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Heet water rekent effectief af met onkruid, 
weten ze bij Meclean. Dat is te danken aan de 
hoge warmtedichtheid, waardoor de warmte 
snel in het ongewenste kruid doordringt. 
‘Vanuit het blad en de stengels trekt de hitte 
verder naar de wortels, waardoor nieuwe uit-
loop wordt bemoeilijkt’, weet Meclean-man 
Daniël Goossens. ‘Onkruid, mossen, groene 
aanslag: de heetwatermethode zorgt voor snel 
resultaat. Het blijkt in veel gevallen de meest 
efficiënte alternatieve methode; het geeft zeer 
goede resultaten met relatief weinig behande-
lingen.’

Door heet water over het onkruid te laten 
vloeien, zorg je dat de cellen van de plant het 
afleggen. Om van de schade te herstellen, moet 
de plant uit zijn reserves putten. ‘Na gemiddeld 
drie tot vier behandelingen is het onkruid uit-
geput en vergaat het.’ Bij forse onkruidbegroei-

ing adviseert Goossens een voorbehandeling 
met een borstelmachine, zoals de Weedsweep 
van Meclean of een ander type. Met het 50 
cm brede spuitwagentje kan bij een werksnel-
heid van 2 tot 3 km/u tot 1500 vierkante meter 
onkruid per uur worden bestreden. Voor randen 
en kanten is een broeskop beschikbaar. Door 
de rechtstreekse aansluiting van de machine 
met een slang op de waterleiding is de water-
voorraad onbegrensd. ‘Desgewenst valt met 
een extra lange slang, tot wel 40 meter, het 
werkbereik te vergroten. Je kunt dan in een 
cirkel van maar liefst 80 meter rond de machine 
werken zonder dat je hem hoeft te verplaatsen.’

Keuze
Andere chemievrije methodes dan heet water 
zijn er ook: naast schoffelen bijvoorbeeld 
branden (‘iets minder veilig’) of de riek. Bij 
branden dringt de warmte minder goed door 

‘Met de compacte Serie-B kom je in de tuin overal tussendoor’ 

Als gevolg van het verbod op chemische 

onkruidbestrijding ziet producent Meclean 

de markt groeien voor alternatieve methoden 

zoals zijn eigen Weedplus®-heetwatertechniek.

Auteur: Bart Mullink

Hogedrukreinigers Meclean 
eenvoudig uit te breiden met 
Weedplus-onkruidbestrijding

Hogedrukreiniging met de Serie-B.



65www.vakbladdehovenier.nl

tot de wortels. ‘En het is vanwege dat branden 
ook net iets minder veilig’, zo stelt Goossens. 
Wortelstokken uit de grond schudden met een 
riek kan ook. Dat is een goede aanpak, weet hij. 
‘Maar ook een arbeidsintensieve. Ik denk dat 
een hovenier per geval kiest welke behande-
ling de beste is, afhankelijk van de grond en de 
locatie.’ 

Kostenbesparend, veilig, duurzaam en effectief: 
Goossens schudt de verkoopargumenten uit 
zijn mouw. ‘De heetwatermethode is bovendien 
geluidsarm. Dat is belangrijk, want er wordt 
vaak gewerkt in bewoond gebied of bij bedrij-
ven waar mensen ongestoord hun gang moe-
ten kunnen gaan.’
Meclean biedt de Weedplus aan als optie bij 
zijn hogedrukreinigingsmachines, zoals de 
Serie-B, Serie-C en Serie-CF. Voor hoveniers die 
zich vooral richten op de particuliere markt 

wordt met name de Serie-B aangeprezen, 
vanwege het compacte en handzame karakter. 
Goossens: ‘Je manoeuvreert er gemakkelijk mee 
door poortjes en nauwe doorgangen en op 
kleinere paden. Ze zijn licht en je kunt er overal 
mee komen in de tuin. Voor relatief weinig geld 
heb je bovendien twee machines in één.’ Voor 
eenpitters die denken dat ze de machine niet 
vaak genoeg zullen gebruiken om de investe-
ring rendabel te maken, zou huren een optie 
zijn. ‘Sommige van onze dealers zitten ook in de 
verhuur; zij zouden hem te huur kunnen aan-
bieden’, zo overweegt Goossens.

