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Kees Weijtmans: Als dit crisis is, dan mag 
de crisis voor mij eeuwig doorgaan
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Integrale onkruIdbestrIjdIng volgens 

‘de Punt Methode’
de juIste MachIne oP de juIste Plek en coMbIneer!

geen gIf Meer nodIg!

•	 ‘de Punt Methode’ Is goedkoPer dan sPuIten  

als je alles eerlIjk Meetelt!

•	 goed toePasbaar Met Inzet sW-MedeWerkers  

en Mensen Met een afstand tot de  

arbeIdsMarkt (sroI).

•	 geen resIstente soorten en nIet WeersgevoelIg.

• co² neutraal
• geen fossiele 

brandstof meer 
zoals lPg

• gebruikt bio-
massa om mee 
te ‘branden’

• voor groot- 
schalig werk

• 5x per jaar  
strak gestoken  
grasrand

• geen afval- 
kosten

• lagere veeg- 
kosten

• reinigende  
werking

• co² neutraal
• elektrisch rijden
• geen fossiele 

brandstof meer 
zoals diesel,  
maar biomassa

• heet water 98c

• geen overlast,  
herrie /stof

• eenvoudige  
techniek

• voor kleinschalig 
werk

• dulevo 5000 d
• euro 5 met  

adblue
• super fijnstof- 

filters
• heel zuinig met 

waterverbruik
• razend snel

RED KaNT BRaNd STEKER®

MaChiNaal vEGEN
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LEADING WATER SOLUTIONS

Professioneel advies 
21 dagen bedenkti jd 
Eenvoudig betalen 
Vaste klanten voordeel
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Wie in de groene sector werkt, doet dat veelal in de buitenlucht. Heerlijk! Vooral in de zonnige maanden die hopelijk voor ons liggen. Er ligt 

echter een gevaar op de loer: huidkanker. Maar hoe groot zijn de risico’s dan en wat kun je doen om ze te verkleinen?

Huidkanker: voorkomen 
is beter dan genezen46

webshop.smitsveldhoven.nl

LEADING WATER SOLUTIONS

Professioneel advies 
21 dagen bedenkti jd 
Eenvoudig betalen 
Vaste klanten voordeel
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Colofon

Stad + Groen is een uitgave van NWST NeWSTories 

bv- wordt in een gemiddelde oplage van 4400 

exemplaren verspreid onder groenbeheerders, 

groene aannemers, landschapsarchitecten, advi-

seurs en toeleveranciers in de groene sector. Bij 

alles staat de praktisch ingestelde vakman centraal.
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6524 HT Nijmegen
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Abonnementen

Controlled circulation: Dit betekent dat alle profes-

sionals in de groene sector recht hebben op een 

gratis abonnement. Niet werkzaam in de groene 

sector 91,- per jaar. De abonnementsperiode 

loopt van 1 januari tot en met 31 december van 

ieder jaar en uw abonnement zal jaarlijks auto-

matisch worden verlengd, tenzij uw schriftelijke 

wederopzegging uiterlijk 31 oktober voorafgaand 

aan de nieuwe abonnementsperiode in ons bezit 

is.

ISSN: 2352-4634

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien 

van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk 

voorbehouden. Deze berusten bij NWST NeWSTories BV 

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. Dit vakblad 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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 heerlijk buiten werken?
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66 Hoofdredactioneel

Ecologisch verantwoorde 
groenzone zonder onkruid
 

Gronddoeken of onkruiddoeken 

zijn milieuvriendelijke hulpmiddelen 

om de groei van onkruid tegen te 

gaan bij de aanleg van groenzones. 

Het Biocovers-onkruiddoek van DS 

Technical Nonwoven uit het Belgische 

Dendermonde werd vijf jaar geleden 

op de markt geïntroduceerd. 

Als dit crisis is, dan mag 
de crisis voor mij eeuwig 
doorgaan

In de serie interviews met ceo’s in Stad 

+ Groen dit keer een wat atypische 

ceo. Geen krijtstreep, dikke sigaren en 

zelfs geen Mercedes, maar de direc-

teur van een Brabants familiebedrijf 

dat vooral de laatste tien jaar hard is 

gegroeid; een directeur die bij tijd en 

wijle ook zelf nog aan de motorzaag 

staat. Kees Weijtmans: ‘Ik kom niet 

op de golfbaan; ik zit bij de vrijwillige 

brandweer.’

16

30 en verder
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Zoek de 10 verschillen
 

Er is geen enkele reden waarom bewoners van nieuwbouwwijken 

genoegen zouden moeten nemen met lollystokboompjes voor de 

deur. Dat zegt Paul Miltenburg, directeur van het in Culemborg 

gevestigde Groenbedrijf Innovirens. Hij spoort gemeenten aan om 

meer verantwoording te nemen voor het groen in nieuw aange-

legde woonwijken.

Sporten in een dynamisch landschap

In het Cascadepark in Almere Poort werd afgelopen 

november de Playground geopend. Deze biedt ruimte 

voor voetbal, basketbal, tennis en atletiek en heeft een 

multifunctioneel speelveld om andere sporten op te beoe-

fenen. ‘De inrichting is echt heel bijzonder; zo hebben we 

daar met drie kleuren asfalt en kunstgras gewerkt’, zegt 

adviseur buitensportvoorzieningen Jacco Meijerhof van de 

gemeente Almere.

24

56

44

inhoud

Met de ‘boomvoetjes’ in het groen

Twee jaar geleden werden in het kader van het gemeen-

telijk Waterplan de Nuenense Eikenlaan en Beukenlaan 

en hun zijstraten grondig opgeknapt. Jos Kanters, ver-

antwoordelijk voor het groen in het nieuwe straatbeeld, 

voorzag de straat van aangeplante borders. De opdracht-

gever koos ervoor de bestaande aarde te vervangen door 

hoogwaardige teelaarde van Den Ouden Groep. 
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Week van het 

Onkruid
Op 14, 15 en 16 april vond op drie verschil-

lende locaties, bij Aannemingsbedrijf Punt 

in Rotterdam, Sight in Harderwijk en De 

Groenmakers in Doetinchem, de Week van het 

Onkruid plaats. In totaal werden deze week 

ongeveer 300 bezoekers bijgepraat over onder 

andere de transitie van chemisch naar chemievrij 

beheer, de inrichting van de openbare ruimte 

zodat onkruid behandelbaar blijft, óók in tijden 

van krimpende budgetten, de betekenis van de 

nieuwste technologie, machines en apparatuur 

en de rol die ontwikkelingen als burgerparticipa-

tie en social return on investment in de toekomst 

zullen vervullen. Tijdens de beheerdersquiz werd 

fanatiek gestemd met ‘Week van het Onkruid-

bezems’. Hoewel een groot aantal bezems met 

een bezoeker mee naar huis ging, bleven er een 

paar op de redactie achter. Deze zijn uiteindelijk 

weggegeven aan een aantal scoutingverenigin-

gen.

Mansveld reageert 

op onderzoek WHO 
Staatssecretaris Wilma Mansveld heeft in een 

brief aan de Tweede Kamer gereageerd op een 

onderzoek van de WHO, waarin de onderzoekers 

concludeerden dat glyfosaat mogelijk kanker-

verwekkend is. In haar brief geeft Mansveld aan 

nog geen oordeel te kunnen geven over het 

onderzoek, omdat de onderliggende publicatie 

van het artikel nog niet naar buiten gebracht 

is. Desondanks zegt ze dat de conclusie uit het 

onderzoek zorgelijk is en haar ambitie sterkt 'om 

het onnodige gebruik van gewasbeschermings-

middelen buiten de landbouw een halt toe te 

roepen'. 

Volgens de staatssecretaris is het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen op verharding over-

bodig, omdat er genoeg haalbare en betaalbare 

alternatieven voorhanden zijn. Ze houdt daarom 

vast aan het plan om gewasbescherming op 

verharding begin volgend jaar te verbieden. Voor 

professionele gebruikers kunnen er uitzonderin-

gen gelden, maar zelfs in die gevallen moet het 

gebruik worden teruggedrongen. Ook wil de 

staatssecretaris het particuliere gebruik van der-

gelijke middelen terugdringen.

Mansveld benadrukt in haar brief dat er geen 

sprake is van het intrekken van toelatingen. 

'Ingrijpen in de toelatingen door het College 

voor de toelating van gewasbeschermingsmid-

delen en biociden (Ctgb) is alleen mogelijk indien 

er wetenschappelijke aanwijzingen bestaan dat 

niet langer wordt voldaan aan de toelatingsvoor-

waarden.' Volgens Mansveld zijn hier echter nog 

onvoldoende aanwijzingen voor. Eerdere studies 

toonden bovendien aan dat glyfosaat niet kan-

kerverwekkend zou zijn.

Het onderzoek waarop Mansveld reageert, werd 

eind maart gepubliceerd in het wetenschappelijke 

tijdschrift The Lancet Oncology. De onderzoekers 

concludeerden op basis van andere onderzoeken 

dat mensen die regelmatig worden blootgesteld 

aan het onkruidmiddel Roundup waarschijnlijk 

een grotere kans hebben op non-Hodgkinlymfo-

men, een vorm van lymfeklierkanker. Glyfosaat, 

een hoofdbestandsdeel van Roundup, zou een 

carcinogene werking hebben. Zodra de achterlig-

gende gegevens van het onderzoek van de WHO 

bekend zijn, zullen het RIVM en het Ctgb een 

oordeel vellen.

Einde verlaagd btw-

tarief in zicht
Per 1 juli 2015 vervalt het verlaagde btw-tarief 

voor renovatie en herstel van woningen, inclusief 

hovenierswerk. Er komt geen aanvullende over-

gangsregeling. Mensen die nog willen profiteren 

van het lage tarief van 6% moeten ervoor zorgen 

dat de werkzaamheden vóór 1 juli zijn afgerond. 

Per 1 maart 2013 werd het btw-tarief op de 

arbeidskosten tijdelijk verlaagd van 21% naar 

6%. De tijdelijke verlaging moest de bouw- en 

woningmarkt ondersteunen en de bouwsector 

een impuls geven. Om nog in aanmerking te 

komen voor het lage tarief, moeten de werk-

zaamheden dus vóór 1 juli 2015 worden afge-

rond. Voor werkzaamheden die na 30 juni 2015 

worden afgerond, geldt het btw-tarief van 21%. 

Het tarief van 21% geldt ook als vóór 1 juli 2015 

vooruitbetalingen zijn gedaan voor werkzaamhe-

den die na 30 juni 2015 worden afgerond.

Wiebes stelt 

alternatief VAR en 

BGL voor
Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes wil 

een alternatief invoeren voor de VAR (Verklaring 

Arbeidsrelatie) en de opgestelde vervanger BGL 

(Beschikking geen loonheffing). Dat schreef hij 

onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. In het 

nieuwe model geven opdrachtgever en zzp'er, 

net als in de VAR, aan dat er geen sprake is van 

onkruid
week

van het

Meer ruimte voor 

crowdfunding
Er moet meer ruimte komen voor crowd-

funding. Dat maakte minister Dijsselbloem 

(Financiën) onlangs bekend in een brief 

aan de Tweede Kamer. Volgens minister 

Dijsselbloem kent het huidige beleid knel-

punten die de groei van crowdfunding 

belemmeren. Zo zou het provisieverbod, dat 

voorkomt dat een adviseur de klant in een 

bepaalde richting stuurt, moeten worden 

aangepast zodat het niet op crowdfunding 

van toepassing is. 

Het financieren van projecten door middel 

van crowdfunding is de laatste jaren sterk in 

opkomst. De Autoriteit Financiële Markten 

schatte de omvang van crowdfunding 

(onder haar toezicht in 2014) in haar rap-

port vorig jaar op 37 miljoen euro; dat is 

een verdubbeling ten opzichte van het jaar 

daarvoor. Ook in de groene sector worden 

projecten, vaak plaatselijke initiatieven, 

regelmatig gefinancierd door middel van 

crowdfunding.

Nieuws
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werkzaamheden in loondienst. Wiebes stelt voor 

dat partijen gaan werken met contracten die 

zij zelf opstellen. Zij kunnen een overeenkomst 

voorleggen aan de Belastingdienst, die een 

oordeel velt over de arbeidsrelatie. De overeen-

komsten worden vervolgens toegankelijk voor 

elke opdrachtgever en -nemer. Op verzoek van 

vakbonden en zzp-organisaties stelt Wiebes 

ook een sectorale benadering voor. Hierbij zijn 

contracten afhankelijk van afspraken of termino-

logie die in een bepaalde sector gelden. Wiebes 

verwoordt in zijn brief verschillende voordelen 

van het nieuwe beleid. Een van deze voordelen 

is dat het de administratieve handelingen zou 

vergemakkelijken. Wiebes hoopt met de plannen 

zogenaamde fictieve dienstbetrekkingen tegen 

te gaan. Dit houdt in dat mensen zich melden 

bij de Belastingdienst als zelfstandige, terwijl er 

eigenlijk geen sprake is van échte zelfstandigheid. 

Het gaat in dit geval om thuiswerkers en gelijkge-

stelden. Het nieuwe besluit vormt een alternatief 

voor de eerder opgestelde BGL, die veel kritiek 

te verduren kreeg. Wiebes streeft ernaar aan het 

einde van dit jaar veertig overeenkomsten te kun-

nen presenteren.

Lente met een lach
Op de taluds aan de noord- en zuidzijde van de 

Burgemeester s’Jacoblaan in Bussum staan nar-

cissen in bloei in de vorm van een reusachtige 

smiley. Het project is bedacht door ontwerper 

en kunstenaar Mark Kino in samenwerking 

met bloembollenleverancier JUB Holland uit 

Noordwijkerhout. De ‘Carlton’-narcissenbollen 

zijn vorig jaar oktober geplant met behulp van 

omwonenden. De smiley komt elk voorjaar 

opnieuw tot bloei. Het symbool van de lach heeft 

een straal van drie meter en een beplante rand 

van twintig centimeter. In totaal zijn duizend nar-

cissenbollen gebruikt. Bezoekers en buurtbewo-

ners van ’t Mouwtje zijn bijzonder positief over 

het initiatief. Behalve in Bussum bloeien er ook 

twee smileyfiguren in Amersfoort.

‘Groene bibliotheek’ 

in Schiedam
De nieuwe bibliotheek van Schiedam krijgt 

een openbare binnentuin en is daarmee naar 

eigen zeggen de eerste ‘groene bibliotheek’ van 

Nederland. Bij de term 'openbaar groen' denk 

je niet direct aan overdekt groen, maar het kan 

natuurlijk wel. In Schiedam wordt binnenkort 

een nieuw stukje openbaar groen ín een gebouw 

aangelegd. De bibliotheek opent binnenkort een 

nieuwe locatie in het monumentale pand De 

Korenbeurs, die wordt voorzien van een open-

bare 'leestuin'. Deze binnentuin zal naast kleine 

planten en bomen ook ruimte bieden voor een 

moestuin. De 'groene bibliotheek' is vanaf 6 juni 

geopend.

Veel eikenprocessie-

rupsen verwacht
De eikenprocessierupsen worden dit jaar rond 

13 april uit het ei verwacht, net voordat de 

bladeren aan de eiken komen. Ze zijn daarmee 

twee weken later dan in 2014. Dat meldt het 

Kenniscentrum Eikenprocessierups. Bij een nor-

male ontwikkeling van de temperatuur zullen de 

eerste rupsen rond 20 mei brandharen krijgen. 

De conditie van de rupsen in de eitjes is goed; 

er worden, in tegenstelling tot vorig jaar, vrijwel 

geen lege eitjes aangetroffen. In combinatie met 

de gunstige uitvliegomstandigheden vorig jaar 

zijn dit jaar relatief grote aantallen rupsen te ver-

wachten.

Succesvolle 

‘roadshow’ Hoaf
Op 27 maart heeft Hoaf samen met zijn 

Duitse dealer Kersten Areaal Maschinen 

de zeventien dagen durende roadshow, 

georganiseerd in samenwerking met Holder 

Duitsland, afgesloten. In diverse steden wer-

den informatiebijenkomsten gehouden, waar 

Kersten het uitgebreide Hoaf-programma 

aan bezoekers kon demonstreren. Naast 

de bekende Hoaf-onkruidbranders werd er 

veel gesproken over de Hoaf WeedAir en de 

Hoaf WeedSteam. Tot in de late middag was 

er tijd om over de verschillende thermische 

Hoaf-technieken te discussiëren.



www.greenmax.eu

GreenMax Wortelgeleiding
Voorkom hobbels op de weg! De geleidings-
wand van GreenMax is uniek in de markt 
omdat deze is voorzien van verticale 
geleidingsribben met een hoek van 90°. De 
wortelgeleidingspanelen hebben zich al sinds 
1976 in de praktijk bewezen en hebben een 
gegarandeerd wortelgeleidend effect. Meer 
project- en opgravingsfoto’s vindt  u op: 
www.greenmax.eu 

GreenMax | Tel +31(0)413-294447 | info@greenmax.eu connecting green and infrastructure

Hoe is
in uw gebied?
de biodiversiteit

biodiversiteit is meer dan een begrip, het is de manier 
waarop we de soortenrijkdom in stand kunnen houden. 
weten hoe?

training biodiversiteit in de praktijk

De 3-daagse training is praktisch 

en interactief en geeft u een 

geheel andere kijk op het huidige 

groenbeheer en –onderhoud.

 

Meetlat biodiversiteit

Met de door IPC ontwikkelde meetlat 

kunt u op objectieve wijze de 

biodiversiteit in uw gebied meten. 

Hiermee kunt u uw doelen bepalen 

en op basis van argumenten 

toewerken naar betere resultaten.  

Neem voor meer informatie contact 

op met Rob Arbeider of Larissa Koops 

van  IPC Groene Ruimte,  

T 026 35 50 100 of kijk op  

www.ipcgroen.nl

(Trainingen starten 17 juni 2015)
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Symbiose  
tussen  

natuur &  
techniek

BSI Bomenservice, Wildenburglaan 4, 3744 MK Baarn, T 035-548 58 88 
E algemeen@bsi-bomenservice.nl, I www.bsi-bomenservice.nl

Boomverzorging - Onderzoek en Advies - Producten voor groeiplaatsen

Bel of mail voor dé oplossing van uw probleem:  
Martijn van der Spoel, 035 – 548 58 88,  

overlast@bsi-bomenservice.nl

Overlast van:
bladluizen, eikenspintkevers, 

eikenprocessierupsen, berkenwantsen 
en andere plaaginsecten?

BSI Bomenservice biedt de biologische  
bestrijdingsoplossing op maat met: 

lieveheersbeestjes (adaliakuur),
gaasvliegen, 

insectparasitaire nematoden,  
en het creëren van microklimaten. 

larve gaasvlieg (S. Hellingman)larve adalia
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Tuinen van het 

Rijksmuseum 

voltooid
Na de renovatie van het hoofdgebouw en de 

vernieuwing van de Philipsvleugel zijn nu ook 

de tuinen van het Rijksmuseum in Amsterdam 

af en klaar voor bezoekers. Met de ervaringen 

van het eerste jaar van opening en de definitieve 

ingebruikname van de Philipsvleugel werd het 

ontwerp van de tuinen door Copijn Tuin- en 

Landschapsarchitecten definitief. Het restaurant 

heeft zijn deuren geopend aan een lang terras 

onder de magnolia's van de Museumstraat. Rond 

het Aziatisch Paviljoen komen meer beplanting en 

transparante bomen. Via de plantenborders langs 

het hekwerk wordt het tuingevoel naar het laat-

ste grote tuindeel geleid. De zichtbaarheid vanaf 

de straat van de relatief rustige ligging wordt 

vergroot, zodat ook hier een aangename ver-

blijfsplek kan ontstaan. Het tuinhuis uit sector 5 

met een nieuwe publieksfunctie wordt verplaatst 

en gesitueerd aan een nieuwe verzonken tuin. 

De kruising van paden geeft zicht op de hoofd-

momenten in de tuin en biedt ruimte aan de 

wisselende kunstcollectie. De voltooiing van de 

rondgang door de Rijksmuseumtuinen is een feit.

Sight start met 

innovatief contract 
Sight Landscaping is gestart met een innovatief 

contract in de gemeente Leusden. De basis van 

het contract is het stimuleren van burgerpartici-

patie en burgertevredenheid in heel de gemeente 

Leusden. Het is het eerste contract in Nederland 

dat op deze schaalgrootte en manier is aanbe-

steed. Gedurende een periode van acht jaar is 

Sight verantwoordelijk voor de uitvoering van alle 

voorkomende onderhoudsdisciplines van gevel 

tot gevel, zowel groen als op verhardingen. Deze 

worden onderhouden op basis van beeld- en 

kwaliteitsniveaus. Vanuit deze onderhoudsbasis 

ligt de nadruk op de complete procesbeheersing, 

aansturing en communicatie rondom burgerpar-

ticipatie. Behalve voor burgerparticipatie is Sight 

ook verantwoordelijk voor de aansturing van 

negen medewerkers van Amfors, die als 'nieuwe 

collega’s' volledig meedraaien in het onderhoud. 

Het contract, dat aan Sight is gegund op basis 

van kwaliteit, is op 30 maart jl. tijdens een feeste-

lijk moment ondertekend.

Niveau 4 van CO2-

prestatieladder voor 

Verheij
Verheij Integrale groenzorg heeft niveau 4 van 

de CO2-prestatieladder gehaald. In de aanloop 

hiernaartoe ondernam het bedrijf verschil-

lende stappen. Voor niveau 4 bracht Verheij de 

CO2-emissie van het gehele bedrijf in kaart en 

naar aanleiding hiervan werden nieuwe CO2-

reductiedoelstellingen geformuleerd. Daarnaast 

werd een ketenanalyse opgesteld van het 

transport en de verwerking van het groenafval, 

gericht op de CO2-emissie en -reductie. Verheij 

nam al deel aan de 'Community of Practice CO2-

prestatieladder' van de MVO Drechtsteden, maar 

heeft zich in 2014 ook aangesloten bij het secto-

rinitiatief 'Sturen op CO2' van Cumela Nederland. 

Verheij zegt trots te zijn op het resultaat, 'een 

prestatie die we als bedrijf gezamenlijk hebben 

bereikt.' En het bedrijf is nog niet klaar: het heeft 

de ambitie om eind dit jaar ook trede 5 te gaan 

beklimmen.

Herinrichting Keizer 

Karelplein Nijmegen
De Enk Groen & Golf heeft opdracht gekregen 

voor de herinrichting van het Keizer Karelplein 

te Nijmegen. Het Keizer Karelplein is rond 1880 

aangelegd, toen de Nijmeegse vestingwerken 

werden afgebroken en er een omvangrijke stads-

uitbreiding plaatsvond. Er komen zes straten uit 

op het plein. Het Keizer Karelplein is bekend 

vanwege de grote verkeersdrukte. Het is een 

traditionele rotonde, dus het verkeer op het 

plein heeft geen voorrang op het verkeer dat het 

plein oprijdt. Ook is er geen rijstrookmarkering. 

Midden op deze rotonde ligt een Engelse land-

schapstuin. De randen, die elk jaar werden voor-

zien van eenjarige planten, worden nu op een 

duurzame en kleurrijke wijze ingevuld. Buro Mien 

Ruys heeft voor de herinrichting van dit groen 

een ontwerp gemaakt op basis van het concept 

Zorgeloos Groen. Eind april wordt begonnen met 

de aanleg; de oplevering is half mei. Tijdens het 

‘grootste feest van Nederland’, de Nijmeegse 

Vierdaagse, zal iedereen hier volop van kunnen 

genieten. De Enk is er trots op dit icoon van 

Nijmegen te mogen voorzien van een geheel 

nieuwe uitstraling.

AH Vrij investeert 

in zuigwagen
Sinds april beschikt AH Vrij over een nieuwe 

compacte zuigwagen. Deze machine maakt 

het mogelijk om grond- en infrawerk in 

moeilijke situaties veiliger en doelmatiger 

uit te voeren dan met een kraan of schep. 

Zitten er kabels, leidingen of wortels in de 

grond, dan biedt de zuigwagen een oplos-

sing. Aarde, zand, grind en ballast worden 

opgezogen zonder schade toe te brengen. 

De zuigwagen is onder meer inzetbaar op 

tramrails, bij saneringen of bij het maken 

van een boomgat. Inmiddels heeft de zuig-

wagen in Scheveningen zijn nut al bewezen.

Nieuws
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Hoe is het met de 

biodiversiteit
Toenemende belangstelling voor biodiversiteit is 

cruciaal, want een gezonde natuur is belangrijk 

voor het maatschappelijk welzijn en de economie. 

