en afstemt met 
andere instanties, zoals de Europese voedsel- en 
warenautoriteiten en het Europees Chemisch 
Agentschap. ‘Ook is er veel contact met de lidsta-

ten om ons heen om tot dezelfde interpretatie te 
komen’, stelt Van Duijn. Hij merkt op dat er veel 
technische ontwikkelingen zijn waarmee het etiket 
van het Ctgb op dit moment nog geen rekening 
houdt. Groei van de organisatie en van het budget 
is dus bittere noodzaak om bij te blijven. 

Geen allemansvriend
Het mandaat, de omvang en het budget van het 
Ctgb hebben de afgelopen 25 jaar weliswaar een 
groei en wijzigingen ondergaan, maar er is nog 
steeds veel aandacht voor de activiteiten en de 
beslissingen van de organisatie. ‘Wij liggen onder 
een vergrootglas’, erkent Johan de Leeuw. ‘Bij het 
nemen van besluiten maken we mensen soms 
ongelukkig. Dan krijg je te maken met bezwaar- 
en beroepsprocedures.’ Hij wijst er echter op dat 
risicobeoordeling de kern is van het werk van 
het Ctgb. ‘Iets is veilig wanneer wordt voldaan 
aan de eisen zoals die in de norm staan.’ Dat niet 
iedereen het daar zomaar mee eens wil zijn, is 
de afgelopen jaren geïllustreerd in de discussie 

JOHAN De LeeuW
Johan de Leeuw studeerde na het behalen 
van het gymnasiumdiploma agrarische 
sociologie aan de Landbouwhogeschool 
Wageningen. Hij begon zijn carrière als 
beleidsmedewerker bij het stadsgewest 
Tilburg, om vervolgens secretaris van 
de Nederlandse Christelijke Boeren- en 
Tuindersbond te worden. Tussen 1981 en 
1984 was hij de eerste CDJA-voorzitter. Van 
3 juni 1986 tot 1 december 1991 was hij lid 
van de Tweede Kamer. Daarna vervulde hij 
leidinggevende ambtelijke functies bij een 
aantal overheidsorganisaties. Vanaf 1 april 
2012 is hij voorzitter van het College voor 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden.

LuuK VAN DuIJN
Luuk van Duijn studeerde plantenziekte-
kunde in Wageningen en is gepromoveerd 
in de biologie aan de Universiteit Utrecht. 
Hij maakte deel uit van Topconsult van 
het ministerie van Economische Zaken en 
bekleedde diverse directiefuncties bij het 
ministerie van Landbouw. Sinds 1 janu-
ari 2013 is hij secretaris/directeur van het 
College voor de toelating van gewasbescher-
mingsmiddelen en biociden. 
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omtrent het gebruik van glyfosaat om onkruid 
te bestrijden. Er was aanvankelijk goedkeuring 
afgegeven om het middel te gebruiken, maar dat 
stuitte op veel weerstand vanuit de maatschappij. 
Dat andere landen andere regels hanteerden voor 
het gebruik van het middel, maakte de discussie 
nog lastiger. ‘De maatschappelijke discussie richt 
zich vaak op een beperkt aantal onderwerpen’, 
zegt Johan de Leeuw daarover. ‘Het draait vaak 
om de perceptie van mensen. Daartegenover 
staat ons wetenschappelijk oordeel en dat wordt 
niet altijd als zodanig geaccepteerd.’ De Utrecht 
Dataschool kwam onlangs na onderzoek tot de 
conclusie dat in veel debatten op Twitter de toon 
van het debat door slechts 0,01% van de deelne-
mers wordt bepaald. Dat onderzoek volgde op 
de vraag van het tijdschrift Vrij Nederland en het 
televisieprogramma Nieuwsuur om vast te stellen 
wie al die boze twitteraars eigenlijk zijn. Heeft het 
Ctgb een taak om die twitteraars te informeren? 

De Leeuw en Van Duijn wijzen erop dat veel tijd 
en energie wordt gestoken in het uitleggen van de 
werkwijze: ‘Hoe beoordelen we, wat beoordelen 
we? Maar we achten het niet de taak van het Ctgb 
om aan Twitter-discussies mee te doen. Wij nemen 
een managementbeslissing over de toelating en 
verantwoordelijk gebruik. Iets is goed mits het 
gebruikt wordt volgens de adviezen die wij geven. 
In het geval van glyfosaat heeft de staatssecretaris 
besloten bepaalde toepassingen bij wet te verbie-
den om het gebruik ervan te verminderen. Dat is 
een politiek besluit.’

Ieder zijn rol
De kans dat de betrokkenheid van burgers, pro-
ducenten en belangenpartijen de komende jaren 
zal afnemen, is klein. In een open, democratische 
maatschappij zoals die in Nederland verwacht 
iedereen dat zijn standpunten worden gehoord, 
gewogen en meegenomen. De burger is zich daar 
steeds meer bewust van. Aan het Ctgb de taak om 
een balans te vinden tussen deze standpunten en 
de veranderingen die de Nederlandse overheid of 
de Europese Unie wil bereiken. Die zijn niet gering. 
‘We gaan steeds meer van nationale belangen 
naar Europese belangen. Daarnaast zien we dat we 
van chemisch groenbeheer naar een geïntegreerd 
groenbeheer gaan. Ook verschuift het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen van algemeen naar 
precisie’, stelt De Leeuw. Big data en scouting- en 

monitoringstechnieken kunnen van pas komen 
om gewas- en bestrijdingsmiddelen zo effectief 
mogelijk te gebruiken. ‘Dit alles kost tijd’, zo merkt 
hij op. Het Ctgb hoopt dus op enig geduld bij alle 
betrokken partijen. Dat neemt niet weg dat ieder-
een die gewasbeschermings- en bestrijdingsmid-
delen gebruikt, er verstandig aan doet om na te 
denken over het toekomstig gebruik van deze mid-
delen, als het aan het Ctgb ligt. ‘Iedereen dient een 
heldere strategie te gebruiken om de koers uit te 
zetten.’ Slaagt men daarin, dan zal dat zowel voor 
de betrokkenen als het Ctgb in de toekomst veel 
werk schelen. ‘Nu gaat de discussie vooral over de 
vraag of men voor of tegen is. Als er een heldere 
strategie is, zal er per saldo veel minder worden 
gebruikt.’ Dan zou de discussie weleens eenvoudi-
ger of zelfs overbodig kunnen worden. 
De Leeuw en Van Duijn omschrijven hun organisa-
tie als een die volwassen is en zelfstandig besluiten 
neemt. Maar ze zijn zich er terdege van bewust dat 
zowel de markt als het Ctgb er belang bij heeft om 
goed samen te werken. ‘Wij zijn dit jaar begonnen 
met speeddates met verschillende belangen-
groepen. Daarbij zien we dat er vaak heel goede 
ideeën bestaan over hoe beleid vormgegeven kan 
worden. Wij roepen iedereen op om dat met ons 
te delen via de brancheorganisaties en belangen-
verenigingen’, stelt Johan de Leeuw. Afgaande op 
wat wij regelmatig oppikken en berichten, kan het 
Ctgb ook de komende 25 jaar zeker vooruit. 

‘Wij liggen onder 

een vergrootglas’

‘Wij zijn dit jaar begonnen 

met speeddates met 

verschillende 

belangengroepen’

Door nieuwe technieken zal het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst nog verder dalen.
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Sliedrechts recycleplein is  
extra groen
Hoge haag na klachten omwonenden

Medewerkers van Vissergroen uit Nieuwendijk hebben de laatste kant-en-klare haag van drie meter hoogte langs de rand van het milieustation in 

Sliedrecht geplaatst. Op dit recycleplein wordt grof afval door ASVZ-bewoners met een verstandelijke beperking gescheiden en voor recycling gereed 

gemaakt. Op het milieustation wordt afval verzameld van 5.000 ASVZ-cliënten uit de regio.
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ACHTERGROND

Groene oplossing
In 2017 werd de aangrenzende groenstrook langs 
het water beplant met onder andere laurier, Prunus 
en olijfwilg. Het winteraanzicht bleek voor 
sommige buren echter nog steeds esthetisch 
on acceptabel. Direct omwonenden van het milieu-
station in de wijk Baanhoek dienden klachten in 
omdat felgekleurde containers en machines hun 
uitzicht ernstig ontsierden. Ronald de Rijke, sector-
manager dagbesteding van het ASVZ: ‘Buurtgericht 
werken staat bij ons hoog in het vaandel en wij 
moeten ook rekening houden met onze cliënten. 
Om geen opgesloten gevoel te creëren rondom 
het recycleplein, bijvoorbeeld met een houten 
schutting, hebben we in overleg met Vissergroen 
gekozen voor hagen van drie meter hoog. Die 
zorgen voor een natuurlijke en vriendelijke uitstra-
ling en onttrekken de containers en machines 
afdoende aan het zicht van buren en voorbijgan-
gers. Onze bewoners hebben ook meegeholpen 
met het plaatsen van de groene omheining van 
zestig meter lang.’ De extra hoge haagelementen 
zijn gedurende drie jaar gekweekt tot dichte 
klimophagen. Voordat de hagen met dubbeldik 
wortelpakket de grond in gingen, is de grond eerst 

doorgespit. De haagelementen van drie meter 
hoog worden verbonden en gestabiliseerd door 
holle, groene ijzeren palen van vier meter lengte. 
De klus nam een week in beslag.

ervaring
Vissergroen is sinds 2008 verantwoordelijk voor 
de totale groeninrichting van het ASVZ-terrein 
van ongeveer 3 hectare groot. De expertise van 
Vissergroen ligt op het gebied van ontwerp, aan-
leg en onderhoud van groene buitenruimten van 
onder andere zorginstellingen en ziekenhuizen. 
Dieter Hasenbein, adviseur en ontwerper bij 
Vissergroen: ‘Een met zorg ingerichte omgeving 
draagt bij aan de kwaliteit van de buitenbeleving 
van mensen met en zonder beperking. Daarbij zijn 
kleur, geur en activiteit steeds belangrijker.  
Wij bieden tegenwoordig een scala van producten 
aan op het gebied van groenvoorziening, spelen, 
bewegen en meubilair voor de buitenruimte.’

2 min. leestijd

Sliedrechts recycleplein is extra groen.
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Innovatieve en milieuvriendelijke onkruidbestrijding met heet 
water! Bij Heatweed® gaat het om een goed gedocumenteerde, 
beproefde en veilige methode. Door het systemische effect van 
deze methode op de wortels van de plant zijn minder 

behandelingen nodig. In vergelijking met andere oplossingen 
zonder chemicaliën zorgt de Heatweed®-methode aantoonbaar 
voor het beste resultaat, de laagste hergroei en het meest 
rendabele gebruik bij onkruid. 

 

De Heatweed® Methode - 100% heet water
+31 (0)318 469799 | mail@heatweed.com | heatweed.com

v

EUROPA'S MEEST DUURZAME PORTFOLIO 
CHEMIEVRIJE ONKRUIDBESTRIJDINGSMACHINES
Milieuvriendelijke en gepanteerde sensortechnologie

Sensor 2.0
17000-35000  m2/dag

XL 60
6000-10000 m2/dag

XL 140
6000-10000 m2/dag

Mini 2.1
1000-1700 m2/dag

MiD 3.0
2000-3000 m2/dag

Multi S
2000-2800 m2/dag

Multi M
3000-4500 m2/dag

 De Heatweed® Methode
100% heet water

Hoogste capaciteit 
tot 35.000 m²/dag 

Laagste kosten p/m2 

Laagste totale kosten

IDEAAL VOOR HEATWEED SENSOR 2.0
• Oppervlakken met ongelijkmatige onkruidbedekking en trottoirtegels
• Parken, begraafplaatsen en groene zones
• Luchthavens en industrieterreinen
• Langs stoepranden en voetpaden
• Langs snelwegen en autowegen
• Winkelstraten en stadscentra
• Beschermingszones rondom drinkwaterwinning
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De Japanse machinefabrikant Iseki bracht al in 
2008 zijn eerste model frontmaaier met centrale 
opvang op de markt: de Iseki SFH 240. Een kleine 
tien jaar later verschijnt de doorontwikkelde opvol-
ger van deze machine: de SF 224. Iseki heeft er 
daarnaast voor gekozen om een extra model op de 
markt te brengen: de Iseki SF 235. Samen vormen 
zij de 200-serie. De 235 heeft een grotere werk-
breedte dan de 224 (152, resp. 137 cm) en heeft 
tevens meer vermogen (35, resp. 24 pk). Beide 
frontmaaiers verschenen in 2017 op de markt en 
zijn vanaf dit jaar dus ook in Nederland leverbaar.

Centrale opvang
De nieuwe 200-serie kent een aantal verbeteringen 
ten opzichte van zijn voorganger. Zo is de capa-
citeit van de opvangbak bijna verdubbeld naar 
950 liter. Ook aan het ontwerp is gesleuteld: in de 
nieuwe serie ligt de motor wat lager in de machine, 
waardoor deze een laag zwaartepunt heeft en een 
stuk stabieler is. Andere delen van de machine zijn 
juist hetzelfde gebleven. Zo beschikt de nieuwe SF 
224 over hetzelfde cardanaangedreven maaidek 
met centrale opvang, vertelt Aard Pennings, ver-
tegenwoordiger bij Van der Haeghe. ‘De SF 235 is 
toegevoegd aan het programma en kan met een 
maaidek van zowel 137 cm als 152 cm uitgerust 

worden. Het 152 cm-maaidek is ook voorzien van 
cardanaandrijving en is uitgerust met twee mes-
sen van 7 mm dik, die tegen elkaar in draaien. Het 
maaisel circuleert in het maaidek en wordt mid-
dendoor via een slang met grote diameter opge-
vangen, waarna het via de ventilator direct naar de 
opvangbak gaat.’

De 200-modellen kunnen maaien op een hoogte 
tussen de 25 en 120 mm. Deze hoogte is aan te 
passen met een pen aan de zijkant van het maai-
dek. Omdat de pen over de gehele breedte van het 
maaidek doorloopt, volstaat een bewerking aan 
één zijde. Het maaidek kent nog enkele andere ver-

Een volledige werkdag 
maaien op één tank diesel
Nieuwe Iseki 200-serie nu leverbaar door Van der Haeghe

Op de Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg waren ze al even te zien: de Iseki SF 224 en de SF 235. Samen vormen zij de nieuwe 200-serie front-

maaiers van Iseki. Van der Haeghe is dit jaar begonnen met het importeren van de nieuwe modellen en heeft zijn eerste orders inmiddels al binnen. 

Reden genoeg voor Stad+Groen om de proef op de som te nemen en een bezoek te brengen aan Van der Haeghe in Geldermalsen.

Auteur: Nino Stuivenberg
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nieuwingen. Zo heeft het dek een flip-up-hoek van 
65 graden, wat betekent dat het handmatig op te 
tillen is. ‘Dat is handig voor groot onderhoud’, aldus 
Pennings. ‘Het maaidek is namelijk goed toeganke-
lijk en je kunt overal van onderaf bij.’ Het maaidek 
kan bovendien voorzien worden van een mulching 
kit. Pennings vervolgt: ‘Bij deze optie wordt de 
opvang afgesloten met een plaat, waardoor het 
maaisel terug wordt geworpen. De opvang is dus 
geen vereiste, waardoor de machine voor verschil-
lende toepassingen inzetbaar is.’ 

De opvangbak waarmee de machines dus stan-
daard uitgerust zijn, kan opgetild worden tot een 
hoogte van 2,1 m, zodat het ook mogelijk is om in 
karren of containers te lossen. De bak zelf is voor-
zien van verschillende toepassingen. Pennings: ‘In 
de bak zelf zit bij de uitwerpmond een switch die 
continu heen en weer beweegt, zodat het maaisel 
evenredig over de bak verdeeld wordt en de bak 

perfect gevuld wordt. Als de bak vol is, klinkt er 
een akoestisch signaal en gaat er een lampje op 
een dashboard branden. Zo weet je altijd waar je 
aan toe bent.’

Bekende motoren
De SF 224 en de SF 235 zijn uitgerust met diesel-
motoren van Iseki zelf, waarbij de 235 het meeste 
vermogen heeft. De motoren zijn niet nieuw. 
Pennings legt uit: ‘Deze dieselmotoren gebruikt 
Iseki ook in andere modellen, zoals compacttrac-
toren. Dat heeft een voordeel; bij Van der Haeghe 
hebben we namelijk al jaren ervaring met deze 
motoren. We weten hoe ze in elkaar zitten en kun-
nen optimale service leveren.’ De motoren kenmer-
ken zich verder door hun lage toerental. Pennings: 
‘De Iseki-units halen hun optimale vermogen al bij 
2600 toeren. Zo blijft het geluid beperkt en ver-
bruikt de machine minder brandstof. In combinatie 
met de tank, die een inhoud heeft van 40 l, bete-
kent dit dat professionals een hele werkdag kun-
nen maaien zonder tussentijds te hoeven tanken.’

De machine heeft vooruit een maximale snelheid 
van 15 km per uur; achteruit is dat 10 km per uur. 
De aandrijving is hydrostatisch en gaat via twee 
aparte pedalen: een pedaal voor vooruit en een 
pedaal voor achteruit. Remmen gaat in principe op 
de hydrostaat, maar de machine is toch voorzien 
van een rempedaal. De gebruiker kan de vierwiel-
aandrijving instellen op ‘automatisch’ en op ‘perma-
nent’. Bij automatisch schakelt de machine bij meer 
dan zes procent slip de vierwielaandrijving in.

Professionele gebruikers
Iseki heeft nog een aantal grotere machines met 
centrale opvang in zijn assortiment: de SF 438 en 

de SF 450. ‘Deze beschikken over een nog grotere 
opvangbak van 1300 liter. Bovendien hebben deze 
modellen sterkere motoren. Ze zijn echter wel tien-
duizend euro duurder dan deze 200-serie. Er zijn 
veel eindgebruikers die helemaal niet zo’n grote 
machine nodig hebben; voor hen is de 200-serie 
perfect. De maaiers voorzien in alle behoeften en 
zijn aanzienlijk goedkoper dan de zware modellen.’ 
Met de SF 224 en SF 235 focust Iseki dus op profes-
sionele gebruikers. ‘We richten ons op hoveniers 
en de recreatiesector, maar bijvoorbeeld ook op 
sportvelden. Zelfs van grote particulieren krijgen 
we bestellingen binnen.’

ADVERTORIAL

De opvangbak heeft een kiephoogte van ruim 2 m.

Aard Pennings

Het maaidek onder een hoek van 65 graden.
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‘Het draait allemaal om  
de kostprijs’
Ceo Stephan Marcusse van Engelen Groen 

Hij noemt zichzelf verbaal niet zo sterk, maar dat valt in de praktijk alleszins mee. Stefan Marcusse, ceo van het Udense Engelen Groen, heeft in de vijf 

minuten dat ik in de ontvangsthal van zijn bedrijfsgebouw sta al bijna de complete geschiedenis van Engelen Groen verteld. 

Auteur: Hein van Iersel 
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Wat blijkt: Engelen Groen heeft niets met hemelse 
engelen te maken, maar dankt die naam aan de 
schoonvader van de huidige directeur en eigenaar: 
Henk Engelen. Henk Engelen werkte bij het Britse 
aannemersbedrijf Tylor, dat voor het Britse en 
Nederlandse leger een aantal legerplaatsen moest 
onderhouden. Een aantal jaren nadat hij ontslag 
had genomen, ging dit Britse bedrijf failliet en kon 
Henk Engelen de failliete boedel voor het symbo-
lische bedrag van één gulden alle machines, maar 
ook alle schulden overnemen. Dat is dit jaar pre-
cies 40 jaar geleden en bleek achteraf gezien een 

goede deal. Engelen Groen is nog steeds gevestigd 
op hetzelfde adres op een industrieterrein in Uden. 
Het bedrijf is na 40 jaar doorgegroeid naar onge-
veer 45 medewerkers en wordt beschouwd als 
een serieuze partij in de regio. De hoofdrolspeler 
van dit verhaal, Stephan Marcusse (47 jaar), ver-
scheen wat later op het toneel. Om precies te zijn 
in 1990, toen hij verliefd werd op de dochter van 
Henk Engelen. Zowel Engelen als Marcusse woont 
niet in Brabant, maar een half uurtje verder, in het 
Gelderse dorpje Winssen in het land van Maas en 
Waal. 