Robuust
De Serie-C en Serie-CF zijn technisch redelijk 
vergelijkbaar, maar robuuster uitgevoerd. De 
Serie-C is verpakt in een roestvrijstalen frame 
met beschermkappen, hefkokers en hijsogen 
en meer bedoeld voor zeer intensief gebruik. 
De Serie-CF is nog meer opgetuigd en is 
geschikt voor langdurig gebruik op plaatsen 
waar water- noch elektriciteitsaansluitingen 
voorhanden zijn. Tot de uitrusting van dit 
model behoren een watertank van 500 liter en 
een aggregaat met extra 220 volt-aansluiting, 
bijvoorbeeld voor het gebruik van een dompel-
pomp. 

Hoveniers hoeven er wat Goossens betreft niet 
jaloers naar te kijken. Het Serie-B-model is niet 
alleen compact en praktisch is, maar presteert 
‘aardig vergelijkbaar’, zowel op het gebied van 
reiniging als van onkruidbestrijding. 
De onkruidbestrijding is zoals gezegd optio-
neel. Standaard zijn alle machines hogedruk-
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reinigers, met instelbare temperatuur van koud 
tot heet. Volgens Goossens is de optie om er 
een twee-in-eenmachine van te maken toch 
aantrekkelijk voor hoveniers, en trouwens ook 
voor andere groenbedrijven. ‘Doordat je de 
machine dan voor meer taken kunt gebruiken, 
wordt de terugverdientijd korter. Je kunt de 
klanten dan ook beter bedienen. Het switchen 
tussen reinigen en onkruidbestrijding gaat heel 
eenvoudig. In één werkgang kun je beide doen. 
Denk bijvoorbeeld aan een stoep die moet wor-
den schoongemaakt, maar waarop ook onkruid 
omhoog komt, of aan onkruidbestrijding naast 
een woning waarvan de muur onderaan wat 
viezig is. Die maak je dan gelijk even schoon.’
Met een investering in een hogedrukreiniger 
die je wellicht toch al nodig had, is de uitbrei-

ding met Weedplus volgens hem gauw de 

moeite waard. ‘Hoe snel je hem terugverdient, 
is afhankelijk van de soort klussen dat je hebt, 
maar het kan heel snel zijn. En hij gaat ook nog 
lang mee.’

Aansluiting
Voor de brander waarmee het water wordt 
verwarmd, heeft de Serie-B een brandstoftank 
met een inhoud van 16 liter. Deze serie kan zo 
compact en licht zijn (leeg 98 kg) dankzij de 
minimale bagage. Voor water is hij aangewezen 
op een kraanaansluiting en voor elektriciteit op 

een stopcontact. ‘Daarom is hij vooral geschikt 
voor de inzet bij woningen en utiliteitsgebou-
wen zoals scholen, winkels en kantoren, waar 
zulke aansluitingen vrijwel altijd aanwezig zijn.’
Net als alle andere machines van Meclean 
is ook de Serie-B ontwikkeld met als doel: 
functionele mechanische techniek. Goossens: 
‘Dus geen overbodige elektronica en een een-
voudige mechanische bediening. De meeste 
praktijkprofessionals zitten niet te wachten op 
allerlei toeters en bellen, maar willen gewoon 
een machine die dag in, dag uit doet wat hij 
moet doen.’

Goossens weet van de dealers dat de Serie-C 
en Serie-CF meer in trek zijn bij gemeentes. 
‘Vooral de CF vinden ze aantrekkelijk, omdat 
ze daarmee overal kunnen werken, van plant-
soenen tot begraafplaatsen.’ Voor een hovenier 
is het belangrijk dat de machine makkelijk is 
mee te nemen. Hij moet samen met andere 
gereedschappen eenvoudig op een pick-up of 
aanhanger of in een bestelbus kunnen worden 
geladen. Ook de Serie-C en Serie-CF zijn ont-
worpen met het oog op gemakkelijk vervoer. 
Een modale pick-up en een aanhanger zijn 
hiervoor geschikt.
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