Door de afname van het aantal verschillende 

soorten dieren, planten en micro-organismen 

wil de overheid de biodiversiteit nationaal en 

internationaal behouden en duurzaam gebruiken. 

In 2020 moeten natuurlijke systemen bijdragen 

aan biodiversiteit, water- en voedselzekerheid, 

armoedebestrijding en welzijn. Dit vraagt op 

lokaal niveau om beleid en resultaatgerichte plan-

nen met concrete doelen en maatregelen voor 

behoud en ontwikkeling van biodiversiteit.

IPC Groene Ruimte geeft u een heel andere kijk 

op het huidige groenbeheer en -onderhoud. 

Biodiversiteit is geen abstract begrip of doelstel-

ling, het is de manier waarop we de soortenrijk-

dom in stand kunnen houden en verrijken zodat 

de natuur weer in balans komt. Daarnaast zijn 

er opbrengsten te kwantificeren. De natuurlijke 

processen die leiden tot biodiversiteit zijn niet 

direct eenvoudig te overzien.  In de nieuwe 

training ‘Biodiversiteit in de praktijk’ van IPC 

Groene Ruimte wordt toegewerkt naar inzicht in 

processen die verantwoordelijk zijn voor de soor-

tenrijkdom. De driedaagse training is praktisch en 

interactief. Uiteindelijk is de opzet te komen tot 

beheermaatregelen die bevorderlijk zijn voor de 

biodiversiteit.Tijdens de training wordt gebruik-

gemaakt van een speciaal ontwikkelde meetlat 

biodiversiteit, waarmee u op een objectieve wijze 

de biodiversiteit kunt meten. 

Stads- en binnentui-

nen in Franse sferen
Op zaterdag 27 juni vindt de vijfde Open 

Tuinendag Utrecht plaats, dit jaar met een 

Frans tintje. Zo'n veertig particuliere tuinen en 

pandhoven in de Utrechtse binnenstad, waar-

van de meeste niet openbaar toegankelijk zijn, 

openen eenmalig hun poorten voor het publiek. 

Verborgen achter de muren van de historische 

binnenstad liggen de Utrechtse stads- en binnen-

tuinen. Eenmaal per jaar krijgen belangstellenden 

de gelegenheid om deze bijzondere plekken 

te bezoeken. De Open Tuinendag is inmiddels 

een traditie die ieder jaar gemiddeld zo'n 1500 

bezoekers trekt. Naast particuliere tuinen zijn er 

ook binnentuinen van instellingen in de route 

opgenomen. Er zijn grote tuinen, kleine tuinen, 

hofjes en pandhoven van kerken en kloosters, 

tuinen met een sobere aanleg en tuinen met 

beelden en vijvers. Het programma biedt moge-

lijkheden om een dag in de Utrechtse binnenstad 

door te brengen. De tuinen liggen op loopafstand 

van elkaar en een horecagelegenheid is nooit ver 

weg. In enkele deelnemende tuinen is horeca 

aanwezig. De deelnemende tuinen zijn tussen 

10.00 en 17.00 uur te bezoeken op vertoon van 

een passe-partout. Dit programmaboekje bevat 

een beschrijving van de locaties en een platte-

grond met looproutes. Kijk voor meer informatie 

op www.opentuinendagutrecht.nl.

Nieuws

‘Groene Agenda’ 

van start
iVerde, FloraHolland en Wageningen UR 

tekenden onlangs de samenwerkingsover-

eenkomst van het programma De Groene 

Agenda. Dat meldt brancheorganisatie VHG, 

die samen met andere partijen deelneemt 

aan het platform iVerde. De komende vijf 

jaar gaan de partijen werken aan vier pro-

jecten voor een gezonde leef-, woon- en 

werkomgeving: 'Van Groen naar Gezond', 

'Ecosysteemdiensten van boomkwekerij-

producten', 'Groen voor Grijs' en 'Groene 

gezonde ziekenhuizen'. In deze projecten 

worden innovatieve en in de praktijk goed 

hanteerbare groenconcepten ontwikkeld. 

Groen speelt een belangrijke in het terug-

dringen van negatieve effecten van onder 

andere verstedelijking, vergrijzing, extreme 

weersomstandigheden en een verminderde 

kwaliteit van woon-, werk- en leefomgeving. 

De Groene Agenda helpt kennis om te zet-

ten in kunde en verdienmodellen. iVerde en 

FloraHolland zullen hier dan ook het accent 

op leggen.
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Nieuwe dieselmaaier 

van John Deere
John Deere heeft zijn aanbod voor commercieel 

maaien uitgebreid met de lancering van de Z997R 

Diesel ZTrak. De Z997R beschikt over een diesel-

motor van 28,6 pk en is een werkpaardoplossing 

voor klanten die behoefte hebben aan een grote 

zero turn-maaier voor alle omstandigheden, 

inclusief lang en nat gras. De Z997R is leverbaar 

met een 7-Iron PRO dek met een zij-uitworp van 

60 inch of 72 inch, of een gefabriceerd dek van 

7 gauge met een achteruitworp van 60 inch. De 

Z997R is gebouwd voor het minimaliseren van 

stilstandtijd, het verminderen van de bedrijfskos-

ten en het verbeteren van de prestaties. Hij is 

uitgevoerd met een robuust frame, beschikt over 

een asaandrijving om de kosten voor maaidek-

riemen te beperken en lekvrije voorbanden voor 

minder stilstandtijd in het veld. 

De Z997R beschikt over verschillende opties 

om het bedieningscomfort te verbeteren en de 

vermoeidheid tijdens lange werkuren te vermin-

deren. Het model wordt standaard geleverd met 

een comfort- en gemakpakket dat is voorzien 

van maaidekheffing om de belasting van de 

bestuurder te verminderen, ergonomisch gepols-

terde handgrepen en een handknop voor het uit-

schakelen van de aftakas. Er is ook een volledig 

verstelbare, luchtgeveerde stoel verkrijgbaar voor 

extra bedieningscomfort.

SG Groen Groep 

groeit buiten 

Friesland
SG Groen Groep, voorheen Svensk Gardning, 

ziet zijn werkveld steeds meer naar het westen 

van het land verschuiven. Het bedrijf verwacht 

eind 2015 50% van zijn omzet te genereren in 

de westelijke provincies. Het grootste deel van de 

Nieuwe combi-

gereedschappen
Husqvarna lanceert een nieuwe lijn com-

bigereedschappen. Op één basisapparaat 

zijn verschillende gereedschappen en 

opzetstukken te bevestigen: van trim-

mer tot bezem en van heggenschaar tot 

bladblazer. De nieuwe lijn van Husqvarna-

combigereedschappen bevat producten 

voor de tuinbezitter (122LK) en de hovenier 

(524LK en 525LK). Het verschil tussen de 

producten zit onder meer in het vermogen 

(0,6 kW tot 1,0 kW), het gewicht (4,8 kg 

tot 5,4 kg) en de benzinemotor (tweetakt, 

viertakt of X-TORQ). De gereedschappen 

voor de professional zijn extra uitgerust 

met een softgriphendel. Op de Husqvarna-

basisapparaten kunnen de volgende gereed-

schappen worden bevestigd: trimmers, 

bezems, kantensnijders, beluchters, frezen, 

motorzeisen, bladblazers, heggenscharen 

en stokzagen. De opzetstukken zijn een-

voudig te verwisselen. Bij het opbergen en 

vervoeren neemt het gereedschap weinig 

ruimte in.

Nieuws



klantenkring bevindt zich echter nog in Friesland. 

Daar voorziet het bedrijf ruim 300 vaste klanten 

van groenonderhoud en groenwerkzaamheden. 

Het bedrijf heeft met zijn diensten een landelijke 

dekking. In Noord- en Zuid-Holland heeft het een 

aantal opdrachtgevers waar jaarlijks veel werk 

voor uitgevoerd wordt. ESA Estec in Noordwijk 

is een van de grootste opdrachtgevers van het 

bedrijf. ESA Estec is een ruimtevaarttestcentrum 

in Noordwijk. SG Groen Groep is hier in opdracht 

van Facilicom verantwoordelijk voor de totale 

groenvoorziening en het onderhoud daarvan. In 

Noord-Holland doet SG Groen Groep de groen-

voorziening en het groenonderhoud van onge-

veer 60 zorginstellingen. Het bedrijf is daarnaast 

verantwoordelijk voor het groenonderhoud en 

maaiwerkzaamheden bij een aantal gemeenten in 

Noord-Holland. Daarnaast zorgt SG Groen Groep 

in de winterperiode voor de gladheidsbestrijding 

van ongeveer 60 locaties verspreid over Noord- 

en Zuid-Holland. Verwacht wordt dat het bedrijf 

steeds meer vanuit het midden van Nederland 

gaat opereren. Om deze reden heeft het ook 

een nieuwe vestiging geopend in Assendelft. 

Vanuit deze vestiging zullen de werknemers van 

SG Groen Groep de klanten in Noord-Holland 

bedienen.

Organisaties vragen 

om Belgisch verbod 

glufosaat
Tien organisaties zien graag dat de Belgische 

overheid glyfosaathoudende producten voor 

particulieren verbiedt. Middels een brief verzoe-

ken zij de Belgische ministers Maggie De Block 

(Volksgezondheid) en Willy Borsus (Landbouw) 

hiertoe stappen te nemen. De tien nationale 

en internationale belangenorganisaties (Test-

Aankoop, Kom op tegen Kanker, Gezinsbond, 

Bond Beter Leefmilieu, Velt, Greenpeace, 

Nature & Progrès, La Ligue des Familles, Alliance 

for Childhood en IEW) reageren hiermee op 

een recent onderzoek van het Internationaal 

Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waaruit 

bleek dat glyfosaat mogelijk kankerverwekkend 

is. Naast het verbod voor particulieren verzoeken 

de partijen de ministers ook het gebruik van gly-

fosaat in de landbouw en de impact hiervan op 

leefmilieu en volksgezondheid te analyseren. 'We 

geloven dat bovenstaande voorzorgsmaatregelen 

een gepaste reactie zijn op de recente beslissing 

van het IARC', stellen de organisaties in hun 

brief. In de brief verwijzen de partijen ook naar 

de situatie in Nederland.

Stierman De 

Leeuw importeur 

Subaru-Robin
Stierman De Leeuw is sinds 1 maart 2015 

importeur van Subaru-Robin-motoren. 

Daarmee is Subaru-Robin, producent van ver-

vangingsmotoren, generatoren en waterpom-

pen, na twee jaar weer vertegenwoordigd in 

Nederland. Met het importeurschap begeeft 

Stierman De Leeuw zich ook op de bouw- 

en industriemarkt, waar Subaru-Robin een 

bekende naam heeft en een goede reputatie 

heeft opgebouwd als sterk, betrouwbaar en 

innovatief merk. Stierman De Leeuw heeft 

veel kennis en ervaring in huis met betrek-

king tot deze motoren. Veel bekende merken, 

zoals Köppl, FSI en Eliet, zijn de afgelopen 

jaren overgestapt op Subaru-Robin-motoren. 

Deze tuin- en parkmachines worden eveneens 

vertegenwoordigd door Stierman De Leeuw.

  Maai-laadwagens   Veegmachines   Verticuteermachines

HIGH-TECH MACHINES VOOR GROENONDERHOUD

Uddel     +31 (0)577 40 80 80    www.schouten.ws
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In de serie interviews met ceo’s in Stad + Groen dit keer een wat atypische ceo. Geen krijtstreep, dikke sigaren en zelfs geen Mercedes, maar 

de directeur van een Brabants familiebedrijf dat vooral de laatste tien jaar hard is gegroeid; een directeur die bij tijd en wijle ook zelf nog 

aan de motorzaag staat. Kees Weijtmans: ‘Ik kom niet op de golfbaan; ik zit bij de vrijwillige brandweer.’

Auteur: Hein van Iersel 

Als dit crisis is, dan mag de crisis 
voor mij eeuwig doorgaan
Kees Weijtmans: 'Ik kom niet op de golfbaan'



17www.stad-en-groen.nl

Voor mij als journalist is dit ook om andere rede-

nen een bijzonder interview. Weijtmans en uw 

reporter komen beiden uit het Brabantse dorp 

Udenhout. En voor mij als Udenhouter is de 

naam Weijtmans zo’n beetje synoniem voor het 

rooien van bomen. Een echte Weijtmans-telg is 

geboren met een kettingzaag in zijn maag, en 

dat is ook precies wat de naam van het bedrijf 

al een dikke honderd jaar belooft: Boomrooierij 

Weijtmans. De laatste tien jaar heeft Weijtmans 

een steile groei laten zien. Zo’n tien, vijftien jaar 

geleden werkten er ongeveer tien mensen. Nu 

zit het bedrijf al op een dikke twintig mensen in 

vaste dienst, met daarnaast in het seizoen ook 

nog eens een flexibele schil van ongeveer het-

zelfde aantal zzp’ers.

Weijtmans is ondanks de groei een platte orga-

nisatie gebleven, met een minimale bezetting op 

het kantoor en goed gemotiveerde mensen. Die 

combinatie lijkt te werken. Weijtmans heeft in 

2014 weer een groei van ongeveer twintig pro-

cent in omzet én winst laten zien. ‘Als dit crisis is, 

dan mag de crisis voor mij eeuwig doorgaan.’

Bosbouwbedrijf

Ik vraag aan Weijtmans hoe het komt dat een 

traditioneel bosbouwbedrijf in relatief korte 

tijd de bosbouw compleet heeft verlaten en als 

gespecialiseerd bedrijf zo sterk gegroeid is. De 

belangrijkste reden voor Weijtmans is waar-

schijnlijk toch technische innovatie. Het aanne-

mersbedrijf is de eerste partij die zo grootschalig 

heeft geïnnoveerd en geïnvesteerd in nieuwe 

manieren voor het rooien van bomen die op een 

lastige plek staan. Nu al heeft Weijtmans twee 

combinaties die in staat zijn bomen te rooien op 

een afstand van 18 meter. Dat betekent dat de 

machines in principe over een eengezinswoning 

heen in de achtertuin een volwassen populier 

kunnen uitkleden. Werk dat vroeger gedaan werd 

met een telekraan, die een zager in de kroon van 

de boom liet zakken. Op zich is werken met een 

telekraan nog steeds een bruikbare optie, maar 

veel opdrachtgevers en boomverzorgers zien op 

tegen de veiligheidsrisico’s. Daarnaast is het rede-

lijk tijdrovend. 

Er is niemand in Nederland die een dergelijke 

combinatie heeft, laat staan twee. En de derde 

machine is op dit moment in de maak. Sterker 

nog: hij is al gemaakt, maar moet nog door de 

RDW van de laatste certificeringen worden voor-

zien. 

Het probleem bij al deze combinaties bestaat met 

name uit de enorme torsiekrachten die vrijkomen 

op de giek van de combinatie. Een kraan met een 
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giek van 32 meter is sowieso al bijzonder, maar 

het wordt extra lastig op het moment dat een 

stamdeel of tak van tien meter lang en duizend 

kilogram zwaar aan één kant in de grijper hangt. 

Dit zorgt voor torsiekrachten in de orde van 

grootte van 600 Newtonmeters. 

Innoveren

Weijtmans vertelt over zijn zoektocht vooraf-

gaand aan de bouw van de combinaties en voor-

al over de vele praktische tegenvallers. In principe 

bestaat de combinatie uit drie onderdelen: de 

onderwagen, de kraan en ten slotte de bomen-

klem met een ingebouwd zaagblad.

De eerste kennismaking met deze manier van 

bomen zagen had Weijtmans via het Zwitserse 

bedrijf Baumgärtner. Dit bedrijf claimde te kun-

nen leveren wat Weijtmans zocht, maar toen 

het werd uitgenodigd voor een demonstratie, 

bleek de machine meer stil te staan dan echt te 

functioneren. Weijtmans: ‘Zij werkten nog met 

technologie van twintig jaar geleden. Er zat dus 

niets anders op dan met behulp van partners uit 

de markt de juiste machine zelf te ontwikkelen. 

De partners werden Ginaf voor de onderwagen, 

MKG voor de kraan en Wellink voor de bomen-

klem. Het ontwikkelen van de combinatie bleek 

niet bepaald appeltje-eitje, maar het concept 

als zodanig wel. Weijtmans redeneerde dus dat 

als hij de machine niet zelf zou ontwikkelen, 

andere partijen in de markt het wel zouden doen. 

Tijdens de bouw van de eerste en tweede com-

binatie sloeg de crisis echter toe. Wellink ging 

failliet tijdens de bouw van de eerste combinatie; 

Ginaf volgde door de crisis in de bouw tijdens de 

ontwikkeling van de tweede combinatie. Voor de 

tweede combinatie werd de klem geleverd door 

Markan.

Uiteindelijk werd met heel veel maanden vertra-

ging de eerste combinatie opgeleverd.

Op het Ginaf-chassis staat een MKG 

T-montagekraan. Deze heeft een dubbel uit-

schuivende hoofdmast met daaraan een enkel 

uitschuivende zware jib. Volgens de specificaties 

van MKG kan met de hoofdmast onder 45 gra-

den en de jib in horizontale positie op 18,5 meter 

een last van 2,8 ton gehesen worden, of op 22 

meter een last van 2,3 ton. De kraanwagen kan 

als kraan gebruikt worden, bijvoorbeeld met een 

hijshaak achter de jib, of met een geïntegreerde 

velkop die direct op de kop van de jib gemon-

teerd wordt.

Bij de tweede kraan beschikt Weijtmans over een 

extra mast van 42 meter. Deze heeft een vlucht 

van 30 meter, met nog steeds 1000 kilo hijslast. 

De derde combinatie gaat in eerste instantie 

draaien met de klem van de tweede kraan en 

krijgt pas later zijn eigen klem. 

De derde klem, met een waarde van € 180.000, 

zal in september 2015 gereed zijn, klaar voor het 

nieuwe rooiseizoen.

Wellink

Het faillissement van een van de ontwikkel-

Weijtmans is ondanks de groei 

een platte organisatie 

gebleven, met een minimale 

bezetting op het kantoor en 

goed gemotiveerde mensen

Daarnaast komt een deel van 

de groei van de afgelopen 

jaren uit een verbreding van 

het dienstenpakket
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partners, Wellink, had voor Weijtmans wel het 

voordeel dat men uit de boedel de tekeningen 

kon kopen, of liever gezegd voor de tweede keer 

mocht kopen.

Weijtmans lacht er een beetje bij: ‘Ik dacht dat 

de tweede combinatie veel goedkoper te bouwen 

zou zijn. Dat viel tegen. Alleen al de bomenklem 

kost in beide gevallen ruim anderhalve ton en 

de kraan in de orde van grootte van een half 

miljoen.’ 

De tweede uitdaging was het creëren van een 

markt voor deze feitelijk nieuwe machine. ‘Wij 

hebben dat gedaan door te starten met een lage 

uurprijs van € 150, terwijl € 250 reëler zou zijn. 

De bedoeling is dat de uurprijs langzaam door-

groeit naar een bedrag dat meer in relatie staat 

met de investering van bijna een miljoen.’

Deze strategie lijkt te lukken. Als ik aan 

Weijtmans vraag of hij twijfelt aan het succes van 

de derde combinatie, antwoordt hij even kort als 

zelfverzekerd: 'Geen probleem.’

Inmiddels zijn er op de Duitse markt nu wel com-

binaties actief die oppervlakkig gezien hetzelfde 

kunnen als de machines van Weijtmans. Met één 

– volgens de directeur – opvallend verschil: bij 

de Duitse combinaties is het laatste segment van 

de giek uitschuifbaar, terwijl het laatste segment 

van de Weijtmans-kranen kantelbaar is. Voor 

Weijtmans is dit geen detail, maar juist essentieel, 

omdat hij vaak moet werken over een huis of 

muur heen. Met een uitschuifbare giek krijg je de 

bomenklem dan nooit op de plek waar je hem 

wilt hebben. Voor de Duitse combinaties is dat 

minder van belang, omdat deze ingezet worden 

op taluds langs snelwegen. Verder zouden de 

specificaties van deze machines veel lager zijn. 

Weijtmans noemt er een: 24 meter bereik in 

plaats van 32 bij Weijtmans. De Duitse machines 

zijn daarnaast ook nog eens beduidend duurder. 

Ander werk 

Wie denkt dat Weijtmans alleen nog met de 

twee combinaties op pad gaat, heeft het ech-

ter mis. Het bedrijf heeft de laatste jaren ook 

veel andersoortig werk gedaan, waarbij ‘scherp 

schrijven’ belangrijker is dan een technologische 

voorsprong. Voorbeelden hiervan zijn de verbre-

dingen van een aantal snelwegen, waarbij over 

tracés van vele kilometers lang plantsoen en 

bomen moeten worden verwijderd. Weijtmans: 

‘Wij concurreren hierbij vaak met echte bosbouw-

bedrijven, wat wij natuurlijk niet meer zijn. Je ziet 

dan dat wij een voordeel hebben, omdat wij al 

gewend zijn om te werken langs wegen in com-

plexe verkeerssituaties.’ Weijtmans noemt zijn 

bedrijf daarom wel een combinatie van hovenier-

groenvoorziener en bosbouwbedrijf.

Daarnaast komt een deel van de groei van de 

afgelopen jaren uit een verbreding van het dien-

stenpakket. Het rooien van moeilijke bomen 

blijft hoofdzaak, maar inmiddels wordt het 

steeds normaler dat rondom het rooien van die 

bomen ook ander werk wordt meegenomen. 

Voorbeelden daarvan zijn het uitfrezen van de 

stobbe, het aanvullen van de grond, maar ook 

het herstraten van het trottoir. In het algemeen 

geldt dat het rooien van bomen de hoofdzaak 

blijft, maar directeur Weijtmans wil tussen de 

regels door best toegeven dat zijn bedrijf meer 

en meer groeit in de richting van een algemeen 

groenbedrijf. Weijtmans lijkt daarbij wel te besef-

fen dat hij goed moet oppassen geen concurrent 

te worden van een van zijn belangrijkste klanten-

groepen: groene aannemers die een moeilijke vel-

ling in opdracht hebben en niet over de machines 

of ervaring beschikken om dat even efficiënt als 

Weijtmans te doen. 

Lean 

Als je bij Weijtmans het bedrijf op loopt, zou 

je niet zeggen dat er meer dan twintig man in 

vaste dienst werken. De infrastructuur en het 

kantoor zijn duidelijk nog gemaakt op de oude 

omvang, toen er minder dan tien werknemers 

waren. Enerzijds heeft dat te maken met de 

manier waarop Kees Weijtmans zijn bedrijf heeft 

georganiseerd. Een platte organisatie, zonder uit-

voerders en met een minimale bezetting op kan-

toor. Anderzijds is Weijtmans de eerste om toe 

te geven dat zijn bedrijfsterreintje dat gewoon 

tussen woonhuizen ingeklemd zit, volledig uit de 

voegen is gebarsten. Hij laat mij de tekening zien 

van een oude boerderij, net een paar honderd 

meter van zijn huidige locatie. Deze boerderij 

heeft hij gekocht, samen met ongeveer tweeën-

halve hectare grond. Hij is nu in de weer met de 

gemeente Tilburg en de provincie om alle vergun-

ningen daarvoor rond te krijgen. 

Dat laatste is geen peulenschil; Weijtmans vertelt 

uitgebreid hoe dat allemaal in zijn werk gaat. De 

grond en de oude boerderij die Weijtmans voor 

bijna twee miljoen euro gekocht heeft, moeten 

natuurlijk een nieuwe bestemming krijgen, en 

dat is alleen mogelijk door een donatie aan de 

overheid van vele tonnen. Weijtmans vertelt het 

redelijk droog, maar als ik als interviewer stel dat 

dit toch eigenlijk een soort legitieme chantage is, 

knikt hij alleen maar stilletjes. 

Als alles goed gaat, kan er begin volgend jaar 

gestart worden met de bouw en de inrichting van 

het nieuwe bedrijfsterrein. 

De infrastructuur en het 

kantoor zijn duidelijk nog 

gemaakt op de oude omvang, 

toen er minder dan tien 

werknemers waren
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Enkele jaren geleden was een wandeling langs 

de zuidzijde van de Singel in het lommerrijke 

Odijk in Bunnik niet bepaald leuk meer. De eens 

zo fiere 200 kastanjebomen en 42 essen waren 

weg, al dood of aan het aftakelen, waardoor de 

ooit zo gezichtsbepalende singel een steeds treu-

riger aanzicht kreeg. De enige oplossing was alle 

bomen weghalen en de gehele laan van nieuwe, 

jonge bomen te voorzien, maar dit zou een te 

dure ingreep worden voor de gemeente. 