Kostprijs
Marcusse: ‘Ik was bijna afgestudeerd aan de hts en 
mijn schoonvader vroeg of ik bij hem wilde wer-
ken. Ik heb toen nee gezegd, want ik wilde eerst 
nog naar Amerika om daar een tijdje te werken. Zo 
gezegd, zo gedaan, maar toen ik terugkwam uit 
Amerika, was de markt veranderd en moest ik op 
zoek naar een andere werkgever. Uiteindelijk is het 
natuurlijk wel goed gekomen, en ben ik bij hem 
komen werken met de duidelijke afspraak dat wij 
nog vijf jaar zouden samenwerken en ik daarna het 
bedrijf zou overnemen.’ En zo gebeurde het; het 
bedrijf werd overgenomen, maar kort daarna stierf 
oprichter Henk Engelen. 

Stephan Marcusse lijkt een wat dubbele verhou-
ding met zijn schoonvader te hebben. Enerzijds 
wil hij duidelijk niet op hem lijken als hij vertelt 
dat oprichter Engelen in alles een ouderwetse 
aannemer was: een dikke sigaar en een even dikke 
Mercedes. Anderzijds meldt hij tijdens het inter-

view wel een handvol keren dat hij de essentie van 
het vak van zijn schoonvader heeft geleerd en dus 
heel veel aan hem te danken heeft. De essentie van 
het vak laat zich volgens Marcusse goed samenvat-
ten: ‘Uiteindelijk draait het allemaal om de kost-
prijs. In een markt waarin je misschien wel voor 
tachtig procent afhankelijk bent van aanbesteden, 
moet je als onderneming in staat zijn met een prijs 
die structureel onder druk staat toch nog iets te 
verdienen.’ Dat kan volgens Marcusse alleen door 
vergaande mechanisatie. En mechaniseren heeft 
Engelen Groen gedaan. Het ongeveer anderhalve 
hectare grote bedrijfsterrein van Engelen Groen 
staat vol met zo’n acht hallen en halletjes, die 
allemaal hun eigen specialisme hebben. In de ene 
hal staan alle veeg/zuigcombinaties, een volgende 
hal is gespecialiseerd in aanbouwwerktuigen, 
tractoren, kranen of bussen. Marcusse: ‘Wij staan 
bekend als bedrijf dat zwaar gemechaniseerd is.’ Ik 
vraag aan Marcusse wat in een gemiddeld jaar de 
rekening voor nieuwe machines is. Marcusse lepelt 
voor de vuist weg een getal op: ongeveer een half 
miljoen. Dat is veel geld op een omzet die varieert 
tussen de 6 en 8 miljoen. 

Marcusse: ‘Omzet is ook zo’n ding. Vind ik eigenlijk 
niet zo belangrijk. Bij ons gaat het om rende-
ment. Natuurlijk hebben we wel de ambitie om te 
groeien, maar dan graag in kleine en geleidelijke 
stapjes. Voor ons soort bedrijf is het onverstandig 
om snel grote stappen te zetten.’ Marcusse geeft 
een voorbeeld waarbij het gaat om sportveldbe-
heer. ‘Wij hebben in totaal iets van 250 velden in 
beheer. Dan kun je niet meer ieder veld individueel 
onderhouden. Als wij bijvoorbeeld gaan bezanden, 
maken we een treintje van twee tractoren met 
bezandingskarren, één kraan en één vrachtwa-
gen. Alleen op die manier kun je snel en efficiënt 
werken en kun je aan het eind van de rit nog iets 
overhouden. Zo werken we ook bij het maaien van 
velden en het strooien van kunstmest.’ 

Marcusse: ‘Die manier van beheer is alleen mogelijk 
als je een zekere omvang hebt. Wij kunnen niet 
met één maaier twintig kilometer rijden om één 
veld te maaien. Dat is te duur. Door slim te plan-
nen, kun je een hele dag vol zetten en kun je pro-
ductie maken.’

De keerzijde van die aanpak is dat je zwaar moet 
investeren in machines. Marcusse lijkt niet bang 
om te investeren in mechanisatie, maar lijkt daarbij 
goed door te hebben dat het gaat om efficiency en 
goedkoper werken en niet om de machine op zich. 
Tijdens de rondleiding laat hij mij trots een vloot 
nieuwe Toro 4010-cirkelmaaiers zien. Gekocht met 

8 min. leestijd
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Cursusaanbod 2018

Cursus Inspecteur basis (1 dag)
• 17 april 2018, Utrecht
• 15 mei 2018, Zwolle
• 21 juni 2018, Den Bosch
• 18 september 2018, Utrecht
• 23 oktober 2018, Zwolle
• 15 november 2018, Delft

opfriscursus inspecteur van speelgelegenheden (1 dag)
• 26 april 2018, Zwolle
• 24 mei 2018, Delft
• 19 juni 2018, Den Bosch
• 25 september 2018, Zwolle
• 25 oktober 2018, Delft
• 20 november 2018, Utrecht

studieochtend veiligheid en toezicht (9.00 – 14.00 uur)
• 11 juni 2018, Zwolle
• 13 september 2018, Utrecht
• 13 december 2018, Eindhoven

ontwerpen en bouwen van speeltoestellen (1 dag)
• 5 april 2018, Zwolle
• 1 mei 2018, Utrecht
• 4 oktober 2018, Den Bosch
• 6 november 2018, Utrecht

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

Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij u graag naar onze 
website. Desgewenst kunt u zich daar ook direct inschrijven voor 
de cursus: www.keurmerk.nl/opleidingen/speelgelegenheden
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oog op de uitbreiding van het contract voor de 
stad Nijmegen. Marcusse: ‘Ik investeer graag in 
betere, snellere of duurzamere machines, maar wil 
wel de tijd hebben om deze terug te verdienen.’ 
Parken en wijken worden gemaaid met deze Toro-
maaiers; sportvelden worden nog steeds met kooi-
maaiers onder handen genomen. Hiervoor is de 
keuze gevallen op Ransomes-kooimaaiers. 

Nijmegen
De gemeente Nijmegen is al heel lang klant en 
is voor Engelen Groen ook een bijzondere klant. 
Nijmegen stelt bovengemiddelde eisen op het 
gebied van uitstoot en duurzaamheid. Marcusse 
lijkt daar niet zo mee te zitten; eigenlijk vindt hij 
het zelfs wel prima. ‘Ik heb bijvoorbeeld vijfentwin-
tig tractoren; die gaan gemiddeld een jaar of acht 
mee voordat ze worden vervangen. Als dan een 
gemeente als Nijmegen in de tender eist dat wij 
extra duurzame machines moeten hebben, is dat 
voor ons niet zo’n probleem. Dat is voor een bedrijf 
pas een probleem als je machines moet vervan-
gen voordat ze zijn afgeschreven, dus als je jonge 
machines moet inruilen.’ Marcusse heeft het idee 
dat hij eigenlijk precies de goede omvang heeft: 
groot genoeg om makkelijk te kunnen investeren 
in nieuwe machines en technieken, maar klein 
genoeg om als directeur zelf het overzicht te kun-
nen houden. Al lijkt Marcusse ook gezegend met 
een goed functionerend bedrijfsbureau en capa-
bele projectleiders. 

Klusteren
Engelen Groen werkt grofweg in de driehoek 
Eindhoven – Den Bosch – Nijmegen. Voor het 
grootste deel van de gemeentes en waterschappen 
in dat gebied verricht Engelen wel opdrachten. Die 
concentratie is volgens de ondernemer ook nodig, 
om dat je anders nooit efficiënt kunt werken. 
Marcusse gebruikt daarom niet toevallig het woord 
‘verdedigen’ als het gaat om concurrentie met 
andere groenvoorzieners. ‘Je hebt die samenhang 
van gemeentes nodig om budgetvriendelijk te 
kunnen werken; wat dat betreft moet je je gebied 
verdedigen. Natuurlijk gebeurt het toch weleens 
dat je iets kwijtraakt. Afgelopen seizoen won J. van 
Esch uit Cromvoirt een aanbesteding in Veghel. Dat 
is een gevoelig verlies, ook omdat J. van Esch een 
gerespecteerde collega is, die ongeveer hetzelfde 
DNA heeft als wij.’ 

Huisvesting
Engelen Groen zit zoals gezegd op de oude locatie 
waar Henk Engelen ooit is begonnen en waar daar-
voor de Britse aannemer zat. Het hoofdgebouw is 
recent echter compleet vernieuwd en ziet eruit om 

door een ringetje te halen. Stephan Marcusse: ‘Dat 
moest ook wel. We zaten veel te klein. Als wij klan-
ten hadden, bijvoorbeeld een waterschap, moes-
ten we ze in de kantine ontvangen.’ Het resultaat 
van de nieuwbouw is top. Marcusse is vooral trots 
op de werkplaats, waar in het seizoen een tot twee 
mensen aan het sleutelen zijn, maar in de winter 
soms wel vier. ‘In de oude werkplaats verwarmden 
we met heaters. De nieuwe werkplaats is voorzien 
van vloerverwarming, die de ruimte constant op 
zestien graden houdt.’ Nog trotser is Marcusse op 
de twee bruggen in de werkplaats, waarvan de 
grootste een capaciteit heeft van 35 ton. ‘Dat werkt 
zoveel handiger voor de jongens.’

De andere hallen zijn duidelijk van de tweede 
garnituur, maar komen als het aan de ceo ligt de 
komende jaren ook aan de beurt. Voor een deel is 
dat een gedwongen keus, omdat veel van die hal-
len nog bedekt zijn met asbest. 

Kwaliteit 
Engelen Groen haalt zoals gezegd zo’n tachtig 
procent van de opdrachten uit aanbesteden. En 
natuurlijk heeft aanbesteden een wat ingewik-
kelde relatie met kwaliteit van werk. Voor zijn eigen 
bedrijf durft Marcusse de stelling wel aan dat er 
geen mensen zijn die iets hebben aan te merken 
op de kwaliteit van het werk. Marcusse: ‘Ik sta liever 
bekend als aan de dure kant dan dat ze commen-
taar hebben op ons werk. Dat hoort ook zo. Iedere 
opdrachtgever is geïnteresseerd in goed werk, in 
kwaliteit, maar klanten weten natuurlijk terdege 
dat ze ook weleens misgrijpen wanneer ze aan een 
aanbesteding meedoen en niet het juiste bedrijf 
met de laagste prijs op de proppen is gekomen.’

INTERVIEW

'Groot genoeg om makkelijk 

te kunnen investeren in 

nieuwe machines en 

technieken, maar klein 

genoeg om als directeur 

zelf het overzicht te 

kunnen houden'
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ESri-SoftwarE
Engelen Groen werkt sinds begin 2017 met 
de software van Esri. Via tablets kunnen 
machinisten en projectleiders eenvoudig 
beheerinformatie raadplegen en afgesloten 
werkzaamheden direct doorsturen naar het 
online portaal. Volgens Marcusse heeft dit 
onder andere het voordeel dat medewerkers 
zonder tekeningen op pad gestuurd kunnen 
worden, en dat het veel makkelijker is om 
data zoals het afmelden van watergangen 
over te dragen aan de opdrachtgever. Met 
deze software tot zijn beschikking heeft 
Engelen een aanbesteding gewonnen voor 
het vegen van Oss: ‘In ons plan van aanpak 
hadden wij staan dat we de burger zouden 
informeren op welke dagen we bezig zouden 
zijn.’ Volgens Marcusse werkt dat wel degelijk: 
‘Burgers kijken op Mijnschonestraat.nl en 
houden daar rekening mee. Bijvoorbeeld 
door hun auto ergens anders te parkeren, 
zodat wij de kans krijgen om de goten bij 
hen voor het huis goed uit te vegen. Het 
grote voordeel is dat je je planning snel 
kunt aanpassen. Het is duur om de software 
geïnstalleerd en geïmplementeerd te krijgen, 
maar als het eenmaal draait, heb je er veel 
gemak van.’

‘In ons plan van aanpak 

hadden wij staan dat we de 

burger zouden informeren 

op welke dagen we bezig 

zouden zijn’ 

VEEl Klic-MEldiNGEN
Van het Duitse merk Schmidt heeft Engelen 
Groen een wortelsnoeimachine in bezit. 
Marcusse: ‘Wij gebruiken deze machine bij 
sportvelden, maar ook wel bij asfalt om 
wortelopdruk te voorkomen. Bij asfalt geldt 
dat wortelsnijden vele malen goedkoper is 
dan het asfalt herstellen. Bij sportvelden heb 
je de situatie dat bomen en het sportveld 
concurreren om hetzelfde water, maar dat de 
bomen winnen.‘

Directeur Stephan Marcusse, met een brede 
smile: ‘Een nadeel is wel dat je veel Klic-
meldingen moet doen, want deze machine 
sloopt onder de grond werkelijk alles wat hij 
tegenkomt. Wij snoeien doorgaans op 30 tot 
40 centimeter diepte, maar we kunnen tot 50 
centimeter gaan. Voor deze machine hebben 
we een tractor nodig van 150 pk; voor ons 
is dat een MF 7716. Dankzij een zelf ontwik-
kelde rubber sleepmof laten we een redelijk 
net spoor achter.’

Engelen Groen heeft een aantal bijzondere technieken en machines in huis. 
Die worden hieronder besproken. 
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Be social 
Scan of ga naar:   

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7468

SMallE rUpSKraaN MEt Extra HoGE 
capacitEit
De Hooby LC 90 is een ultrasmalle rupskraan, 
die met name toegepast wordt voor het maaien 
van watergangen met een heel smal schouwpad 
(minimale breedte 1,60 meter). Deze machine, 
die geleverd en ontworpen is door de firma 
Hobelman Halle, is onder andere uniek doordat hij 
zeer smal op zijn rupsen staat. De machine heeft 
een gieklengte van acht meter en een maaikorf 
van vijf meter; hij wordt voornamelijk ingezet bij 
werkzaamheden voor de waterschappen. Marcusse 
legt uit hoe de machine werkt: ‘De rupskraan 
heeft een bereik van acht meter. Dat is heel ver, 
als je in ogenschouw neemt dat de wielbasis van 
de machine erg smal is. Daarom wordt het con-
tragewicht automatisch naar achteren gebracht 
op het moment dat je ver reikt met de maaikorf.’ 
Een tweede uniek kenmerk is dat de machine na 
iedere maaibeweging exact vijf meter verder rolt 
op zijn rupsen. Marcusse: ‘Dat zijn natuurlijk zaken 
die de machine extra duur maken, maar waardoor 
de efficiency ook omhoog gaat. Als je zelf rijdt, zul 
je altijd rekening houden met een kleine overlap. 
Daar heb je nu geen last meer van.’ De laatste 
unieke eigenschap van de machine is dat er een 
geheugenfunctie op de maaigiek zit. De machine 
onthoudt de precieze vorm van het talud van de 
sloot. Dat werkt sneller, maar heeft ook voordelen 
op het gebied van ecologie: je kunt de machine zo 
instellen dat hij alleen maar maait en de bodem 
van de sloot onberoerd laat. 

‘De rupskraan heeft een 

bereik van acht meter. 

dat is heel ver, als je in 

ogenschouw neemt dat de 

wielbasis van de machine 

erg smal is'

afzEttEN VaN KNotwilGEN MEt 
BEHUlp VaN dE collEctor 
De collector is een aanbouwwerktuig 
aan de midigraver. Deze machine 
klemt een bundel wilgentakken vast, 
waarna deze doorgeknipt worden met 
een hydraulisch blad. 
Het vrijkomende hout kan hierdoor 
meteen hapklaar voor de versnip-
peraar op een 'ril' gelegd worden. 
Deze manier van werken is een stuk 
veiliger en efficiënter dan de traditi-
onele manier van wilgen knotten, en 
vooral ook sneller. Wanneer je met de 
motorzaag aan de slag gaat, krijg je 
volgens Stephan Marcusse toch dat de 
takken alle kanten op staan en dat je 
constant last hebt van takken die knel 
komen te zitten. 
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De baron van de bomen
Stefano Boeri roept op steden te bebossen om de CO2-vijand op eigen terrein 
te bevechten
Het was dé verrassing, de prijswinnaar van de frankfurter international Highrise award van 2014: ‘il Bosco Verticale’ van Stefano Boeri – twee torenflats 

met 110 appartementen met een aangezicht van louter bomen, struiken en planten. Het idee erachter: een tegenwicht bieden tegen de overvloedige 

co2-uitstoot in de betonnen jungle van de stad met een verticale groene oase. ook Nederland krijgt nu zijn eigen ‘bostorens’ bij de Utrechtse Jaarbeurs-

boulevard en op Strijp-S in Eindhoven. tijd voor een gesprek met de man achter dit idee: Stefano Boeri. ‘ik ben geobsedeerd door bomen.’

Auteur: Guus van Rijswijck

Stefano Boeri 

(Foto: Gianluca Di Ioia)
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Als kind was de Italiaanse architect Stefano Boeri 
(61) verzot op het boek ‘Il barone rampante’ (De 
baron in de bomen) van Italo Calvino. Het is een 
verhaal over een jonge baron in de regio Ligurië in 
het noordwesten van Italië, die zijn familie de rug 
toekeert. Na een ruzie klimt hij in een boom om 
tussen de takken en de bladeren te gaan leven. 
De rest van het leven van de jonge baron speelt 
zich geheel af in die boom: vrienden ontmoeten, 
werk, studie, de liefde, en uiteindelijk wordt hij 
een legende. ‘Dat boek was als kind erg belangrijk 
voor me’, zegt Boeri. De architect zegt een echte 
‘bomenman’ te zijn met als favorieten de eik, de 
olijfboom en de cipres. ‘Ik hou van bomen. Hun 
intelligentie, dualiteit, het feit dat elke boom ver-
schilt van de andere. Elk jaar bezoek ik een nieuwe 
plek, waar ik het leuk vind om boomsoorten te 
adopteren. Ik hou van de nabijheid van bomen. 
Ook in mijn appartement staan olijf- en citroenbo-
men en een grote cipres.’

Na het imposante Bosco Verticale in Milaan 
haalt u momenteel het mondiale nieuws met 
plannen voor soortgelijke projecten over de 
hele wereld. waar komt uw inspiratie vandaan?
‘Mijn werk is het resultaat van verschillende 
inspiraties en drijfveren, gecombineerd met mijn 
genoemde obsessie voor bomen. Dan bedoel ik 
niet zozeer een algemene belangstelling voor 
natuur, maar met name mijn interesse voor bomen. 
Ik ben door de jaren heen op verschillende manie-
ren geïnspireerd geraakt door de Oostenrijkse kun-
stenaar en architect Friedensreich Hundertwasser 
(zie kader). Ook Joseph Beuys, een maatschap-
pelijk geëngageerde beeldend kunstenaar, is een 
van mijn inspiratiebronnen. In 1982 startte hij bij 
de kunsttentoonstelling in het Duitse Kassel een 
project met 7.000 eiken, die de stad groener en 
leefbaarder moesten maken. De stad veranderde 
er totaal door. Dat speelde in mijn achterhoofd 
mee bij mijn idee voor Bosco Verticale. Naast deze 
kunstenaars werd ik geïnspireerd door mijn moe-
der (de architecte Cini Boeri, red.), die onder meer 
in een bos bij Milaan een ruimtelijk huis rondom 
een boom ontwierp, met als doel het kappen van 
bomen te voorkomen.’

wat vormde de directe drijfveer voor het idee 
van het verticale bos?
‘De directe aanleiding vormde een bezoek aan 
Dubai met een groep studenten in 2005. Die stad 
in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een 
woestijnklimaat en heeft een explosieve groei 
doorgemaakt met honderden nieuwe glazen wol-
kenkrabbers. Daar, staande bij zo’n enorme glazen 
pilaar in de hitte van de zon, kreeg ik het idee om 

een kolossaal gebouw met bomen, struiken en 
planten te creëren. Toen vervolgens het bedrijf 
van Hines uit Houston (Texas) als klant aanklopte 
met het verzoek om twee torens te ontwerpen, 
heb ik hem dit idee van de Vertical Forests gesug-
gereerd. In het begin was Hines tamelijk sceptisch. 
Hij zei dat we groen licht zouden krijgen als we aan 
enkele voorwaarden konden voldoen. Daarbij ging 
het om technische vragen die we moesten beant-
woorden, zoals de kwestie: hoe kunnen we ons 
voorstellen dat de bomen op 120 meter hoogte in 
extreem winderige omstandigheden kunnen over-
leven? Vervolgens zijn we met een groep experts, 
botanisten en ingenieurs zes maanden aan het 
werk gegaan om zijn vragen te beantwoorden. 
Uiteindelijk lukte het ons en konden we aan de 
slag.’

