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Onkruidlot
Met zijn eigen bedrijf Stam Tuinomgeving 
werkt de ondernemer uit Veenendaal aan het 
ontwerpen, beplanten en ook onderhouden 
van tuinen. Stam liep tijdens onderhouds-
werkzaamheden steeds vaker aan tegen het 
onkruidprobleem. Hij wilde particulieren ver-
lossen van de onkruiddruk, maar vanwege het 
spuitverbod ('hoe positief ook') kon hij ze niet 
goed helpen. Stam: 'Ik heb mijn klanten onge-
veer een jaar aan hun onkruidlot overgelaten, 
totdat ik dacht: als hovenier moet ik toch een 
oplossing kunnen aanbieden.' Na wat gepeins 
en het bekijken van verschillende alternatieve 
onkruidbestrijdingsoplossingen koos de onder-
nemer voor een Empas MCE-machine: onkruid 
bestrijden met kokend water. 

Stam: 'Het resultaat van kokend water is 
fantastisch, maar het werk eromheen is een 
beetje omslachtig. De machine is best groot 
om in mijn eentje te verplaatsen. Het slokte 
behoorlijk wat tijd op om de machine naar de 

tuin en weer terug naar de bus slepen. Mijn 
klanten hebben al te maken met hogere kosten 
door het gifverbod. Nu merkte ik dat de helft 
van deze kosten zat in het transport van de 
onkruidmachine.' 

Lokale focus
Stam peinsde weer verder over een oplossing. 
Hoe kon hij zijn onkruidmachine gemakkelij-
ker transporteren? Het antwoord kwam in de 
vorm van een bakfiets, een stevige cargo-e-
bike die een flink gewicht kan houden, zodat 
de onkruidmachine gemakkelijk in een tuin 
gefietst kan worden. Stam: 'Een fiets is een 
eenvoudig en fijn vervoersmiddel om overal te 
komen. Je bedient je klanten met menskracht 
en een beetje elektriciteit.' De Veenendaalse 
hovenier beseft dat een fiets beperkingen heeft 
qua bereik, maar omdat hij sterk focust op de 
lokale markt is dit volgens Stam alleen maar 
een plus.

Sander Stam de fietsende onkruidkokende hovenier uit Veenendaal

Op de Groene Sector Vakbeurs stond een flinke 

e-bakfiets met ingebouwde onkruidkookma-

chine, een bijzonder idee van Sander Stam, die 

naar eigen zeggen tuinontwerper en een beetje 

hovenier is. De reacties van collega-hoveniers 

op de beurs waren wisselend, van ‘Wat een tof 

idee’ tot ‘Ga toch fietsen …’ Onze nieuwsgierig-

heid was geprikkeld en wij vroegen Stam het 

fietshemd van het lijf. 
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'Ga toch fietsen...'
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Doel
Het uiteindelijke doel van de ondernemer is als 
een soort glazenwasser hele wijken in één keer 
van het onkruid af te helpen. Hiervoor heeft 
Stam naast de aanschaf van de fiets ook een 
nieuw bedrijfje opgericht: Kookuwonkruid.nl. 
Stam: 'Ik wil een soort kruising worden van een 

Picnic-wagentje en een glazenwasser. Op deze 
manier blijven de kosten zo laag mogelijk en 
kunnen we hopelijk zo veel mogelijk mensen 
helpen.' 

Oproep
De aanschaf van een onkruidmachine is een 

hele investering. Stam ziet het daarom wel zit-
ten om het gedeelte onkruidbestrijding over te 
nemen van collega-hoveniers. Stam: ‘De inves-
tering is voor veel hoveniers een flinke hobbel. 
Dit bleek wel tijdens de vele gesprekken die ik 
had op de Groene Sector Vakbeurs. Juist daar-
om heb ik een apart bedrijfje opgericht.  
Zo is het voor de klant duidelijk dat de hovenier 
het hovenierswerk doet en Kookuwonkruid de 
onkruidbestrijding, en ontstaat er geen verwar-
ring.' Stam zou het dan ook leuk vinden om 
ergens in 2019 een bijeenkomst te organiseren 
om hierover te brainstormen met verschillende 
hoveniers. De Veenendaalse hovenier grapt 
afsluitend: 'In 2019 raak ik een paar kilootjes 
kwijt, want ik ga heel Veenendaal rond op mijn 
bakfiets!' 
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'Het resultaat  
is fantastisch,  
de werkzaam
heden eromheen 
niet zo ...' 

‘Ik wil als een soort glazenwasser  
een hele wijk bedienen om de kosten 
voor onkruidbestrijding te drukken’
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