Jaap Dekker, oud-raadslid voor P21 in Bunnik en 

Hein Dorrestein uit Odijk lieten het hierbij niet 

zitten en namen het initiatief de gekapte en zieke 

bomen te vervangen. Dit tegen lagere kosten 

dan de gemeente meende te moeten maken 

door samen met vrijwilligers veel werk zelf te ver-

richten.

Bunnik had € 100.000 begroot voor nieuwe 

bomen langs de Singel in Odijk, maar door de 

bezuinigingen moest zij deze plannen schrappen. 

Daarop lieten Dekker en Dorrestein meerdere 

offertes maken voor de nieuwe bomenlaan en 

kwamen tot de conclusie dat het zeker voor de 

helft goedkoper kon. Het college van B&W en 

ook de raad omarmden hun initiatief, waarvoor 

het college uiteindelijk een krediet van € 50.000 

ter beschikking stelde. Door vrijwilligers te wer-

ven en omwonenden om een kleine financiële 

bijdrage te vragen, kwam de bomenlaan er uit-

eindelijk met meer en ook dikkere bomen. Op 9 

november vorig jaar werden ze langs de Singel 

geplaatst. 

Op één dag driehonderd bomen geplant

‘Met een publieksactie kun je twee dingen doen,’ 

vertelt Jaap Dekker. ‘Je geeft de burgers het initi-

atief om een plan uit te voeren met medewerking 

van vrijwilligers, dan kun je zeker geld besparen. 

En door zaken te doen met bedrijven en leveran-

ciers kun je goedkoper uitkomen dan wanneer 

dat via gemeentelijke protocollen gaat. Bij een 

gemeente zijn er allerlei interne en externe pro-

tocollen. Bij grotere projecten heb je algauw te 

maken met Europese regelgeving en daar haken 

bedrijven graag op in door prijzen met de factor 

anderhalf in hun rekenmachine te programme-

ren. Wij hebben echter als ondernemers zaken-

gedaan met bedrijven en boomleveranciers en 

hebben gewoon rechtstreeks gekocht.’ 

Eerst oriënteerden de twee initiatiefnemers zich in 

Kesteren en omgeving. Maar door het grote aan-

bod zagen ze in eerste instantie door de bomen 

het bos niet meer. Daarop is een dorpsgenoot, 

werkzaam bij de Universiteit van Wageningen die 

veel met laanbomen doet, gevraagd om namen 

te geven van betrouwbare boomleveranciers, met 

wie je goed zaken kunt doen. Dat werd Uverba 

uit Opheusden.

Door een burgerinitiatief van Jaap Dekker en Hein Dorrestein uit Odijk werden op 9 november vorig jaar 171 Carpinum betulus Frans 

Fontaine en 44 Luiquidambers geplant aan de Singel in Odijk in de gemeente Bunnik. Daarna werden ze een heel jaar verzorgd door hen en 

een horde vrijwilligers. Op 11 november werd de zorg van de bomen weer overgedragen aan de gemeente Bunnik. 

Auteur: Sylvia de Witt

Grote betrokkenheid door bomenproject
Singel in Odijk heeft haar mooie aanzicht terug door geslaagd 
burgerinitiatief 
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Dekker: ‘We zijn zelf wezen “schouwen” bij het 

oprooien op een donderdag, vrijdag werden de 

nieuwe bomen opgeladen en zaterdag hebben 

we ze geplant. Er was bedongen dat de boom-

kweker de bomen een voor een zou leveren 

boven het gat, in plaats van dat ze ergens op 

een voetbalveld zouden worden gelegd en wij ze 

vervolgens weer met een aanhangwagen naar 

hun uiteindelijke plek zouden moeten vervoeren. 

Vrijwilligers deden de rest. Op deze manier heb-

ben we vorig jaar driehonderd bomen geplant.’

De initiatiefnemers hadden ook bedongen dat 

zij het onderhoud voor hun rekening zouden 

nemen. Ze hadden de vrijwilligers ook duide-

lijk gemaakt dat die niet alleen maar mochten 

meedenken en werken, maar ook betalen. Dit 

leverde een potje op waardoor ze dikkere en 

meer bomen konden kopen dan de gemeente 

had gepland. Hierdoor hielden ze ook nog een 

paar duizend euro over voor de verzorging in 

het eerste jaar. Een van de vrijwilligers heeft de 

watervoorziening verzorgd in samenwerking met 

een fruitkweker. Deze heeft elke boom twee keer 

vijftig liter water gegeven. Op 11 november heeft 

de gemeente de zorg van de bomen weer op 

zich genomen.

Aantal vrijwilligers groeide schrikbarend

Dorrestein en Dekker komen allebei van oor-

sprong uit het fruitbedrijf. Dekker is uiteindelijk 

pedagoog geworden, maar de liefde voor bomen 

zit nog wel ergens in het bloed. ‘Ik ben dol op 

mijn eigen appel-, pruimen- en perenbomen in de 

tuin. Maar veel mensen hebben wat met bomen 

en het aantal vrijwilligers groeide schrikbarend.’

De initiatiefnemers vroegen daarom om twee 

offertes: eentje voor de hele klus met alles erop 

en eraan en eentje waarbij vrijwilligers zouden 

worden geleverd, wat de prijs drukt. Het uitzet-

ten van het bestek is door vrijwilligers gedaan, 

evenals het opvullen van de gaten, grond egali-

seren, en opruimen nadat de bomen in de gaten 

getakeld waren. Er waren meer dan honderd 

vrijwilligers. 

‘Ik had er wel zorgen over, hoor,’ vertelt Dekker, 

‘want je bent gewoon een personeelschef. Je 

wilt voor alle klussen mensen hebben, maar je 

wilt ook alle mensen die zich hebben aangemeld 

het gevoel geven dat ze serieus hebben meege-

‘Het kan voor de helft, mits 

we er een publieksactie van 

maken’ 
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werkt.’ Er is bewust gekozen voor andere bomen.

‘We wilden geen bomen die ziek zouden kun-

nen worden en ook moesten het bomen zijn 

die zich thuis voelen in de rivierklei van deze 

omgeving. Dat is eveneens een reden waarom er 

niet is gekozen voor boomkwekers uit Brabant 

die op zandgrond kweken, maar voor eentje uit 

Opheusden die op rivierklei kweekt.’ 

Dekker en Dorrestein hadden bedongen dat zij 

als bewoners alle beslissingen zouden nemen 

en niet de gemeente. Wij gaven de opdrachten 

aan de bedrijven en wij kochten de bomen. Deze 

werden pas door de gemeente betaald nadat er 

een paraaf van ons op stond. Het ging allemaal 

niet vanzelf, want er lagen ook wel wat gevoe-

ligheden. Toen wij groen licht kregen, kregen wij 

twee ambtenaren als contactpersoon. Hein deed 

de voorbereiding van de zakelijke contracten naar 

de ondernemers en ik onderhield de contacten 

met de gemeente en de vrijwilligers.’ 

Voor gemeente helemaal nieuw

Voor de gemeente was dit burgerinitiatief echt 

helemaal nieuw, vertelt 

medewerker Groen en Spelen Judith van Putten.

‘Jaap Dekker deelde ons mee dat het planten van 

nieuwe bomen veel goedkoper kon. Dat was alle-

maal leuk en wel, maar normaal gesproken maak 

ik een berekening, inclusief een aantal jaren 

nazorg en een deel van mijn ambtelijke uren. 

Daarmee kom ik op een bepaald bedrag. De 

offerte waarmee de heren Dekker en Dorrestein 

aankwamen, was gebaseerd op ander uitgangs-

punten; heel veel was niet doorberekend. Dat is 

hetzelfde als appels met peren vergelijken.’

De meningen verschilden nogal, waarop beide 

partijen een aantal keren met elkaar om de tafel 

gingen om te kijken naar wat voor beide partijen 

een acceptabele oplossing was. 

Van Putten: ‘De raad besloot uiteindelijk een 

krediet te verstrekken van 50.000 euro, maar 

daar zou dan ook echt alles voor gedaan moeten 

worden. Ze mochten uiteraard bij ons aanklop-

pen voor raad en tips, maar we zeiden: “Het is 

jullie feestje.” Er zou dus minimale ambtelijke 

ondersteuning zijn. Of het nu dikke of dunne 

bomen zouden worden en hoe ze van water zou-

den worden voorzien, dat mochten ze allemaal 

zelf bepalen.’

Uiteindelijk kwamen Dekker en Dorrestein met 

drie boomsoorten die Van Putten acceptabel 

vond. Daarop adviseerde ze om ook bij de bewo-

ners navraag te doen welke boom ze het liefst 

zouden terugzien. Daarvan zijn er uiteindelijk 

twee soorten overgebleven: de Carpinum betulus 

Frans Fontaine en de Luiquidambers. Die zijn in 

twee verschillende gebieden teruggeplant. 

Grotere betrokkenheid naar de bomen toe

Achteraf gezien kijkt Van Putten zeer tevreden 

op het hele project terug. ‘Het kan dus wel, zo’n 

burgerinitiatief. Het is echter even anders denken; 

je moet schakelen. Maar er staat nu een mooi 

resultaat. Je merkt nu een veel grotere betrok-

kenheid bij de bewoners naar de bomen toe; het 

is tenslotte hun project geweest. Dat alleen al is 

een gigantisch pluspunt. 

Zo was er daarna ook sprake van een andere laan 

met zieke iepen in Bunnik zelf. Ik kreeg de vraag 

van bewoners of dit ook weer zo’n soort project 

zou worden als dat van de Singel. Als ze bereid 

zijn er veel energie in te steken, dan kan dat 

zeker. Bewoners krijgen hierdoor het gevoel dat 

het groen van hen is. Maar als je zoiets onder-

neemt, moet je dus wél initiatiefnemers hebben 

die gepokt en gemazeld zijn in het dorp of de 

straat en die dat heel goed kunnen regelen. De 

Singel in Odijk heeft wat dat betreft echt een bal-

letje aan het rollen gebracht.’

‘Je wilt alle mensen die 

zich hebben aangemeld het 

gevoel geven dat ze serieus 

hebben meegewerkt’

‘Het is jullie feestje’

Boombeheerder Judith van Putten.

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5241



24 www.stad-en-groen.nl

Artist 

impression
2006



25www.stad-en-groen.nl

Zoek de 10 verschillen
Gemeenten laten zich te makkelijk met beheerkosten opzadelen

Er is geen enkele reden waarom bewoners van nieuwbouwwijken genoegen zouden moeten nemen met lollystokboompjes voor de deur. 

Dat zegt Paul Miltenburg, directeur van het in Culemborg gevestigde Groenbedrijf Innovirens. Hij spoort gemeenten aan om meer verant-

woording te nemen voor het groen in nieuw aangelegde woonwijken.

Auteur: Paul van der Sneppen
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‘Eis béter groen!’ Dat is de prangende boodschap 

van Miltenburg aan het adres van Nederlandse 

gemeentes. De groenconsultant stoort zich al 

sinds jaar en dag aan de sprieterige boompjes in 

nieuwbouwwijken. Gemeenten nemen volgens 

hem te weinig verantwoordelijkheid: ‘Ze zouden 

van projectontwikkelaars moeten verlangen dat 

ze veel meer aandacht besteden aan de aanleg 

van openbaar groen en daarbij een hogere kwa-

liteit leveren.’

De kost gaat voor de baat uit

Miltenburg is warm pleitbezorger van de zoge-

naamde Integrale Beplantingsmethode Ruyten 

(IBR), vernoemd naar de landschapsarchitect Frits 

Ruyten, de geestesvader van de methode. De 

idee achter de methode is dat de aanplant van 

grotere plantgewassen op termijn beheerkosten 

uitspaart. ‘Maar het mooiste is wel dat je open-

baar groen krijgt dat direct smoel heeft’, aldus 

Miltenburg.

Miltenburgs pleidooi is niet zonder weerklank 

gebleven. Enkele gemeenten hebben zijn 

methode omarmd. Bij projecten in Arnhem en 

Zwijndrecht bijvoorbeeld worden door Innovirens 

bomen van vijf tot zeven meter hoog geplaatst. 

Die zijn vijftien tot achttien jaar oud. Ter vergelijk: 

bomen van drie tot vier meter hoog, zoals die 

vaak in nieuwbouwwijken aangeplant worden, 

zijn tien tot twaalf jaar oud. 

Weelderig groen

‘Geen gezicht’, vindt Miltenburg die ‘lollystok-

boompjes’. Hij kan dan ook geen enkele prakti-

sche reden bedenken waarom nieuwbouwwijken 

Maak de projectontwikkelaar 

ook verantwoordelijk voor 

de eerste tien jaar 

groenbeheer

Grote bomen, kleine bomen in de 

Veenendaalstraat in Tilburg Reeshof

Yvonne Hoogkamer woont nu iets meer dan 

5 en een half jaar in de Veenendaalstraat in 

de Tilburgse wijk Reeshof. De kastanjes bij 

haar voor de deur zijn inderdaad veel kleiner 

dan de flinke bomen die de folder van de 

projectontwikkelaar haar beloofde. Maar 

dat stoort mevrouw niet. Wel vindt zij het 

jammer dat er nog maar twee sprieterige 

boompjes over zijn van de zes  kastanjes die 

de gemeente Tilburg ooit in het openbaar 

grasveld voor haar woning plaatste. ‘Al 

twee keer heb ik hierover met de gemeente 

gebeld, maar ik krijg niet echt een duidelijk 

antwoord,’ aldus mevrouw Hoogkamer. Zij 

laat het er verder maar bij zitten. Zij heeft 

wel wat anders aan haar hoofd.

Mevrouw Fisscher, die een paar deuren 

verder op woont in de Veenendaalstraat, 

vindt het geen punt dat er een levensgroot 

verschil is tussen wat haar is beloofd in de 

folder van de makelaar of ontwikkelaar en 

de karige realiteit: twee zielige boompjes 

in een grote zogenaamde overloopbak. Zij 

maakt zich druk om andere dingen, zoals 

een tekort aan parkeerplaatsen en modder 

op het grasveld.

Hans Pietsch zit thuis te werken. Het verschil 

tussen de folder en de realiteit, wat betreft 

de maat van de bomen, vindt hij geen punt. 

‘Grote bomen nemen alleen maar licht 

weg, en die hangen over je tuin. Gelukkig 

zijn de bomen hier klein,’ vindt Hans. Ook 

uit oogpunt van sociale veiligheid vindt hij 

kleine bomen wenselijker dan grote. Hij 

heeft wel  een idee hoe het komt dat zoveel 

kleine bomen het loodje leggen. “De gras-

maaiers van Brouwers (die het gras van de 

gemeente Tilburg maait) rijden keer op keer 

tegen die bomen aan. Geen wonder dat die 

boompjes het niet overleven,’ aldus de heer 

Pietsch.

Culemborg Parijsch
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niet ook weelderig groen kunnen zijn. Zeker van-

uit het oogpunt van beheerkosten is volgens hem 

een lans te breken voor de aanplant van grotere 

bomen en planten volgens de Ruyten-methode. 

Bij een integrale beplantingsmethode wordt de 

keuze van het plantmateriaal en de plantafstand 

afhankelijk gemaakt van de lokale situatie, 

waardoor het plantmateriaal vrij kan uitgroeien. 

De beheerkosten blijven volgens de aanhangers 

van de Ruyten-methode beperkt, omdat er in 

de toekomst niet meer in de beplanting hoeft te 

worden gezaagd of gesnoeid. ‘Bij een goede aan-

plant en voldoende watergift in de eerste jaren 

is het geen probleem om groter plantmateriaal 

toe te passen. Wel zijn de aanlegkosten hoger. 

Maar je hebt na de aanloopjaren nauwelijks nog 

beheerkosten’, aldus Miltenburg.

Het feit dat er vaak wordt gekozen voor jonge 

planten, berust volgens hem onder meer op het 

wijdverbreide misverstand dat jonge bomen mak-

kelijker aanslaan. ‘Dat is niet waar. Met de juiste 

bodemvoorbereiding slaan grote bomen net zo 

makkelijk aan als jongere bomen.’

Miltenburg constateert een paradoxale trend in 

het groenbeheer. Hij ziet dat  door toenemende 

bezuinigingen op openbaar groen de kosten juist 

toenemen. Hij noemt bijvoorbeeld de snoeikos-

ten. De verkeerswet schrijft voor dat boomkrui-

nen tot een doorrijhoogte van 4,20 meter geen 

obstakel mogen vormen voor verkeer. Dat brengt 

jaarlijks hoge snoeikosten met zich mee en niet 

zelden ook ernstige verkeershinder, omdat wegen 

afgezet moeten worden. ‘Die kosten komen voor 

een groot deel te vervallen wanneer bomen veel 

later worden geplant en dus hoger zijn.’  

Onkruidbestrijding

Hetzelfde geldt voor onkruidbestrijding. Meestal 

worden in nieuwe wijken struiken geplaatst van 

niet meer dan 80 centimeter hoog. Die hebben 

dan jaren nodig om tot volle wasdom te komen. 

In die groeiperiode biedt de struik aanvankelijk 

weinig schaduw en heeft onkruid veel meer 

kans om te woekeren. Dat ziet Miltenburg lie-

ver anders: ‘Als wij een heester plaatsen, is die 

meestal al zo’n anderhalve tot twee meter hoog. 

Dan krijg je al snel veel meer schaduwwerking 

op de bodem en dus sneller minder onkruid. Dat 

scheelt enorm in beheerkosten.’ 

De budgettaire overwegingen die leiden tot de 

schrale beplanting van nieuwe woonprojecten, 

berusten volgens Miltenburg vooral op verkeerde 

zuinigheid. ‘Bij een nieuwe woonwijk gaat het 

om een projectwaarde van vele miljoenen. Maar 

voor de groene aankleding heeft men slechts 

een paar procent van het totale budget gereser-

veerd. Projectontwikkelaars plaatsen liever een 

goedkoop, klein boompje dan een boom met een 

stamomtrek van 30 tot 35 centimeter. Die laatste 

is twee tot drie keer zo duur. Dat schrikt af.’ 

Groen strikje

Projectontwikkelaars hebben dan ook nauwelijks 

een incentive om een nieuwe wijk mooi aan te 

kleden met groenvoorzieningen, zegt Miltenburg. 

‘Over de beheerkosten van het openbaar groen 

hoeven ze niet na te denken. Die zijn voor de 

gemeente.’ Maar ook potentiële kopers hoeven 

niet verleid te worden met weelderig groen. 

Voordat de klad kwam in de woningmarkt, 

gingen huizen als warme broodjes over de toon-

bank. ‘Mensen stonden ervoor in de rij. Er hoefde 

geen groen strikje omheen om een woning ver-

kocht te krijgen.’ 

Toen die markt in 2008 plots implodeerde, leek 

daar heel even verandering in te komen. ‘Ik zag 

in Leidsche Rijn, bij Utrecht, een wijk waar veel 

nieuwbouw leegstond. De markt lag op z’n gat 

en ze bleven daar zitten met een overschot. De 

projectontwikkelaar ging de openbare ruimte 

toen mooi aankleden met grote planten. En dat 

werkte. Het groen trok kopers aan.’  

Brochures

Maar die trend heeft zich niet doorgezet. Er 

wordt terughoudender gebouwd. Tegenwoordig 

worden nieuwbouwwoningen vooral op papier 

verkocht. Tachtig procent moet verkocht zijn voor 

een projectontwikkelaar nog maar één spade de 

grond in durft te steken. Het weelderige groen 

is dus nog steeds alleen maar in de brochures 

Nieuwbouw Koolhoven Tilburg. Wijk bij Duurstede Veilingpark.



Het lage eigen gewicht van slechts 40kg en de 
extra grote wielen maken deze machine zeer 
wendbaar en licht te bedienen. Dankzij de nieuwe 
borstelkop, met 6 borstelelementen en snelwissel-
systeem, borstelt hij ruim buiten de wielen. Verder 
is de machine voorzien van trillingdempers en een 
reductiekit wat het comfort verder verhoogt. 

Voordelen van de Ariens onkruidborstelmachine 
ST622-Pro370 ten opzichte van andere manieren van 
onkruidbestrijding zijn o.a.:

• Milieuvriendelijk.
• Direct resultaat.
• Te gebruiken bij ieder weer type.
• Ook de voedingsbodem wordt verwijderd.
• Lage aanschaf- en borstelprijs.
• In tegenstelling tot een bestrijding met chemicaliën 
   kan de machine ook gebruikt worden in een niet 
   groeizame periode.

Machine excl. btw € 1152,89

Machine incl. btw € 1395,00

Set borstels excl. btw € 18,18

Set borstels incl. btw € 22,00

Onkruidborstelmachine ST622-Pro370
Wilt u milieuvriendelijk, snel en eenvoudig onkruid, mos 

en/of groene aanslag verwijderen, dan is de Ariens 
onkruidborstelmachine ST622-Pro370 de juiste machine 

voor u. Geen gebruik van chemicaliën en meteen resultaat.

since 1933since 1933

since 1958since 1958

HELTHUIS
Tuin en Parkmachines B.V.

“Poort van Midden Gelderland” 
Oranje 2
6666 LV Heteren
www.helthuis.com

T  +31 (0)26 – 4723 464
F  +31 (0)26 – 4722 722 
E  kathy@helthuis.com

Al meer dan 50 jaar het adres voor tuin- en parkmachines

Beatrixhaven 25  /  4251 NK  Werkendam 
W: www.innogreen.nl  /  E: info@innogreen.nl 

T: 0183-509796  /   F: 0183-509795 

Cito Global herbicide 
 natuurlijk tegen onkruid! 

Voor op verhardingen en permanent 
onbeteeld terrein. Meer informatie: 
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te vinden. En zo is het probleem van de schraal 

beplante nieuwbouwwijken hardnekkig gebleken. 

Miltenburg vindt daarom dat gemeenten meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor het 

openbaar groen in nieuwe wijken.  ‘Je kunt het 

projectontwikkelaars immers niet kwalijk nemen 

dat ze niet met aandacht in groenvoorzieningen 

investeren, als ze niet over de beheerkosten hoe-

ven na te denken.’ 

Degelijke groenplannen

De gemeenten hebben daarentegen wel belang 

bij degelijke groenplannen, plannen waarin 

uiting wordt gegeven aan een langetermijnvisie 

op de beheerkosten van het openbaar groen. 

‘Gemeenten laten zich te makkelijk opzadelen 

met het beheer van het openbaar groen. Dat is 

onverstandig. Daardoor ontstaat namelijk een 

situatie waarin het voor projectontwikkelaars 

aantrekkelijk is om goedkope, jonge aanplant 

neer te zetten. Alle uitval en alle beheerkosten 

zijn immers voor de gemeente.’ 

Het probleem is volgens Miltenburg makkelijk op 

te lossen door de projectontwikkelaars in de pro-

jectovereenkomst verantwoordelijk te maken voor 

alle beheer in de eerste tien jaar.  ‘Dan wordt er 

veel beter nagedacht over duurzame aanleg en 

beheer. Helemaal ongebruikelijk is dat overigens 

niet. Bij vastgoedprojecten van Rijkswaterstaat 

wordt dit principe al veel langer toegepast.’

Misleid

Maar ook de kopers van nieuwbouwwoningen 

mogen van Miltenburg wel wat hogere eisen 

stellen aan het openbaar groen in hun leefom-

geving. Hij begrijpt niet waarom ze zonder meer 

genoegen nemen met een lollystokboompje voor 

de deur, terwijl hun woning in de brochure van 

de makelaar omgeven is door weelderig groen. 

‘Ik vraag me zelfs af of kopers zo niet misleid 

worden. Je mag toch veronderstellen dat je koopt 

wat je in de brochure krijgt aangeboden.’

Stad & Groen legde die vraag voor aan advo-

caat Jilles van Zinderen van MANZ Legal. Die 

biedt ontevreden kopers echter weinig hoop 

op verhaal: ‘In zijn algemeenheid mag je er bij 

een impressietekening niet zomaar van uitgaan 

dat je precies krijgt wat daar afgebeeld staat.’ 

Vaak staat er ook een disclaimer in de brochure, 

waarin vermeld wordt dat aan de tekening geen 

rechten ontleend kunnen worden. Maar helemaal 

lastig wordt het volgens Van Zinderen wanneer 

in de technische omschrijving iets anders staat 

beschreven dan op de impressietekening wordt 

weergegeven. 

Belofte maakt geen schuld

Belofte – of de suggestie daarvan – maakt dus 

lang niet altijd schuld. De kopers van een woning 

moeten volgens Van Zinderen expliciet afspraken 

maken over hoe de woonomgeving ingericht 

wordt. Anders kunnen ze geen rechten ontlenen 

aan een impressietekening in een brochure. ‘Je 

zult per geval moeten kijken wat er precies in de 

koopovereenkomst staat en wat er precies aan-

vullend is afgesproken. Als de koper rechten ont-

leent aan tekeningen in de brochure, dan moet 

dat ergens expliciet beschreven staan. Vaak staat 

er op zo’n tekening ook een auto in de carport. 

