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Gezonde, gemotiveerde en gelukkige werknemers.

Ontdek alle voordelen en vacatures op: werkenbijvandertol.nl

Werk je bij Van der Tol, dan stimuleren wij je om een gezonde levensstijl aan te nemen. Wij vinden het namelijk 
belangrijk dat onze medewerkers lekker in hun vel zitten. Sterker nog, als werkgever is dat één van onze 
voornaamste verantwoordelijkheden. 

Om de gezondheid van alle medewerkers op peil te houden zijn we aangesloten bij een vitaliteitsbureau en krijg je 
als medewerker bij Van der Tol korting bij een sportschool naar keuze. Zo blijf je vit en vitaal. Geruime tijd niet ziek 
geweest? Dan ontvang je van ons een gezondheidspremie als stimulans voor gezonde keuzes.

Winnaars Innovatie Award
Op de eerste dag van beurs werden de winnaars van de Innovatie 
Award bekendgemaakt. Wim van Breda en Datacadabra wonnen  
met hun innovatieve bermcamera Mowhawk in de categorie  
Tuin en park. Essie was met het maaischild Eco2shield winnaar in  
de categorie Groene inrichting.

Na ruim twee jaar afwezigheid konden 
bezoekers weer afreizen naar de beurshallen
van Hardenberg. In totaal werden 11.103 
bezoekers geregistreerd. Dat was een daling 
ten opzichte van het aantal bezoekers van de 
laatste editie: 18.000 bezoekers in 2020. Toch is 
beursorganisator Easyfairs tevreden. 'Wij kijken 
met een enthousiast gevoel terug op de  
afgelopen beurseditie. Iedereen was vooral erg 
blij dat de beurs eindelijk weer door kon gaan 

na een jaar overgeslagen te hebben. Helaas was 
het dit jaar nog niet mogelijk om de beurs op 
de vertrouwde datum in januari te laten plaats
vinden; dat mocht toen nog niet. Dit was voor 
de sector niet de ideale datum, maar dankzij de 
verplaatsing naar maart kon de beurs doorgaan 
zonder beperkingen. Dat zorgde ervoor dat 
het weer als vanouds aanvoelde', zegt Ramon 
Schlepers namens de Groene Sector Vakbeurs.

Dit jaar mocht het weer: de Groene Sector 

Vakbeurs. Vakblad De Hovenier was ook aan

wezig en blikt terug met een fotoreportage.

Auteur: Willemijn van Iersel 

De mutsen vonden gretig aftrek in onze stand. Wij deelden er bijna 1000 uit aan bezoekers.

Drie dagen Hardenberg 
gevangen in een fotoreportage

Nieuw biologisch afbreekbaar maaidraad
Greenable stond voor de eerste keer op de beurs met zijn nieuwe  
biologisch afbreekbare maaidraad, Bio Greenline, dat genomineerd 
was voor de Innovatie Award. De prijs werd niet gewonnen, maar er 
was voldoende interesse in het nieuwe maaidraad. Dit blijkt ook uit 
het grote aantal dealers dat in korte tijd is verworven, waaronder  
Poel Bosbouw, Wim van Breda en Van Blitterswijk.

Dick van Breda (Wim van Breda, links) en Joost de Vogel (Essie, rechts)
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FOTOREPORTAGE
5 min. leestijd

Pols met een prototype van een elektrische cirkelmaaier
Pols toonde op de Groene Sector Vakbeurs een prototype van de 
zelf ontwikkelde elektrische cirkelmaaier. De basis van deze machine, 
die nog geen typenummer heeft, is een traditionele Ransomes MP. 

Inmiddels wordt er 
hard gewerkt aan 
een opvolger van 
dit prototype, die 
voldoende accu
capaciteit moet 
hebben om acht 
uur te werken.

Fans van de hoveniersmuts
De mannen van uitzendbureau Het Groen 
Werkt stonden klaar met stressballen én 
waren fan van onze hoveniersmuts.

Nieuwe accutegelzuiger 
In de stand van Nemaco Bouwmachines was de nieuwe accutegel
zuiger van Nemo Grabo Pro te bewonderen. Hermen Krommendijk: 
'Met deze tegelhandzuiger kun je gemakkelijk glas, tegels, hout en 
gipsplaten tot 170 kilo tillen. We hebben er zelf nog enkele hulp
middelen bij ontwikkeld, waarmee je bijvoorbeeld samen op een 
eenvoudige manier keramische tegels kunt plaatsen.'

Allerlei doeken en zeilen voor veranda’s en serres 
Van den Eijnde Nettenverkoop is onder andere gespecialiseerd in 
schaduwdoeken, harmonicadoeken, verandadoeken/zeilen, rol
gordijnen en netten waarmee je veranda's en serres kunt afsluiten. 
Hierbij zijn allerlei combinaties van materialen mogelijk.