Hoe staat het momenteel met de plannen voor 
deze verticale bossen in andere steden?
‘Er zijn twee torens in aanbouw in Nanjing in 
China. Die worden binnen een jaar opgeleverd. 
Verder hebben we zo’n zeven à acht projecten 
lopen. Een in Eindhoven, maar ook in Utrecht, 
Parijs, Tirana, São Paolo, Mumbai, Antwerpen en 
Jakarta. Ik denk dat de toren in Eindhoven als een 
van de eerste wordt opgeleverd, omdat de klant, 
woningcorporatie Sint Trudo, zo snel mogelijk wil 
beginnen.’ 

wat zijn de ervaringen van de Milanese bewo-
ners met de verticale bostorens?
‘Perfect. We hebben de gebouwen in oktober 2014 
opengesteld voor bewoners. De bomen, struiken 
en planten staan er al sinds 2012. Ze doen het erg 

Het enige reeds voltooide verticale bos in Milaan – (Foto: Stefano Boeri Architetti – Davide Piras).

De Chinese futuristische bosstad Liuzhou Forest City, die in 2022 gereed moet komen (Foto: Stefano Boeri Architetti).
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INTERVIEW11 min. leestijd

goed. Er waren geen serieuze problemen en de 
bewoners zijn er erg blij mee. Om een voorbeeld te 
geven: normaal gesproken ontwerp je een topge-
bouw niet met balkons op meer dan dertig meter 
hoogte. De meeste mensen vinden het doorgaans 
niet prettig om op grote hoogte op een balkon te 
zitten. In het verticale bos bestaan dit soort proble-
men niet, omdat bomen een gevoel van warmte 
en comfort bieden en dat is te gek! Het is een van 
de onverwachte resultaten van deze constructie 
in het dagelijks leven van de bewoners. Een ander 
toeval waar we mee te maken kregen, is dat in 
Milaan vogels hun nesten bouwen op boomtakken 
op verschillende hoogten. Dat is erg leuk, omdat 
allerlei kinderen in die toren me uitnodigen en 
enthousiast vertellen dat er meer dan twintig ver-
schillende soorten vogels nestelen op de balkons.’

wat is de maatschappelijke achtergrond van de 
bewoners in de verticale bostorens in Milaan? 
Het zal geen goedkope woonruimte zijn, neem 
ik aan.
‘Er wonen heel verschillende gezinnen: Italiaanse, 
Aziatische en ook uit andere Europese landen. 
Wat de prijs betreft: het eerste gebouw in Milaan 
was vanaf het begin niet voor rijke gezinnen, maar 
voor mensen met een goed inkomen. Toen we 
het gebouw opleverden, was de prijs voor een 
appartement 8.000 euro per vierkante meter, wat 
gemiddeld is. Nu ligt de waarde hoger, zo rond de 
11.000 tot 12.000 euro. We hebben appartemen-
ten variërend van 8.000 euro tot 20.000 euro per 
vierkante meter. De prijs hangt af van zaken als 
de hoogte, de staat van het appartement en de 
voorkant. Maar ik geloof niet dat de aanwezigheid 
van de bomen an sich zo’n toren tot een kostbaar 
gebouw maakt. We ontwerpen deze verticale bos-
sen voor ‘gewone’ mensen, ook voor bewoners met 
een laag inkomen. Dat is precies waar we ook in 
Eindhoven mee bezig zijn met woningcorporatie 
Sint Trudo. De constructiekosten zijn daar totaal 
verschillend van die van de torens in Milaan. Maar 
het gaat iedere keer weer om een ander gebouw. 
Elke keer proberen we om te innoveren en nieuwe 
vondsten te introduceren.’

waar komen die prijsverschillen vandaan? 
‘De bostorens in Milaan fungeren als prototype 
van een reeks volgende gebouwen. Daarvoor zijn 
we naar Florida gevlogen om met onze ingenieur 
aan oplossingen te werken. We hebben een manier 
bedacht om de wortels van de planten onder in 
elke pot goed te laten aarden. We hebben tests 
uitgevoerd met heel winderige omstandigheden. 
Denk aan een ruimte waar wind met tyfoonkracht 
wordt nagebootst; dat is prijzig. Toen dat eenmaal 

achter de rug was, wisten we dat we konden 
terugvallen op een vaste technologie die we in 
verschillende projecten kunnen gebruiken. Veel 
kosten bij die Milanese torens komen dus voort 
uit investeringen in onderzoek en knowhow. Nu 
we al die technische aspecten kennen, kunnen we 
ze gemakkelijk kopiëren in andere projecten. Dat 
scheelt in de kosten.’

Er werd gezegd dat een verticaal bos zoals de 
Hawthorn-toren in Utrecht een echt stedelijk 
ecosysteem wordt, waar biodiversiteit wordt 
ontwikkeld. Hebben de bewoners geen last van 
insecten die op de bomen en planten afkomen?
‘Dat zal de toekomst uitwijzen, maar in Milaan 
kennen de bewoners dat probleem niet. Ze heb-
ben bijvoorbeeld geen probleem met muggen. Je 

kunt de torens in Milaan in zekere zin beschouwen 
als een experiment. En aangezien Milaan een 
mediterraan klimaat heeft, zal dat in Utrecht geen 
probleem vormen. Dat denk ik absoluut niet. We 
zullen zien. In Milaan hoor ik enkel positieve gelui-
den van bewoners. Hoewel: er is een bewoner die 
niet zo van het getsjilp van vogels houdt. Maar 
gelukkig kan zijn smartphone ze met een specifiek 
geluid op afstand houden, haha.’

wie onderhoudt het groen in deze vertical 
forests?
‘Dat gebeurt centraal. De bomen en planten zijn 
een soort gemeenschappelijk bezit van de bewo-
ners en het groen vormt een onderdeel van het 
gebouw. Een centrale post volgt de conditie van 
de planten en heeft zicht op een systeem van sen-

Ontwerp van ‘Wonderwoods’ op de Utrechtse Jaarbeursboulevard. Stefano Boeri Architecten en de architecten van MVSA 

ontwerpen ieder een toren. (Foto: A2 Studio / Stefano Boeri Architetti).
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blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout
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Boomrooierij Weijtmans is specialist in het 

rooien, snoeien en onderhouden van bomen. 

Vandaag de dag telt ons bedrijf ruim 35 vaste 

medewerkers, goed opgeleide boomrooiers, 

ervaren chauffeurs en machinisten, 9 gecertifi -

ceerde tree workers en 3 tree technicians. 

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 

meter mast: hiermee kunnen we elk 

karwei veilig uitvoeren zonder schade 

aan te richten.

vooroplopend en vooruitstrevend
Boomrooierij Weijtmans

Wij kopen stamhout en houtsnippers graag 

in en verzorgen een verantwoorde afvoer van 

snoeiafval. Boomrooierij Weijtmans ontzorgt 

opdrachtgevers door overname van compleet 

beheer van gebieden, zie www.tilburgsbos.nl

Met een goede inventarisatie en door inzet 

van goed opgeleide mensen kan Boomrooierij 

Weijtmans bomen ook in het broedseizoen 

rooien of snoeien. 
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soren in de potten. In geval van eventuele proble-
men is het dus mogelijk om snel in te grijpen. Zo’n 
vier keer per jaar vindt er onderhoud plaats, wat 
weinig kosten met zich meebrengt. Dat is financi-
eel moeiteloos op te brengen.’

Normaal gesproken hebben bomen veel ruimte 
nodig om te groeien. Kunnen deze bomen en 
planten gemakkelijk gedijen in deze grote plan-
tenbakken?
‘Dat hangt natuurlijk altijd af van het type boom of 
plant, maar het werkt tot nu toe magnifiek. Ik denk 
dat het experiment in Milaan duidelijk maakt dat 
deze bomen in zeer bijzondere omstandigheden 
kunnen groeien. Ze zijn in grote bakken geplant 
met veel aarde en ze groeien erg goed. En je moet 
weten: ik heb respect voor bomen. Ik denk dat ze 
een specifieke intelligentie bezitten, die wij bei-
den niet kunnen doorgronden. Ze weten hoe ze 
moeten groeien en wanneer ze daarmee moeten 
stoppen. Ze weten hoe ze aanvaringen met andere 
planten of bomen kunnen voorkomen en kun-
nen zich prima aanpassen. Ik maak me daar geen 
zorgen over; ik denk dat ze zich uitstekend redden. 
Maar goed, de natuur is onvoorspelbaar; we zullen 
zien.’

ik zag onlangs de Nederlandse landschaps-
architect winny Maas in het Nederlandse tv-
programma dwdd. ook hij ontwerpt gebouwen 
met veel groen. Hoe staat u ten opzichte van 
andere architecten die zich met dit thema 
bezighouden?
‘Er zijn veel ontwerpers die zich met gebouwen 
met bomen bezighouden. Ik wilde geen copyright 
op het idee van Bosco Verticale. Ik vind het erg 
belangrijk dat andere architecten hetzelfde kun-
nen doen als wij, misschien nog wel beter. Het is 
urgent om deze generatie van “groene” gebouwen 

Het Bosco Verticale in Milaan (Foto: Stefano Boeri Architetti – Davide Piras).

‘Kinderen in het Bosco 

Verticale vertellen me 

enthousiast dat er meer dan 

twintig verschillende 

soorten vogels nestelen op 

de balkons’

INTERVIEW

iNSpiratiEBroNNEN VaN StEfaNo BoEri: dE BooMHUUrdEr EN 7.000 EiKEN

friedensreich Hundertwasser
Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) was een Oostenrijkse kunstenaar, ontwerper en architect. 
Hij was vooral bekend om de door hem ontworpen kleurrijke gebouwen. Hij was een voorvechter 
van een mens- en milieuvriendelijke bouwwijze. Zijn werk werd beïnvloed door Gaudi en de jugend-
stil en hij pleitte voor ecologie in de architectuur. Hij maakte ontwerpen waarin planten uit de gevel 
en op het dak groeien. Eén van zijn praktische ideeën was de boomhuurder: een boom die vanuit een 
binnenbalkon naar buiten groeit. Deze boom geeft in de zomer schaduw en zuivert de lucht; in de 
winter laat hij het licht gewoon door.

Joseph Beuys
Joseph Beuys (1921-1986) was een Duitse geëngageerde beeldend kunstenaar, die bekend werd 
met plastische objecten en performances. In 1982 werd hij uitgenodigd om deel te nemen aan de 
vijfjaarlijkse tijdelijke kunsttentoonstelling Documenta 7 in Kassel. Hiervoor bedacht hij een project 
om de stad leefbaarder en groener te maken door 7.000 eiken te planten. Om dit idee uit te voeren, 
had hij geld nodig. Hij bedacht een constructie van 7.000 basaltzuilen die hij voor het hoofdgebouw 
van de Documenta had uitgespreid. Elke belangstellende kon voor 500 D-mark een basaltsteen 

kopen. De opbrengst van de stenenverkoop werd 
door Beuys in een fonds gestort en later gebruikt 
voor de aankoop en aanplant van bomen. Naast 
iedere boom die werd geplant, werd een basalt-
zuil geplaatst. Met het 7.000 eikenproject wilde 
Joseph Beuys niet alleen de stad vergroenen, 
maar wilde hij ook aantonen dat verschillende 
componenten in harmonie naast elkaar konden 
bestaan en elkaar konden aanvullen. Nog voor het 
project was afgerond, overleed Joseph Beuys. Zijn 
zoon Wensel zette zijn plan voort en voltooide het 
project in 1987. Beuys had tevens als doel mensen 
bewust te maken van de eigen leefomgeving. De 
bomenplant in Kassel was voor hem slechts het 
startschot voor een grotere wereldwijde actie om 
in steden vers geplante bomen aan basaltzuilen 
te koppelen. Dit lukte: in de geest van Beuys zijn 
bij de kunstacademie in Oslo bomen geplant en 
stenen geplaatst, evenals in de steden Sydney en 
New York.
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zo populair mogelijk te maken. Dus ben ik erg blij 
dat Winny Maas dat kan doen. We hebben veel tijd 
gestoken in onderzoek om deze bomen zo goed 
mogelijk te laten groeien. Daarom hebben we 
in 2014 het boek ‘A Vertical Forest’ gepubliceerd. 
Daarin staan alle technologische oplossingen, 
details en moeilijkheden die we hebben ondervon-
den. We hebben al onze kennis openbaar gemaakt, 
dus elke architect in de wereld kan dit boek gebrui-
ken om soortgelijke gebouwen te ontwikkelen. We 
staan ervoor open om wereldwijd iedereen te hel-
pen die onze ideeën wil uitvoeren, indien mogelijk 
nog beter.’

U was onlangs ook in het nieuws met een 
project met bostorens op Mars. Hoe serieus 
moeten we dit idee nemen?
‘Ik geef les aan de Attochi Universiteit in Shanghai 
en we beheren daar een afdeling, het future city 
lab. Er werd ons gevraagd om na te denken over 
Shanghai 2117. We weten dat Shanghai gedeelte-
lijk overstroomd zal worden door de oceaan als de 
klimaatomstandigheden daar niet veranderen. Dus 
hebben we de vraag opgeworpen hoe het zou zijn 
om Mars te koloniseren. Het idee is dus een provo-
catie, maar tegelijkertijd is het zeer serieus.’

dus u kunt niet beweren dat die kolonisatie van 
Mars nooit zal plaatsvinden?
‘Het is bedoeld als call for action, zoals ook op onze 
website te zien is. Bebossing is een van de belang-
rijkste thema’s voor steden. Steden veroorzaken 
70 procent van de CO2-uitstoot in onze atmosfeer. 
Bossen absorberen ruim 30 procent van de uitstoot 
van fossiele brandstoffen die jaarlijks grotendeels 
door onze steden wordt geproduceerd. Het ver-
plaatsen van bossen naar de stad en het vergroten 

Impressie van een bostoren op Mars (Foto: Stefano Boeri Architetti).

Call for aCtion: HEt wErEldforUM Voor StEdEliJKE BEBoSSiNG iN MaNtUa
Van 28 november tot 1 december 2018 wordt in de Italiaanse historische stad Mantua (in het 
Italiaans: Mantova) het eerste World Forum on Urban Forests gehouden. In de aanloop hiernaartoe 
heeft Stefano Boeri Architetti een wereldwijde oproep tot actie gelanceerd met betrekking tot 
projecten, strategieën en ideeën over stedelijke bosbouw. Het architectenbureau nodigt architecten, 
stedenbouwkundigen, botanici, landbouwkundigen, bosbouwkorpsen, boomkwekers en 
deskundigen in groene zorg uit. Daarbij blijft het niet; ook projectontwikkelaars, bestuurders en 
vertegenwoordigers van lokale instellingen en internationale organisaties, universiteiten, onder-
zoeksinstituten en ngo’s zijn van harte welkom op het Wereldforum over stedelijke bebossing, 
gepromoot door de Food and Agriculture Oranisation (FAO). ‘Wij geloven dat steden, die grotendeels 
verantwoordelijk zijn voor de problemen van klimaatverandering, een integraal onderdeel van 
hun eigen oplossing kunnen worden. Dat kan door meer bossen en bomen, die “de vijand” kunnen 
bevechten op zijn eigen grond (de stad), met hulp van CO2 als meststof. (…) Als we de klimaat-
verandering willen terugdraaien, het voortbestaan van levende soorten willen bevorderen én onze 
steden groener, gezonder en aangenamer willen maken, moet stedelijke bosbouw dus prioriteit 
krijgen op de internationale agenda van overheden, lokale en internationale instellingen. (...) Doe 
met ons mee. Het is tijd om te handelen.’
Bron: Stefanoboeriarchitetti.net

De Chinese bosstad Liuzhou (Foto: Stefano Boeri Architetti).
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van het aantal bomen zijn dus manieren om met 
de klimaatverandering om te gaan. Met andere 
organisaties, zoals de FAO (Food and Agriculture 
Organisation), starten we eind november 2018 in 
Mantua het eerste World Forum on Urban Forests. 
Daarmee willen we stedelijke bebossing voorrang 
geven op de internationale agenda van overheden, 
lokale en internationale instellingen. Maar om je 

vraag te beantwoorden: helaas kan ik dat niet 
zeggen, nee.’

Bij het plannen van dit interview merkte ik dat 
uw tijd zeer beperkt is. Bent u nu 
wereld beroemd?
‘Het gaat mij helemaal niet om beroemd zijn. Ik 
ben enkel bezig met manieren om onze toepas-
singen te verbeteren. We hebben met het verticale 
bos een prototype gecreëerd. Ik zie de groep men-
sen met wie ik werk als personen die de mogelijk-
heid hebben gekregen om een raam te openen 
naar een ruimte die nog niet bestond. In dat proces 
gaan we iedere keer weer enkele stapjes vooruit 
ten opzichte van wat we eerder hebben bereikt. 
Ik denk dat deze “groene” torens een architecto-
nisch experiment vormen. We zijn een nieuw type 
architectuur begonnen en vervullen daarmee een 
pioniersrol. Kom een keer naar Milaan; dan laat ik 
je zien hoe prachtig het eruitziet.’

In het Chinese Nanjing worden momenteel twee verticale 

bossen gebouwd. (Foto: Stefano Boeri Architetti).

Be social 
Scan of ga naar:   

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7469

EErStE NEdErlaNdSE BoEri-torEN: 
trUdo VErtical forESt iN EiNdHoVEN
De eerste verticale bostoren in Nederland ver-
rijst in Eindhovens bruisende, dynamische en 
culturele hart: de wijk Strijp-S. Opdrachtgever 
is woningcorporatie Sint Trudo, die de toren 
voorziet van zijn internationale naam: Trudo 
Vertical Forest. Op 6 april van dit jaar bezocht 
Stefano Boeri Eindhoven en kwekerij Van den 
Berk in Sint Oedenrode om bomen te selecte-
ren voor de woontoren, die komt te staan aan 
het Ketelhuisplein.
Voor het beplantingsontwerp werken de 
landschapsarchitecten van Laura Gatti (die 
ook betrokken was bij de bostoren in Milaan 
en andere projecten van Boeri) naast kwe-
kerij Van den Berk nauw samen met Dupré 
Groenprojecten uit Helmond. Sint Trudo blijft 
na oplevering van de woontoren verant-
woordelijk voor het onderhoud, inclusief het 
groen. Bij het streven naar luchtverfrissing 
doet de Trudo Toren qua ambitie niet onder 
voor de overige verticale bossen; op jaarbasis 
zal er zo’n 50.000 kg CO2 geabsorbeerd wor-
den en zal de beplanting 13.750 kg zuurstof 
genereren. De bedoeling is dat de 75 meter 
hoge woontoren in de zomer van 2019 in 
gebruik kan worden genomen.