Die krijg je er ook niet bij.’

Paul MiltenburgJilles van Zinderen van MANZ Legal

Hans Kaljee, bomenconsulent van de 

gemeente Amsterdam, stoort zich helemaal 

niet aan lollystokboompjes in nieuwbouw-

wijken. Volgens hem vindt de strijd voor een 

groenere wijk namelijk niet boven de grond 

plaats, maar eronder. Daar ligt het zo vol 

met infrastructuur, dat er nauwelijks ruimte 

meer is voor groeiplaatsen. 

‘Ik moet elke dag strijd leveren om plaats op 

te eisen onder de grond voor een boom of 

plant. In sommige Amsterdamse straten ligt 

de bodem van gevel tot gevel mudjevol.’ En 

het wordt er ook niet beter op. Steeds meer 

infrastructuur verdwijnt onder het straatop-

pervlak. Naast de leidingen en bekabeling 

van de nutsbedrijven gaan in veel steden 

ook parkeervoorzieningen voor auto’s en 

fietsen ondergronds. 

Toch prijst Kaljee zich gelukkig. Amsterdam 

heeft veel geld over voor goede groenvoor-

zieningen. ‘Waar ik pakweg 2000 euro kan 

begroten voor een groeiplaats, moeten col-

lega’s uit kleinere gemeenten het soms stel-

len met een paar honderd euro.’ 

Maar dat geld verdwijnt in de hoofdstad 

vooral onder de grond. Kaljee geeft door-

gaans zo’n 250 euro uit aan een boom. De 

rest van het budget gaat naar de voorberei-

ding van de groeiplaats. 

En die kosten per groeiplaats kunnen de 

2000 euro zelfs flink overstijgen. ‘Er zijn 

soms ingenieuze oplossingen nodig om in 

de beperkte ruimte onder de grond een 

geschikte groeiplaats te creëren voor een 

boom. Zo zijn er op sommige locaties in 

Amsterdam bijvoorbeeld betonnen bunkers 

gemaakt waar de bomen in groeien, om 

te voorkomen dat de groenbeheerders, de 

bouwers en de nutsbedrijven elkaar onder 

de grond in de weg zitten. In zo’n geval 

moeten we veel dieper in de buidel tasten. 

Dan kan een enkele groeiplaats wel 10.000 

euro kosten.’

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5242
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Biocovers is de verzamelnaam voor de vilten van 

het Belgische bedrijf DS Technical Nonwoven op 

basis van polylactic acid, kortweg PLA, een biopo-

lymeer. Biocovers zijn gemaakt van een duurza-

me, hernieuwbare grondstof en zijn 100 procent 

biologisch afbreekbaar en composteerbaar. Het 

Biocovers-onkruiddoek is bedoeld om onkruid 

op een volledig ecologische manier te bestrij-

den. Bij gebruik van Biocovers hoef je dus geen 

synthetische matten of herbiciden in te zetten. 

Vijf jaar geleden kwam het biogronddoek op de 

markt, gemaakt op basis van het volledig nieuwe 

materiaal PLA, wat staat voor polylactic acid. Dit 

materiaal wordt volledig op basis van suikers en 

zetmeel van plantaardig materiaal gefabriceerd. 

PLA is dus eigenlijk een bioplastic, gemaakt van 

duurzame grondstoffen. 

Honderd procent biodegradeerbaar 

Het doek is beschikbaar in breedtes tot vier meter 

en blokkeert de groei van onkruid gedurende drie 

jaar of meer. Daarbij is het water- en luchtdoor-

latend en vertraagt het doek het uitdrogen van 

de bodem. De grondtemperatuur is iets hoger, 

waardoor de groei van de planten bevorderd 

wordt. Verder is het doek uv-stabiel en heeft het 

een natuurlijk aanzicht, waardoor bedekken met 

behandelde houtschors of lavasteen niet nodig is. 

Dit betekent een aanzienlijke kostenbesparing.

‘Vele voordelen dus’, vindt Sabine Victor, 

salesmanager technical textile bij DS Technical 

Nonwoven. ‘Een ander voordeel is dat het op het 

einde van zijn levensduur 100 procent biodegra-

deerbaar is – dat woord gebruiken wij in België 

voor “biologisch afbreekbaar” - en nog een stap-

je verder: het is ook composteerbaar. Biocovers 

worden voor 100 procent omgezet in compost 

of humus, wat zeer nuttig is voor de bodemflora 

en - fauna. Dat is een groot pluspunt. Het klas-

sieke doek dat in Nederland het vaakst wordt 

gebruikt, is het worteldoek, zoals ze bij jullie 

meestal zeggen. Dit wordt gemaakt van synthe-

tische, fossiele grondstoffen; fragmenten ervan 

blijven in de bodem achter. Het biogronddoek 

van DS Technical Nonwoven biedt een ecologisch 

verantwoorde en tijdbesparende oplossing voor 

het aanleggen van nieuwe groenzones. Het doek 

is water- en luchtdoorlatend en vertraagt het uit-

drogen van de bodem.’

Gemeenten overtuigen van voordelen

In 2010 selecteerde de Europese Commissie 

het biogronddoek van DS Technical Nonwoven 

voor deelname aan een Life+-project. Dit is een 

Europees cofinancieringsprogramma met als doel 

het ondersteunen van milieuvriendelijke initiatie-

ven en producten. Het project RENEW4GPP wil 

gemeentes overtuigen van de voordelen van dit 

nieuwe duurzame product in vergelijking met de 

klassieke producten. 

‘Bij een nieuw product is het altijd moeilijk om 

gemeentes en steden te overtuigen van de 

voordelen’, legt Victor uit. ‘Daarom ontving DS 

Technical Nonwoven via Europa een cosubsidie 

om grote referentieprojecten te realiseren in 

verschillende landen waar we nu proeven lopen 

hebben met het Biocovers-onkruiddoek.’

Zo is er een referentieproject van 5.722 m2 gere-

aliseerd in de Belgische gemeente Geel, een pro-

ject van 5.500 m2 in Blackburn, Groot-Brittannië, 

een project van 5.400 m2 in South Ribble, even-

eens in Groot-Brittannië, in Berlijn een project van 

1.100 m2, in Jüchen, ook in Duitsland, een refe-

rentieproject van 4000 m2, in Helsinki een project 

van 5.399 m2 en in het Franse Angers loopt sinds 

april 2013 een referentieproject van 4.460 m2.  

Victor: ‘RENEW4GPP is eigenlijk een demonstra-

tieproject. Al deze sites hebben de opzet om de 

voordelen van Biocovers aan te tonen. Zo nodi-

gen we het publiek uit om naar de projecten te 

komen kijken en plaatsen we regelmatig foto’s 

Gronddoeken of onkruiddoeken zijn milieuvriendelijke hulpmiddelen om de groei van onkruid tegen te gaan bij de aanleg van groenzones. 

Het Biocovers-onkruiddoek van DS Technical Nonwoven uit het Belgische Dendermonde werd vijf jaar geleden op de markt geïntroduceerd. 

Auteur: Sylvia de Witt

Ecologisch verantwoorde groenzone 
zonder onkruid
Na proeven met onkruiddoeken komt dit Biocovers-onkruiddoek als 
verreweg het beste uit de bus
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online om te tonen hoe het product eruitziet na 

één jaar, na twee jaar et cetera, zodat mensen 

vertrouwen krijgen in het product en gemeentes 

het in de toekomst ook willen opnemen in de 

bestekken. We hebben dit materiaal gratis aange-

boden aan de verschillende overheden, met dien 

verstande dat er toestemming werd gegeven voor 

het volgen van deze testen. En wij hebben in 

Nederland geen stad of gemeente gevonden die 

aan dit project wilde deelnemen, ook omdat het 

in Nederland minder traditie is dan bijvoorbeeld 

in Frankrijk. Als je daar langs de snelweg rijdt, zie 

je vaak bermen die bekleed zijn met onkruiddoek. 

Zoiets is nog niet zo ingeburgerd in Nederland.’ 

In Nederland zijn de volumes nog klein

In Nederland zijn de producten van DS Technical 

Nonwoven inmiddels al een aantal jaren op de 

markt, maar de volumes zijn hier nog zo klein dat 

de producten nog niet zo bekend zijn. 

‘In België is sinds 1 januari van dit jaar een 

verbod op sproeimiddelen voor overheden van 

kracht. Daarvóór was er dus al jarenlang getest 

met alternatieve methodes, en ons product is 

natuurlijk een handig alternatief. We merken dat 

er nu meer vraag uit Nederland komt, omdat 

overheden nu ook daar met alternatieven moeten 

komen. Die discussie is momenteel nog gaande 

in Nederland. In tegenstelling tot België is daar 

nog geen beslissing genomen over een verbod op 

sproeimiddelen voor overheden.

In het algemeen kan men dus stellen dat de 

vraag naar Biocovers groeiende is. Als het doek 

net is geïnstalleerd en de plantjes nog klein zijn, 

is dat doek goed te zien, maar na twee jaar is het 

niet meer zichtbaar. Ons materiaal heeft nog een 

voordeel: het glinstert niet en ziet er veel minder 

synthetisch uit dan het klassieke bandjesweefsel. 

Over dat plastic doek wordt vaak een laag schors 

gelegd, zodat het plastic niet meer zichtbaar is.’

Grote verschillen in onkruiddoeken

Natuurlijk zijn er meerdere onkruiddoeken op de 

markt, maar die verschillen enorm. In april 2013 

zijn er vier verschillende onkruiddoeken op een 

helling getest op het bedrijf in Dendermonde. 

Zo werd een kokosmat bevestigd op een zwarte 

folie van 530 g/m², een synthetisch en uv-behan-

deld PP-weefsel van 90 g/m², een juten doek 

van 1000 g/m² en een PLA onkruiddoek van 

Biocovers, 157 g/m². Voor het talud werd een 

laag houtschors van 10 centimeter aangelegd en 

gedurende de testperiode werd geen onderhoud 

uitgevoerd.

Na vier maanden kon men concluderen dat hout-

schors niet efficiënt is in de strijd tegen onkruid. 

Het kan onkruidgroei zelfs stimuleren, omdat 

rondzwevende zaden zich gemakkelijk kunnen 

hechten op de schorslaag.

De juten vezels begonnen te degraderen; hier 

en daar groeide er onkruid door de mat. De 

andere doeken functioneerden goed. Na veertien 

maanden bleek de levensduur van het juten doek 

onvoldoende; het onkruid groeide door het doek 

heen. Het synthetische weefsel werkte goed, 

maar ter hoogte van de pinnen – om het doek 

op de helling vast te zetten, nodig op elk type 

gronddoek – groeide hier en daar onkruid. Ook 

de kokosvezels degradeerden snel; de zwarte 

‘Onkruiddoek is veel minder 

ingeburgerd in Nederland’

Aanleg van onkruiddoek voor een project in Malmö.

Project op een spoorwegtalud in Gent.
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•  1101 soorten en cultivars waarvan 383 nieuwe  • 1700 foto’s van tientallen fotografen  •  5 nieuwe symbolen: 
vruchtloze cultivar, eetbare vruchten, geveerd blad, wintergroen en drachtboom  •  Veel extra info over groei-
plaatsinrichting, grote bomen lossen, planten en nazorg, drachtbomen  •  Winterhardheidzones en kaarten  
•  Uitgebreid zoeksysteem  •  Verkrijgbaar in 4 talen  •  Te bestellen via www.vdberk.nl of de boekhandel

‘Het staat op de plank met 
boeken voor dagelijks gebruik' 
Tony Kirkham, Kew Royal Botanic Gardens

Donderdonk 4   i   5492 VJ  Sint-Oedenrode (NL)   i  tel.  +31 (0)413 - 480 480   i   www.vdberk.nl
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folie was goed zichtbaar. Ook schors bood onvol-

doende bescherming: op sommige plaatsen was 

de schors zelfs overwoekerd door onkruid. Het 

Biocovers-onkruiddoek voldeed echter aan de 

verwachtingen; er was geen onkruidontwikkeling 

zichtbaar.

Gefabriceerd met duurzame energie

Kokos- en juten doeken zijn in de regel versterkt 

met plastic. Hoe duurzaam en milieuvriendelijk 

is dat dan? ‘Ja, dat is een beetje een probleem’, 

legt Victor uit. ‘Deze producten worden vaak ver-

kocht als 100% duurzaam, maar bevatten in de 

regel toch synthetische elementen. Een deel van 

deze producten wordt bovendien geïmporteerd 

uit het Verre Oosten.

Ons product is wel veel lichter. Wat betreft 

gebruiksgemak is het een heel verschil of je een 

doek van 150 g/m² moet installeren op een hel-

ling of moet sleuren met doek van 1 kg/m². De 

productie van onze doeken vindt hier in België 

plaats. We hebben twee windmolens op ons 

bedrijventerrein, die eigenlijk alle energie leveren 

voor onze producten. Deze worden op basis 

van hernieuwbare grondstoffen geproduceerd 

met behulp van groene energie. De vraag naar 

dit product zal alleen maar stijgen, want binnen 

Europa wordt het verbod op chemische bestrij-

dingsmiddelen zeker uitgebreid. De tijd is dus rijp 

om op zoek te gaan naar duurzame alternatie-

ven. En ons doek is een perfect alternatief’, zo 

besluit Victor. 

Sabine Victor

‘Het klassieke worteldoek 

wordt gemaakt van 

synthetische, fossiele grond-

stoffen; fragmenten ervan 

blijven voor eeuwig achter in 

de bodem’

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5243
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Tijdens lezingen en voordrachten geven wet-

houders en afdelingshoofden daar met plezier 

een uitleg over. En dan blijkt wat voor een 

gigantische operatie het voor gemeenten is, 

om al deze groepen te bedienen. Samenvoegen 

van diensten, omzetten van afdelingen, vragen 

over inhuren of juist verhuren van mensen; het 

gaat in de kern om innovatief omgaan met deze 

door de overheid opgedragen taken, het eigen 

gemeentelijk groenbeheer en toch binnen budget 

blijven. Gemeenten zetten hiervoor onder andere 

eigen diensten, maar ook bedrijven in. Die in het 

verleden misschien niet met deze groepen werk-

nemers of cliënten te maken hadden. 

Mijn schrijverij gaat eigenlijk altijd over bomen, 

groen, flora en fauna, aansprakelijkheid, arbeid 

in het groen en dergelijke, en het juridisch kader 

daarom heen. Nu groenwerkzaamheden voor 

gemeenten bij uitstek geschikt blijken om boven-

staande personen aan de slag te krijgen, heb 

ik toch een paar kanttekeningen in een niet zo 

voor de hand liggend artikel van een boomjurist. 

Het gaat dan vooral om zorgvuldig handelen van 

de gemeentelijke werkgever of de partij die is 

ingehuurd om dagactiviteiten, beschut werken of 

werkend leren te verzorgen. 

Onbekend maakt onbemind: naamsbekendheid

Sociale media of regulier: naamsbekendheid 

en vertellen wat je te leveren diensten zijn is 

tegenwoordig belangrijk. Vandaar dat iedere 

aannemer of dienst publiceert over wat nieuw is 

of hot. Re-integratiebureaus, colleges, instituten, 

gemeenten, geldschieters die de crowdfunding 

ondersteunen, noem het maar op, vertellen hun 

verhaal. Komen daar de bovenstaande groepen 

in voor, dan is echter zorgvuldigheid en mogelijk 

terughoudendheid op zijn plaats.

Glossy

Soms liggen er hele glossy boekwerken met 

geweldige initiatieven op de gemeentelijke 

leestafel of bedrijfsleestafel. Met personen die 

blijhartig, met naam, toenaam en hun problema-

tiek, vertellen over hun dagelijkse werkzaamhe-

den of activiteiten. En daar natuurlijk supertrots 

op mogen zijn. Lang niet altijd is het echter 

duidelijk of zij daar toestemming voor hebben 

gegeven. Een ingehuurde fotograaf moet echter 

voor publicatie, zelfs als het in opdracht van een 

bedrijf of gemeente is, toestemming hebben van 

de geportretteerde. Een portret hoeft niet per 

se een herkenbare afbeelding zijn. Het kan ook 

gaan om een foto die een combinatie van achter-

grond of omgeving is maar die wel herkenbaar-

heid van personen geeft. 

Een andere vraag is of de ‘werkgever’ of werk-

voorziener op grond van zijn zorgplicht über-

haupt niet terughoudender in zulke pr moet zijn. 

Want wie nu minder goed in zijn vel zit en blij 

daarover en over zijn beschutte werk of activiteit 

wil vertellen, wil dat later in zijn leven misschien 

niet op het World Wide Web terugzien. Vrijwillige 

verhalen van ervaringsdeskundigen kunnen ont-

zettend belangrijk zijn voor lotgenoten, maar 

bedenk daarbij ook dat toekomstige werkgevers 

een keur aan sollicitanten hebben. En dat het 

internet nog geduldiger is dan papier. 

Ook bij prachtige initiatieven om personen op 

de rit te krijgen, gaat het soms mis. Voorbeeld: 

Groen dat verzorgd wordt door zeer jonge men-

sen die in het kader van ‘ernstige gedragsproble-

matiek’, volgens de tekst, een begeleidingstraject 

volgen. Alleen, is het dan juist om in de repor-

tage deze jongvolwassenen en kinderen duidelijk 

herkenbaar af te beelden? Fotografen horen, ook 

als zij in de openbare ruimte werken, het belang 

van de geportretteerde wel degelijk mee te laten 

wegen. 

Met de overheveling van dagactiviteiten zoals werken in het groen, van de AWBZ naar de Wmo, komt deze onder de verantwoordelijkheid 

van gemeenten te liggen. Ook het beschutte werken is met de Participatiewet van de Wsw naar gemeenten verschoven. 

Auteur: Kitty Goudzwaard

Sociaal in het groen: zorgen voor/over het 
groen, zorggroen? Of alleen maar heerlijk 
buiten werken?
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Werkend leren

Een prachtige kans voor veel mensen; leren met 

behoud van een uitkering, vanuit re-integratie, 

rugzakje en noem maar op. Vaak volkomen 

nieuw. En dan steken kinderziekten de kop op. 

Een voorbeeld. Het bedrijf of instituut dat het 

groenleertraject verzorgt, is superenthousiast. De 

inkopende dienst van de gemeente is enthousi-

ast. De leraren zijn enthousiast. De onderneming 

of bank die meefinanciert, is superenthousiast. 

De leerlingen zien volop kansen. Nu zorgen voor 

naamsbekendheid en publiciteit. En dus komen 

de media om de hoek kijken. De leraar roept dan 

blij over het scherm, welke aandoeningen in zijn 

leerlingengroep voorkomen en dat er personen 

bij zijn met, in het verleden, criminele kennissen. 

Met daarbij de leerlingen in beeld en aan het 

woord. Later blijkt dat sommige leerlingen zich 

hier zeer ernstig te kijk door gezet voelen. Al die 

partijen hebben met de beste bedoelingen hun 

verhaal verteld, maar vergeten wordt dat niet 

alles bestemd is voor publiciteit. Want juist de 

leerling die in rustig vaarwater zijn toekomst wil 

opbouwen, is mogelijk niet gediend bij kreten als 

‘nieuwe kans voor kansarmen’ en ‘hier komt echt 

van alles, meneer’, etc. Die wil gewoon net als 

iedere andere leerling een goed diploma, zonder 

dat daarbij staat in welk kader hij dit haalde. En 

bedenk dat de latere zoektocht naar werk gebaat 

kan zijn bij neutrale verslaglegging. 

Medezeggenschap

Hebben deze personen dan een vertegenwoordi-

ging of vorm van medezeggenschap om zich over 

dit soort zaken uit te laten? De cliënt die vanuit 

het UWV een re-integratietraject volgt, kan dit bij 

de UWV-cliëntenraad aankaarten. Voor januari 

2015 hadden cliënten die recht op dagactiviteiten 

hadden in het kader van de AWBZ, medezeggen-

schap op grond van de Wet medezeggenschap 

cliënten zorginstellingen. De Wmcz kent een 

fiks aantal dwingende bepalingen voor rechten 

van cliëntenraden. Van sommige van dergelijke 

cliëntenraden is bekend dat zij terughoudend 

staan ten opzichte van publiciteit voor pr. Een 

voorbeeld dat weliswaar geen relatie had met de 

werkvloer, maar waar het in zorgverlening en pr 

misging: televisieopnames op de spoedeisende 

hulp. Uiteindelijk worden de uitzendingen hiervan 

na veel commotie stopgezet. Met overheveling 

naar de Wmo is die medezeggenschap minder 

stringent aanwezig. Wel schrijft de Wmo voor dat 

gemeenten de medezeggenschap per verorde-

ning moeten regelen. Zodat vaststaat hoe mede-

zeggenschap en klachten afgehandeld worden. 

Aanbieders van dagactiviteiten of beschut werk 

(participatiewet) kunnen echter per gemeente 

met verschil in medezeggenschap geconfron-

teerd worden. Soms wordt de medezeggenschap 

gelijk geschakeld met de Wmcz, soms moet het 

daar op lijken. Soms word er gewerkt met een 

ondernemingsraad. In bepaalde gevallen kan het 

college van B&W zelf ook nadere (verzachtende) 

regels stellen. De cliënt van de dagactiviteit kan in 

sommige gevallen met zijn klacht over gemeente 

of over het door de gemeente ingehuurde bedrijf, 

terecht bij een Wmo-loket klachten. 

Wet werk en bijstand 

Ook de Wwb geeft gemeenten hoofdbrekens. 

Hoe krijg je mensen vanuit de bijstand terug naar 

de arbeidsmarkt? Groen is dan het toverwoord. 

En weer hoor ik op het journaal de wethouder 

een verhaal houden over wie allemaal afstand 

hebben en op welke manier hij die afstand gaat 

verkleinen. ‘Mensen moeten eerst weer leren op 

tijd op hun werk te komen’ …. en vervolgens zie 

ik personen het beeld in en uit lopen. Ook deze 

personen hebben echter als zij dit wensen, recht 

op een veilige werkplek, gericht op in anonimiteit 

bouwen aan hun toekomst. In dat kader kunnen 

ook zij gebaat zijn bij een gebrek aan publiciteit. 

Return

Ook zo’n not-done, maar dan van de reguliere 

werkvloer: ‘ Hallo jongens, ik heb net iemand 

aangenomen. Ja, in het kader van social return. 

Hij heeft…….’. Dat iemand solliciteert, betekent 

dat hij informatie geeft die vertrouwelijk kan zijn. 

Het is niet de bedoeling dat dit in de kantine 

gedeeld wordt. Social return is absoluut niet iets 

om je voor te schamen, maar laat aan personeel 

wel zelf de beslissing dit in de openbaarheid te 

brengen. Soms moet een werkgever zelfs daar 

echter eens over nadenken. Want zelfs met toe-

stemming om te publiceren, kan terughoudend-

heid op zijn plaats zijn. 

Regelen

Kortom; zijn dit nu kwesties om het hoofd over 

te breken? Mijns inziens hoort er wel degelijk 

over nagedacht te worden. Handel in dit soort 

kwesties als een goed werkgever. En draag zorg 

voor je werknemers/cliënten met inachtneming 

van de grondslag waarop je deze onder je hebt. 

Publiciteit is prima. In de het kader van Wmo, 

Wwb en Participatiewet vraagt dat soms om een 

pas op de plaats. Houd daarbij rekening met de 

arbeidstoekomst van deze groepen. Bedenk dat 

de gemeente op grond van de Arbocatalogus als 

de uitlenende werkvoorziener de formele werk-

gever is. Leent de gemeente uit, dan valt de con-

trole van afspraken over veilig beschut werken 

nog steeds onder haar verantwoordelijkheid. En 

dus ook de ‘veiligheid’ voor wat betreft in anoni-

miteit kunnen werken of bezig zijn. 

Wegwerp

Nog even een uitsmijter. Zonder gehoorbe-

scherming werken komt nog steeds veel voor. 

Niet meer nodig, want iedere groenwerkgever 

verstrekt deze middelen en wijst op het gebruik. 

Maar kwetsbare personen die in het kader van 

Wmo of Participatiewet etc. actief zijn; daar 

is extra zorg op zijn plaats. Blijkt het voor hen 

moeilijk om bescherming te gebruiken of bij zich 

te hebben, neem daar dan passende maatregelen 

voor. Mogelijk toch extra wegwerpgehoorbe-

scherming mee de bus in. En extra instruc-

ties voor de voorman. Maar roep nooit: ‘zeg 

mevrouwtje, het zijn gewone werknemers hoor 

en ik kan niet iedere morgen er boven op zitten, 

dat zij gehoorbescherming bij zich hebben.’ Want 

toevallig kun jij die verplichting juist wel heb-

ben……..