‘Je kunt de torens in Milaan 

in zekere zin beschouwen 

als een experiment’



Oorspronkelijk ontwikkeld voor buitenschoolse opvangorganisaties, komt de Stint meer 
en meer in de belangstelling bij bedrijven en gemeentes voor binnenstedelijk vervoer en 
het leveren van diensten waarbij beperkte transportafstanden afgelegd moeten worden. 
De Nederlandse importeur Ramm attendeerde Oeliatec op het bestaan van een compact 
elektrisch voertuig van Nederlandse makelij en voilà! Een nieuw concept is geboren. De 
Oeliatec Hoedic compacte onkruidbestrijdingsmachine is op maat gemaakt om te monte-
ren op de Pick-up Stint van Stint Urban Mobility. De Stint heeft een laadvermogen van 400 
kg, een maximumsnelheid van 17 km/uur en een actieradius van 50 km. De bestuurder kan 
eenvoudig op en van het bestuurdersplatform stappen en wordt niet gehinderd door deu-
ren, cabinestijlen of nauwe ruimtes tussen bedieningselementen en bestuurdersplek. Alle 
bedieningselementen zijn geconcentreerd op de stuurkolom en door de hoge positie van 
de bestuurder is er uitstekend overzicht. Met een watertank van 300 liter en een opbrengst 
van 5 l./min. is de Oeliatec Hoedic de ideale machine voor éénpersoonsbediening. De 
speciale thermosferische sproeikop in combinatie met de extreem hoge watertemperatuur 
(120 °C in de boiler) zorgen ervoor dat onkruid effectief gedood wordt met een minimale 
hoeveelheid water en brandstof. Voor verwarming van het water is diesel geschikt, maar 
de boiler kan ook op de plantaardige brandstof BtL draaien. Met deze brandstof werkt de 
machine volledig CO2-neutraal. De kracht van de combinatie is dat de kleinste ruimtes 
bereikt kunnen worden met een relatief klein voertuig. Daarbij hebben ze weinig impact op 
de omgeving, aangezien beide machines zich kenmerken door een extreem laag geluids-
niveau en weinig tot geen uitstoot.

something  
strange in your 
neighborhood.....
weedbuster
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Verkoper Luc Frissen van Frissen Groen Techniek 
werkt al 45 jaar samen met Tielbürger-importeur 
D.B. van der Horst. Hij vertelt: ‘Toen ik de 
Tielbürger-onkruidborstelmachine zelf voor het 
eerst tentoongesteld zag, werd me direct duidelijk 
dat deze goed in elkaar steekt. Vervolgens hebben 
we een demo gegeven van de machine, waarop 
wij veel positieve reacties kregen.’ Importeur Donat 
van der Horst begrijpt dit: ‘Het merk Tielbürger 
staat garant voor optimale prestaties en duurzaam-
heid. Deze sterke, solide en betrouwbare machine 
houdt de openbare ruimte moeiteloos vrij van 
onkruid en geeft direct resultaat. Daarnaast  
garandeert de fabrikant onderdelenleveranties tot 

wel 20 jaar na levering. Van idee tot eindproduct 
zijn de machines ontwikkeld en gefabriceerd in 
eigen huis. Het zijn jongens die weten wat ze doen. 
Als het om kwaliteit gaat, sluiten zij geen  
compromissen. Het is een klasseproduct,  
de Mercedes onder de borstelmachines.’

power en degelijkheid
Een van de kopers van de machine is reinigings-
dienst Rd4 uit Heerlen. Roy van der Walle van Rd4 
vertelt: ‘Via Frissen Groen Techniek kregen we een 
Tielbürger aangeboden, die we een paar dagen op 
proef hebben gehad. Volgens onze werk mannen 
heeft deze veel power; hij is veel degelijker en 

krachtiger dan zijn voorganger. Hij is stabieler en 
heeft door de kap minder last van wegspringende 
stenen.’ Rd4 zet de Tielbürger normaal gesproken 
in als vervanging voor thermische methodieken, 
vertelt hij. ‘Wanneer de weersomstandigheden 
zodanig zijn dat thermisch beheer geen zin heeft, 
of wanneer het afgesproken beeld niet behaald 
wordt en overtollig onkruid snel moet worden 
teruggebracht, dan is de Tielbürger dé oplossing.’

direct drie besteld
Op dit moment gebruikt Rd4 de Tielbürger voor 
winterwerk, vertelt Van der Walle. ‘Het huidige 
winterwerk houdt in dat Rd4 in opdracht van de 

‘Met de Tielbürger sta je 
direct met 1-0 voor in de 
strijd tegen onkruid’
Ervaringen met de Tielbürger-onkruidborstel

Sinds het wettelijk verbod op glyfosaat bij de bestrijding van onkruid op verhardingen zoeken Nederlandse gemeenten en hoveniersbedrijven naar 

aanvaardbare alternatieven. deze oplossingen met heet water, hete lucht of borstelen dienen zowel doelmatig als efficiënt te zijn. de laatste aanwinst 

op borstelgebied heet de tielbürger-onkruidmachine. roy van der walle van reinigingsdienst rd4: ‘onze medewerkers waren zo lyrisch over de 

tielbürger, dat we meteen hebben besloten er drie te kopen.’

Auteur: Guus van Rijswijck

Met de Tielbürger kun je direct langs de muur borstelen zonder iets om te zetten.
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gemeente Heerlen samenwerkt met een stichting 
genaamd Werk voor Heerlen. Bij Rd4 houden we 
gedurende het jaar schouwrondes. Dan bepalen 
we op welke plekken het beeld in de openbare 
ruimte qua onkruidbegroeiing naar een hoger 
niveau getild kan worden. Nu, in de winter, willen 
we de puntjes op de i zetten door het beeld hele-
maal te perfectioneren. Immers: schoon de winter 
uit is schoon het onkruidseizoen in.’ Hiervoor 
zet Rd4 participatiemedewerkers van Werk voor 
Heerlen in, die gebruikmaken van de borstel-
machine van Tielbürger, vertelt hij. ‘Na die eerste 
proef waren deze medewerkers zo lyrisch, dat we 
meteen hebben besloten er drie te kopen. Een 
vierde is inmiddels ook besteld.’

Huiskamergevoel
De verkoper van de machine, Frissen Groen 
Techniek, richt zich op nazorg en verkoop, niet 
andersom, vertelt Luc Frissen. ‘We zijn een service-
bedrijf dat ook machines verkoopt. Wij werken al 
meer dan 45 jaar samen met D.B. van der Horst. 
Het is een klein bedrijf dat met Tielbürger een  
no-nonsenseproduct levert. De onkruidborstelma-

chine hebben we sinds vorig jaar in het pakket.  
Het is een sterke, doordachte en betrouwbare  
borstelmachine met een degelijke uitstraling en 
geen sores. We hebben met dit merk altijd  
tevreden klanten.’ Ook met Van der Horst heeft het 
bedrijf een goede band. ‘Als dealer vind ik dat je bij 
een importeur een “huiskamergevoel” moet  
hebben. Dat hebben wij bij Van der Horst. Een 
importeur moet toegevoegde waarde hebben 
en geen doorgeefluik zijn. Als je hem nodig hebt, 
staat hij voor je klaar en worden eventuele  
problemen opgelost.’

Achterstallig onderhoud onbedoeld weggewerkt
Volgens Roy van der Walle overtreft de machine 
zijn stoutste verwachtingen. ‘Trottoirs, midden-
geleiders, doorsteken, fietspaden, de gehele open-
bare ruimte neemt hij onder handen. Tijdens het 
onkruidseizoen hebben we de machine fulltime in 
gebruik. We hebben er onlangs zelfs per ongeluk 
achterstallig onderhoud mee verricht waarvoor 
de machine niet bedoeld is’, vertelt hij. ‘Op een 
bepaalde plek was de berm over het trottoir heen 
gegroeid. Onze medewerkers dachten dat wij die 

berm moesten terugdringen. Vervolgens hebben 
ze dat met de Tielbürger gedaan. Die hele over-
groeide berm is over een lengte van zo’n 400 meter 
en een breedte van 30 centimeter teruggedrongen 
met slechts één machine. Toen ik arriveerde, vroeg 
ik wat ze aan het doen waren. Het was helemaal 
niet de bedoeling dat we dat werk uitvoerden. 
Het is waanzinnig dat dat gelukt is. Dat geeft 
het potentieel van het apparaat aan. Zet je deze 
machine in bij de strijd tegen onkruid, dan sta je al 
met 1-0 voor.’

ADVERTORIAL
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Groensector profiteert van 
sociale aanpak mvo
Mensen met beperkingen blijken in de praktijk vaak zo beperkt nog niet

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals dat officieel heet, is veel meer geschikt werk te bieden dan tot nu toe gebeurt. Bedrijven in de 

groene sector die hierin vooroplopen, laten het zien.

Auteur: Bart Mullink
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ACTUEEL

Sinds jaar en dag slagen groenvoorzieners en 
hoveniers er haast als geen ander in mensen met 
een beperking werk te bieden. De traditionele soci-
ale werkvoorziening wordt afgebouwd en via de 
Participatiewet komt een veel bredere doelgroep 
in beeld. Daarbij is de inzet van werkgevers niet 
vrijblijvend. De Rijksoverheid houdt nauwgezet bij 
of de verschillende sectoren zich houden aan hier-
over gemaakte afspraken. 
De groene sector blijft het relatief goed doen, ziet 
ook het UWV. Beter dan sommige andere sectoren, 
waar het sociaal werkgeverschap blijkbaar minder 
diep in de genen zit. Bedrijven die hun nek uitste-
ken, komen erachter dat zich onder groepen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt veel slimme en 
vaardige mensen bevinden. Groenondernemers 
zoals Jan van Ulst van De Groenmakers, Meine van 
Beets van Van Beets Boom & Groen en Ruben de 
Kruijff van Avri dragen dit graag uit. Ze schetsen 
hoe mensen mét hun diverse beperkingen voor 
een breed scala aan taken in hun bedrijven zijn in 
te zetten. 
Het sociaal akkoord mikt erop dat in de periode 
2013-2026 in totaal 125.000 mensen achter de zij-
lijn vandaan moeten worden getrokken. Maar dit is 
een minimumdoelstelling, geen maximum.

predicaat
Er is een officieel predicaat dat aangeeft of iemand 
een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Het UWV 
bouwt aan een bestand van werkzoekenden met 
dit predicaat. Daarmee vallen ze onder de banen-
afspraak uit het sociaal akkoord. Voor deze zoge-
noemde Banenverkenner heeft het UWV inmiddels 
85.000 volledige profielen gereed van gegadigden 
die voldoen aan de criteria. Via de werkgevers-
servicepunten van het UWV kan een werkgever in 
de Banenverkenner zoeken naar bruikbare kandi-
daten. 
Omdat de werkgelegenheid aantrekt, groeit de 
kans dat het doel de komende acht jaar wordt 
bereikt. Maar er ligt een veel grotere opgave dan 
wat er in het sociaal akkoord is geregeld, weet Jan 
van Ulst, directeur van De Groenmakers. Het CBS 
turft totaal 1,7 miljoen mensen die door uiteen-
lopende beperkingen worden belemmerd bij het 
vinden of uitvoeren van werk. ‘Een afstand tot de 
arbeidsmarkt hoeft niets te zeggen over iemands 
capaciteiten of intelligentieniveau’, onderstreept 
Van Ulst. Hij noemt als voorbeeld de lichamelijk 
gehandicapte voormalige staatssecretaris van 
Sociale Zaken, Jetta Kleinsma. Soms blijken beper-
kingen ook vooral het resultaat van langdurige 
werkloosheid en daaraan verbonden sociale pro-
blemen. 

Gevarieerd
Het afstandslabel is weggelegd voor degenen die 
niet in staat worden geacht om op eigen kracht het 
minimumloon te verdienen. Het voordeel hiervan 
is dat het label de toegang opent tot verschillende 
regelingen, van subsidies tot speciale begeleiding. 
Deze zijn bedoeld om de belemmeringen voor 
inschakeling weg te nemen. Maar de doelgroep 
die een kans moet krijgen, is dus veel groter en 
enorm gevarieerd. Van Ulst: ‘Het zal je verbazen, 
maar de groep die het moeilijkst opnieuw aan 
werk komt, blijkt te bestaan uit vrouwen vanaf 40 
jaar met genezen borstkanker. Die hebben geen 
enkele beperking. Toch laten werkgevers ze links 
liggen, omdat ze niet willen meemaken dat de 
ziekte terugkomt en zij daarvoor financieel moeten 
opdraaien. Pas als ze gelabeld zijn, is dit risico voor 
de werkgever afgedekt. Dan blijken ze in één klap 
weer courant.’
Op een totaal van 120 medewerkers heeft De 
Groenmakers er ongeveer 80 met een beperking, 
voor het eenvoudige werk, maar ook als geschool-
de vaklui. ‘We hebben er zelfs twee met een univer-
sitaire opleiding.’
Met de juiste begeleiding ziet hij ze opbloeien tot 
prima werkers. Hen die kans bieden is een sociaal 
doel van De Groenmakers, maar de directeur ziet 
evengoed zakelijke argumenten. Met een krapper 
wordende arbeidsmarkt groeit voor werkgevers 
de economische noodzaak om in een grotere 
vijver te vissen voor het aantrekken van perso-
neel. Hij hoopt dat werkgevers, inclusief de meer 
beschroomde branchegenoten, hun vooroordelen 
loslaten. Want, zo verzucht hij: ‘Deze worden soms 
wel erg gemakkelijk geuit, zonder van de hoed en 
de rand te weten.’
In zijn ogen gaat het voorzichtig de goede kant 
op, maar het beeld over de hele linie is nog lang 
niet positief. ‘Je zult moeten beginnen met geloven 
in de doelgroep. Niet negatief denken, in de zin 
van: ze zijn zwak en minder begaafd. Bekijk het 
optimistisch. Ga op zoek naar iemands talenten. Ik 
wil niet zeggen dat het allemaal hosanna is; er zijn 
er die moeilijk in beweging te krijgen zijn. Verder 
zie je soms een terugval, vooral onder mensen met 
bepaalde psychische of verslavingsproblemen. Dat 
kan een teleurstelling zijn. Tegelijk er is een heel 
grote groep die voor 100 procent voor je door het 
vuur zal gaan. Het is geweldig voor ze dat er ein-
delijk iemand in ze gelooft. Je krijgt dan een laag 
ziekteverzuim en de motivatie is prima.’

Kwaliteit 
Ook kleinere bedrijven, die bijvoorbeeld op de 
particuliere markt actief zijn, bieden veel kansen, 
laat de Friese onderneming Van Beets Boom & 

Groen zien. ‘Wij hebben zeven jongens met een 
afstand tot de arbeidsmarkt op een totaal van 
twaalf medewerkers’, schetst Meine van Beets. ‘Als 
je de bedrijfsvoering erop aanpast, kun je mensen 
met beperkingen heel veel laten doen.’ Transport, 
bomen rooien, aanleg en onderhoud van tuinen, 
bij hem doen ze overal aan mee. Zijn missie is dat 
behalve deze medewerkers ook het bedrijf en de 
klanten er beter van worden: ‘Onze maatstaf is: de 
kwaliteit die we leveren, moet minimaal gelijkwaar-

8 min. leestijd

Sociaal aKKoord EN QUotUMwEt
Aan de realisatie van de in het sociaal 
akkoord overeengekomen 125.000 extra 
banen voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt moet gestaag worden gewerkt. 
De opgave mag niet vooruit worden gescho-
ven en dat blijkt volgens de laatste cijfers ook 
niet te gebeuren. De Quotumwet is door de 
wetgever gelanceerd als het strenge zusje 
van de Participatiewet. Waar doelen niet zijn 
gehaald, kunnen vanaf 2019 de eerste boetes 
volgen.
Van de beoogde extra banen in de periode 
2013-2026 moeten er 100.000 komen van de 
particuliere sector en 25.000 van de overheid. 
De laatste meting, nauwgezet uitgevoerd 
volgens de maatstaven van de Quotumwet, 
werd medio vorig jaar gepresenteerd en 
heeft betrekking op de periode tot 1 januari 
2017. Het netto behaalde resultaat lag op de 
peildatum op 22.554 banen; dat betekent 
ruim tweeduizend banen voor op schema. 
Deze voorsprong is te danken aan de parti-
culiere sector, die met 19.000 banen de jaar-
wisseling in ging, maar liefst 5000 meer dan 
de overeengekomen verplichting. De over-
heid doet het stukken slechter en bleef met 
slechts 3600 extra banen voor de doelgroep 
fors achter op het voorgeschreven aantal van 
6500.
Intussen is het 2018 en dat betekent dat de 
Quotumwet een serieuze stok achter de deur 
wordt. Sectoren die dit jaar nog steeds ach-
terlopen op de afgesproken doelen, komen in 
het vizier. Al zullen boetes alleen als uiterste 
middel worden aangewend, is de bedoeling. 
De voorkeur gaat uit naar een aanpak die de 
realisatie van de doelen zo goed mogelijk 
dient. De aantrekkende arbeidsmarkt zal hier-
bij zeker helpen. Het UWV noemt hoveniers, 
groenvoorziening en boomverzorging als 
sectoren met een voor werkzoekenden pret-
tige hoge vraag naar geschikt personeel, dus 
daar moet het zeker lukken.
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dig zijn aan die van een bedrijf met de inzet van 
reguliere mensen. En dat werkt. Klanten vinden het 
geweldig. We werken veel voor particulieren; dan 
hoor ik dat ze het sociale aspect graag laten mee-
wegen als ze de keus hebben.’
Job carving blijkt een belangrijk recept. In bomen 
klimmen kan voor mensen met een beperking 
te riskant zijn. Maar bij het rooien van een boom 
moet op de grond ook veel gebeuren. De boom 
moet in stukken worden gezaagd, takken moeten 
worden versnipperd en er zijn vaak verkeersmaat-
regelen nodig.

Wat voor werk iemand kan doen, blijkt een kwestie 
van maatwerk. Zijn of haar ‘rugzakje’ vindt Van 
Beets in eerste instantie minder interessant. ‘We 
kijken naar de persoon, wat die kan en wat die wil. 
Boerenzoons hebben van jongs af aan ervaring 
met tractoren en begrijpen precies wat je met 
een tractor of kraan doen. Die kun je eerder met 
machines laten werken dan iemand die daar geen 
voeling mee heeft.’ 

Om taken passend te maken bij de persoon, heeft 
het bedrijf een specialist aangetrokken die hierover 
adviseert. ‘Die kan ons ook op dingen wijzen, bij-
voorbeeld dat iemand met autisme moeite heeft 
om verschillende handelingen tegelijk te overzien. 
Van de reguliere medewerkers wordt ook het een 
en ander gevraagd. Die moet ik erop selecteren dat 
ze behalve een passie voor groen ook een passie 
hebben voor mensen. En geduld.’
Van Beets noemt het handhaven van de juiste 
balans een kwestie van goed ondernemerschap. 
Uiteraard moet de kwaliteit geborgd zijn en de 
prijs concurrerend. ‘Als je daarin slaagt, gaan er 
deuren open. Ik zie dat mensen het op prijs stel-
len. De wereld om ons heen is op dat gebied aan 
het veranderen.’ Volgens hem vinden de klanten, 
particulieren maar ook instellingen en gemeenten, 
zulk maatschappelijk verantwoord ondernemen in 
toenemende mate heel belangrijk.

taken
Kim Reemer van Sociaal Domein Fryslân onder-
streept dat werkgevers zich als het om personeel-
sprofielen gaat minder star moeten opstellen om 
tot een goed resultaat te komen, zoals bij Van 
Beets. ‘Je zult wat water bij de wijn moeten doen, 
taken aanpassen aan iemands mogelijkheden.’ 
Reemer treedt in Friesland op als regiocoördinator 
voor de Participatiewet. Daarmee vertegenwoor-
digt hij de vriendelijke arm van de wet, in de zin 
dat hij bedrijven helpt om de inzet van mensen 
met een achterstand op de arbeidsmarkt tot een 
succes te maken. De Participatiewet voorziet in 
faciliteiten zoals loonkostensubsidie, proefplaatsin-
gen, coaching en een speciale verzekering tegen 
ziekterisico’s en andere oorzaken van terug- en/
of uitval.