De auteur mr. A.V.K (Kitty) Goudzwaard is 

werkzaam als boomjurist bij Cobra 

groenjuristen. Cobra groenjuristen is onderdeel 

van Cobra adviseurs. Lezers kunnen vragen 

stellen over dit artikel via

k.goudzwaard@cobragroenjuristen.nl.

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5244
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Heeft elektrisch (accu)rijden en werken de toekomst? Over dit relatief 

nieuwe fenomeen discussieerde ik onlangs met vakblad Stad + Groen. Het 

resultaat: de eerste column uit een reeks, waarin ik met mijn kennis en 

enthousiaste insteek het onderwerp uitwerk. 

Hierboven noemde ik de opkomst van elektrische motors een ‘relatief 

nieuw fenomeen’. Eigenlijk is dat niet waar, want elektrisch rijden bestaat 

al langer. Denk aan het oer-Hollandse Spijkstaal, dat vroeger de elektrisch 

aangedreven SRV-wagens produceerde. Denk ook aan het grote aantal 

elektrotrekkers met het onmiskenbare blauwe logo, dat in de kassen en op 

Schiphol rondrijdt. Wat betreft tuin- en parkmachines zien we dat General 

Electric al in 1969 het all electric tuintractortje Elec-Trak op de commerciële 

markt bracht; een fantastisch concept, dat in zijn zesjarige bestaan de 

Amerikaanse markt een enorme opleving bezorgde. In 1972 introduceerde 

John Deere de eerste elektrisch aangedreven zitmaaier. 

Dat accuaandrijving in de jaren zeventig niet écht doorbrak, is deels te 

wijten aan de relatief slechte accutechniek uit die tijd. Daarnaast had – 

ironisch genoeg – ook de Arabische oliecrisis in 1973 een grote impact. 

En niet te vergeten: milieubewust werken in de tuin- en parksector was in 

die tijd simpelweg nog geen issue. Gelukkig krijgt het accuconcept in het 

nieuwe Tesla-tijdperk een nieuwe opleving in onze branche. Elektrische 

robotmaaiers en accuaangedreven handgereedschap lijken daarbij de 

boventoon te gaan voeren. Bijna elke leverancier van tuin- en parkapparaten 

heeft in zijn zaak een duurzaam hoekje ingericht, waar de elektrisch 

aangedreven Stihls, Pellencs en Robomows naast elkaar staan te pronken. 

Vaak vraagt men mij: zijn die elektrisch aangedreven voertuigen of machines 

nu echt beter voor het milieu? De opgewekte stroom die ze verbruiken 

kost ook energie en zorgt toch ook voor CO2-uitstoot? Welnu, ik vind 

de ‘accuficering’ in de tuin- en parksector zeker goed voor het milieu! 

Waarom? Elke verbrandingsmotor is als het ware een kleine energiecentrale, 

die, net als zijn grote broers, fossiele brandstof gebruikt en gassen uitstoot. 

Een grote (kolen)centrale wekt de benodigde elektriciteit voor meerdere 

gebruikers echter centraal op. Zo’n kolencentrale benut zowel de fossiele 

brandstoffen als de restwarmte veel efficiënter. Door de strenge regelgeving 

is de uitstoot van schadelijke gassen minimaal. Bovendien wordt deze 

uitstoot continu gemonitord. Dit in tegenstelling tot de verbrandingsmotor, 

die, naarmate hij veroudert, het milieu steeds meer vervuilt en restwarmte 

meestal niet benut.

Uiteraard valt er met de opkomst van wind- en zonnestroom nóg meer 

milieuwinst te behalen. Gebruikers van all electric materieel ontdekken 

naast comfortabel werken steeds meer voordelen. Zo worden omstanders 

en dieren niet gehinderd door lawaai en uitstootgassen. Ban de 

verbrandingsmotor vanwege zijn gebrek aan milieuvoordelen én comfort 

dus zo veel mogelijk uit de natuur! 

De accu is een belangrijke pijler voor het dagelijks gebruik van accugedreven 

machines. Diezelfde accu vormt echter nog steeds de beperkende factor 

voor massale overgang naar elektrisch rijden en werken. Toch ben ik ben 

ervan overtuigd dat we de komende tien jaar een geleidelijke transitie 

zullen meemaken, waarin elektrisch rijden en werken beetje bij beetje 

gemeengoed wordt. Per saldo hoeft dit uiteindelijk niet veel duurder te 

zijn dan werken met de traditionele verbrandingsmotor. Voordat het zover 

is, moet de wereld van de accutechniek echter nog de nodige hobbels 

nemen. Die vormen – net als in de jaren zeventig – nog steeds een enorme 

uitdaging voor ontwikkelaars en producenten. Daarom zal ik in mijn 

volgende column ingaan op wat de verschillende accutechnieken ons in 

toekomst zullen brengen. Wat zeg ik, zullen brengen? Moéten brengen! 

Theo de Jong is een geboren en getogen Fries. Samen met zijn vrouw en 

drie dochters woont hij in het Friese Bakkeveen. Na een carrière van vijftien 

jaar als elektrotechnicus richtte hij in 2009 vanuit zijn hobby Frisian Motors 

op. Twitter uw reacties naar @frisianmotors, of mail deze naar 

theo@frisianmotors.com.

‘Ik denk dat we een transitie zullen 

meemaken waarbij elektrisch rijden 

gemeengoed wordt’
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Ontwikkeling nieuwe drinkwaterproductie-

locatie Vechterweerd

Langs de Overijsselse Vecht bij Dalfsen heeft Vitens de nieuwe drinkwa-

terproductielocatie Vechterweerd ontwikkeld. De locatie is ontworpen en 

gebouwd volgens een “integrale duurzaamheidstoets”, een nieuw concept 

in de waterwereld waarbij het drinkwaterbedrijf in overleg met partijen uit 

de omgeving een zeer duurzame productielocatie realiseert. Frisia Bergum 

heeft met trots het 1500 m² grasdak mogen aanleggen waardoor het vol-

ledig opgaat in het landschap.

Opdrachtgever: Vitens 

Architect: IA groep / Factor Architecten

Contactpersoon architect: Mark van Westerlaak

Aannemer: Frisia Bergum 

Aanleg van bruggen en paden in Maastricht

In de landgoederzone  Kanjelzone in de gemeente Maastricht is een nieuw 

landschapspark ontwikkeld. Krinkels Heerlen zorgt voor verbinding door de 

aanleg van 4 fraaie bruggen en vele paden. 

Aanneemsom: € 500.000,-

Opdrachtgever: Gemeente Maastricht

Aannemer:Krinkels

Contactpersoon aannemer: Neill Claesen/Luud Liedekerken

Contactgegevens aannemer: 045-5227181

Ook in deze uitgave van Stad + Groen weer een forse opsomming van groene projecten. Uw project in de komende uitgave van 

Stad + Groen? Stuur een mail naar ilse@nwst.nl en u krijgt alle informatie doorgestuurd.

Groen, groener groenst
De oogst aan innoverende groenprojecten
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Realisatie Indoor Green Wall bij Enterprise Rent-A-Car 

Amsterdam

Realisatie van een verticale binnentuin van ca. 15 m2 met ruim 340 planten. Voorzien van 

volledig automatisch irrigatiesysteem en verlicht logo. Dankzij de door MOOOZ ontwikkelde 

plantenzakken nemen MOOOZ Indoor Green Walls zoals deze bijzonder weinig ruimte in. 

De totale dikte van de constructie bedraagt nog geen 7 cm. Een automatisch irrigatiesy-

steem zorgt er voor dat de planten dagelijks water en voedingsstoffen krijgen en een ver-

licht logo zorgt er voor dat de wand extra opvalt.

Opdrachtgever: Enterprise Rent-A-Car Amsterdam

Contactpersoon opdrachtgever: T. Wolters

Contactgegevens opdrachtgever: Harry Banninkstraat 129, 1011 DD Amsterdam

Architect: Sheryl Leysner, Interior Architecture & Project Management

Contactpersoon architect: S. Leysner

Contactgegevens architect: Gabriël Metsustraat 8, 1071 EA Amsterdam. 

mail@sherylleysner.com

Aannemer: MOOOZ B.V.

Contactpersoon aannemer: I.T. de Groot

Contactgegevens aannemer: Bultemansweg 2a, 7156 NP Beltrum. Info@moooz.nl

Herinrichten centrumplan gemeente Vught 

Het hele centrum van Vught wordt vernieuwd. Het wordt in diverse fases gemaakt, 

waarbij gekeken werd naar de bereikbaarheid van de woningen en ondernemers in het 

centrum van Vught. Een belangrijk onderdeel van de planning was het openhouden van 

alle kruisingen. Deze mochten niet onnodig lang afgesloten zijn.

Opdrachtgever: Gemeente Vught

Aannemer: Gebr. van Esch Wegenbouw BV

Contactpersoon aannemer: Jan Luteijn / Kristel Groenendaal

Contactgegevens aannemer: 013-5424236 / kristel@jvaneschbv.nl
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Uitvoering natuurtechnische werken PAS 

Boshuizerbergen in Venray
Roodbeen BV heeft verschillende natuurherstelmaatregelen (natuurtechnisch 

plaggen, natuurtechnisch harken en het verwijderen van bos en struiketage) 

uitgevoerd voor de instandhouding en uitbreiding van habitattypen stuif-

zandheide met struikhei, zandverstuiving en jeneverbesstruwelen. De werk-

zaamheden zijn, in verband met de beperkte draagkracht van de percelen, 

uitgevoerd met een rupskraan. 

Opdrachtgever: Stichting het Limburgs Landschap

Contactpersoon opdrachtgever: S. de Kort, M. van Roosmalen

Contactgegevens opdrachtgever: info@limburgs-landschap.nl

Aannemer: Roodbeen BV

Contactpersoon aannemer: J. Roodbeen

Contactgegevens aannemer: info@roodbeenbv.nl

Aanleg en herinrichting binnentuin en patio Raadhuis 

Leidschendam

Het deels monumentale Raadhuis is volledig gerenoveerd, waaronder de patio en de bin-

nentuin. AH Vrij nam dit onderdeel van de totaalrenovatie tussen medio februari en eind 

maart 2015 op zich en was verantwoordelijk voor de uitvoering van het ontwerp van OTH 

Architecten. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het verwerken van grond en 

het plantklaar maken van de plantvakken. Terwijl Griffioen, leverancier van vaste planten, de 

aanplanting op zich nam,  plaatste AH Vrij de nieuwe tuinmeubels in de patio en binnentuin. 

Het resultaat is een compleet vernieuwde strakke binnentuin en patio die één geheel vormen 

en de vernieuwde stijl van het monumentale pand uitademen. Natuurlijke materialen worden 

afgewisseld met moderne meubels. De tuin is een aantrekkelijke en open ontmoetingsplek, 

waarvandaan gebruikers door de oorspronkelijke arcades naar binnen kunnen kijken. 

Aanneemsom: projectkosten € 75.000,- 

Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg

Contactpersoon en –gegevens opdrachtgever: Mevrouw Molenaar en de heer Streefkerk

Architect: OTH Architecten

Aannemer: AH Vrij

Aanplant bomen en begroeiing langs spoorweg in 

Oisterwijk 

Aan beide zijden van de spoorweg wordt een strook van 5 meter over ca. 7½ km 

lengte vrijgemaakt van bomen en begroeiing met als doel het spoor vrij te houden 

van blad en omgevallen bomen en de spoorveiligheid te vergroten. Alle mensen die 

aan dit project werken hebben een specifieke opleiding gevolgd voor het werken 

langs het spoor.

Aanneemsom: € 50.000,00

Opdrachtgever: Bam Rail

Aannemer: Boomrooierij Weijtmans BV

Contactpersoon aannemer: C. Weijtmans
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Waterretentietrap en promenade Belval Nord

Het regenwater van het woongebied Belval Nord en de omliggende deel-

gebieden van de nieuwe stad wordt afgeleid naar een retentietrap. Houten 

stuwen vertragen de waterafloop tijdens buien naar de lager liggende 

beek. Langs de retentietrap is een verhoogd liggende voetgangers en fiets-

promenade ontworpen met halfverharding. De schanskorven zijn gevuld 

met het locaal gewonnen Luxembourg Grès. De promenade en watertrap  

vormen de ruggengraat die de verschillende woon- en werkgebieden met 

elkaar verbindt. De verbindingsbruggen zijn uitgevoerd in Europees eiken. 

Er zijn tevens meerstammige elzen aangeplant. Het project is gerealiseerd 

binnen de voorwaarden van de duurzaamheidscertificatie (DGNB Gold) en 

de watertrap kan derhalve als grootste duurzame regenwaterretentietrap in 

Europa gekenschetst worden.

Bomen Alnus Glutinosa: Van der Berk St. Oedenrode

Bruggen: ontwerp ELYPS, uitvoering Groot Lemmer, Heerenveen

Aanneemsom: > € 4.000.000

Opdrachtgever: AGORA s.à r.l. & Cie

Architect: ELYPS Landschap +  Stedenbouw

Contactpersoon architect: Johan Buwalda

Patronen en fragmenten in 

Grebbeberg
Patronen en fragmenten is een landschaps-

kunstwerk van 2 km lang en verbeeldt de 

heftige strijd in de meidagen van 1940. 

Tekstfragmenten en patronen laten zien hoe 

verschrikkelijk deze strijd was en wil breken 

met de romantisering van oorlogen in het 

algemeen. In het plan zijn de belangrijke plek-

ken van de strijd verbeeld door betonplaten 

met patronen en teksten in het fietspad; de 

Stoplijn, een draadversperring en het opblazen 

van de burg bij de Greb. In een nieuw 

wandelpad, dat de erebegraafplaats 

Grebbeberg verbindt met de Stoplijn, zijn 

teksten uit het oorlogsverslag verwerkt. Het 

aantal betonstrips duidt de hoeveelheid muni-

tie aan die is gevonden. Het project bestaat 

uit grafic concreet. Beton waarin teksten en 

patronen op een grafische manier zijn 

uitgestraald.

Aanneemsom: e 85.000 

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Contactpersoon opdrachtgever: Werner 

Spekkink

Contactgegevens opdrachtgever: werner.

spekkink@provincie-Utrecht.nl

Architect: Parklaan landschapsarchitecten en 

Paul de Kort

Contactpersoon architect: Marcel Eekhout

Aannemer: Richard Roeffen en Du Mont 

Beton

Contactpersoon aannemer: Richard Roeffen, 

Marcel van der Berg

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5246
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Twee in elkaar overlopende straten aan de rand 

van het dorp, gezamenlijk bijna een kilometer 

lang. Met aan beide zijden grote – hoe kan het 

ook anders – eiken en beuken. In 2012 werden 

de Eikenlaan en Beukenlaan grondig aangepakt 

in het kader van het gemeentelijk Waterplan. 

Nuenen kampte onder meer met waterover-

last en terugloop van natte natuur. Samen met 

waterschap De Dommel, de provincie Noord-

Brabant en Brabant-Water stelde men daarom 

een Waterplan op, met als doel onder meer 

wateroverlast in de toekomst te voorkomen en 

de waterbeleving als onderdeel van de openbare 

ruimte te verbeteren. 

De betreffende straten werden opengehaald 

en onder andere voorzien van nieuwe riolering. 

Vervolgens was het de beurt aan Jos Kanters 

Groenvoorziening uit het nabijgelegen Boerdonk, 

die de straten voorzag van nieuwe aanplant. De 

bestaande aarde werd bij de aanleg afgevoerd en 

vervangen door 3500 kubieke meter duurzame 

teelaarde van Den Ouden Groenrecycling. 

Weinig onkosten

Dat (grotendeels) vervangen van aarde is een 

populair onderwerp, maar wel iets wat weinig 

daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht, 

vertelt Rick Daandels, calculator en werkvoorbe-

reider bij Jos Kanters. Daandels: ‘In veel gevallen 

wordt gekozen voor de goedkopere optie van 

het bemesten van de bestaande grond.’ Volgens 

Jarno van Veelen, adviseur bodemverbeteraars bij 

Den Ouden Groep, is het beter de grond te ver-

vangen, maar is opwaardering ook mogelijk, mits 

dit op de juiste wijze gebeurt. ‘Het opwaarderen 

bespaart in transport en materiaal, wat natuurlijk 

wenselijk is voor de omgeving en duurzamer dan 

het aan- en afvoeren van de totale hoeveelheid. 

We kunnen de huidige grond toetsen en aan 

de hand daarvan een geconcentreerd substraat 

samenstellen dat het gewenste resultaat biedt. 

Dit levert een besparing op in transport en mate-

riaal. Wenselijk voor de omgeving, maar ook 

duurzamer dan de aan- en afvoer van een totale 

hoeveelheid. In het geval van Nuenen bleek de 

grond echter van dusdanige slechte kwaliteit dat 

deze het beste vervangen kon worden.’

Jos Kanters sloot het afgelopen jaar het onder-

houd na drie jaar af en geeft aan tevreden te 

zijn met het resultaat. Volgens Daandels valt het 

vooral op dat het product weinig onkosten met 

zich meebrengt. ‘We zien weinig onkruidop-

druk en het plantenbed groeit snel dicht’, aldus 

Daandels. ‘Het scheelt ons veel uren onderhoud, 

omdat we bijvoorbeeld minder hoeven te schof-

felen. En ja, tijd besparen betekent ook geld 

besparen. In het Waterproject is bovendien zo 

veel grond vervangen dat dit ook een evenredige 

besparing oplevert.’  

Ondergeschoven kindje 

Daandels zou graag zien dat meer gemeenten 

het voorbeeld van Nuenen volgen en kijken 

welke keuzes op de langere termijn lonend zijn 

voor het groenonderhoud. ‘Bij wegenbouwbe-

stekken zijn groenvoorzieners vaak een beetje 

het ondergeschoven kindje. Groen wordt wel 

opgenomen in het bestek, maar als groenaanne-

mers zitten wij nooit met partijen aan de onder-

handelingstafel. Vaak staan grondverbeteraars 

Twee jaar geleden werden in het kader van het gemeentelijk Waterplan de Nuenense Eikenlaan en Beukenlaan en hun zijstraten gron-

dig opgeknapt. Jos Kanters, verantwoordelijk voor het groen in het nieuwe straatbeeld, voorzag de straat van aangeplante borders. De 

opdrachtgever koos ervoor de bestaande aarde te vervangen door hoogwaardige teelaarde van Den Ouden Groep. 

Auteur: Kelly Kuenen

Met de ‘boomvoetjes’ in het groen
Jos Kanters Groenvoorziening enthousiast over aanplant met teelaarde 
Den Ouden

‘Groenvoorziening is meer 

dan zomaar een weg 

aankleden’
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niet goed omschreven in een bestek, waardoor 

wij met minder goed materiaal moeten werken. 

Groenvoorziening is meer dan zomaar een weg 

aankleden. Het is belangrijk dat partijen zich daar 

vroeg in het proces bewust van zijn.’ 

Voor Jarno van Veelen is de terugkoppeling van 

Jos Kanters een compliment voor ‘zijn’ product. 

Van Veelen vertelt eerlijk dat de teelaarde een 

iets hogere aanschafwaarde heeft dan standaard 

gebiedseigen grond. ‘Dat prijsverschil zit hem in 

het productieproces. Het product wordt een aan-

tal keer tot zestig graden verhit, zodat alle ziekte-

kiemen en onkruidzaden afsterven. Het resultaat 

is een mooi uitgerijpte bodemverbeteraar met 

meer gebalanceerde voeding. Ook wordt gelet op 

de structuur van het materiaal, zodat het in de 

loop der tijd niet inklinkt.’ Van Veelen vindt dat 

de iets hogere aanschafprijs geen belemmering 

moet vormen. ‘Net zoals andere producten kun je 

ook teelaarde zowel goedkoop als duurder pro-

duceren, maar van die laatste optie heb je ook op 

de langere termijn meer plezier. Hoogwaardige 

teelaarde is een investering die zich terugver-

dient’, aldus Van Veelen. ‘Het product biedt de 

opdrachtgever twee grote voordelen: het vergt 

minder onderhoud en verlaagt dus de onder-

houdskosten, en het geeft een vol plantvak, dat 

langer intact blijft.’ 

Bestekservice

Groenaanleg wordt niet standaard opgenomen 

in het bestek. Als dat wel gebeurt, worden er 

vaak keuzes gemaakt door mensen met een 

civiele achtergrond, die over het algemeen wei-

nig vakspecifieke ‘groenkennis’ hebben. Vanuit 

verschillende gemeentes en opdrachtgevers 

kwam de vraag om een productomschrijving 

aan te leveren van verschillende bodemverbete-

raars voor voornamelijk stedelijke gebieden. Den 

Ouden is daarom aan de slag gegaan met een 

zogenaamde ‘bestekservice’, waarin beschreven 

wordt hoe het product in een bestek kan worden 

omschreven. De service kan door opdrachtgevers 

vrijblijvend worden opgevraagd. Van Veelen: 

‘Staat in het bestek niet goed beschreven waar 

een bodemverbeteraar aan dient te voldoen, dan 

kan het zomaar zijn dat je een product aangele-

verd krijgt dat niet het gewenste resultaat geeft.’ 

En groenkwaliteit, dat is waar het de omwonen-

den om gaat, volgens Daandels. ‘Iedereen wil 

een mooie aangroei. Maar dat lukt nu eenmaal 

minder goed met magere beplanting en weinig 

grondverbetering.’

Om opdrachtgevers tegemoet 

te komen, biedt Den Ouden 

een zogenaamde 

‘bestekservice’

Jarno van Veelen (l) en Rick Daandels.

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5247

Advertorial
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Iedereen begeeft zich wel eens in de zon zonder 

zich vooraf te hebben ingesmeerd met een zon-

nebrandmiddel. Meestal blijft dat zonder directe 

gevolgen. Goed, de huid kan wat branderig aan-

voelen, maar de volgende dag is dat vervelende 

gevoel meestal wel verdwenen. Toch is het ver-

standig je tijdig en voldoende in te smeren met 

zonnebrandcrème. Daarmee kun je huidschade 

en zelfs huidkanker voorkomen. Hoe dat werkt? 

Daarvoor is het nodig uit te leggen hoe de zon 

schade in de huid veroorzaakt. 

Huidkanker is de meest voorkomende kanker-

soort in Nederland en het aantal mensen met 

huidkanker blijft maar toenemen, in een steeds 

hoger tempo. Vroeger was huidkanker echt iets 

voor oude mensen en voor mannen die altijd in 

de buitenlucht werkten. Maar nu zien huidart-

sen steeds jongere patiënten. We hebben meer 

(vrije) tijd om naar buiten te gaan, gaan vaker op 

zonvakantie en maken meer gebruik van de zon-

nebank. Liefst 50% van de Nederlandse vrouwen 

ligt regelmatig op de zonnebank. De zon, maar 

ook de zonnebank, geeft ons niet alleen warmte, 

maar ook onzichtbare, schadelijke uv-straling. Die 

veroorzaakt schade aan de huid, die weer leidt 

tot veroudering van ons vel. We krijgen rimpels, 

maar ook de kans op huidkanker neemt toe. 

Huidkanker komt vooral voor bij mensen met 

een blanke huid en het vaakst bij mensen die 

gemakkelijk verbranden in de zon en nauwelijks 

bruin worden, zoals mensen met rood haar en 

sproeten. Mensen die geneesmiddelen gebruiken 

die de afweer onderdrukken, lopen een extra 

verhoogd risico.

Huidcellen die eenmaal zonneschade hebben 

opgelopen, die dus te veel uv-straling hebben 

gehad, ontwikkelen zich makkelijk tot een huid-

kankerplekje. Tegenwoordig hebben mensen met 

huidkanker vaker dan vroeger meer plekjes. Ook 

keert de kanker vaak terug. Dat betekent dat 

je, eenmaal behandeld voor huidkanker, continu 

onder controle moet blijven. Huidkanker zal dus 

voor steeds meer mensen een chronische ziekte 

worden. Het aantal mensen met huidkanker is op 

dit moment net zo groot als het aantal mensen 

met alle andere soorten kanker bij elkaar. Het zal 

duidelijk zijn dat mensen die veel in de buiten-

lucht werken een extra groot risico hebben op 

het krijgen van huidkanker. Voor hen is het dus 

extra belangrijk zonnebrandcrème te gebruiken. 

Die voorkomt immers voor een groot deel dat de 

schadelijke uv-straling de huid kan binnendrin-

gen.

Er zijn verschillende soorten huidkanker, met 

verschillende verschijningsvormen, en die verschil-

lende soorten kennen weer diverse subtypes. Het 

eerste grote onderscheid dat wordt gemaakt, is 

tussen de melanoma- en de niet-melanoma-vor-

men van huidkanker. De niet-melanoma-vormen 

komen het meest voor (90%) en zijn onder te 

verdelen in het basaalcelcarcinoom en het plavei-

selcelcarcinoom, en de daarbij behorende voor-

stadia, zoals actinische keratosen.

Het basaalcelcarcinoom is goed behandelbaar en 

ook het plaveiselcelcarcinoom valt redelijk onder 

controle te houden. Het is natuurlijk wel verve-

lend als je vaker geopereerd moet worden voor 

huidkanker, zeker als het je gezicht aantast. Een 

melanoom is gevaarlijker. Hoewel die vorm van 

huidkanker het minst voorkomt, overlijden daar 

in Nederland jaarlijks ruim achthonderd mensen 

aan. 

Ook al denken we vaak: o, dat overkomt mij 

niet, het is toch belangrijk om altijd alert te zijn. 

Wie in de groene sector werkt, doet dat veelal in de buitenlucht. Heerlijk! Vooral in de zonnige maanden die hopelijk voor ons liggen. Er ligt 

echter een gevaar op de loer: huidkanker. Maar hoe groot zijn de risico’s dan en wat kun je doen om ze te verkleinen?

Auteur: Dr. M.J.P. Gerritsen, dermatoloog, Radboudumc

Huidkanker: voorkomen 
is beter dan genezen
Een veelgemaakte fout is dat mensen denken dat 
ze niet verbranden tijdens het sporten buiten
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Misschien denk je dat de zon geen kwaad kan 

wanneer je nooit zonnebaadt. Dat je tijdens 

het sporten buiten of tijdens het tuinieren niet 

zult verbranden. Maar het is natuurlijk dezelfde 

zon…. Het risico blijft even groot. De delen van 

je lichaam die aan de zon worden blootgesteld, 

lopen een even groot risico.

De belangrijkste tip om huidkanker te voorko-

men, is om blootstelling aan zonlicht te beper-

ken. Voorkom verbranding! Verbranding is een 

signaal dat de huid veel meer uv-straling heeft 

gekregen dan zij kan verdragen. De gevaarlijkste 

periode om in de zon te verblijven is tussen 11 

uur ’s morgens en 3 uur ’s middags, wanneer de 

zonkracht op zijn sterkst is. Mocht je toch de hele 

dag buiten aan het werk zijn, neem dan regel-

matig een pauze. Gebruik bijvoorbeeld je lunch 

binnen of in de schaduw. Dit soort pauzes geven 

de huid even rust.

We moeten natuurlijk wel kunnen genieten 

van de buitenlucht en de zon, ook in de vrije 

tijd. Bovendien stimuleert de zon de aanmaak 

van vitamine D, die we nodig hebben voor de 

vorming van sterke botten en voor een goede 

weerstand. Maar zorg dan dus voor adequate 

zonbescherming met zonnebrandcrèmes of draag 

goed dekkende kleding. Wetenschappelijk is 

aangetoond dat crèmes met een goede bescher-

mingsfactor (30 of hoger) de kans op huidkanker 

veel kleiner maken en de aanmaak van vitamine 

D niet belemmeren. Dat wil dus niet zeggen 

dat je onbeperkt kunt zonnebaden zolang je je 

maar insmeert. Dan verklein je het effect van de 

crèmes weer.

En ben je kaal? Draag dan altijd een hoed of een 

pet. De huid op de schedel is dun en verbrandt 

gemakkelijk.

Extra schade ontstaat door het gebruik van de 

zonnebank. Die is trouwens niet veiliger dan 

zonlicht en geeft geen bescherming tegen ver-

branden als je daarna gaat zonnebaden, al wordt 

dat vaak wel beweerd. Zonnebankgebruik wordt 

door huidartsen dan ook streng afgeraden.

En dan nog iets om in je oren te knopen: alle 

uv-schade aan de huid wordt bij elkaar opgeteld 

en door de huid onthouden. Bij roken worden je 

longen weer schoner als je een aantal jaren niet 

gerookt hebt, maar bij de huid is dat helaas niet 

zo. Voorkomen is beter dan genezen.

Het onderwerp huidkanker wordt in de vakpers 

regelmatig besproken. Dit heeft geresulteerd 

in een zeer interessante discussie onder werk-

Extra schade ontstaat door 

het gebruik van de 

zonnebank

Zonneschade met actinische keratosen op een kalend 
hoofd.

Een melanoom is vaak een asymmetrische moedervlek-
achtige plek, is onregelmatig begrensd, laat vaak meer-
dere kleuren zien en is meestal groter dan 6 mm.

Waar kun je op letten? 

Het is verstandig jezelf of je partner regel-

matig van top tot teen op plekjes te contro-

leren. Let dan vooral op plekjes die je niet 

goed thuis kunt brengen. Als die gaan groei-

en of er anders uitzien dan andere plekjes 

die je hebt, dan moet je alert zijn. Wondjes 

die niet willen genezen, kunnen ook huid-

kanker zijn. Huidkanker kan in principe 

overal op de huid voorkomen, zelfs onder de 

nagels, maar ontstaat vooral op de huid die 

aan zonlicht worden blootgesteld. 

Bij moedervlekken is het goed om te letten 

op veranderingen in grootte, vorm, kleur, 

jeuk of pijn, korstjes, bloeden of wanneer 

een moedervlek er ontstoken uitziet. Zeker 

als een moedervlek vele kleuren heeft, is 

deze verdacht.

Aangeraden wordt om bij het beoordelen 

van  moedervlekken gebruiken te maken van 

de ABCD-regel:

Asymmetrie: ongelijkmatige toename in 

grootte en/of dikte van de moedervlek.

Border: de rand wordt op een of meer 

plekken onregelmatig.

Colour: de kleur van de moedervlek wordt 

heel donker, of toont allerlei kleuren door 

elkaar.

Diameter: de moedervlek is groter dan 6 

mm in doorsnede.

Ga naar je huisarts als je een van deze 

kenmerken ontdekt. Het is misschien nogal 

wat om al je moedervlekken in de gaten te 

houden, maar zo wordt huidkanker op tijd 

ontdekt en is een goede behandeling bijna 

altijd mogelijk.
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gevers die zich verantwoordelijk voelen voor 

hun werknemers en hen daarom voorzien van 

zonnebrandmiddelen. Ook andere maatregelen 

worden getroffen, zoals verstrekking van pet-

ten met brede randen en voldoende drinkwater. 

Maar, zo zeggen de werkgevers, het blijven 

verschaffen van al deze middelen is een kostbare 

aangelegenheid. Het is uiteindelijk ook de eigen 

verantwoordelijkheid om een zonnebrandmiddel 

daadwerkelijk te gebruiken en speciale petten 

te dragen. Werknemers kunnen hiertoe moeilijk 

worden gedwongen.

Het blijft ook de taak van de werkgever om per-

soneel dat vaak lange tijd buiten aan het werk is, 

te beschermen. Hoewel mensen met een lichte 

huid het meest kwetsbaar zijn, moet aan ieder-

een worden gedacht. Het is belangrijk dat tijdens 

cursussen en trainingen met betrekking tot 

gezondheid en veiligheid aandacht wordt besteed 

aan het veilig werken in de zon. Werknemers 

moeten goed op de hoogte worden gesteld van 

de gevaren en dienen te worden geïnformeerd 

over welke simpele maatregelen de risico’s op 

huidkanker kunnen verkleinen.

Belangrijk is echter ook om werknemers toe te 

staan geregeld pauzes te nemen om zich even 

uit de zon te kunnen terugtrekken. Zorg ervoor 

dat ze binnen kunnen lunchen of bied hun een 

plek aan in de schaduw. Ook moet er voldoende 

vers water voorhanden zijn om uitdroging te 

voorkomen.

Met deze maatregelen houd je je werknemers 

gezond en verklein je de kans op huidkanker.

Een plaveiselcelcarcinoom ziet er vaak uit als een huidkleurig of lichtrood bultje, vaak met een ruw aanvoelend 
oppervlak. Het kan overal op het lichaam voorkomen. Er bestaat echter een voorkeur voor de schedelhuid, de 
oren, het gezicht, de lippen, de onderarmen, de handruggen en de benen.

Een basaalcelcarcinoom kan er soms uitzien als een eczeemplekje dat niet wil genezen en langzaam groeit. Soms 
is het een glanzend rozig of rood bultje dat maar blijft groeien en asymmetrisch wordt. Basaalcelcarcinomen 
kunnen op het hele lichaam voorkomen, maar eigenlijk nooit op de handen.

De belangrijkste tip om 

huidkanker te voorkomen, 

is om blootstelling aan 

zonlicht te beperken

Dr. M.J.P. (Rianne) Gerritsen is als dermatoloog 

werkzaam in het Radboudumc. Haar 

aandachtsgebieden zijn Huidkanker en 

Onderwijs. Daarnaast is zij voorzitter van de 

Keten Huidtumoren in het Radboudumc en 

doet zij onderzoek op het gebied van 

behandeling van huidkanker en nieuwe 

diagnostische technieken.

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5248
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‘We merken dat plantenkennis, en dan vooral 

de toepassingsleer, in de branche meer naar 

de achtergrond verdwijnt’, vertelt Toon Ebben. 

‘Terwijl nou net die kennis zorgt dat de juiste 

boom op de juiste plaats geplant wordt, en 

het gewenste eindbeeld gecreëerd en in stand 

gehouden kan worden. Daarom willen we onze 

bomenkennis uitdragen en laten zien wat er 

allemaal mogelijk is.’ De nieuwe website van 

Ebben moet een belangrijke rol gaan spelen in 

dit streven. Bezoekers kunnen er uitgebreide 

informatie vinden over bomen en hun diverse 

toepassingsmogelijkheden. Denk hierbij aan alles 

wat komt kijken bij het ontwerpen en inrichten 

van een gebied, of het planten en beheren van 

bomen. 

‘We willen als kennispartner bijdragen aan een 

brede en innovatieve kijk op groenontwikkeling 

in de openbare ruimte’, aldus Ebben. ‘Dat doen 

we in de eerste plaats door bomen en planten 

te kweken met een uniek karakter als het gaat 

om vorm, kleur en toepassing. Vanuit die optiek 

zijn we steeds meer gaan kweken op de - soms 

bizarre - eigenheid en natuurlijke groeivorm 

van bomen. Terug naar de eigenheid en de 

verscheidenheid van de natuur. Dat maakt de 

openbare ruimte een stuk interessanter dan 

strakke monoculturen.'

'Welke boomkarakteristieken 

belangrijk zijn, verschilt 

per project, persoon en 

vakgebied’

TreeEbb

'Op de nieuwe website geven we nu verder 

invulling aan die rol als kennispartner', vervolgt 

Ebben. Vanuit het idee om bomenkennis te 

vergroten, ontwikkelde Ebben de TreeEbb: een 

digitale zoektool waarmee de gebruiker op basis 

van zijn of haar specifieke wensen geschikte 

bomen voor een groenproject kan vinden. 

'We willen bomenkennis 
uitdragen en vergroten'
Ebben brengt kennis onder de aandacht met bomentool TreeEbb

Eind mei lanceert Boomkwekerij Ebben een compleet nieuwe website, gericht op landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, 

groenaannemers, boomverzorgers, studenten en andere vakgenoten. Paradepaardje binnen het geheel is de TreeEbb, een digitale tool 

waarmee iedere groenprofessional op basis van zijn of haar specifieke wensen snel en eenvoudig de juiste boom vindt voor elk groenproject.

Auteur: Kelly Kuenen

Toon Ebben 
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Bij de ontwikkeling bracht het Ebben-team in 

kaart welke kenmerken gebruikersafhankelijk 

zijn. Want, zo redeneren zij, welke boom-

karakteristieken iemand belangrijk vindt, 

is afhankelijk van het werkveld waarin de 

betreffende persoon actief is én van het project 

waarvoor hij of zij bomen zoekt. Zo zal een 

boombeheerder misschien eerder op zoek gaan 

naar een specifieke soort, terwijl een architect 

wellicht als eerste kijkt welke boom geschikt is 

voor een bepaalde locatie - bijvoorbeeld een 

omgeving met veel bebouwing en verharding.

De gebruiker van de TreeEbb kan daarom 

niet alleen zoeken naar een soort, maar 

ook eenvoudig selecteren op verschillende 

karakteristieken; denk aan standplaats 

(bijvoorbeeld een boom die goed gedijt op 

een schaduwrijke plek), vormkenmerken 

(zoals meerstammige bomen), een bepaalde 

seizoenskleur, of – met name voor de 

internationale markt – zelfs geografische 

ligging (zoals bomen die goed tegen koude 

kunnen). De tool past de zoekresultaten aan 

de geselecteerde wensen aan en elke keer dat 

een extra kenmerk wordt aangeklikt, wordt het 

aanbod specifieker. Heeft de gebruiker de bomen 

die aan zijn wensen voldoen eenmaal voor 

zich, dan kan hij hiervan achtergrondinformatie 

zoals soortkenmerken, toepassing en foto’s 

inzien en downloaden. Ebben benadrukt dat 

de tool fungeert als vraagbaak, inspiratiebron 

en naslagwerk. ‘Het bestellen van bomen is 

nog altijd mensenwerk. Het is belangrijk om de 

bomen te ervaren. Even zien en aanraken; dat 

gevoel kun je niet digitaliseren.’

'We willen dat de TreeEbb 

een digitaal platform 

wordt voor de 

hele groenbranche’

Voor en door professionals

De TreeEbb moet geen site voor ‘Ebbenaren’ 

worden, maar een site ‘voor en door alle 

groenprofessionals’. Voor een compleet beeld 

wordt de website dan ook gevuld met kennis 

en ervaringen van professionals uit de branche. 

De bomentool bevat momenteel duizenden 

bomen, opgedeeld in een groot aantal 

verschijningsvormen. Het aanbod wordt de 

komende tijd continu aangevuld en uitgebreid 

met onder meer onderbeplanting en specifieke 

projectbeplanting. Ebben: 'Alle gegevens en 

foto’s in de TreeEbb zijn vrij te gebruiken. 

We willen dat het een inspirerend, digitaal 

platform wordt voor de hele groenbranche en 

hopen dat anderen hun bomenkennis en -foto’s 

met ons delen, zodat het een gezamenlijk succes 

wordt. Verscheidenheid in bomen en groen 

maakt het geheel online én offline tenslotte een 

stuk interessanter.'

Digitaal platform voor en door groenprofessionals.

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5252

Advertorial
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Wie een hond bezit en deze regelmatig mee-

neemt naar het bos, weet als geen ander hoe 

problematisch teken kunnen zijn. Als de vacht bij 

thuiskomst niet nauwkeurig wordt gecontroleerd, 

is de vondst van een volgezogen teek, enkele 

dagen later, op zijn zachtst gezegd een onwel-

kome verrassing. 

Ook mensen zijn een aanlokkelijke prooi voor 

teken. Vooral medewerkers in de groenvoor-

ziening zijn kwetsbaar voor deze parasiet. ‘Wij 

schatten dat er jaarlijks 1000 tot 2500 patiënten 

bij komen die chronisch kampen met de gevolgen 

van de ziekte van Lyme. Deze ziekte is het gevolg 

van de beet van een teek’, zegt Gert van Dijk, 

voorzitter van de Lymevereniging. ‘De cijfers zijn 

echter een fikse onderschatting, omdat de ziekte 

vele verschijningsvormen kent waardoor naar 

schatting 50% van de patiënten wordt gemist. 

De onbetrouwbaarheid van de testen is dan 

ook een groot probleem, want veel huisartsen 

gaan af op testresultaten in plaats van op fysieke 

klachten. Wel weten we dat 20% van de teken 

besmet is met de Borrelia-bacterie, die schadelijk 

voor mensen is. Het aantal mensen dat lijdt aan 

de ziekte van Lyme als gevolg van een tekenbeet 

zou dus hoger kunnen liggen.’ 

Is toename tekenend? 

Dat het aantal patiënten de komende jaren zal 

toenemen, is aannemelijk. ‘Voor het tweede jaar 

op rij constateren wij de aanwezigheid van een 

recordaantal teken’, zegt onderzoeker Arnold van 

Vliet van Wageningen University, die betrokken is 

bij de tekenmonitor: Tekenradar.nl. ‘Maandelijks 

onderzoeken vrijwilligers de aanwezigheid van 

teken op twaalf locaties in ons land. Dat doen ze 

door een doek achter zich aan te slepen terwijl 

ze zo’n 200 meter het bos in lopen. De teken 

haken zich aan dat doek vast. Het aantal larven, 

nimfen en volwassen teken wordt genoteerd. De 

teken worden vervolgens opgestuurd naar het 

Laboratorium voor Entomologie van Wageningen 

University, waar ze geteld worden en in de vriezer 

worden gestopt. In een later stadium worden de 

teken door het RIVM onderzocht op de aanwe-

zigheid van de Borrelia-bacterie en andere moge-

lijke infecties via DNA-analyse.’ Dit onderzoek 

wordt al sinds 2006 maandelijks herhaald. 

Mogelijk wordt de toename van de hoeveelheid 

teken mede veroorzaakt door de toename van 

het aantal muizen in het bos. ‘De laatste twee 

winters waren erg mild. Op sommige plaatsen 

is er vorig jaar niet of nauwelijks vorst geweest, 

terwijl er voldoende voedsel aanwezig was. De 

muizenpopulatie kon daardoor aanzienlijk toene-

men. Omdat muizen de natuurlijke gastheren zijn 

voor teken, neemt het aantal teken dus ook toe.’ 

Een EU-verbod voor boeren op het scheuren van 

grasland heeft ook bijgedragen tot de toename 

Voor het tweede jaar op rij hebben onderzoekers van Wageningen University een recordaantal teken gevangen. Een tekenbeet kan leiden tot 

de ziekte van Lyme. Over deze ziekte is nog altijd weinig bekend, maar vast staat wel dat hij tot zeer ernstige gezondheidsproblemen kan 

leiden. Moeten we ons zorgen gaan maken?

 Auteur: Guy Oldenkotte

Liever geen Lyme
Verhoogt toename teken kans op ziekte van Lyme?
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van de muizenpopulatie. Toch wil Van Vliet niet 

spreken van een tekenexplosie. ‘Het aantal getel-

de teken mag dan voor het tweede jaar op rij een 

record zijn, de toename is wel absoluut, maar 

niet significant. Op een aantal locaties is het aan-

tal teken juist afgenomen. Als we de gegevens 

vergelijken met die van de afgelopen jaren, dan 

zien we dat de verandering in het aantal gevan-

gen teken sterk varieert per locatie en per jaar. 

We weten echter niet waardoor dat komt.’ Om 

de verwarring compleet te maken, constateerde 

het RIVM dat vorig jaar, ondanks de toename 

van het aantal teken, voor het eerst een afname 

is waargenomen in het aantal meldingen van 

tekenbeten bij huisartsen. ‘Ik vermoed dat dat 

komt doordat mensen meer vertrouwd zijn met 

teken en ze daarom na een beet zelf verwijderen. 

Dat is een goede ontwikkeling, want hoe sneller 

de teek van het lichaam verwijderd is, hoe kleiner 

de kans op de ziekte van Lyme.’

Medische behandeling in Nederland is beperkt

Die ‘zelfbehandeling’ van tekenbeten heeft ech-

ter zijn beperkingen. ‘Wij raden mensen aan de 

huisarts altijd te vragen om een antibioticakuur 

bij gezondheidsklachten na een tekenbeet, ook 

als de arts de ziekte niet kan aantonen door 

middel van een bloedtest’, is het advies van Gert 

van Dijk. ‘Hoewel de meningen in de medische 

wereld verdeeld zijn, is een antibioticakuur op dit 

moment de beste methode om de verschijnselen 

in toom te houden.’ Zowel in Duitsland als België 

zijn successen geboekt met langdurige antibioti-

cabehandeling, vaak intraveneus. ‘In die landen 

wordt ander bloedonderzoek gedaan, waarmee 

de aanwezigheid van ziektekiemen beter getra-

ceerd kan worden. Helaas zijn de instanties in ons 

land er nog niet van overtuigd dat dit de juiste 

methode is. Patiënten die om die reden kiezen 

voor een diagnose en behandeling door een arts 

in het buitenland, doen dat op eigen kosten. De 

verzekeringsmaatschappijen in ons land vergoe-

den dat niet.’ Daarom heeft Van Dijk zijn hoop 

gevestigd op de komst van een expertisecentrum 

in ons land. ‘De verwachting is dat de besluit-

vorming over een expertisecentrum later dit jaar 

rond zal zijn. Dan zouden er grote stappen voor-

uit gemaakt kunnen worden.’ Dat preventieve 

inname van antibiotica na een tekenbeet de kans 

op de ziekte van Lyme verkleint, staat volgens 

Van Vliet nog niet vast. Het RIVM en Wageningen 

University onderzoeken dit nu via Tekenradar.nl, 

waar mensen met tekenbeten of de ziekte van 

Lyme zich kunnen melden.

Voorkomen is beter dan genezen

Natuurlijk is voorkomen altijd beter dan gene-

De teek

Teken behoren, samen met mijten, tot de 

geleedpotige parasieten. Teken bijten zich 

vast in de huid en leven van het bloed van 

gewervelde dieren. Wanneer ze verzadigd 

zijn, laten ze zich weer vallen. Een beet van 

een teek is nauwelijks merkbaar. 

Teken zijn met het blote oog nauwelijks waarneembaar.

Vooral medewerkers in de bosbouw lopen een hoog risico op tekenbeten.

Vooral medewerkers in de 

groenvoorziening zijn 

daarom kwetsbaar voor 

deze parasiet
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zen. ‘We merken een toenemende vraag naar 

beschermende kleding, die ook helpt bij het voor-

komen van tekenbeten’, zegt Johan Teeuwen van 

Stierman de Leeuw. Deze leverancier van machi-

nes, gereedschap en toebehoren voor de groen-

sector heeft daarom speciale beschermkappen in 

zijn assortiment. ‘Dat zijn kappen die hoofdza-

kelijk bedoeld zijn om de benen te beschermen 

voor de gevaren van gereedschap, maar waarbij 

ook rekening is gehouden met het voorkomen 

van tekenbeten.’ Volgens Teeuwen zijn het vaak 

eisen in aanbestedingen die werkgevers stimu-

leren om speciale kleding te overwegen. ‘Je ziet 

dat overheden dergelijke beschermende kleding 

eisen in hun aanbesteding. Dan gaat het balletje 

vanzelf rollen.’ Volgens Teeuwen is de speciale 

collectie tekenwerende kleding nog altijd beperkt. 

‘Die begint langzaam te komen. Bestaande kle-

ding aanpassen is echter kostbaar; die moet dan 

opnieuw ter keuring worden aangeboden om 

vast te stellen of hij aan alle eisen voldoet. Dat 

kost tijd, maar vooral veel geld.’ 

Dat dit proces duur is, erkent ook Piet Goossens 

van Heigo, eveneens leverancier van gereedschap 

en beschermende kleding. ‘Maar een speciale 

werkgroep is bezig om hier verandering in te 

brengen. Deze werkgroep bekijkt de veiligheid 

van kleding. De verwachting is dat ze met advie-

zen gaat komen over de stoffen die straks wel 

en niet gebruikt mogen worden. Er worden nog 

altijd kledingstukken aangeboden die schadelijk 

kunnen zijn voor werknemers: kledingstukken 

die overmatig zijn geïmpregneerd of waarbij het 

tekenwerende middel niet goed door de polyme-

ren in de kleding wordt vastgehouden.’

Meer aandacht

Vlak voordat deze editie van Stad + Groen naar 

de pers ging, werd bekend dat de ziekte van 

Lyme is geconstateerd bij de Amerikaanse actrice 

Ashley Olsen, samen met haar tweelingzus 

bekend van de tv-hit Full House. De belangstel-

ling voor en bekendheid van de ziekte zal daarom 

zeker toenemen. ‘We zagen dit jaar al tijdens de 

Week van de Teek dat er veel aandacht is vanuit 

de media. Dat is goed. Maar we hebben nog een 

lange weg te gaan’, merkt Gert van Dijk op. Ook 

Arnold van Vliet ziet de toenemende belangstel-

ling als positief. ‘Er loopt momenteel een aantal 

grote onderzoeken, maar er zijn zeker nog zaken 

die nader onderzocht kunnen worden.’ Van 

Vliet hoopt de komende jaren samen met het 

RIVM, Radboud UMC en het Gelre ziekenhuis in 

Apeldoorn via Tekenradar.nl zo’n 2500 tot 3000 

vrijwilligers te kunnen vinden die een bloedmon-

ster willen afstaan. Mocht blijken dat zij de ziekte 

van Lyme onder de leden hebben, dan worden 

ze daarna direct behandeld met antibiotica. ‘Het 

onderzoeken van dat bloed zal zeker helpen bij 

het beantwoorden van de vraag welke mensen 

wel en welke mensen niet ziek worden.’ Zolang 

daarover nog geen duidelijkheid bestaat, zolang 

de medische wetenschap in ons land niet precies 

weet wat men moet doen en zolang de zorg-

verzekeraars niet van zins zijn om diagnoses en 

behandelingen in het buitenland te vergoeden, 

zal het bovenal een kwestie zijn van veilig en 

bedachtzaam te werk gaan in een bosrijke omge-

ving. De parasiet is met het blote oog nauwelijks 

zichtbaar, maar een kleine beet kan grote gevol-

gen hebben. 