Een succesvolle inzet van de doelgroep zowel 
in zakelijk als sociaal opzicht blijkt volgens hem 
nog lang niet vanzelfsprekend. De toegevoegde 
waarde die wordt bereikt, bestaat deels uit ‘zachte 
factoren’, die niet in geld zijn uit te drukken, zegt 
hij. Exacte bedragen van extra kosten of baten zou-
den daarom vaak moeilijk objectief zijn vast te stel-
len, reden waarom hij werkgevers soms moeilijk 
kan overtuigen. ‘Het komt er toch vooral op neer 
dat je het mensen moet gunnen. Je moet je ervan 
bewust zijn dat in de meeste gevallen extra bege-
leiding en aandacht nodig zijn en dat er sprake kan 
zijn van een lange inwerkperiode. Zowel de werk-
gever als de andere medewerkers moeten hiervoor 
openstaan. Je moet in die zin al iets maatschappe-
lijk verantwoords hebben.’ De andere kant van de 
medaille ziet hij evengoed: dat er vaak onterecht 
grote stigma’s kleven aan mensen met een beper-

Jan van Ulst Ruben de Kruijff

Meine van Beets Kim Reemer
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king. ‘Dan is het mijn taak om die te pareren en 
duidelijk te maken hoe eventuele risico’s kunnen 
worden afgedekt.’

Vooruit
Ruben de Kruijff, manager integraal beheer open-
bare ruimte bij Avri, stelt tevreden vast dat het 
label ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ niet eeuwig blijft 
kleven aan een groot deel van de gelabelden. Het 
doel van Avri is mensen tijdens een dienstverband 
van een jaar zo vooruit te helpen dat ze daarna 
op de reguliere arbeidsmarkt hun weg kunnen 
vinden. Avri heeft als gemeenschappelijke regeling 
van een aantal gemeenten in het Rivierengebied 
groenvoorziening in zijn takenpakket, naast andere 
uitvoeringstaken op het gebied van beheer van de 
openbare ruimte en afvalinzameling.
Op een personeelsbestand van 300 mensen telt 
het bedrijf 80 werkplekken voor de doelgroep en 
daarnaast nog wat werkervaringsplekken. ‘We heb-
ben mensen met allerlei soorten beperkingen. Dat 
kan autisme zijn, een verstandelijke, psychische of 

sociale beperking, en we hebben ook mensen met 
lichamelijke beperkingen, bijvoorbeeld een lichte 
vorm van spasme of gewoon slijtage.’ Verder krij-
gen langdurig werklozen een kans, met soms aan 
de werkloosheid gerelateerde sociale problemen, 
en ook (vluchtelingen)statushouders.
De afgelopen jaren kreeg De Kruijff regelmatig 
te maken met bouwvakkers die werkloos waren 
geworden. Vanwege hun leeftijd kregen ze in de 
bouw vaak geen nieuwe baan meer. Lichamelijk 
bleken ze vaak sterk en mede daardoor nog tot 
veel in staat. Nu de bouw weer aantrekt, komen 
ze na een jaar ook in de bouw mogelijk weer aan 
de slag. De belangrijkste sectoren waarheen hij 
momenteel mensen ziet doorstromen, zijn de 
groensector, het transport en de bouw. Hoewel 
die doorstroming het uitgangspunt is om zoveel 
mogelijk werkervaringsplaatsen te kunnen blijven 
aanbieden, behoort een vaste werkplek bij Avri 
voor een deel van de doelgroep ook tot de moge-
lijkheden, onderstreept hij. ‘Voor sommige mensen 
is het belangrijk dat ze in hun eigen omgeving 
kunnen blijven werken. Daarvoor zijn mogelijkhe-
den te vinden, ook voor de langere termijn.’

‘Afstand tot arbeidsmarkt 

zegt niets over intelligentie 

of capaciteiten’

BaNEN-
afSpraaK 2016 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22 ’23 ’24 ’25  ’26   
 
oVErHEid 6,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5   25 25 25 25   
 
MarKt  14 23 31 40 50 60 70 80 90 100 100 
totaal  20,5 33 43,5 55 67,5 80 92,5 105 115 125 125

Dit schema laat zien hoeveel extra banen per jaar vereist zijn volgens het sociaal akkoord ten opzichte van de eerste peiling, eind 2012. De aantallen zijn maal 1000.
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Durf los te laten bij 
burgerparticipatie
Hoe meer wordt vastgelegd, hoe beknellender het werkt, blijkt uit Almeerse casus

Burgers die bij de overheid aankloppen met het idee om zelf bepaalde werkzaamheden over te nemen, worden vaak argwanend aangekeken. Goed, 

de overheid streeft naar meer burgerparticipatie, maar heeft tegelijkertijd ook meerdere belangen te dienen. dat dat prima samen kan gaan, blijkt in 

almere. 

Auteur: Guy Oldenkotte
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In 2022 zal Almere gastheer zijn voor de Floriade 
en dus experimenteert de stad in toenemende 
mate met het thema Growing Green Cities. Een van 
de stadswijken waar dat helemaal tot uiting moet 
komen, is Oosterwold. In deze laatste aanwinst van 
de stad bepalen de bewoners straks niet alleen hoe 
hun eigen woning eruitziet, maar gaan ze ook zelf 
wegen en paden, groen, water en openbare ruimte 
realiseren. Of dat gaat lukken, zal de komende 
jaren blijken, wanneer de wijk echt gestalte krijgt. 
Voor advies hoeven de inwoners van Oosterwold 
echter niet ver te kijken. Op zo’n vijftien kilometer 
afstand, aan de andere kant van de stad, ligt de 
wijk Hoekwierde. Dat is een van de oudste wijken 
van de stad. Daar hebben de inwoners al in 2012 
zelf afspraken met de gemeente gemaakt. ‘Dat is 
eigenlijk ontstaan vanuit de onvrede die er destijds 
bij de bewoners heerste’, erkent beheermanager 
Anke Delfos namens de gemeente. ‘In het begin 
stonden we er argwanend tegenover. Ze stelden 
bijvoorbeeld vragen en stelden zaken ter discus-
sie, terwijl wij dat niet gewend waren’, zo herin-
nert ze zich. Anno 2018 is die houding helemaal 
omgedraaid. ‘Het heeft ons uitgedaagd om te 
proberen onze traditionele rol los te laten.’ Volgens 
Delfos waren de bewoners destijds duidelijk in 
hun ambities. ‘Ze zeiden tegen ons: wij zijn geen 
vervanger van de aannemer, maar wij willen het 
graag zelf uitvoeren. Wij wonen hier, dus wij weten 
wat er leeft. Daar viel natuurlijk weinig tegenin te 
brengen.’

Eenvoudige afspraken
Ook Ton Huijzer, voorzitter van de Stichting 

Zelfbeheer Hoekwierde, die is opgericht om het 
onderhoud van de openbare ruimte in de wijk te 
coördineren, herinnert zich die eerste gesprek-
ken in 2011 als de dag van gisteren. Samen met 
de gemeente zette de stichting een soort raam-
overeenkomst op papier. Behalve een kruisjeslijst 
waarin werd vastgelegd wie verantwoordelijk 
is voor welke werkzaamheden, werd er ook een 
stroomdiagram in opgenomen. Dat geeft aan hoe 
de communicatielijnen horen te lopen. Het docu-
ment maakt duidelijk onderscheid tussen wat valt 
onder ruimtelijk beheer en wat onder ruimtelijke 
ordening. Toch is het summier. ‘Dat hebben we de 
gemeente direct gezegd: zodra de overeenkomst 
meer dan twee A4’tjes beslaat, doen wij niet meer 
mee. Daarmee wordt het voor ons te omslach-
tig’, zegt Huijzer. De jurist van de gemeente zag 
dat anders en kwam met een overeenkomst die 
bestond uit meerdere pagina’s. ‘Daarop hebben wij 
gezegd: wij tekenen niet. Voor het gebied is het 
niet nodig en voor de blaadjes die wij opruimen 
is het ook niet nodig. Vervolgens zijn we gewoon 
zonder overeenkomst aan de slag gegaan.’ Dankzij 
die voortvarendheid ging ook de gemeentelijke 
jurist overstag. 

Ook ontbreekt het in het document aan een 
beoordelingsmechanisme om te monitoren hoe de 
kwaliteit is die door de bewoners wordt geleverd. 
‘Dat klopt. Daar is niets over vastgelegd, omdat uit 
alles bleek dat de bewoners zeer gedreven waren’, 
erkent Anke Delfos. ‘Maar wij laten onze openbare 
ruimte in Almere regelmatig door een extern 
bureau beoordelen. Ook Hoekwierde wordt dan 
meegenomen. Maar het bureau geeft steeds vaker 
aan dat dat eigenlijk niet nodig is. De realiteit is dat 
de kwaliteit van het openbaar groen daar op het 
niveau A+ zit.’ Volgens Huijzer kunnen de bewoners 
en de gemeente op basis van deze overeenkomst 
samenwerken, omdat ze ook bereid zijn de ver-
antwoordelijkheid te nemen. ‘Dat hebben we toen 
meteen duidelijk gemaakt. Wij hebben gezegd: wij 
willen dit en wij kunnen het. Maar je mag ons er 
ook op aanspreken of afrekenen als het niet blijkt 
te werken.’

Met behulp van B naar a+
De bewoners in Hoekwierde behalen dus de 
beoordeling A+ voor de kwaliteit van de openbare 
ruimte, terwijl ze van de gemeente een budget 
krijgen dat slechts gericht is op het behalen van 
een B-niveau. ‘Jaarlijks houden we een evalu-
atie; daar zit ook de toezichthouder namens de 
gemeente bij. Maar inmiddels zijn de relatie en de 
gesprekscultuur zo open, dat het bijna spannend 
en uitdagend is om te kijken hoe we nog meer 

kunnen bereiken.’  Sommige lessen die Delfos uit 
het project in Hoekwierde heeft getrokken, past ze 
nu ook elders toe. Zo werd de gemeente plotseling 
geconfronteerd met foto’s van enthousiaste bewo-
ners die met kettingzagen bezig waren. ‘Er moest 
wat hout worden gesnoeid. Maar we waren ons op 
dat moment niet goed bewust van het belang dat 
de gemeente hecht aan beschermende kleding en 
maatregelen’, vertelt Huijzer. 

‘Alle vrijwilligers in de gemeente Almere zijn 
gedekt via een zogenaamde vrijwilligersverzeke-
ring. Ook heeft de gemeente een aansprakelijk-
heidsverzekering. Maar er is nog geen aanspraak 
op die verzekeringen gedaan. Wat we voortaan 
wel doen, is vooraf het gesprek met de vrijwilligers 
aangaan en hen advies geven’, zo merkt Delfos 
op. ‘De aansprakelijkheid hoeft niet vastgelegd te 
worden in een overeenkomst. Het risico is namelijk 
niet groot bij dit soort werkzaamheden. De meeste 
vrijwilligers zijn met klein materieel bezig. Door 
alleen maar in risico’s te denken, zie je de kleine 
zaken die je uiteindelijk wel kunt doen over het 
hoofd. Het feit dat de bewoners in Hoekwierde 
intensiever bezig zijn en groter materieel gebruik-
ten, is een uitzondering.’ Dat neemt niet weg dat 
de gemeente dankzij de praktijk wel wat wijzer is 
geworden. 

Kracht van de burger
De kracht van Hoekwierde is dat het initiatief 
gedragen wordt door een onderlegde en mondige 
groep burgers, die weten hoe het werkt. Huijzer 
maakte carrière als ingenieur civiele techniek. Paul 
Weber, een van de andere personen die er nauw 
bij betrokkenen is, is werkzaam als projectmanager 
buitendienst bij de naburige gemeente Lelystad. 
Elke laatste zaterdag van de maand komen er in 
de wijk zo’n 20 tot 40 mensen op de been om 
verschillende werkzaamheden uit te voeren. Zowel 
Ton Huijzer als Anke Delfos roemt het feit dat de 
bewoners van Hoekwierde niet schroomden om 
verantwoordelijkheid te nemen. ‘Geldbeheer bete-

Het document maakt 

duidelijk onderscheid tussen 

wat valt onder ruimtelijk 

beheer en wat onder 

ruimtelijke ordening
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kent dat je ook verantwoordelijkheid neemt. Je wilt 
dat de gemeente zo tevreden mogelijk over je is. 
Dat betekende voor ons dat we zeker in dat eerste 
jaar moesten scoren’, stelt Huijzer. 

‘Voor ons is het een uitdaging geworden, want 
deze groep bewoners stelt verrijkende vragen 
die ons dwingen om na te denken over de vraag: 
is dit eigenlijk wel een overheidstaak? Het is een 
proces waarbij we de grenzen van participatie, 
maar ook die van onze rol en verantwoordelijkheid 
verkennen’, vult Delfos aan. Dat neemt niet weg 

dat de gemeente een vinger aan de pols houdt 
om de continuïteit te garanderen. Projecten zoals 
deze draaien vaak op een kleine groep burgers, 
voor wie het op de termijn moeilijk is om alles 
te kunnen bolwerken. ‘We houden jaarlijks een 
evaluatie. Daarin bespreken we ook de continuï-
teit’, stelt Delfos. Mocht de animo voor deelname 
vanuit de wijk in de loop der jaren afnemen, dan 
kan Almere tijdig ingrijpen. Huijzer vult aan dat er 
destijds bewust gekozen is voor een looptijd van 
vijf jaar voor de overeenkomst met de gemeente. 
‘Dat is een redelijke termijn om investeringen af te 
schrijven en het is overzichtelijk. Daarnaast loopt 
de periode dan niet parallel aan die van het col-
lege van burgemeester en wethouders. Dat was 
voor ons ook belangrijk’, aldus Huijzer, die er alle 
vertrouwen in heeft dat het project ook in de toe-
komst door de burgers zal worden gedragen.

Sterk verenigd
De bewoners van Hoekwierde hebben zich ver-
enigd in Stichting Zelfbeheer Hoekwierde. ‘Toen 
wij begonnen, was de overheid net een campagne 
gestart om burgers te stimuleren om te participe-
ren. Bewoners die zich organiseerden om maat-
schappelijke activiteiten te ondernemen, zouden 
5.000 euro ontvangen. Als je jezelf goed had 
georganiseerd, zou je daar nog eens 5.000 euro 
bovenop krijgen’, zo motiveert Huijzer het besluit 
tot oprichting van de stichting. ‘Wij hebben bewust 
gekozen voor een stichting, omdat dat minder 
omslachtig is. Wij voeren vier keer per jaar overleg, 
maar vanwege de dynamiek blijft dat doorgaans 
beperkt tot zo’n 45 minuten per overleg.’ Het is de 

bijeenkomst van de bewoners, elke laatste zater-
dag van de maand, die echt belangrijk is. ‘Sommige 
mensen kijken er echt naar uit. Daar gebeurt het 
en daar worden de dingen geregeld.’ 
Deelname aan de activiteiten is niet verplicht. 
‘Het gaat bij ons op basis van vrijwilligheid en van 
de wens om verantwoordelijkheid te nemen’, zo 
stelt Huijzer. ‘Zodra iets een verplichting is, wordt 
de dynamiek anders.’ Er is dus geen aannemings-
overeenkomst met de bewoners. De realiteit is dat 
de bewoners de gemeente aansturen, zo merkt 
Huijzer op. ‘Je krijgt een omgekeerde vorm van 
aansturing. Als er bijvoorbeeld straatwerk verzakt 
is, nemen wij contact op met de gemeente en 
wordt de reparatie ingepland. Wij zorgen ver-
volgens dat de bewoners op de hoogte worden 
gesteld en voor de afzetting wanneer het werk 
wordt gedaan.’

De betrokkenheid en gedrevenheid van de inwo-
ners van Hoekwierde dreven de gemeente Almere 
aanvankelijk naar onbekend terrein. Onbekend is 
vaak onbemind. Maar als het resultaat is dat de 
kwaliteit van het openbare groen erop vooruitgaat, 
is het zeker de moeite waarde om een sprong in 
het diepe te wagen, zo heeft Almere ervaren. 

Ton Huijzer Anke Delfos

De kracht van Hoekwierde 

is dat het initiatief gedragen 

wordt door een onderlegde 

en mondige groep burgers, 

die weten hoe het werkt
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MP SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

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

 SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Laagste brandstofgebruik door licht gewicht (Domex®)

Grootste werkbreedte (300, 330 0f 350 cm)

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

Smalste transportbreedte (1.65 meter transportbreedte)

Luxe cabine met airco

De voordelen:
• Beschermt stekken tegen
 winderosie, uitdroging en  
 vogels

• Minder onderhoud beginfase

• Stekken slaan sneller aan

• Eenvoudig te combineren
 met kruiden en grasmengels

• Snel en economisch

• Eén totaalpakket

ND Hydroseeding Service: 
Snel & economisch sedumstekken aanbrengen op het dak

Nophadrain BV  |  +31 (0)45 820 0970  |  advies@nophadrain.nl  |  www.nophadrain.nl/hydroseeding 

Meer informatie 
of advies??

www.boomtotaalzorg.nl
030 – 601 18 80    info@boomtotaalzorg.nl

 Advies
•  Boombeleid
•  Boombeheer
•  Onderzoek & Advies
•  Boomveiligheids-

controle
•  Begeleiding 

Groen-projecten
 •  Bomen Effect Analyse
 •  Directievoering/

toezicht houden
 •  Taxatie

 Uitvoering
•  Snoeien
•  Planten
•  Verplanten
•  Groeiplaats-

verbetering
•  Vellen
•  Rooien

www.boomtotaalzorg.nl

•  Rooien

Al ruim 25 jaar de ideale 

partner voor verz
orging van 
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bare ruimte!
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Mark de Jong is a.i. teamleider Groen Stadsdeel 
Zuid bij de gemeente Amsterdam, maar in het 
gewone leven daarnaast ook directeur van zijn 
eigen bureau Malsen Advies & Contracting . Hij 
kreeg van zijn wethouder de  opdracht dat dit 
plein er altijd goed uit moet zien. Bijna koste 

wat het kost. Dit plein wordt jaarlijks miljoenen 
keren gefotografeerd en iedere foto die gedeeld 
wordt via social media is een uitnodiging aan 
nieuwe toeristen en bezoekers. De Jong: ‘Dit plein 
groen houden is lastiger dan het lijkt. Allereerst 
heb je natuurlijk de constante stroom toeristen, 

maar er zijn ook clubjes Amsterdammers die het 
Museumplein hebben uitgekozen als wekelijkse 
rugbyplek. Daarnaast is er op een aantal plaatsen 
sprake van een daktuinsituatie. Dat betekent dat er 
een parkeergarage onder ligt.’

Precisielandbouw in het toeristische hart van Amsterdam

Een opvallend onderzoek in 2017 toonde aan dat niet het paleis op de dam, de grachten of het achterhuis het meest gefotografeerde stukje amsterdam 

zijn, maar de gigantische i amsterdam-letters op het Museumplein. Niet bijster origineel, zult u zeggen, maar het amsterdamse stadsbestuur heeft daar-

uit de conclusie getrokken dat dit plein en dus ook de grasbezetting altijd honderd procent in orde moeten zijn.

Auteur: Hein van Iersel 

Big data laat zien wat de 
conditie van Museumplein is

De Veris U3 meet de bodemtextuur, het organischestofgehalte en de pH.
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De Jong: ‘Wij merkten al geruime tijd dat bepaalde 
stukken van het gazon soms achterblijven. Dat 
heeft er een aantal keren toe geleid dat we gedeel-
tes van het gazon moesten vervangen door zoden. 
De laatste keer was bij het overlijden van burge-
meester Eberhard van der Laan. Op de dag van 
zijn overlijden zaten we al als team bij elkaar om 
te bespreken hoe we integraal konden borgen dat 
het Museumplein er strak bij zou liggen. We heb-
ben toen ook een aantal stukken gazon vervangen.’

Variatie in de bodem
Om inzicht te krijgen in de oorzaak van deze 
verschillen, gaf Mark de Jong het bedrijf Vantage 
Agrometius opdracht om een bodemscan uit 
te voeren. Met een Veris-bodemscanner kun je 
plaatsspecifiek diverse bodemparameters in kaart 
brengen. De bodemkaarten die een scan oplevert, 
geven inzicht in de bodemvariatie en maken een 
plaatsspecifieke aanpak mogelijk.