Ziekte van Lyme

Veel artsen worstelen met de vaststelling van 

een tekenbeet of de daaruit voortvloeiende 

ziekte van Lyme. Een rondgang langs verschil-

lende websites geeft een lijst met niet minder 

dan 50 verschillende symptomen. Dit zijn 

onder meer:

• uitslag of een huidafwijking in de vorm van 

   een rode kring of vlek rondom de 

   tekenbeet

• haaruitval

• onverklaarbare koorts of koude rillingen

• ernstige vermoeidheid

• hartkloppingen

• maagklachten

• verlies van eetlust

Kijk voor een uitvoerig overzicht op: 

www.lymevereniging.nl 

Piet Goosens Gert van Dijk
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Het Cascadepark West kun je zien als het cen-

trale park van Almere Poort. Dit groene juweeltje 

wordt vrijwel geheel omsloten door woonge-

bieden en vormt dwars door de woongebieden 

van Almere Poort heen een verbinding met 

de Ecozone aan de oostzijde. Het park is een 

lange groene slinger door het stadsdeel Poort. 

Dit is een verhoogde slinger, een verhoogde 

glooiing als lijn door het gebied en daarin zijn 

er ruimtes vrijgemaakt waar allerlei activiteiten 

kunnen plaatsvinden. Een van deze ruimtes is de 

Playground. 

Beeldbepalend zijn de vele bomen die het park 

tot een echt bomenpark maken. De beplantings-

structuur is formeel van opzet, met negen rijen 

lindes in een repeterend raster van twaalf bij 

twaalf meter, in de vorm van een continu door-

lopende slinger. Vaste, constante elementen vor-

men drie bomenrijen op de buitenzijdes en bij de 

kruisingen met infrastructuur. 

Ingebed in het groen

Annette Hospers, landschapsontwerper van de 

gemeente Almere, vindt het Cascadepark met 

zijn Playground een prachtig project. ‘Hier kun 

je echt spelen in een dynamisch landschap.’ De 

velden zijn als een ketting aan elkaar geregen 

met een begin en een einde. Vanaf het begin 

bij de Achillesstraat is het voetbalveld al goed te 

zien. Daarmee wordt je als het ware verleid om 

het gebied in te gaan. Het einde wordt gevormd 

door de tribune bij het multifunctionele veld. Stel 

je voor dat je hier in de open lucht je dansvoor-

stelling kan laten zien. In het midden is een gro-

tere ruimte. Deze steekt dwars door het gebied 

heen, ‘van onder naar boven’. Aan deze centrale 

ruimte is het speeltuintje en het veld met de 

basketboom gelegen. Er is ruimte om kinderen 

iets te vertellen voordat er gespeeld gaat worden. 

De hele Playground ligt op één niveau tussen de 

groene verhogingen, als het ware in het land-

schap van hoog en laag. 

‘Daarmee is het een overzichtelijke ruimte gewor-

den binnen in het park’, vindt Hospers. ‘In andere 

stadsdelen hebben we ook Playgrounds; zo ligt 

er eentje in Almere Stad en een in Almere Buiten. 

Die hebben echter een heel andere vorm. Zo is 

de Playground van Almere Stad bijvoorbeeld veel 

‘steniger’. Het Cascadepark in Almere Poort is 

echt ingebed in het landschap. Dit park vind ik 

persoonlijk het mooiste en dat geldt ook voor 

de Playground, die eveneens ligt ingebed in het 

groen. Hij is min of meer een ketting van voor-

zieningen in het park en ligt ook geschikt tussen 

de groene verhogingen. Het park heeft twee 

looppaden en daartussen ligt de Playground, als 

het ware wat verdiept. Vanaf de randen heb je 

natuurlijk wel een goed overzicht.’ 

Aan de realisatie van dit park ging een heel tra-

ject met bewoners vooraf over de vraag waar dit 

park het beste kon liggen. Uiteindelijk is het park 

op de huidige plek terechtgekomen.

‘Een mooie plek, perfect gesitueerd. De 

Playground is echt bedoeld voor kinderen uit 

de buurt, maar het kan natuurlijk ook zijn dat 

bepaalde clubs er gebruik van gaan maken. Dat 

is echter toekomstmuziek; het was niet de oor-

spronkelijke opzet.’

Wensen van de bewoners

In november vorig jaar werd de Playground 

geopend. Op deze Playground van ruim 

11.000 m2 zijn onder meer speeltoestellen 

geplaatst voor de kleinere kinderen van nul 

tot vier jaar. Ook is er een klein amfitheater 

gebouwd waar openluchtvoorstellingen kunnen 

In het Cascadepark in Almere Poort werd afgelopen november de Playground geopend. Deze biedt ruimte voor voetbal, basketbal, tennis en 

atletiek en heeft een multifunctioneel speelveld om andere sporten op te beoefenen. ‘De inrichting is echt heel bijzonder; zo hebben we daar 

met drie kleuren asfalt en kunstgras gewerkt’, zegt adviseur buitensportvoorzieningen Jacco Meijerhof van de gemeente Almere.

Auteur: Sylvia de Witt

Sporten in een dynamisch landschap
Playground met duurzaam aangelegde sportvoorzieningen met een lange 
levensduur en een slijtvaste basis
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worden gehouden. ‘Zowel deze Playground als 

het amfitheater is gerealiseerd vanuit de wensen 

en ideeën van de bewoners van Almere Poort’, 

vertelt Jacco Meijerhof, adviseur bij de gemeente 

Almere voor de buitensportvoorzieningen. ‘Daar 

heeft de gemeente gehoor aan gegeven.’

De Playground is vrij toegankelijk voor iedereen. 

Ook sportorganisaties uit de buurt maken er 

dankbaar gebruik van. Buurtsportcoaches verzor-

gen hier sportprogramma’s voor zowel kinderen 

als volwassenen. Niet alleen wordt er tennis, 

voetbal en basketbal aangeboden, maar ook 

sporten als streetdance, hockey, rugby en tae-

kwondo. Ook basisscholen kunnen gebruikmaken 

van de Playground, bijvoorbeeld voor het organi-

seren van sportdagen.

Sleeheuvel

Meijerhof: ‘Daarnaast is er een sleeheuvel aange-

legd. Veel kinderen misten in Almere Poort een 

heuvel om ‘s winters op te sleeën. Daarom hield 

Ons Cascadepark een tekeningenactie op alle 

basisscholen in Poort voor een sleeheuvel in het 

park.’ Ook de bootcampclubs in Almere Poort 

willen graag gebruikmaken van deze sleeheuvel 

voor wat meer uitdaging in het trainingspro-

gramma. En de minder sportieve types die geen 

zin hebben om te sporten, kunnen op de tribune 

plaatsnemen om te kijken. 

‘Deze Playground is er dus echt voor iedereen’, 

zegt Meijerhof, die samen met Bob den Hoed, 

toezichthouder van het Sportbedrijf Almere, 

verantwoordelijk was voor de realisatie. ‘De 

sportvoorzieningen zelf zijn dus allang klaar; 

alleen de beplanting eromheen moet nog worden 

aangelegd. Ook dient er hier en daar nog wat te 

worden ingezaaid. Dit was uitgesteld vanwege de 

weersomstandigheden, maar dat zal dit voorjaar 

zeker gaan gebeuren. De inrichting is echt heel 

bijzonder, omdat we daar met drie kleuren asfalt 

en kunstgras hebben gewerkt.’ 

Ook is de Playground duurzaam aangelegd; er is 

gekeken naar constructies met een lange levens-

duur en een slijtvaste basis. De hele Playground 

heeft een sporttechnische opbouw, een gedrai-

neerde zandonderbouw met daarop een drai-

nerende fundering. Door het toepassen van een 

speciaal sporttop-asfaltmengsel en kwalitatief 

goed kunstgras is de Playground van een lange 

levensduur verzekerd. Dit wordt versterkt door 

degelijk uitgevoerde hekwerken en speeltoestel-

len. De betongrijze coating van het hekwerk 

geeft het geheel een rustige maar chique uitstra-

ling.

Meijerhof: ‘De ruimtelijke inrichting van dit park 

is echt heel anders dan die van andere parken. 

Ik heb in mijn carrière echt wel het een ander 

gemaakt, zeg maar, maar het Cascade Park 

behoort qua uitstraling en kleurgebruik tot de 

mooiere projecten die zijn aangelegd. Zo zijn het 

blauwe en gele asfalt echt heel opvallend. Het is 

echt een project om trots op te zijn.’

Watertappunt

Bij het ontwerp was het al duidelijk dat de 

Playground geïntegreerd diende te worden in 

de omgeving. Hiertoe heeft KSP Kunstgras uit 

Lelystad een uitdagende en onderhoudsvriende-

lijke speelplek ontwikkeld, die recht doet aan het 

ontwerp van het Cascadepark. 

Bij het speeltuintje is een valdempende onder-

grond gebruikt en hoe hoger het speeltoestel, 

hoe dikker de valdempingslaag. ‘Het is een 

gekeurd systeem dat we daar hebben aan-

geboden’, vertelt directeur Joost Sweep van 

KSP Kunstgras. ‘Voor de tennisbaan en het 

voetbalveldje hebben we weer een ander soort 

kunstgras gebruikt, omdat deze zeer intensief 

gebruikt worden. We hebben het kunstgras dus 

afgestemd op het gebruikersgemak. Daarnaast is 

ook het podium bekleed met kunstgras, evenals 

de traptreden daarnaartoe. Dat gras hebben we 

een andere kleur groen meegegeven, zodat het 

er een beetje uitspringt. Voor het podium en de 

speelvelden is LSR 24 millimeter kunstgras met 

zandinfill gebruikt en voor de tennisbaan heb-

ben we kunstgras met een kortere poolhoogte 

gebruikt.’

In samenwerking met adviesbureau RAACC heeft 

KSP in het Cascadepark ook een watertappunt 

van Join the Pipe gesponsord. Met deze bijdrage 

van RAACC en KSP is er een bijdrage geleverd 

aan het financieren van schoondrinkwaterprojec-

ten in ontwikkelingslanden. Beide partijen deel-

den de mening dat een speelvoorziening anno nu 

pas compleet is wanneer kinderen die bewegen, 

kunnen beschikken over een gezonde duurzame 

dorstlesser. 

‘Wij zijn verheugd dat wij op deze manier een 

bijdrage hebben kunnen leveren aan het finan-

cieren van zo’n prachtig initiatief en dat de jeugd 

in Almere tijdens het bewegen over een gezonde 

dorstlesser beschikt.’

Annette Hospes, landschapsontwerper gemeente Almere. Jacco Meijerhof

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  
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Het kabinet heeft gekozen voor een verbod op 

chemische onkruidbestrijding op verhardingen 

per 2016. Dit voorgenomen verbod heeft geen 

gevolgen voor Pistol Flex, omdat het synthetische 

middel van Bayer is toegelaten als onkruidbestrij-

dingsmiddel op open verhardingen. Eerder al had 

Pistol Flex een toelating in onder andere België. 

Het middel is dus alleen bedoeld voor toepas-

sing op open verhardingen. Dan gaat het om 

verhardingen die bestaan uit gestorte materialen 

of materialen met een hygroscopisch karakter, 

zoals grind, zand, gravel, schelpen, slakken, puin, 

webromix of grasbetontegels en grasbetonste-

nen met open gaten. Het mag daarentegen niet 

worden toegepast op grasvegetaties, halfopen en 

gesloten verhardingen. 

Ter bescherming van het grondwater mag dit 

product ook niet worden gebruikt in grondwa-

terbeschermingsgebieden. En om de in het water 

levende organismen te beschermen, is toepassing 

alleen dan toegestaan, als in perceelstroken die 

grenzen aan oppervlaktewater in de eerste veer-

tien meter vanaf de insteek van de sloot gebruik 

wordt gemaakt van minimaal negentig procent 

driftreducerende spuitdoppen.

Hydrofoob

‘Pistol Flex kan dus worden ingezet op open 

verhardingen, zodat het niet kan afvloeien naar 

bijvoorbeeld afvoerputten’, vertelt marketingma-

nager Dick van Brienen van Bayer. ‘Zo kan het op 

begraafplaatsen, op industriële terreinen of langs 

hekken van bedrijfsterreinen worden gespoten. 

Pistol Flex is nieuw op de Nederlandse markt, 

maar wordt al vrij lang in andere Europese landen 

gebruikt.’

Hier in Nederland wordt het momenteel ook al 

toegepast, omdat het seizoen voor het gebruik 

van Pistol Flex begonnen is. Wanneer het wat 

groeizamer weer wordt, voorkomt het middel dat 

er onkruid opkomt. Het heeft een contactwerking 

tot het vierde bladstadium, dus kleine onkruid-

plantjes pakt het ook mooi mee, maar het is in 

eerste instantie op de markt om te voorkomen 

dat er überhaupt onkruid groeit. 

Van Brienen: ‘Afhankelijk van de weersomstan-

digheden is het in maart-april tijd om Pistol Flex 

in te zetten. Dit is de periode waarin winters 

weer overgaat in groeizaam weer en ontkieming 

van zaadjes tot stand komt. Daarnaast is het 

middel ook geschikt voor toepassing in droge 

omstandigheden. Pistol Flex hecht zich aan de 

bovenlaag, is weinig mobiel en wordt geactiveerd 

door regen, doordat de actieve stof diflufenican 

hydrofoob is. Deze wordt na een periode van 

neerslag opnieuw geactiveerd.’ 

Vergroting werking tegen resistentie

De werkingsduur van Pistol Flex is uiteraard 

afhankelijk van het weer, maar men kan uitgaan 

van vier maanden. Dit bodemherbicide heeft 

dus een langdurige werking. Bij één toegestane 

toepassing per jaar is de periode tussen maart en 

juni daarvoor het meest geschikt. Pistol Flex bevat 

Het Ctgb verleende op 28 november vorig jaar een toelating voor het product Pistol® Flex van Bayer. Dit nieuwe bodemherbicide is een 

breed werkende preventieve en vroegtijdig curatieve onkruidbestrijder, in te zetten net vóór tot kort ná het ontkiemen van onkruiden op 

open verhardingen.

Auteur: Sylvia de Witt

Werkzaam op breed spectrum 
van onkruiden
Dit nieuwe bodemherbicide is een breed werkende preventieve 
onkruidbestrijder

Het middel is dus alleen 

bedoeld voor toepassing op 

open verhardingen. Dan gaat 

het om verhardingen die 

bestaan uit gestorte materi-

alen of materialen met een 

hygroscopisch karakter
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naast de werkzame stof diflufenican ook de stof 

iodosulfuron-methylnatrium. Deze twee actieve 

bestanddelen vullen elkaar aan en verbeteren het 

resultaat, een unieke combinatie die de weer-

stand tegen resistentie aanzienlijk vergroot. Zo 

houdt Pistol Flex kleine onkruiden onder controle 

en verhindert het de groei van nieuwe monoco-

tyle en breedbladige onkruiden.

Van Brienen: ‘Het vormt als het ware een soort 

barrière tegen de opkomst van onkruid. Het 

middel gaat het ontkiemen van zaadjes tegen, 

dus kunnen die zaadjes ook niet uitgroeien tot 

een onkruidplant. Afhankelijk van de onkruids-

oort heeft het een nawerking van minimaal vier 

maanden. Daarnaast is er nog een aantal soorten 

waarbij de werkingsduur iets korter zou kunnen 

zijn.’ 

Vele voordelen

Pistol® Flex heeft, in vergelijking met soortge-

lijke middelen, nogal wat pluspunten, vindt Van 

Brienen. ‘Allereerst is het een breedwerkend mid-

del zonder glyfosaat en heeft het, zoals eerder 

genoemd, een langdurige werking van minstens 

vier maanden. Er zijn concurrenten die ook 

onkruidbestrijders met een nawerking hebben, 

maar dat zijn er niet veel.’

Pistol Flex heeft ten opzichte van deze middelen 

nog een aantal voordelen. Zo heeft het met zijn 

stofvrije formulering een gunstige classificatie en 

mag het op open verhardingen zeer breed wor-

den ingezet. Zelfs in particuliere tuinen mag Pistol 

Flex door de professional worden gebruikt. Het 

middel bespaart ook veel behandelingen. Met 

glyfosaat kun je alleen het bestaande onkruid 

doden, maar de zaadjes die in de grond zitten, 

komen gewoon weer op na een aantal weken, 

waardoor er een nieuwe behandeling nodig 

is. Met één behandeling Pistol Flex voorkom je 

dat die zaadjes ontkiemen, zodat je een aantal 

bespuitingen kunt besparen. 

‘Maar Pistol Flex is ook te gebruiken in combi-

natie met glyfosaat. Op het moment dat iemand 

al groter onkruid heeft staan, kun je kiezen voor 

een tankmix met glyfosaat; daarmee beschermt 

het ook vier maanden lang de opkomst van 

nieuw onkruid. Beter is natuurlijk om er vroegtij-

dig bij te zijn.’ 

Conform de nieuwste generatie 

WG-formuleringen lost Pistol Flex snel op in 

water en blijft het in een spuittank minimaal 24 

uur stabiel. 

‘Dus als iemand een tank heeft aangemaakt en 

die niet meteen helemaal kan opmaken, kan de 

aangemaakte vloeistof bewaard worden en op 

een ander moment ergens anders worden inge-

zet. Andere, soortgelijke producten blijven niet 

altijd stabiel en kunnen uitzakken, met een ver-

stopte spuit als gevolg’, aldus Van Brienen.  

‘Pistol Flex kan worden 

ingezet op open 

verhardingen, zodat het niet 

kan afvloeien naar bijvoor-

beeld afvoerputten’

Toepassingen Pistol® Flex.Pistol Flex

Dick van Brienen

Stuur of twitter dit artikel door! 
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Een goede samenwerking is van essentieel 

belang voor een succesvol project. Dat is gemak-

kelijker gezegd dan gedaan. Want hoe kun je 

van tevoren inschatten hoe een samenwerking 

zal verlopen? En hoe kun je een goede samen-

werking stimuleren, of leren van fouten die 

in het verleden zijn gemaakt? In verschillende 

branches, zoals de horeca- en hotelbranche, 

kan de consument nagaan hoe een ‘samenwer-

king’ tussen aanbieder en afnemer is verlopen. 

Dergelijke ‘ratingsites’ geven daarnaast inzicht 

in het functioneren van aanbieders en kunnen 

afnemers helpen bij het kiezen voor een bepaalde 

partij. Ratingsystemen zijn zo populair en breed 

toegepast dat ze in veel branches al niet meer 

weg te denken zijn. Ook de bouwsector kent al 

verschillende beoordelingssystemen, bijvoorbeeld 

de website Bouwprestaties.nl en het Bouwgarant-

systeem. Van een vergelijkbaar, breed gedragen 

beoordelingssysteem voor de groensector is tot 

op heden geen sprake. Het nieuwe initiatief ‘Past 

Performance’ moet daar verandering in brengen. 

In het Past Performance-systeem wordt de 

opdrachtnemer beoordeeld door de opdracht-

gever. Daarbij wordt vooral gelet op de houding 

en het gedrag van de uitvoerende partij. Aan de 

hand van zes hoofdcriteria kan de opdrachtgever 

het werk van een opdrachtnemer beoordelen: 

planmatig werken, deskundigheid en kwaliteit, 

proactiviteit en samenwerking, houding ten 

opzichte van de omgeving, oplevering en revisie. 

De opdrachtgever kan daarbij kiezen uit voorop-

gestelde antwoordmogelijkheden. Beoordelingen 

kunnen worden opgenomen in een beveiligde 

online database, die op termijn een uitgebreid 

overzicht moet bieden van de Past Performance 

(letterlijk ‘prestaties uit het verleden’) van een 

grote hoeveelheid opdrachtnemers. 

De onafhankelijke kennisorganisatie CROW speelt 

een belangrijke rol in onder meer het beschikbaar 

stellen van het systeem en het faciliteren van de 

implementatie. De organisatie zorgt daarnaast 

voor de nodige voorlichting aan professionals uit 

verschillende branches. Volgens projectmanager 

Roy Voorend ligt de focus van het systeem op 

de houding en het gedrag, omdat juist deze 

elementen ervoor zorgen dat beide partijen het 

maximale uit zichzelf proberen te halen. ‘Stel, 

twee partijen sluiten een contract af voor het 

aanleggen van een rotonde’, vertelt Voorend. 

‘Als de opdrachtnemer de gemaakte afspraken 

Resultaten uit het verleden vormen geen 
garantie, maar wél een belofte voor de 
toekomst
Past Performance-systeem moet samenwerking opdrachtgever en 
opdrachtnemer verbeteren, en selectie van opdrachtnemers objectiveren

Voor een opdrachtgever is het kiezen 

van de juiste kandidaat voor de uit-

voering van een project niet altijd even 

gemakkelijk. Bovendien zijn begin- en 

eindpunt vaak duidelijk, maar verloopt 

de weg naar het eindpunt toe niet altijd 

even soepel. Een nieuw initiatief, Past 

Performance, moet de samenwerking 

tussen beide partijen bevorderen, en 

aannemers helpen zich te onderscheiden 

van anderen. Onder andere in de bouw-

sector, bij Rijkswaterstaat en ProRail én 

in de groensector zijn Past Performance-

systemen geleidelijk in opkomst. 

Auteur: Kelly Kuenen
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nakomt, dan ligt er na een bepaalde periode een 

rotonde die voldoet aan de gestelde eisen. Dat 

is mooi, alleen zegt dit niets over het traject dat 

de opdrachtnemer en opdrachtgever hebben 

doorlopen. Want ondanks het resultaat kan het 

zijn dat de samenwerking de nodige tegenslagen 

te verduren had. Het is dus van belang om ook 

aandacht te besteden aan het proces. Heeft de 

aannemer een actieve houding? Doet hij wat er 

is afgesproken? Dat soort vragen zijn belangrijk.’ 

Het Past Performance-systeem is ontstaan vanuit 

de behoefte aan een nieuwe opdrachtevalu-

atie en de wens van een betere samenwerking. 

Voorend benadrukt dat het Past Performance-

systeem geen op zichzelf staande aanbestedings-

methodiek is, en geen alternatief is voor bijvoor-

beeld EMVI. Het gaat om twee verschillende 

systemen. ‘Maar een opdrachtgever kan zijn 

keuze waarschijnlijk wel beter beargumenteren 

aan de hand van het Past Performance-overzicht’, 

aldus Voorend. Of het Past Performance-systeem 

uiteindelijk als selectietool kan worden ingezet 

moet volgens Voorend nog blijken.

Een Past Performance-systeem lijkt op het eer-

ste gezicht vooral voordelen te hebben voor 

opdrachtgevers, omdat deze partij direct zicht 

heeft op het functioneren van mogelijke kandida-

ten. Het systeem heeft echter een hoger doel dan 

puur en alleen het beoordelen van uitvoerders; 

het moet zorgen voor een bewustere en kwalita-

tief betere samenwerking tussen opdrachtgever 

en opdrachtnemer. Gemotiveerde en proactieve 

aannemers krijgen met Past Performance de kans 

zich positief te onderscheiden van de massa en 

aannemers die zich inzetten voor een betere 

samenwerking maken meer kans op nieuwe 

projecten. Hierdoor komt het zwaartepunt bij 

aanbestedingen meer te liggen op kwaliteit dan 

op prijs. 

Voorend denkt dat de aannemer zich met een 

Past Performance-systeem ‘eindelijk’ kan onder-

scheiden van zijn concurrenten. Voorend: ‘Tijdens 

het proces wordt de aannemer beoordeeld op 

zijn houding. Is hij proactief? Denkt hij bijvoor-

beeld mee over bepaalde onderwerpen? Het is 

natuurlijk fijn als een aannemer zijn afspraken 

nakomt, maar doet hij wellicht ook meer dan 

wat hem is gevraagd? De primaire focus van 

Past Performance ligt op het verbeteren van 

de samenwerking tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer en een verhoging van de kwa-

liteit. Juist deze dingen geven de aannemer 

de kans zich te onderscheiden van anderen. 