Voor het uitvoeren van bodemscans op sportvel-
den, golfbanen en in parken wordt gebruikge-
maakt van een Veris U3. Dit type bodemscanner 
kan net als zijn grotere broer de bodemtextuur, 
organische stof en pH meten, maar heeft een lage-
re capaciteit. De Veris U3 is zo’n 400 kg lichter dan 
een MSP3 en is gemaakt voor achter een utility-
voertuig of compacttrekker. 

plaatsspecifieke aanpak
Met de bodemscan tot haar beschikking hoopt 
Amsterdam nieuwe inzichten te krijgen die verkla-
ren waarom het gras op de ene plek beter groeit 
dan op de andere. Een belangrijk voordeel van 
de scan is dat de aannames van de beheerder 
getoetst kunnen worden aan de hand van de 
bodemdata. Afhankelijk van de uitkomsten wil hij 
een plaatsspecifieke aanpak inzetten, zodat de 
grasmat van het Museumplein een egaler beeld 
geeft en op een duurzame wijze kan worden 
onderhouden.  

ACTUEEL

Het linkerdisplay is van de gps-besturing; op het rechterdisplay worden de scandata opgeslagen.
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onkruid duurzaam en 3x efficiënter 
bestrijden met de WeedSteam®
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De WeedSteam is de snelle en ef� ciënte oplossing voor effectief 

en duurzaam onkruidbeheer. De 1-2-3 combinatie van zeer hete 

lucht, infrarode straling en stoom pakt ongewenste vegetatie 

grondig aan. Na enkele dagen is het behandelde onkruid 

verdord! Bel nu Jean Heybroek en overtuig u van de 

unieke kwaliteiten van de WeedSteam! 

veilig systeem

milieuvriendelijk 

duurzaam resultaat

lage exploitatiekosten

minimaal onderhoud

maximale prestaties
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‘Wij stoppen energie in  
de onkruidmarkt’
Directeur Hans Gilbers over de nieuwe productielijn van Waterkracht

Hans Gilbers - Waterkracht
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Bij Waterkracht staan anno 2018 zestig mensen 
op de loonlijst. Zij ontwikkelen, fabriceren, onder-
houden en servicen de nieuwe WeedMaster-
productlijn.
 
Visitekaartje
Nieuw is dat Waterkracht die machines tegenwoor-
dig ook zelf in de markt zet. In het verleden ging 
dat via het dealernetwerk van de Van der Haar 
Groep/Wave, maar Waterkracht heeft sinds medio 
2017 een eigen distributienetwerk. ‘Dat gaat boven 
verwachting. We zitten nu bijna in heel Europa’, 
zegt Gilbers. ‘We hebben natuurlijk een goede 
naam; velen kennen ons al vanuit de hogedrukwe-
reld. Maar de machines en service moeten het uit-
eindelijk voor ons doen. Die zijn ons visitekaartje.’
De doorslaggevende reden voor Waterkracht om 
de distributie zelf ter hand te nemen, was dat het 
bedrijf zo nog dichter op de eindgebruiker komt 
te zitten. ‘Met die directe informatie van de klant 
kunnen wij onze machines voortdurend blijven 
doorontwikkelen.’

Het doel is: premiumproducten ontwikkelen die 
hun gelijke in de markt niet kennen. ‘Tegenwoordig 
ligt de focus in de markt vooral op de kwaliteit van 
het product’, aldus Gilbers. ‘Het gaat dan om zaken 
als het op temperatuur houden van het water en 
de betrouwbaarheid. De klant moet zijn geld met 
de machine kunnen verdienen. Hij moet er in het 
seizoen probleemloos mee kunnen werken. 
Stilstand is uiterst kostbaar.’

En mocht er toch iets misgaan, dan beschikt 
Waterkracht volgens Gilbers over een uitgekiend 
logistiek proces en een uitstekend uitgeruste en 
professionele servicedienst. Ontzorgen is daarbij 
het codewoord: door het leveren van goede en 
betrouwbare machines, een goede service en snel-
le onderdelenvoorziening. Alles is erop ingericht 

om problemen binnen maximaal 24 uur te kunnen 
oplossen.  

Een bijkomend voordeel is dat de prijsstelling 
van de machines scherper is dan ooit, doordat 
Waterkracht nu rechtstreeks aan zijn distributie-
partners levert zonder tussenkomst van de tus-
senhandel.

Heetwatergolf
Waterkracht Varsseveld stond ooit aan de oor-
sprong van de alternatieve onkruidbestrijding 
met heet water. In de jaren negentig bouwde het 
bedrijf de eerste heetwatermachines ter wereld (de 
High-series met gelast frame met dubbele bran-
derunit). Later bracht Waterkracht ook de beroem-
de Mid-serie naar de markt, jarenlang de meest 
verkochte heetwater-onkruidbestrijdingsmachine. 
Gilbers: ‘Daar hebben we er 800 van geproduceerd. 
Ze draaien nog tot op de dag van vandaag.’

Dat niet iedereen weet dat Waterkracht Varsseveld 
aan de basis staat van de heetwatergolf die 

momenteel door de branche spoelt, heeft te 
maken met Achterhoekse bescheidenheid. Volgens 
Gilbers is een typisch Achterhoekse eigenschap om 
jezelf eerst maar eens te bewijzen voordat je hoog 
van de toren gaat blazen. ‘Talk is cheap, wordt ook 
wel gezegd. Zo heeft Waterkracht zich jarenlang 
opgesteld. Wij zijn bedenker van de techniek, staan 
aan de basis van de heetwater-onkruidbestrijding, 
maar hebben dit te stil gehouden. Nu Waterkracht 
met zijn eigen productlijn op de markt komt, willen 
wij dit uitdragen en is onze ambitie om bij de top 
van Europa te horen op het gebied van onkruidbe-
strijdingsmachines.’

Early adoptors
Waterkracht is van origine ontwikkelaar van hoge-
drukreinigingsapparatuur. Midden jaren negentig 
klopte Jongerius Wintermachines uit Utrecht 
(importeur van Epoke) aan bij Waterkracht voor 
een uitbreiding van zijn programma. Directeur 
Chris Jongerius was in aanraking gekomen met 
een Nieuw-Zeelandse vinding op het gebied 
van alternatieve onkruidbestrijding (Waipuna). 

Bescheidenheid is een groot goed. Waterkracht Varsseveld blonk er altijd in uit, maar het is tijd voor het bedrijf om de schroom wat van zich af te 

schudden, vindt Hans Gilbers. De algemeen directeur vertelt over de eerste heetwatermachines voor chemievrije onkruidbestrijding in Europa die  

Waterkracht in de jaren 90 bouwde en de eigen productielijn nu. ‘Onze ambitie is Europees marktleider te worden. Daar gaan we de komende jaren  

hard aan werken.’

Auteur: Peter Voskuil

4 min. leestijd

WM Vision2 - Waterkracht

Tegenwoordig ligt de focus 

in de markt vooral op de 

kwaliteit van het product



Groen is al sinds 1958 onze passie!

Draaiknop maaihoogte instelling 
Geklungel met pennen of hendels om 
de maaihoogte in te stellen hoort tot 
de verleden tijd. Bij de IKON-X doet u dit 
met een eenvoudige draaiknop, binnen 
handbereik, op het bedieningspaneel.

Gelast buizenframe
De IKON-X heeft een volledig gelast 
frame, dit zorgt voor meer sterkte en 
stabiliteit. Een sterkte en stabiliteit die u 
niet vindt in een aan elkaar geschroefd 
frame uit meerdere delen.

Zwevend gelast maaidek
Dit diepe, volledig gelaste hardstalen 
maaidek is uiterst robuust en heeft een 
6.5mm stootrand, voor maximale sterk-
te en bescherming in zware maaiom-
standigheden.

Bij de hoogwaardige Kawasaki 2 
cilinder motoren kunt u vertrouwen op 
hoge prestaties, de meest geavanceerde 
technologieën, duurzaamheid en 
betrouwbaarheid. De emissiewaarden 
behoren tot de laagste in de sector.

DE ARIENS IKON-X ZERO-TURN  MAAIER IS
STERKER, COMFORTABELER EN DUURZAMER.

De Ariens IKON-X Zero-Turn zitmaaier is ontwikkeld om ver boven zijn prijs-
niveau te presteren. U krijgt meer kwaliteit, comfort en professionele eigen-
schappen dan in welke andere zitmaaier in deze klasse. Simpel gezegd, u 
krijgt meer maaier voor uw geld.
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Gilbers was meteen enthousiast over de nieuwe 
techniek, herinnert hij zich: ‘De grootste uitdaging 
was het constant houden van de temperatuur 
van het water. Na gedegen onderzoek is de door 
Waterkracht gepatenteerde kokendheetwatertech-
niek ontwikkeld.’

In die tijd werd er volgens Gilbers al druk gespe-
culeerd dat glyfosaat verboden zou worden, maar 
dat bleef lange tijd uit. ‘In het begin groeiden we 
maar mondjesmaat. Het was demonstraties geven 
en nog eens demonstraties geven om klanten te 
overtuigen van de effectiviteit van heet water. Ook 
de onderzoeken die we met universiteiten heb-
ben gedaan, hebben veel geholpen. Maar daar 
ging veel tijd en aandacht in zitten. We moesten 
het vooral hebben van early adoptors, die ervan 
overtuigd waren dat het gebruik van pesticiden 
zijn langste tijd had gehad. Ik ben er altijd van 
overtuigd geweest dat de knop om zou gaan op 
het moment dat de politiek zou zien dat er een 

alternatief was. Toen het zover was, zijn we via 
Wave heel lang alleenheerser gebleven. Pas vanaf 
2014 is er een hele partij concurrenten op de markt 
gekomen.’

Een voordeel dat Waterkracht heeft, is dat het 
bedrijf een aantal belangrijke patenten bezit, waar-
door productie voor de concurrentie bemoeilijkt 
wordt. ‘En daarnaast hebben wij natuurlijk onze 
innovatieve engineering, onze kennis van produc-
tieprocessen en onze zorgvuldig opgebouwde 
supply chain met exclusieve toegang tot de beste 
opbouwcomponenten. Wij hebben al met al 
jarenlange ervaring met eigen ontwikkeling en 
productie. Wij kunnen machines ook echt op maat 
bouwen.’

Tussen 2012 en 2017 ontwikkelde, fabriceerde en 
leverde Waterkracht de Mid- en High-series. Deze 
zijn nu vervangen door een nieuwe Weedmaster-
machinelijn: de WeedMaster S, WeedMaster M, 

WeedMaster L, WeedMaster TM 221, WeedMaster 
TC en WeedMaster TC Vision, voor hoveniers tot en 
met de grootste groenaannemers.

Paradepaardje 
Het paradepaardje binnen dit alles is de 
WeedMaster TC Vision. Deze machine, die voorzien 
is van een inmiddels gepatenteerd videodetectie- 
en spraysysteem, werd vorig jaar in Biddinghuizen 
gepresenteerd. Inmiddels draait er een in de 
praktijk en is er een aantal nieuwe in aanbouw. 
Waterkracht hoopt in 2018 tien TC Visions te verko-
pen en in de jaren daarna naar een afzet van 30 à 
40 per jaar te groeien. 

De machine herkent plantjes niet door sensoren, 
maar via een ingenieus camerasysteem. In combi-
natie met de juiste software kun je daar heel veel 
energie mee besparen, zegt Gilbers: ‘De selectie-
methode van de camerasystemen is veel fijnma-
ziger dan met sensoren. Op de sproeibalk is ook 
veel meer ruimte om efficiënter te sproeien.’ Exacte 
getallen zijn nog moeilijk te geven, maar Gilbers 
schat dat de TC Vision 25 procent efficiënter werkt. 
‘Dan heb je het over duizenden euro’s per jaar aan 
besparingen. Plus dat het onderhoud van deze 
machine een stuk eenvoudiger is geworden. Daar 
hebben we ook een hele slag in gemaakt.’

De machine is voor zover hij weet de eerste ter 
wereld met camera’s als ogen. Gilbers ziet de TC 
Vision als het nieuwe platform waarvan onkruidbe-
strijding een heel nieuwe vlucht gaat nemen. ‘Met 
die camerabeelden kun je ongelofelijk veel doen. 
Dit is nog maar het begin. Je kunt het koppelen 
met internet, in de cloud zetten, analyseren. Dit is 
echt een revolutie.’

De machine herkent  

plantjes niet door sensoren, 

maar via een ingenieus 

camerasysteem
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Jongerenhaat! 
En de burgemeester kijkt weg

Tot mijn grote verbazing (dit is een understate-

ment) kwam ik enkele maanden geleden bij 

een speelplek in een landelijk dorpje een bord 

tegen waarop stond dat het voor jongeren 

ouder dan veertien jaar verboden was om daar 

te zijn. Net als voor honden. Door mijn werk als 

speelruimteadviseur en met hart voor jongeren 

in de openbare ruimte vind ik dit écht heel erg. 

Een dieptepunt van wat ik op het gebied van 

jongerendiscriminatie ben tegengekomen. Stel 

dat er had gestaan: senioren, gemeenteraads-

leden of vrouwen (dan hebben we het nog niet 

eens over seksuele voorkeur, geloof of afkomst). 

Dit is een ernstige schending van artikel 1 van 

de Grondwet; het moge duidelijke zijn dat dit 

niet de boodschap is die een gemeente aan haar 

jongeren wil afgeven (neem ik aan).

Auteur: Johan Oost (OBB Speelruimtespecialisten)

Actie, harde actie
Had ik dit bord of dit gedrag van een overheidsin-
stelling in mijn eigen woonplaats waargenomen, 
dan zou ik meteen actie(s) ondernemen, zoals 
bezetting van de speelplek door mijn kinderen 
en de regionale pers filmopnames laten maken. 
In dit geval heb ik de situatie eerst maar voorge-
legd aan de betrokken wethouder met de por-
tefeuille Jeugdzorg. Het antwoord dat ik daarop 
van de wethouder mocht ontvangen was niet 
echt bemoedigend: ‘Bijgaand bord is geplaatst op 
verzoek van de buurt, omdat zij veel overlast onder-
vonden van jongeren in de avonduren. Dit bord staat 
ook bij alle scholen die openbaar toegankelijk zijn na 
schooltijd.’ 

Dus niet slechts op één locatie, en dan ook nog 
eens onder het mom van ‘de bewoners hebben 
erom gevraagd’. Dit bord gaat niet alleen tegen 
artikel 1 van de Grondwet in; de gemeente geeft 
hiermee de boodschap dat ze er eigenlijk ook van 
uitgaat dat jongeren boven de veertien jaar over-
last veroorzaken. Aan een dergelijke beeldvorming 
stoor ik mij bovenmatig. 

Maar wellicht eerst meebewegen… 
Een oplossingsrichting aanbieden
In kader van put your feet where your mouth is, 
heb ik daarop de gemeente een ruil aangeboden: 
indien de gemeente zich bereid verklaart deze 
borden bij de speelplekken en schoolpleinen weg 

te halen, stel ik kosteloos een korte nota Sjop op 
(analyse met aanbeveling). 
Daarvoor zou ik een overzicht nodig hebben van 
het aantal twaalf- tot en met achttienjarigen per 
deel van de gemeente, de aanwezige voorzienin-
gen voor jongeren (zowel in de openbare ruimte 
als georganiseerd), inzicht in de wijze van het 
jongerenwerk, inzicht in en toelichting bij de wer-
kelijke en de door bewoners gevreesde overlast 
(meldingen en toelichting). Ik stel dan aan de hand 
van onze normen voor jongerenvoorzieningen 
een advies op waardoor de ervaren overlast in een 
gemeente aantoonbaar vermindert, door het aan-
bieden van een passende structuur van sport- en 
ontmoetingsplaatsen. Op www.obb-ingenieurs.nl/
jongeren is een visiedocument en poster hierover 
te vinden.

Dit advies zou ik tijdens een (lunch)presentatie aan 
de betrokken ambtenaren en/of de gemeenteraad 
aanbieden. Het doel is dat ze tot het inzicht komen 
dat 95 procent van de jongeren helemaal geen 
overlast wil veroorzaken, dat ze gewoon voldoen-
de passende voorzieningen nodig hebben. Ze zijn 
een wezenlijk onderdeel van onze maatschappij en 
verdienen daar een plek in, ook al moeten ze eerst 
nog wat puberen en zich ontwikkelen.
Bij het opstellen van onze meer dan 150 speel-
ruimteplannen en diverse specifieke jongeren-
nota’s voor allerlei soorten gemeenten (van zeer 
landelijk tot grootstedelijk, zoals Amsterdam, 

Utrecht en Den Haag) hebben we nadrukkelijk de 
link gelegd tussen onder meer het ontbreken van 
fysieke ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren 
in de openbare ruimte, het jongerenwerk en de 
aantallen jongeren per stad, wijk, kern of buurt. 
Daarbij leiden wegstuurmaatregelen niet tot een 
structurele oplossing van de ervaren overlast, maar 
eerder tot verspreiding over de kern, waarbij een 
nog grotere weerstand tegen jongeren ontstaat. Ik 
daag eenieder uit om eens te kijken naar een IKON-
reportage die hierop aansluit, waarvan we enkele 
fragmenten op onze site hebben geplaatst (www.
obb-ingenieurs.nl/jongeren).
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Helaas, alle jongeren mogen over één kam 
worden geschoren
Op mijn voorstel de borden te ruilen tegen 
een advies over een betere aanpak van over-
last, kreeg ik van de wethouder een antwoord 
dat gezamenlijk opgesteld was door het team 
Fysieke Infrastructuur en Vastgoed en het team 
Maatschappelijke Ontwikkelingen:
• Conform ons beleid, dat in samenspraak met 
inwoners is opgesteld, hebben wij gezorgd voor 
voldoende verschillende plekken binnen onze 
gemeente waar jongeren van verschillende leeftij-
den terecht kunnen om te hangen, zich te ontwik-
kelen en te puberen;

• Op de plekken waar nu een bord staat hebben we 
in het verleden regelmatig overlast gehad (lawaai, 
vandalisme, achterlaten van troep). Op verzoek van 
buurt, scholen etc. is voor deze oplossing gekozen. 
Wanneer overlast ontstaat hebben we daarmee 
een grond om op te kunnen treden;

• We realiseren ons dat we, in het geval van dit 
betreffende bord, alle jeugd boven 14 jaar over één 
kam scheren en dat is niet terecht. We zouden nog 
eens naar de tekst van de bordjes kunnen kijken en 
mogelijk bij vervanging nog eens kunnen nagaan 
of de tekst gewijzigd kan worden. Vooralsnog heeft 
dit geen prioriteit;

• Wij danken u voor uw aanbod en vinden het 
fijn dat u uw bijdrage hieraan wilt leveren. Op dit 
moment (zie bovenstaande argumentatie) hebben 
we hier echter geen belangstelling voor.

Deze inhoudelijke reactie en de erkenning dat niet 
alle jongeren over één kam geschoren horen te 
worden, zijn positief. Jammer alleen dat het toch 

mag voortduren. Ook ben ik blij dat de gemeente 
inderdaad voorzieningen voor jongeren realiseert 
en daarmee sturing geeft aan de overlast die kan 
ontstaan door jongeren. 

Misschien maar niet in deze gemeente gaan 
wonen?
Mijn voorstel aan de gemeente is dat ze de tekst 
verandert in: ‘Verboden voor eenieder die overlast 
veroorzaakt en verboden na 22.00 uur’. Op mijn 
aanbod om kosteloos te zorgen voor voldoende 
stickers als de gemeente mij het aantal borden, 
de afmetingen en het gewenste lettertype stuurt, 
heb ik helaas nooit meer wat gehoord. Dus mis-
schien moeten ouders met kinderen ouder dan 14 
jaar maar niet in die gemeente gaan wonen. En 
tienermoeders moeten maar naar speelplekken in 
naastliggende gemeentes gaan…
Mijns inziens blijft het namelijk, ondanks de argu-
mentering, ongrondwettelijk en zeer onwenselijk. 
Ik zal dit in voorkomende gevallen aanhalen als 
voorbeeld van hoe een overheid met haar eigen 
burgers (jongeren) omgaat.

Het argument van handhaving vind ik overigens 
niet erg sterk; daarvoor zijn genoeg gronden te 
vinden, zoals de APV van de meeste gemeenten. 
In de betrokken gemeente zijn dat APV-artikel 2:1, 
2:42 (altijd leuk: dit artikel verbiedt ook stoepkrij-
ten door kinderen), 2:47, 2:48, 2:50, 4:5, 4:6, 4:6a, 
4:6c en nog andere. 