Een positieve houding vergroot bovendien de 

kans dat hij een volgende keer opnieuw wordt 

gevraagd een project uit te voeren. We verwach-

ten dat een aannemer die positief presteert ook 

daadwerkelijk meer kans maakt om te worden 

uitgenodigd voor nieuwe projecten.’ 

Groenvoorziener Signa Terra heeft nog niet met 

Past Performance gewerkt, maar directeur Barend 

van Doorn houdt de ontwikkelingen goed in de 

gaten. Van Doorn is voorzichtig enthousiast, maar 

stelt tegelijkertijd enkele kritische kanttekeningen. 

‘Natuurlijk is het van belang om ook kritisch te 

In zekere zin staat het Past 

Performance-systeem voor het 

vormgeven van een 

referentie

Laurens Jan van Muijen

Eddy Schabbink
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zijn. Er kunnen zich altijd tegenslagen voordoen, 

kleine dingen die je tot in lengte van dagen blij-

ven achtervolgen, alleen maar omdat alles zwart 

op wit is vastgelegd’, stelt Van Doorn. ‘Toch denk 

ik dat het in beginsel een goed idee is om beoor-

delingen vast te leggen. In andere branches, zoals 

de auto- en schoonmaakbranche, is het al de 

normaalste zaak van de wereld om tussentijdse 

kwaliteitsbeoordelingen uit te voeren. Als je een 

bedrijf runt dat streeft naar optimale kwaliteit, 

met medewerkers die hun best doen om goed 

werk te leveren, dan denk ik bovendien dat je 

weinig te vrezen hebt van een Past Performance-

systeem. Het kan zelfs een manier zijn om je te 

onderscheiden van concurrenten.’ 

Eddy Schabbink, manager markt- en product-

ontwikkeling bij Donkergroen bv, geeft aan nog 

niet erg bekend te zijn met het onderwerp. Net 

als Van Doorn is hij nieuwsgierig naar de ont-

wikkelingen. ‘De achterliggende gedachte past 

goed bij onze organisatie’, vertelt Schabbink. 

‘Rendementen uit het verleden bieden welis-

waar geen garanties voor de toekomst, maar 

ze zeggen wel veel over de waarden van een 

bedrijf.’ Sight Landscaping heeft wel al te maken 

gehad met Past Performance. Van een volledige 

implementatie is echter nog geen sprake. ‘Er 

zijn bij ons twee bestekken die gedeeltelijk met 

Past Performance worden beoordeeld’, vertelt 

directeur Henri Schuurman. ‘Het wordt vanuit de 

opdrachtgever eerder proefsgewijs toegepast, 

dan dat alle punten uit het systeem daadwerkelijk 

worden nageleefd. De beoordeling en het con-

structieve overleg staan bij ons nog in de kinder-

schoenen.’

Waar bij een groot deel van de bedrijven nog 

niet echt sprake is van de toepassing van Past 

Performance, krijgt aannemer Oosthoek-Groep 

bv uit het Zuid-Hollandse Schipluiden met 

regelmaat te maken met het nieuwe initiatief. 

Accountmanager Laurens van Muijen is zeer te 

spreken over het systeem. ‘In de aannemerij is 

veel aan de hand’, vertelt Van Muijen. ‘Sinds kort 

werkt de markt met EMVI-bestekken, maar die 

zijn niet zaligmakend als het gaat om kwaliteit. 

Als er bij aanbesteding te veel op prijs gelet 

wordt, dan heeft dat invloed op de geleverde 

kwaliteit door aannemers. Als je voor een zes 

betaald wordt, dan maak je verlies bij het leveren 

van een acht; kwaliteit kost nu eenmaal geld. 

Past Performance helpt het koren van het kaf te 

scheiden. Het Past Performance-systeem stimu-

leert aannemers tot het leveren van kwaliteit. In 

onze omgeving is Past Performance aan de orde 

van de dag. Wij hebben al diverse projecten met 

Past Performance uitgevoerd en we merken dat 

we er ook daadwerkelijk vervolgwerk uit halen. 

Zo hebben we dankzij een succesvolle opdracht 

van de gemeente Leiden een opdracht gekregen 

van de gemeente Katwijk. We leveren graag kwa-

liteit. Wij hanteren het motto ‘de vreugde van de 

laagste prijs duurt meestal korter dan de ergernis 

van de slechte kwaliteit’. 

Volgens Jacques Reijniers, directeur van Apollo 

Consultancy en voormalig hoogleraar inkoopma-

nagement aan Nyenrode Business Universiteit, 

gaat het in beginsel om een interessant concept. 

‘Als Past Performance bijdraagt aan voldane 

opdrachtgevers en klanten, dan is dat natuurlijk 

fantastisch’, stelt Reijniers. ‘Maar ik denk wel dat 

er enkele belangrijke kanttekeningen gemaakt 

moeten worden. De opdrachtgever heeft een 

probleem, een budget en bepaalde eisen waar-

aan het resultaat moet voldoen. Het startpunt is 

duidelijk, maar de weg naar het eindpunt is een 

proces dat vaak gaandeweg vorm krijgt. Je kunt 

van tevoren niet alles vastleggen; daarvoor kent 

het proces te veel onzekere factoren. Ik denk dat 

het van belang is om niet het product, maar de 

oplossing en het eindresultaat voor ogen te hou-

den. Bij een Past Performance-systeem bestaat 

bovendien het gevaar dat aanbesteders ervan 

uitgaan dat de prestaties van een bedrijf gelijk 

blijven. Dat is een twijfelachtige aanname, want 

binnen een bedrijf kan van alles gebeuren; er 

komt bijvoorbeeld een ander management of de 

strategie wordt veranderd. Als een samenwerking 

voor één klant succesvol is gebleken, wil dat nog 

niet zeggen dat dit voor een andere klant ook het 

geval zal zijn.’

Een Past Performance-systeem kan in principe 

vergeleken worden met beoordelingssystemen op 

bijvoorbeeld websites. Dergelijke ratingsystemen 

zijn gebruiksvriendelijk, omdat ze consumenten 

snel een uitgebreid overzicht bieden van de kwa-

liteit van aanbieders. Daar staat tegenover dat ze 

fraudegevoelig en weinig transparant zijn en dat 

de beoordelingen moeilijk te verifiëren zijn. In de 

media verschijnen met enige regelmaat berichten 

waaruit blijkt dat de objectiviteit van beoorde-

lingssystemen een complex onderwerp is. Zo 

kreeg een Brits stel in 2013 een boete opgelegd 

van het hotel waarin het duo verbleef, omdat zij 

een negatieve hotelrecensie hadden geplaatst op 

de online beoordelingssite TripAdvisor. Eind vorig 

jaar kreeg datzelfde TripAdvisor een boete van 

de Italiaanse mededingingsautoriteit, omdat het 

bedrijf te weinig zou doen om de objectiviteit 

van recensies te verifiëren. Het opzetten van een 

systeem waarin het functioneren van aannemers 

Roy Voorend

 Een positieve houding 

vergoot de kans dat een 

aannemer opnieuw wordt 

gevraagd
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wordt vastgelegd, is dus niet zonder valkuilen en 

een belangrijke vraag is hoe de objectiviteit van 

een Past Performance-systeem gewaarborgd kan 

worden. 

Voorend benadrukt dat objectiviteit een belang-

rijke factor in het proces is. De objectiviteit wordt 

vergroot door de opdrachtgever te laten kiezen 

uit vooropgestelde antwoordmogelijkheden. 

Daarnaast vinden er regelmatig gesprekken plaats 

tussen de opdrachtgever en de aannemer en wor-

den beoordelingen intern getoetst. Het feit dat er 

sprake is van eenzijdige beoordeling, roept echter 

de vraag op wat er gebeurt als de uitvoerende 

partij vindt dat hij ten onrechte negatief beoor-

deeld is. Heeft hij de mogelijkheid zich daartegen 

te verweren? Ook Van Doorn vraagt zich af wat 

er gebeurt bij onenigheid: ‘Wat als een aannemer 

vindt dat hij wél goed presteert, of dat de beoor-

deling gebaseerd is op verkeerde gronden, zoals 

een persoonlijk conflict?’ Volgens Voorend moet 

de beoordeling vooral worden gezien als een 

dynamisch proces, waarin ook de aannemer de 

nodige inspraak krijgt. ‘Er wordt niet zomaar een 

eindoordeel geveld. Gedurende het traject vinden 

er meerdere één-op-één-gesprekken plaats. Dit 

stelt beide partijen in staat om tussentijds bij te 

sturen’, aldus Voorend. 

Volgens Reijniers is het goed om, met het oog 

op het einddoel, de kwaliteit van het werk gedu-

rende het proces te bewaken. ‘Ik denk dat hierbij 

echter nog een randvoorwaarde geldt’, vertelt 

hij. ‘Het is van belang om de condities vooraf af 

te stemmen en te bespreken. Beide partijen moe-

ten voor ogen houden welk probleem ze willen 

oplossen bij de klant, zodat duidelijk is waarop 

beoordeeld wordt.’ Reijniers denkt dat dit van 

beide partijen de nodige flexibiliteit zal vragen. 

‘Past Performance is vooral interessant door de 

wil om gezamenlijk in gesprek te gaan en ook te 

accepteren dat er iets mis kan gaan. Zijn partijen 

bereid om gezamenlijk te zoeken naar een oplos-

sing als er iets misgaat, in plaats van de strijd aan 

te gaan?’

De aannemer krijgt dus de kans om zijn handelen 

tussentijds te verbeteren. Zo kan het gebeuren 

dat een traject start met een negatieve beoor-

deling, die in de loop van het proces wordt 

bijgesteld. Als er toch sprake is van een negatief 

eindoordeel waar een aannemer het niet mee 

eens is, dan kan hij volgens Voorend verschil-

lende stappen ondernemen om tegen dit oordeel 

in te gaan. Een aannemer kan bijvoorbeeld om 

terugkoppeling vragen bij de leidinggevende 

projectleider. Deze kijkt vervolgens of de kritiek 

gegrond is. Ook kan een externe partij worden 

ingeschakeld om te fungeren als bemiddelaar tus-

sen beide partijen. Het uitgangspunt is echter dat 

opdrachtgever en opdrachtnemer het samen eens 

worden. Tijdens de tussentijdse gesprekken wordt 

ook naar de mening van de aannemer over de 

opdrachtgever gevraagd. Volgens Voorend komt 

het in de praktijk ook voor dat een aannemer 

punten noemt die verbeterd kunnen worden. ‘Als 

er met regelmaat een persoonlijk gesprek wordt 

gevoerd, dan verlaagt dat voor de aannemer de 

drempel om zijn mening te uiten. We merken dat 

opdrachtgevers het juist fijn vinden dat zij feed-

back krijgen, zodat ook zij de kans krijgen om 

zichzelf te verbeteren.’ Barend van Doorn is blij 

dat CROW een grote speler is bij de ontwikkeling 

van Past Performance: ‘Als onafhankelijke organi-

satie neemt CROW een neutrale positie in.’

Van Muijen heeft vertrouwen in de objectivi-

teit van het beoordelingssysteem. ‘Er doet zich 

natuurlijk weleens iets negatiefs voor; problemen 

zijn er immers overal. Het gaat erom dat je erover 

kunt praten. Onze ervaring is dat partijen serieus 

omgaan met het beoordelingsproces. Ik denk 

dat wanneer je als aannemer een écht negatief 

oordeel krijg, je dat vooral aan jezelf te danken 

hebt.’

Het is niet verplicht om Past Performance toe te 

passen en er zijn vooralsnog geen plannen om 

daar verandering in te brengen. Dit betekent dat 

elke opdrachtgever zelf mag kiezen of hij met 

past performance wil werken. Een opdracht-

nemer is daarentegen verplicht om volgens het 

systeem te werken als de opdrachtgever daarom 

vraagt. Het Past Performance-systeem richt zich 

momenteel vooral op werken in de gww-sector. 

Op termijn wordt het systeem uitgebreid, zodat 

het ook bruikbaar kan zijn voor het beoordelen 

van bijvoorbeeld leveringen en diensten. Tot op 

heden wordt het systeem alleen gebruikt om 

het functioneren van leveranciers te beoordelen. 

Uiteindelijk krijgt ook de aannemer de kans om 

de opdrachtgevende partij te beoordelen. In de 

loop van 2015 moet de aannemer zijn opdracht-

gever op eenzelfde manier kunnen beoordelen als 

hijzelf beoordeeld wordt. Overigens is daar vol-

gens Voorend nu al ruimte voor op de beoorde-

lingsformulieren. Hij geeft echter aan dat aanne-

mers over het algemeen nog wat terughoudend 

zijn in het geven van hun mening. 

Het Past Performance-systeem is ontwikkeld in 

samenspraak met negentien gemeenten uit het 

westen van het land. Het systeem werd prak-

tisch toepasbaar gemaakt door de werkgroepen 

Past Performance van gemeenten in Noord- en 

Zuid-Holland, Bouwend Nederland en stichting 
Jacques Reijniers

Aannemers die goed 

presteren, zullen meer kans 

maken op nieuwe projecten



Honingdauw is een plakkerige, suikerachtige 
substantie die door bladluizen wordt uitge-
scheiden. Op deze honingdauw groeit ver-
volgens weer een schimmel, roetdauw. Deze 
schimmel veroorzaakt een zwarte aanslag.

Niet bestrijden is geen optie
Gemeenten voeren verschillende redenen 
aan om niet te bestrijden zoals faunavervals-
ing, bestrijding is giftig of te hoge kosten. In 
de praktijk blijkt dat wanneer de natuurlijke 
balans niet wordt hersteld bladluis de kans  
krijgt te vermeerderen en daarmee groeit 
tevens het probleem en de kosten voor het 
schoonmaken/herstellen van de schade 
achteraf. Niet bestrijden is dus eigenlijk geen 
optie.

Geen faunavervalsing
Biologische bestrijding door middel van een 
natuurlijke vijand is in veel gevallen de beste 
optie. Het tweestippelig lieveheersbeestje 
(Adalia bipunctata) is zo’n natuurlijke vijand. 

De Adalia bipunctata is een inheemse soort, 
deze komt dus van nature voor in Nederland. 
Vos Capelle levert Adalia’s die speciaal door 
Koppert Biological Systems voor hen worden 
gekweekt. De eieren worden in een klimaat 

gecontroleerde omgeving ‘uitgebroed’ en 
vervolgens met de juiste voeding en tem-
peratuur opgekweekt tot het leverbare larve 
stadium. 

Het verschil
In de Nederlandse markt zijn een aantal 
aanbieders actief welke Adalia leveren. Het 
grote verschil zit hem in de verpakking. 
Zo worden er plastic en kartonnen bakjes 
aangeboden, al dan niet met bescherming 
en voeding voor de larven. De larven uit deze 
bakjes moeten worden overgeheveld in een 
zakje of kartonnen box om in de boom op te 
hangen wat zorgt voor extra handelingen en 
dus extra kosten. Daarnaast wordt gebruik 
gemaakt van papieren zakjes, die kunnen 
gaan scheuren als ze nat worden. 

Vos Capelle levert de larven gebruiksklaar 
aan in ongebleekte (100% biologischafbreek-
bare) linnen zakjes. Hieraan worden boekweit 
doppen toegevoegd zodat de larven ruimte 
hebben om te bewegen en tijdens transport 
geen schade oplopen. Levering door Koppert 
bij Vos Capelle geschiedt dagelijks rond 8.00 
uur. Op het afgesproken tijdstip worden de 
zakjes met daarin 100 of 250 larven, onder 
geconditioneerde omstandigheden, door Vos 
Capelle bij de klant afgeleverd. De onge-
bleekte linnen zakjes kunnen na het openen 
eenvoudig, zonder extra handelingen in de 
boom worden gehangen door middel van 
een nietje, spijker of punaise. 

Eenvoudig, snel en kostenbesparend
Door de eenvoudige bevestiging en het aan-
leveren in gebruiksklare linnen zakjes is het 
een koud kunstje om de larven in de boom 
te krijgen. Hierdoor blijven de arbeidsuren 
beperkt en dus de personele kosten laag, 

“Doe iets aan die  plakkerige troep!”

Plakkerige aanslag op straatmeubilair, auto’s, fietsen en monumenten. 
Veel Gemeenten kampen met dit probleem. De aanwezigheid van bladluizen kan 
een behoorlijke overlast geven in de openbare ruimte. Het gaat hierbij niet zozeer 
om de luizen zelf, maar wel om honing- en roetdauw. 

Adalia bipunctata - Tweestippelig lieveheersbeestje 

tevens wordt de overlast voor omwonenden 
tijdens het uitzetten tot een minimum 
beperkt. 

De inzet van Adalia larven kan het beste 
vroeg in het seizoen gebeuren, nog voor er 
overlast is van honingdauw. Door een vroege 
inzet is de populatie van de luizen beter 
beheersbaar en valt de overlast in de rest van 
het seizoen mee.

Vos Capelle is in Nederland marktleider met 
zakjes Adalia larven. Al in 1996 werd Vos 
Capelle genomineerd voor de BOV Trofee 
(Beste Ondernemers Visie) en ontving uit 
handen van minister Prof. Dr. Ernst M.H. 
Hirsch Ballin de bijbehorende oorkonde voor 
het aandeel in de biologische bestrijding van 
ziekten en plagen in het openbaar groen.

Advies
Al vele jaren adviseerd Vos Capelle gemeent-
en over het bestrijden van ziekten, plagen en 
onkruiden. Wilt u ook graag meer weten over 
de mogelijkheden van biologische bestrijdi-
ing neem dan contact op met de adviseurs 
van Vos Capelle 0416 - 311 326.
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RIJK. Na het vormgeven van een methode zijn 

de gemeenten in 2013 gestart met een pilot. 

Noord-Holland begon 1 juli 2013 als eerste met 

de officiële toepassing van Past Performance. 

Nu de eerst resultaten positief zijn, moet het 

systeem landelijk worden opgepakt. Zowel het 

Past Performance-systeem als de website worden 

de komende tijd nog verder geoptimaliseerd. Past 

Performance kent nu nog verschillende vormen 

en invullingen. Het doel is een systematiek te ont-

wikkelen die overal toepasbaar is. Daartoe werd 

begin 2014 de werkgroep uniformiteit opgericht. 

Gouda is een van de gemeenten die vanaf het 

begin betrokken waren bij het (door)ontwikkelen 

van Past Performance. Arie Boekee, afdelings-

hoofd bij de gemeente Gouda, is actief betrokken 

bij de ontwikkeling. Volgens Boekee zijn de erva-

ringen met Past Performance ‘voor 99% positief’, 

vooral omdat opdrachtgever en opdrachtnemer 

nu écht over een gezamenlijk doel in gesprek 

raken. Of Gouda ook daadwerkelijk mee zal doen 

met de landelijke implementatie, is volgens hem 

nog niet besloten. Overigens is de werkelijke 

vraag naar een wederzijdse beoordeling volgens 

Boekee gering. ‘We merken wel dat de leveran-

cier graag gehoord wil worden waar het gaat om 

het werk van de opdrachtgever. Wij hebben daar 

nu vorm aan gegeven door in gesprekken met de 

leverancier vragen te stellen over de samenwer-

king. Het initiatief om tot een echte vragenlijst 

te komen, komt tot nu toe vooral vanuit de 

opdrachtgever. Ik denk dat dit komt omdat ook 

opdrachtgevers willen leren en zichzelf willen 

verbeteren.’

Ondanks de interessante ontwikkelingen valt 

er nog veel werk te verzetten voordat Past 

Performance overal geïmplementeerd is. Een 

korte rondvraag bij enkele bedrijven en organisa-

ties laat zien dat het onderwerp wel bekend is, 

maar dat er nog weinig inhoudelijke toelichting 

wordt gegeven. Branchevereniging VHG volgt de 

ontwikkelingen en geeft aan betrokken te zijn bij 

het landelijk overleg vanuit CROW. De organisatie 

zegt echter nog geen inhoudelijk commentaar 

te kunnen geven. Ook andere partijen zoals 

Bouwend Nederland, MKB-infra en de Vereniging 

van Waterbouwers hebben zich aangesloten bij 

het Past Performance-initiatief.

Volgens Roy Voorend is het initiatief een succes: 

‘Er is absoluut interesse voor Past Performance. 

Er zijn zelfs aannemers die er zelf naar vragen, 

omdat ze overtuigd zijn van hun eigen kunnen.’ 

Het toepassen van Past Performance is niet ver-

plicht, maar Voorend is ervan overtuigd dat het, 

dankzij de voordelen die het beide partijen biedt, 

landelijk zal worden opgepakt. Hij verwacht dat 

de toepassing van Past Performance in 2015 zal 

verdubbelen. ‘Ik denk dat het uiteindelijk een 

soort standaardproces zal worden.’ 

De aannemers die door Stad + Groen werden 

gevraagd naar het onderwerp, zien de ontwikke-

lingen vooralsnog positief tegemoet. Barend van 

Doorn: ‘In zekere zin staat het Past Performance-

systeem voor het vormgeven van een referentie. 

Als de opdrachtgever naast het product ook 

tevreden is over de samenwerking, dan mag dit 

ook best eens hardop gezegd worden!’

Henri Schuurman Barend van Doorn

Past performance is in zekere 

zin de terugkeer naar de oude 

vertrouwde huisaannemer van 

wie je op aan kon
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Als dit crisis is, dan mag die nog veel langer duren. Twittert ceo van dienst 

Kees Weijtmans heel positief op de cover van deze uitgave. Zijn bedrijf 

draait goed en groeit al jaren tegen de stroom in; dat wil hij ons graag laten 

weten. In één ding heeft Kees natuurlijk ongelijk. De crisis is allang voorbij, 

alleen lijkt dat tot maar weinigen in de sector te zijn doorgedrongen. Als 

je aan mensen vraagt hoe het gaat, is het antwoord toch nog opvallend 

vaak: slecht, slechte prijzen, bezuinigingen. U kent het wel: de bekende 

jeremiade, die in ieder geval niet helpt, helemaal niets zal veranderen en 

die je alleen maar in een zodanige stemming brengt dat je niet eens zin 

hebt om gewoon je werk te doen. Miesmuizen heet dat, geloof ik. Als 

u dat in uzelf herkent: ik verwijt u niks. Wij hebben ook klanten en ook 

onze klanten wil ik soms achter het behang plakken of begraven in een vat 

met ongebluste kalk. Allemaal normaal en menselijk (als het tenminste bij 

wensen blijft). 

Wat ik bedoel, is: op het moment dat je als sector aan het miesmuizen 

bent, biedt alleen een goed feestje soelaas. En dat is precies wat wij voor de 

komende periode op ons verlanglijstje hebben staan. 

De bedoeling is om begin 2016 een groot gala te organiseren, parallel aan 

wat in het Verenigd Koninkrijk met de Bali Awards gebeurt en in Duitsland 

met de Taspo Awards. Het belangrijkste onderdeel van het gala is eigenlijk 

niet meer en niet minder dan dat de groene sector – dus organisaties, 

bedrijven, ontwerpers en opdrachtgevers die openbaar groen beheren, 

aanleggen en in onderhoud hebben – een veer op de eigen hoed mag 

steken. 

Een definitieve locatie hebben wij nog niet en zelfs geen uitontwikkelde 

naam, maar voor de rest zijn onze plannen redelijk uitgewerkt. Het doel 

is dat mensen die de afgelopen jaren buitengewone prestaties hebben 

geleverd als opdrachtgever dan wel als aannemer of ontwerper, publiekelijk 

erkenning krijgen op een mooie en inspirerende galaparty waar de hele 

sector bij elkaar komt. 

Laten we afspreken dat ik u op de hoogte houd. En mocht u uw 

nieuwsgierigheid niet weten te bedwingen, stuur ons een mail of bel. 

Hein van Iersel (hoofdredacteur) 

hein@nwst.nl 

Op het moment dat je als sector aan het 

miesmuizen bent, biedt alleen een goed feestje 

soelaas

Het doel is dat mensen buitengewone 

prestaties hebben geleverd publiekelijk 

erkenning krijgen op een mooie en 

inspirerende galaparty waar de hele sector bij 

elkaar komt

Feessie bouwen

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5267



wordt gemaakt samen met onze partners uit de Openbare Groenvoorziening.
Wij hopen dat u met interesse en plezier deze uitgave van Stad+Groen gelezen heeft.

Wilt u reageren: hein@nwst.nl

Bedrijven openbare groenvoorziening.indd   1 13/05/15   15:40
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