In de APV van de betrokken gemeente kwam ik 
overigens nog zo’n discriminerende maatregel 
tegen in artikel 4:6f: het Mosquito-systeem… 
De Mosquito ontneemt jongeren de vrijheid om 
op een bepaalde plek te zijn waar anderen wel 
mogen komen, puur op basis van hun leeftijd 
en het vermogen om de hoge tonen te kunnen 
waarnemen. Een parlementaire commissie van de 
Raad van Europa heeft zich in 2010 krachtig uitge-
sproken tegen het gebruik van de Mosquito. Ook 
de Europese Commissie pleit voor een verbod op 
het gebruik.

‘Op verzoek van buurt’ vind ik een van de zwakste 
argumenten. Als er geklaagd wordt over rommel 
van bewoners van flats of woonwagens, wordt er 
dan ook een bordje ophangen waarop staat dat 
flat- of woonwagenbewoners niet welkom zijn? En 
stel dat een groep jongeren bij de gemeente komt 
klagen dat meneer Jansen rommel achterlaat, hen 
wegstuurt of op een andere manier voor overlast 
zorgt, komen er dan borden met de boodschap dat 
meneer Jansen niet welkom is?

Ik kan echter wel begrip opbrengen voor de parti-
cipatiespagaat waarin gemeentes zich bevinden. 
Zie hierover ook het artikel www.stad-en-groen.nl/
upload/artikelen/sg717helpdeambtenaar.pdf. 

En nu verdere actie? 
Ik heb de situatie voorgelegd aan het College voor 
de Rechten van de Mens. Dat verwees mij naar 
de nationale Ombudsman. Die verwees me weer 
naar de regionale Ombudsman. En dan beland je 
in juridische procedurele haarkloverij. In dit geval 
een tijdrovend proces, dat de maatschappij en mij 
meer kost dan dat het gaat opleveren. Voorlopig 
kies ik dus maar de route van naming-and-shaming 
– een beetje dan: in dit artikel noem ik heel net-
jes de betrokken gemeente niet, maar op mijn 
LinkedIn-pagina is deze wel te vinden.

Laten we onze tijd liever besteden aan een posi-
tieve benadering van de 98 procent jongeren die 
geen overlast veroorzaken!

5 min. leestijd

Johan Oost
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Sinds 2018 zijn de regels rond landbouwvoer-
tuigen aangescherpt volgens verordening EU 
167/2013 en moeten deze gekeurd worden door 
de RDW. Voor die keuring moeten voertuigen vol-
doen aan bepaalde eisen, die onder meer betrek-
king hebben op het remsysteem en de toegestane 
breedte van het voertuig. 

Mede door deze aangescherpte eisen in de wet 
is het aantal machines dat is toegelaten om langs 

(snel)wegen te werken met maai-afzuiginstallaties 
aanzienlijk beperkt. De Mulag-Unimog-combinatie 
heeft de mogelijkheid om als maai-zuiginstallatie 
te worden gebruikt, met zowel aan de linker- als 
rechterzijde een bereik van maximaal acht meter; 
dit alles toegestaan op Nederlands kenteken en 
toegelaten volgens de nieuwste normen. 

Peter Janssen van GTJ vertelt: ‘We hebben onder 
meer gekozen voor Mulag vanwege het wereld-

wijde imago van deze innovatieve machines, en 
omdat de komende veranderingen in de markt 
ruimte bieden voor andere oplossingen in het 
bermonderhoud. De distributie richt zich in eerste 
instantie op maaimachines op Unimog-modellen, 
frontmachines voor Multihog- en Kommunal-
tractoren en wegkanten- en obstakelmaaiers. 
In deze samenstelling zijn de machines op 
Nederlands kenteken toegelaten als vrachtwagen 
met een transportsnelheid tot circa 90 kilometer.’

GTJ verwelkomt Mulag-
maaiarmen voor Unimog 
Green Technology Janssen uit Roermond heeft per direct de exclusieve distributie voor Nederland van Mulag-machines voor 

Unimog-opbouw in zijn portfolio opgenomen.

Maaiarmen toegestaan onder nieuwe toelatingseisen

ADVERTORIAL
Mulag SB 600 
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Het Duitse Mulag Fahrzeugwerk maakt een breed 
scala aan onderhoudsmachines. Onderdeel daar-
van zijn maaiarmen specifiek voor gebruik op 
werktuigdragers van Unimog. Deze armen zijn in 
diverse uitvoeringen te verkrijgen, van eenarm-
smaaier tot een combinatie van drie maaikoppen.   
Met deze machines kan men onder andere gelijktij-
dig met een automatische vangrailmaaier werken, 
wat de machines multifunctioneel inzetbaar maakt.

De toegepaste vrachtwagentechniek voor de  
tractie, de standaardbanden, het lage brandstof-
verbruik, de grote onderhoudsintervallen en het 
lage geluidsniveau maken de combinatie met 
Mulag SB 500/600 zeer geschikt voor werken 
langs de autobaan, vertelt Janssen. De Mulag SB 
500/600-armmaaier heeft een directe afzuiging, 
werkt links en rechts, heeft een bereik tot acht 
meter, een grote zuigwagen en een hoge trans-
portsnelheid.

Mercedes
Unimog is in handen van Mercedes-Benz. Janssen: 
‘Mercedes brengt Unimog al lange tijd met suc-
ces op de markt; de machines worden wereldwijd 
verkocht en toegelaten. Het strakke beleid van 
Unimog geeft alleen Freigabe voor machines die 
door Unimog zijn afgenomen en goedgekeurd. De 

jarenlange samenwerking met Mulag heeft een 
zeer compleet programma machines opgeleverd: 
frontaanbouw, middenopbouw, obstakelmaaiers 
en afzuigmachines, inclusief trailer.’

In nauwe samenwerking met Mercedes/Unimog 
worden de Mulag-machines op de Nederlandse 
markt aangeboden. In overleg kunnen machines in 
bepaalde uitvoeringen worden gedemonstreerd. 

ADVERTORIAL
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Sinusbermbeheer is een vorm van ecologisch 
bermbeheer waarbij er wordt gemaaid in slingers 
of golven, het zogenaamde sinusmaaien. Door 
met deze bochten of sinussen te werken, creëer je 
overal microklimaten, windluwe plekjes, vochtige 
of drogere omgevingen en koelere of warmere 
zones, waar iedere soort zijn beste plekje vindt, 
op ieder moment van de dag en dit door het hele 
perceel. Zo ontstaat er een grotere diversiteit in 
de ontwikkelstadia van de aanwezige vegetatie. 
Sinusmaaien biedt daarnaast diverse mogelijkhe-
den voor de aanwezige insecten en andere kleine 
dieren. Door de langere bloeiperioden is er een 
groter voedselaanbod en hebben de doelsoorten 
de kans om hun voortplantingscyclus te voltooien. 

Dit geld uiteraard ook voor de flora.
Deze nieuwe manier van maaien werd in het begin 
van deze eeuw bedacht door de Vlaming Jurgen 
Couckuyt. Hij was vrijwillig beheerder in grasland-
reservaat De Venne nabij Lokeren en werd in 2016 
door de Vlinderstichting uitgeroepen tot vlinderbe-
heerder van het jaar. In de graslandjes die hij onder 
zijn beheer had, zag hij keer op keer dat dagvlin-
ders na het maaien in de knel kwamen. Door het 
maaibeheer verdwenen vrijwel alle nectarbronnen 
voor dagvlinders na een maaibeurt. Couckuyt vond 
de oplossing in sinusbeheer, waarbij nectarbron-
nen aanwezig blijven voor vlinders, bijen en vele 
andere insecten. 

Biodiversiteit handen en voeten geven 
Op een groeiend aantal locaties wordt tegenwoor-
dig sinusbeheer uitgevoerd.
De provincie Noord-Holland, die eveneens streeft 
naar een verregaande verbetering van de biodi-
versiteit, ziet sinusmaaien als een goed middel 
hiervoor. ‘Wij maaien al zoveel mogelijk ecologisch, 
waar het kan en waar het zin heeft’, vertelt Linda 
van Bakel, objectbeheerder landschap en milieu – 
beheerstrategie en programmering infrastructuur 
bij deze provincie. ‘Maar daarnaast proberen we de 
biodiversiteit ook daadwerkelijk handen en voeten 
te geven in de nieuwe contracten die wij aangaan. 
Het is vrij lastig om in lopende contracten zulke 
veranderingen voor elkaar te krijgen, lastiger dan 

Biodiversiteit verhogen met 
innovatieve maaimethode
Bij sinusmaaien blijft een groot deel van de grassen, planten en bloemen langer staan. Hierdoor ontstaan microklimaten, waardoor provinciale wegen 

uiteindelijk een geschikte leefomgeving worden voor flora en fauna. Krinkels start dit jaar in Zuid-Kennemerland met deze vorm van bermbeheer.

Auteur: Sylvia de Witt
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wanneer je met een nieuw contract begint; dus nu 
is het moment om daarmee aan de slag te gaan. 
De combinatie Bam Infra en Krinkels is een van de 
nieuwe gebiedsaannemers bij de provincie Noord-
Holland. We willen ernaartoe dat er een restperceel 
blijft staan door dit sinusmaaien, bijvoorbeeld dat 
de stoppel langer is nadat er gemaaid is, niet 1 cm, 
maar ongeveer 8 cm.’ 

Meer werkgangen
Krinkels is partner in het gebiedscontract Zuid-
Kennemerland IJmond, samen met Bam Infra. 
In het contract met Krinkels heeft de provincie 
Noord-Holland eisen gesteld; ook zijn er emvi-
criteria in opgenomen. Een onderdeel van de emvi-
inschrijving is het genereren van zoveel mogelijk 
biodiversiteit. Om dat te bereiken, moeten er ver-
beteringen in het areaal worden aangebracht. 
Van Bakel: ‘Krinkels en Bam Infra werken samen 
in twee tienjarige gebiedscontracten met de pro-
vincie Noord-Holland. In het kader van het andere 
contract, dat al even loopt (het gebiedscontract 
Midden-Noord) is al een ronde gemaaid. Midden-
Noord is gestart met verbeterde maaimaatregelen 
die door de provincie Noord-Holland als eis zijn 
opgenomen in het contract: waar mogelijk zinvol 
maaien en afvoeren en de overige bermen klepe-
len. Deze maatregelen zijn de uitkomst van een 
onderzoek en advies door Bureau Waardenburg. 
Met het nieuwe gebiedscontract zullen wij als 
opdrachtgever samen met de opdrachtnemer 
kijken welke verbeteringen verder mogelijk zijn, 
bijvoorbeeld sinusmaaien.’

Sinusmaaien kan helaas niet overal worden toege-
past. Er zullen altijd delen van het areaal moeten 
worden geklepeld, omdat daar geen ruimte is om 
te sinusmaaien. Zo kan een berm te smal of te nat 
zijn of de weg is te druk. 

‘Voor sinusmaaien moeten meer handelingen 
worden verricht’, verduidelijkt Van Bakel. ‘Je laat 
weliswaar een deel staan, maar het andere deel 
moet je toch afvoeren. Er zijn dus meer werkgan-
gen nodig. Op een weg met veel verkeer is dat 
niet altijd mogelijk. Maar als er een brede berm is, 
bij voorkeur voedselarm, zonder bomen en met 
weinig verkeer, kun je sinusmaaien goed toepas-
sen. Dan is sinusmaaien altijd te verkiezen boven 
klepelen. Wat mij betreft wordt het sinusmaaien zo 
snel mogelijk ingezet.’

Gefaseerd maaien
Erwin Raar is werkvoorbereider groen bij Krinkels 
in de combinatie Krinkels-Bam Infra. De samen-
werking tussen de Bam Infra als civiele aannemer, 
Krinkels als groenaannemer en de provincie als 
opdrachtgever staat centraal bij het streven naar 
meer biodiversiteit. Duurzaam beheer bevordert 
tenslotte ook de kwaliteit van onze leefomgeving 
en bermen zijn daarbij belangrijk.
‘Dit seizoen willen bij een aantal wegen gaan 
sinusmaaien, waar dat mogelijk is’, vertelt Raar. ‘We 
gaan ook het gefaseerd (in mozaïek) maaien. Dat 
is geschikter voor smalle bermen, want voor sinus-
maaien heb je veel ruimte nodig. Bij het gefaseerd 
maaien proberen we minimaal 40 procent te laten 
staan; dat pakken we in de tweede maaironde 

mee. In mei is dat een strook van 1 m. In juni is de 
eerste maaironde en wat je laat staan, neem je mee 
in de tweede maaironde, in september of oktober.’ 

Sinusmaaien is al enkele jaren geleden geïntrodu-
ceerd, maar werd pas vorig jaar wat bekender in 
Nederland. Voor Krinkels BV is deze beheervorm 
nieuw in het contract met de provincie Noord-
Holland.
‘Ook voor de uitvoerders is dit nieuw’, vertelt Raar. 
‘We gaan hen dan ook goed informeren over 
wat sinusmaaien inhoudt en hoe we dit vorm 
willen geven. Dimitri Emond, ecoloog bij Bureau 
Waardenburg uit Culemborg, heeft ons geholpen 
met de opzet van een maaiplan: welke wegen 
gaan we doen, hoe gaan we dat uitvoeren en wan-
neer? In een aparte sessie wordt dat met de maai-
ers besproken.’ 

Vlinderpopulatie
Voor Krinkels is dit sinusbeheer een pilot; er moet 
worden afgewacht hoe dit zich gaat ontwikkelen. 
Omdat de groenaannemer de provincie in een 
emvi-plan heeft toegezegd de biodiversiteit te zul-
len verhogen, ziet Raar dit als een uitgelezen kans, 
omdat je met sinusmaaien verschillende micro-
klimaten creëert. ‘Je hebt dan kort gras, halflang 
gras en lang gras dat blijft staan tot het volgende 
maaiseizoen. Insecten kunnen erin overwinteren, 
wat anders niet zou gebeuren. Vooral vlinders 
hebben waardplanten nodig om zich te kunnen 
ontwikkelen. Op deze manier blijven er veel meer 
waardplanten staan. We hopen dan ook dat de 
vlinderpopulatie hierdoor zal toenemen.’
Cijfers van het CBS en de Vlinderstichting geven 
inzicht in de vlinderpopulatie. Een aantal zeldzame 
en bedreigde soorten, zoals de grote parelmoer-
vlinder, de kleine heivlinder en de zilveren maan, 
laten een voorzichtig herstel zien. Rond 2006 lag 
het aandeel van deze vlinders nog maar op 10 pro-
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cent of minder. ‘Dit komt vooral door de landbouw, 
bestrijdingsmiddelen en de monocultuur’, meent 
Raar. ‘Alle weilanden waar koeien lopen, zijn inge-
zaaid met raaigras. Er komen geen andere planten 
meer in voor, behalve waar boeren ecologisch 
werken. Met het akkerrandenbeleid creëer je ook 
ecologische verbindingszones.’ 
Toch is er in Nederland nog een aantal vlindersoor-
ten bedreigd of verder achteruitgaan, soorten zoals 
de bruine eikenpage en de argusvlinder. Hiermee 
worden nieuwe kansen gecreëerd voor deze 
bedreigde soorten.

Bermen met potentie
Krinkels heeft gekozen voor het gebied Zuid-
Kennemerland, omdat daar veel bermen zijn 
met potentie, waar al bijzondere plantensoorten, 
insecten en diverse vlindersoorten voorkomen. Het 
grenst aan het duingebied; dat maakt de potentie 
ook groter. Bermen kunnen natuurlijk ook goed 
fungeren als ecologische verbindingszone, meent 
Raar.

‘We maaien eerst het sinuspad door het gras heen. 
Daarmee creëer je al een goed klimaat voor insec-
ten, omdat dit pad laag ligt. Door het hoge gras 
eromheen is het er warmer. Wanneer je vervolgens 
de tweede maaironde doet, maai je aan de binnen-
kant van het sinuspad het hoge gras weg en dat 

ruim je later af. Aan het sinuspad zelf doe je niks. 
Je hebt dus laag gras, middelhoog gras en het gras 
buiten het sinuspad dat blijft staan. In de derde 
ronde maak je opnieuw een sinuspad en pak je de 
stukken die zijn blijven staan bij de eerste maai-
ronde. Als je iedere keer in een rondje maait, blijft 
minimaal 40 procent van de oppervlakte staan.’ Er 
blijft altijd 10 procent van de vegetatie langer dan 

een jaar staan. Zo creëer je overwinteringszones 
voor fauna en insecten.’

Goede voedingsbronnen en schuilplekken
Krinkels is nog in samenwerking met de ecoloog 
aan het uitwerken hoeveel bermen er dit jaar op 
deze manier gemaaid zullen worden. Er is wel een 
indicatie, maar er is nog niets zeker. ‘We zijn nog 

Erwin Raar Linda van Bakel

ACHTERGROND
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ACHTERGROND

aan het kijken welke bermen in aanmerking komen 
en welke niet; die gaan we dan gefaseerd maaien. 
Er is wel een schema opgesteld met wegen waar-
van wij denken dat ze geschikt zijn.’

Raar: ‘Dit wordt uitgewerkt en verwerkt in een 
maaiplan. Uiteraard worden deze maatregelen 
gemonitord door onze ecoloog en de uitkomsten 
verwerken we weer in het nieuwe maaiplan.
We werken ook met de nectarindex volgens de 
Floron-methode, om te monitoren of onze maatre-
gelen werken. Onze doelstelling is dat in alle ber-
men waar sinusmaaien is toegepast de nectarindex 
met minimaal een punt is gestegen binnen tien 
jaar.’ 

Hoe dan ook: door sinusmaaien zal er uiteindelijk 
een bonte mengeling ontstaan van onder meer 
vlasbekje, sint-janskruid, koekoeksbloemen, 
pinksterbloemen, orchideeën, boterbloemen en 
ratelaar. Er blijft meer bloeiend materiaal staan. 
Door het gefaseerde maaien bloeien bijvoorbeeld 

klaversoorten sneller, evenals de paardenbloem. In 
het halfhoge gras staan weer andere soorten; het 
hoge gras blijft continu een voedingsbron voor 
insecten. 

Raar: ‘Ook zullen hierdoor goede schuilplaatsen 
ontstaan voor de fauna, zoals konijnen, hazen, mui-
zen en amfibieën. Bij traditionele maaimethodes 
maai je alles in één werkgang weg. Daarna is er 
een hele tijd niets, omdat alles weer moet groeien. 
In augustus is er weer van alles, wat in oktober dan 
weer wordt weggemaaid. Dat is niet bevorderlijk 
voor biodiversiteit.’

Andere voordelen van sinusbeheer 3
Sinusmaaien is een mooie vorm van maaien en 
heeft ook bijkomende voordelen, volgens Raar. Zo 
kun je maaiwerkzaamheden veel beter spreiden en 
beter rekening houden met de weersomstandig-
heden. ‘Normaal schrijft een gebiedscontract voor 
dat je een cluster van wegen moet maaien in een 
bepaalde periode. Dan heb je twee tot drie weken 
de tijd om alles eraf te halen. Dat zijn lange dagen, 
want er staat ontzettend veel druk op. Je mag maar 
maaien tot eind mei; begin juni moet de ronde 
helemaal klaar zijn bij klassiek beheer, tot de vol-
gende maaironde. Tussen deze twee maairondes 
in heb je niks. Met sinusbeheer kun je gebiedsge-
richt werken en kijken naar de ondergrond. Het is 
efficiënter, je kunt gerichter aan het werk en het is 
beter voor de bermen.’ Je kunt hier ook in investe-
ren als partij, omdat een contract zoals dit tien jaar 
continuïteit biedt. Er kan dan worden gewerkt aan 
resultaat en het is motiverend, want er is tijd voor 
het invoeren van de maatregelen. 

Berm kan omgeving verbeteren
Opdrachtgevers moeten ook klaar zijn voor 
sinusmaaibeheer. In het begin werd er behoorlijk 
sceptisch tegenaan gekeken; het ziet er anders uit. 

Bij een pilot in Noord-Brabant op de N267 tussen 
Drunen en Andel reageerden voorbijgangers met 
de opmerking dat er zo slordig was gemaaid. 

Voordat Krinkels met sinusmaaien begint, zal hier-
over informatie op de website van het gebiedscon-
tract worden geplaatst. Als mensen vragen heb-
ben, kunnen ze hiernaartoe worden verwezen.

Krinkels is (in combinatie met Bam Infra) al een 
jaar aan de gang met het gebiedscontract Midden-
Noord. Als het in Zuid-Kennemerland goed bevalt, 
zal er ook worden gekeken welke bermen in 
gebiedscontract Midden-Noord geschikt zijn voor 
sinusmaaibeheer. 

Raar: ‘De meeste mensen zijn nog gewend aan 
een strakke berm en veiligheid is een groot goed. 
Mensen moeten wél veilig de berm in kunnen als 
er iets aan de hand is; dat is een vereiste. Je hebt 
er wel meer invloed op wat er daarna gebeurt. 
Een aangrenzend gebied waar de biodiversiteit 
dalende is, kun je laten aansluiten op die berm. 
Zo’n berm kan dus ook de omgeving verbeteren. 
En wie weet heeft dit ook een positieve uitwerking 
op gemeentes, want het leeft wel, dat sinusmaaien; 
dat merk ik ook bij andere opdrachtgevers. De eco-
loog zal deze projecten goed voor ons monitoren; 
dan kunnen we die als voorbeeld gebruiken bij 
andere projecten.’

  Maai-laadwagens   Veegmachines   Verticuteermachines

HIGH-TECH MACHINES VOOR GROENONDERHOUD

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

‘Bij een brede berm is 

sinusmaaien altijd te 

verkiezen boven klepelen’
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Over Rijd Chassis Aanbouw

De Hemos ORCA kan met giek, frame en pomp-
unit zeer snel aan-of af gekoppeld worden van een trekker. 

Hierdoor blijft de trekker ook te gebruiken voor geheel andere werkzaamheden.
De lange giek kan tijdens transport compact binnen de wettelijke toegestane afmetingen worden opgevouwen. 

De transportstand van de giek is naar achteren, waardoor het zicht naar voren niet gehinderd wordt door giek en/of werktuig.  
Omdat het werktuig tijdens transport achter de trekker hangt, in plaats van ervoor, levert dit in het verkeer geen  gevaarlijke situaties op, 

doordat een werktuig ter ver vooruit steekt.
De hydraulische slangen lopen vanaf de pomp-unit door het frame en de draaikrans naar de giek.

Het zicht vanuit de cabine op het werk blijft daardoor optimaal. 
De giek kan wel 225º zwenken, vanaf de transportsteun achterop, helemaal tot over de 

motorkap van de tractor, zodat ook
 aan de linkerkant van de tractor kan

 worden gewerkt.
Hemos het levert de ORCA in een

 uitvoering  met vaste afmetingen,
 passend onder elk type trekker.

Aan het uiteinde van de giek
 kunnen diverse werktuigen

 worden uitgewisseld.
zoals; maaikorf,

slootreinger,
baggerpomp,
klepelmaaier,
stobbenfrees,

bosfrees,
enz.

Machinebouw bv
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‘Persreizen lijken leuk, maar de werkelijkheid is 
dat ze vaak vooral heel saai zijn. (...) Husqvarna 
was gelukkig een uitzondering.’ Dit schreef onze 
hoofdredacteur in 2014 bij het 325-jarig bestaan 
van de Zweedse fabrikant van tuin- en parkgereed-
schap. Na een tweedaags bezoek, medio maart 
2018, aan de Husqvarna-fabriek in het Engelse 
Aycliffe, kan uw huidige redacteur van dienst deze 
woorden onderschrijven. Tijdens de perstrip, inclu-

sief comfortabel hotel en uitstekende catering, 
wordt duidelijk dat de gastheer hoog inzet met de 
automower. Na een twijfelende start zijn steeds 
meer consumenten en professionele gebruikers 
van de maaier inmiddels overtuigd geraakt van zijn 
waarde. Een exponentiële groei sinds 2015 heeft 
ervoor gezorgd dat er inmiddels 1 miljoen auto-
mowers door Husqvarna zijn verkocht, waardoor 
het bedrijf naar eigen zeggen met dit product met 

afstand de nummer 1 is in de markt. Husqvarna-
productmanager Olle Markusson: ‘In Europa zijn 
we nu groot, Noord-Amerika komt eraan.’

Materiaal gerecycled
Na aankomst in de fabriek wordt duidelijk dat de 
productie van automowers geen kinderspel is. 
De machines draaien 24/7 om zoveel mogelijk 
automowers van de band te laten rollen. In de 

‘Onzichtbaar hulpje’ maait het 
gazon ook op commando
Husqvarna perfectioneert robotmaaier met lancering 
automatische stemservice Alexa

Een automatische grasmaaier die voor jou 24/7 het werk doet en ook nog desgevraagd verslag uitbrengt van zijn werkzaamheden, bespaart al gauw 

een medewerker. Een bezoekje aan Husqvarna in het noordoosten van Engeland maakt duidelijk dat er meer voordelen aan een robotmaaier zitten. Met 

de laatste telgen uit de automower-familie, de automower 520 en 550 met bluetooth en gps, is Husqvarna nu klaar voor verdere invasie van de markt. 

‘Toen de afwasmachine net was uitgevonden, was het een even vreemd als revolutionair idee dat de vaat gewassen werd terwijl je op de bank zat. Met 

de automower is het precies zo.’

Auteur: Guus van Rijswijck
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ruim twintig jaar sinds de eerste automower het 
daglicht zag, is het proces gestroomlijnd, zo blijkt. 
Manufacturing director Caraline Robinson voert 
de aanwezigen mee door het enorme gebouw 
met zo’n 70.000 vierkante meter aan operationele 
ruimte. De automowers bestaan voor 98 procent 
uit plastic, zo blijkt. Niet dat Husqvarna zijn ver-
antwoordelijkheid wat betreft duurzaamheidsta-
ken verzaakt. Veel materialen uit de automower 
worden op de een of andere manier gerecycled, 
ook het restafval. Een groep van 240 permanente 
werknemers zet de automowers in elkaar, aange-
vuld door zo’n 750 tijdelijke krachten, zo blijkt. Van 
de hier gefabriceerde maaiers wordt 95 procent 
buiten het Verenigd Koninkrijk afgezet, verdeeld 
over zo’n 110 landen. Ook de geavanceerde soft-
ware waarmee elke maaier is uitgerust, wordt 
hier in de maaier geplaatst. De automower heeft 
een hoge innovatiefactor, of, zoals men hier zegt: 
turning technology into opportunity. Inmiddels zijn 
de kinderziektes eruit en rijdt alweer de derde 
generatie automowers rond op gazons, in par-
ken en op sportvelden over de hele wereld. De 
nieuwe Husqvarna-automowers uit de 500-serie 
zijn geschikt voor gazons tot 5000 vierkante meter 
en maaien tot 208 vierkante meter per uur, onder 
nagenoeg alle weersomstandigheden.

Maaier van de toekomst
Na het fabrieksbezoekje neemt Olle Markusson 
het over. De automowers uit de x-lijn, bestaande 
uit de 315x, de 430x en de 450x (maaicapaciteit: 
5000 vierkante meter per 24 uur) zijn de maaiers 
van de toekomst, aldus Markusson. ‘Deze speciaal 
ontworpen maaier met gps-navigatie is uitgerust 
met twintig jaar aan innovatie.’ Vervolgens komen 

de voordelen van de automower aan bod, geba-
seerd op het ‘continu grazen’- principe. Het gazon 
wordt daardoor gelijkmatig bijgehouden, in plaats 
van dat het gras één keer per week een opdoffer 
krijgt. Daardoor verbetert de graskwaliteit. ‘Deze 
maaier maait niet rigoureus, maar frequent, waarbij 
de minuscule grasresten als organische bemesting 
weer door de grasmat worden opgenomen. Dit 
komt de wortels van het gras ook ten goede. De 
messen zijn scherp, maar veilig ‘weggestopt’ onder 
de machine ingebouwd. Door het veiligheidsdraad 
rondom het gazon wordt het maaioppervlak 
beperkt, waardoor de automower nooit buiten zijn 
maaiveld treedt. Op dat maaiveld, dat zo’n 4.000 
vierkante meter kan beslaan, is niets de automo-
wer te dol: hellingen tot 45 procent of 24 graden, 
lastige velden met hobbels – de automatische 
grazer kan het allemaal aan. Zelfs ’s nachts, als het 
nodig is, want onder het motto ‘luister naar de stil-
te’ krijgen de aanwezigen het bewijs van de gepro-
duceerde geluidsemissie van de maaier: slechts 58 
decibel. Dit komt volgens de Alpine-geluidsmeter 
zo’n beetje neer op het geluid van een pruttelend 
koffieapparaat. Daarnaast heeft een elektrische 
automower aanzienlijk minder CO2-uitstoot dan de 
benzinevariant.

ACTUEEL6 min. leestijd

‘Husqvarna heeft 

grote ambities 

met de automower’

In de Husqvarna-fabriek in het Engelse Aycliffe draaien  

de machines 24/7.

De Husqvarna-fabriek in Aycliffe. 



• Snellere opkomst
• Minder onkruiden
• Mooi groen gazon
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Vandalisme
De bezoekers krijgen ook een kijkje in het 
Husqvarna-safety lab. Onder het motto: als we 
falen, is dit geen falen, maar leren, vertelt Patrik 
Jägenstedt (directeur productmanagement, 
concept en features) over de verschillende oplos-
singen waarmee het bedrijf bezig is. Zo wordt er 
volop geëxperimenteerd met wind-, water- en 
zonne-energie. ‘Er zijn geen tuinen en parken die 
de automower niet aankan’, vertelt hij. De grootste 
uitdaging in parken is de kwetsbaarheid voor van-
dalisme in de openbare ruimte. Een automower 
loopt risico door de vernielzucht van voorbijgan-
gers. Toch is er tijdens de pilot in verschillende 
parken slechts één klein incident gemeld, zo 
vertelt hij. Ook interactie met dieren levert geen 
problemen op, zo blijkt. Een ‘snor’, een soort borstel 
die voor aan de maaier kan worden bevestigd, kan 
dieren die te dichtbij komen op afstand houden. 

Een proef met een pluche nep-egel maakt duide-
lijk dat het apparaat voor beestjes als deze geen 
gevaar oplevert, en vice versa. Een proef met een 
nepvinger en een houten beenprothese toont 
aan dat het mes zich ver genoeg in de machine 
bevindt, mocht er per ongeluk een lichaamsdeel 
onder de maaier schieten. Als de maaier tijdens de 
demo even vanaf het gazon de weg op lijkt te rij-
den, keert hij meteen weer terug, alsof hij letterlijk 
wordt teruggefloten.

Commandosysteem Alexa
Tot slot krijgen de bezoekers een kijkje in het 
future lab. Dr. Petra Sundström, directeur Idea & 
innovation management, praat de aanwezigen bij. 
‘Er worden veel uitvindingen gedaan, maar we 
moeten prioriteiten stellen bij het ontwikkelen’, 
vertelt ze. Al snel komt de inventieve uitbreiding 
aan bod waar Husqvarna trots op is: de connectie 
met het geautomatiseerde commandosysteem 
Alexa, gekoppeld aan Amazon. Gebruikers van de 
automower konden de maaier al monitoren met 
een app of tablet. Met Husqvarna Fleet Services 
en de ingebouwde bluetooth-sensoren heeft een 
beheerder namelijk direct nauwkeurig inzicht 
in de locatie en het gebruik van de machine. De 
gebruiker krijgt via een app op zijn telefoon een 
melding als de robot vastloopt of als een onder-
deel kapot of versleten is. Vanaf 1 september 2018 
is de eerste versie verkrijgbaar met een koppeling 
aan het op de menselijke stem afgerichte Just ask 

De Husqvarna-fabriek in Aycliffe.

Tijdens een workshop worden de aanwezigen bijgepraat over 
de werking van de automower.

Een speciaal bevestigde ‘snor’ kan dieren op afstand houden.

‘De messen zijn scherp, maar 

veilig weggestopt onder de 

machine ingebouwd’

ACTUEEL
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Alexa-systeem. Vanaf dat moment kunnen gebrui-
kers de robotmaaier starten, stoppen, parkeren en 
statusupdates ontvangen door een directe vraag 
aan Alexa te stellen. Denk daarbij aan een vraag 
als: Alexa, kun je vanavond het gazon voor me 
maaien? 

Twee scenario’s voor Alexa-systeem
Het Alexa-systeem kent twee scenario’s. Scenario 1 
is: statusupdate: ontvang informatie van de auto-
mower-sensoren. Dit houdt in dat de automaaier 
informatie verzamelt van interne sensoren en een 
verscheidenheid aan antwoorden kan geven, die 
zijn gebaseerd op verschillende waarden. Denk 
daarbij aan wielsnelheid, draadsignalen en objec-
ten die de maaier op zijn weg heeft gedetecteerd. 
Het levert vragen op als: Hoe was je dag? Alexa 
antwoordt dan bijvoorbeeld: Een paar objecten 
tegengekomen, maar verder verliep alles soepel 
onder goede weersomstandigheden. Ook kun je 
gerichtere vragen stellen, zoals: Hoeveel afstand 
heb je afgelegd? Daarnaast is het mogelijk vragen 
te stellen over de huidige snelheid van de maaier, 
bijvoorbeeld: Hoe snel ga je nu? Verder kent de 
maaier ook nog het controlescenario. Dat zijn 
commando’s die de gebruiker kan geven: het start-
commando, ‘Stop’, als de maaier moet pauzeren, 
‘Park’, waardoor de maaier op zoek gaat naar een 
oplaadstation, of ‘Turn’, waarna hij wegdraait en in 
een andere richting verder maait.

Gezellig borrelen
Is er dan helemaal niets op de nieuwe automower 
aan te merken? Laten we een poging wagen. 
Groenbeheerders of landschapsarchitecten die 
sterk hechten aan een esthetisch maaibeeld met 
strak getrokken baantjes, zullen misschien moeite 
hebben met het kriskras-patroon van de automo-
wer. Ook moet er een oplaadstation in de buurt 
zijn van het te maaien grasveld. En hoewel er bij 
de pilot in een stadspark slechts één incident met 
balorig gedrag jegens de robot viel te noteren, 
weet je het maar nooit in deze tijd van doel- en 
zinloos ongericht vandalisme. In de openbare 
ruimte blijven nu eenmaal sujetten rondlopen die 
graag vernielen om het vernielen, ook al krijgt 
de eigenaar van het object direct een digitale 
melding. Ook het idee van commando’s verstrek-
ken aan een maaimachine kan voor sommigen 
even wennen zijn. Toch vallen deze potentiële 
minpuntjes in het niet bij de grote voordelen van 
tijdbesparing, verbeterde graskwaliteit en ver-
minderde CO2-uitstoot. De afsluitende conclusie 
luidt: Husqvarna is klaar voor ‘het nieuwe maaien’. 
Dit houdt kort gezegd in: een veilige manier van 
maaien van grote grasvelden, waarbij de groenbe-
heerder zich met andere, meer dringende taken 
kan bezighouden terwijl de automower het werk 
doet. Of, vertaald naar de particuliere gebruiker: 
gezellig in de tuin borrelen met vrienden, terwijl 
de grasmaaier het werk doet en desgevraagd ook 
nog verslag uitbrengt van zijn inspanningen.

Judge Dredd
De avond na het fabrieksbezoek is de bezoe-
kende pers al gerustgesteld wat betreft eventuele 
gemengde gevoelens over technologische ontwik-
kelingen. Velen zien de voortschrijdende techniek 
en robots in het bijzonder nog een beetje als iets 
engs, weten ze bij Husqvarna. Om dit te illustre-
ren, verschijnt er een foto van Judge Dredd, de 
intimiderende futuristische rechter uit het Britse 
stripblad 2000 AD. Niets is minder waar; robots zijn 
er juist voor ons gemak, is de boodschap. Toen de 
afwasmachine werd uitgevonden, waren mensen 
ook sceptisch. Nu is een keuken zonder afwasma-
chine niet meer voor te stellen. Ter illustratie van 
het idee dat een automower een soort huisvriend 
wordt, worden vervolgens foto’s getoond van 
mowers in de kleuren van een favoriete voetbal-
club of andere persoonlijke voorkeur. ‘Mensen 
geven hun automower zelfs een naam’, zo houdt 
de president van Husqvarna, Sacha Menges, zijn 
publiek voor. ‘Na een reparatie willen ze hun eigen 
“Henry” terug.’ En, zo vertelt hij: ‘Niet onbelangrijk: 
een automower redt je huwelijk!’

ACTUEEL

De automower met het Just ask Alexa-systeem.

 Husqvarna-automower 440.
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Wat zijn de grootste bedrijven binnen de sector van het openbaar groen? 
Dat zijn waarschijnlijk bedrijven als Donkergroen, Krinkels, Dolmans en - als 
nieuwste hardloper - Vebego.  Je bent snel geneigd om te denken dat deze 
rangorde over tien jaar nog steeds bestaat, maar niets is waarschijnlijk minder 
waar. Kijk bijvoorbeeld naar het bedrijfsleven.  De vijf grootste bedrijven van 
deze wereld haalden hun omzet tien jaar geleden allemaal op basis van olie 
als meest gebruikte fossiele brandstof. Nu bestaat diezelfde top uit bedrijven 
die functioneren op grond van data. Data dus als de nieuwe haarlemmerolie 
van de eenentwintigste eeuw. Met namen als Microsoft, Apple en Google in de 
absolute kopgroep. Sommige van deze bedrijven bestonden tien jaar geleden 
nog niet eens.

Ik vind het dus bijna veiliger om te veronderstellen dat de rangorde over tien 
jaar compleet anders zal zijn dan nu. Anders, maar vooral ook met andersoor-
tige bedrijven. De bedrijven die nu de top bemannen, zijn allemaal onderne-
mingen die profiteren van de neoliberale wind die de laatste jaren door de 
groene sector heeft gewaaid. Complete overheidsinstanties werden met de 
aanhangende budgetten omgekat naar commerciële organisaties. Naar mijn 

bescheiden mening heeft dit door de bank genomen goed gewerkt. De prijzen 
zijn lager en de kwaliteit van het werk is op peil gebleven.  Toch moet je er 
rekening mee houden dat dit beeld gaat kantelen. Nu al zie je dat verzelfstan-
digde diensten als sportbedrijven, vuilnisophaaldiensten en werkvoorzienings-
bedrijven beter in staat zijn dan de commerciëlen de echt grote klussen naar 
zich toe te trekken. In een aanpalende branche aan de groene sector, zoals de 
afvalwereld, zag je dat al eerder. Daar zijn commerciële bedrijven als bijvoor-
beeld Gansewinkel en Cita al naar het tweede plan verbannen.  

Heeft dat niet te maken met het feit dat opdrachtgevers, de gemeentes, hun 
werk dus liever uitbesteden aan partijen waar ze als aandeelhouder een kleine 
vinger in de pap kunnen houden?   Natuurlijk: ook de commerciëlen beloven 
gouden bergen. En dat zijn over het algemeen uiteraard goedbedoelde gou-
den bergen, maar geldt uiteindelijk hier niet dat de aandeelhouder de koers 
van een bedrijf op lange termijn bepaalt? 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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NOTHING RUNS LIKE A DEERE

MOGEN WIJ U 
UPGRADEN?

KOOP NU EEN 3038E 
MET VOORLADER 
VOOR €16.999,-*
De 37 pk sterke John Deere 3038E heeft Standaard vierwielaandrijving 
en een hydraulische transmissie. Samen met de 300E voorlader is de 
3038E uw efficiënte alleskunner. Aanbieding geldig tot  30 juni 2018. 
Zolang de voorraadstrekt. 

* Alleen verkrijgbaar bij deelneemende dealers, zolang de voorraad strekt. Prijs excl. BTW en klaarmaakkosten. 