Spax Air
SchroevenOnline.nl presenteerde de Spax 
Air, een afstandhoudertje dat ervoor zorgt 
dat vlonderplanken op de juiste afstand van 
elkaar blijven en van onderen ventileren.

Svensk Färg
In de stand van Plusjop was het weer ouderwets druk. Nieuw in 
het assortiment is een houtverf, Svensk Färg. Svensk Färg is een  
traditionele houtverf waarvoor gebruikgemaakt wordt van natuur
lijke pigmenten. Terwijl de meeste buitenverven worden aangetast 
door zonlicht, behoudt deze verf zijn kleur jaar na jaar. 

Omtoveren tot grondboormachine
Emiel Jansen van Eurogate liet op de beurs 
dit handige apparaatje zien. Hiermee kun je 
een gewone accuboormachine omtoveren 
tot een grondboormachine.
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Mutsenregen
In hal 7 regende het mutsen bij de stand van de vakbladen De 
Hovenier en Stad+Groen. In totaal werden er bijna 1000 mutsen 
uitgedeeld onder de bezoekers van de beurs. Wij van NWST hebben 
ons door de organisatie laten vertellen dat onze stand de meest 
gescande stand van de beurs was.

Aldert Engelsman
Aldert Engelsman, acccountmanager bij DCM, liet ons weten dat hij 
vanaf woensdag 23 maart iedere woensdag tussen 13.00 en 15.00 uur 
beschikbaar is voor vragen bij cashandcarry Veluweplant. Reserveren 
of vooraf melden hoeft niet. Vragen op het gebied van bemesting, 
beplanting en bodem zijn welkom.

Nieuwe lijngoot: minder diep, makkelijker te verwerken
In de stand van PCK Belgium showden Mahdi Gardabou en Peter 
Schelstraete (l.) hun nieuwste lijn lijngoten. De ministardrain is een 
minder diepe lijngoot: 6 centimeter diep; de klassieke lijngoot is 
meestal 10 centimeter diep. Hierdoor zijn deze minigoten  
gemakkelijker te verwerken. De ministardrain is verkrijgbaar in drie 
kleuren: cortenstaal, zwart en zilver.

Wat kost één vierkante meter tuin?
Iedere beursdag voorafgaand aan de beurs hield Jelle Westra van 
Tuinkeur een lezing, waarbij hij inging op de vraag: wat kost nu 
één vierkante meter tuin? Hij prikkelde hoveniers met scherpe 
stellingen, waarbij er geen goed of fout antwoord was. Wel hoopte 
hij dat hoveniers gezondere marges gaan vragen.

Wellness Tuinier
In de stand van Wellness Tuinier werd druk genetwerkt om nieuwe 
dealers te vergaren onder hoveniersbedrijven. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in de aanleg, realisatie en levering van diverse spa's, 
zwembaden en plungepools. Wellness Tuinier werkt landelijk door 
middel van een dealernetwerk van hoveniersbedrijven.

Gratis vrijblijvend tuinberegeningsplan
Martijn Wellink, verkoopleider en adviseur bij Engeldot, stond op de 
beurs om te zorgen voor wat extra naambekend voor zijn bedrijf, 
dat gespecialiseerd 
is in beregenings
installaties. Hij 
bracht onder meer 
onder de aandacht 
dat Engeldot gratis 
een vrijblijvend een 
tuin beregeningsplan 
op maat kan maken 
voor hoveniers
bedrijven, dat een
voudig is te presen
teren aan klanten.

FOTOREPORTAGE
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Luxe buitensystemen van Luxxout
Peter Doornhein van Luxxout stond op 
de beurs met de buiten systemen van 
dit bedrijf. Luxxout biedt onder andere 
zonwering, terras en windschermen, 
aluminium pergola’s en lamellen panelen 
op maat.

Reco Etrac
Niet helemaal nieuw meer, deze Retro Etrac in de stand van Jean 
Heybroek. Het is een volelektrische werktuigdrager, hier voorzien 
van een elektrisch aangedreven maaidek. Wel nieuw is de stoom en 
heetwaterunit voor thermische onkruidbestrijding. Deze Keckex 
Komex M13 500 is op het platform van de machine te plaatsen.

Schoonmaken met ozon
Millboard toonde in zijn stand een machine die ozonwater produceert. 
Dit middel zou, zonder enige chemie, beter schoonmaken dan welk 
ander chemisch middel ook. En bijkomend en belangrijk voordeel: het 
is volkomen onschuldig voor mens en dier.

Naast Lifftie nu ook Voegit
Marco Hulsebosch was aanwezig op het 
Startersplein, niet alleen met zijn Lifftie; hij 
presenteerde ook zijn nieuwe uitvinding 
Voegit: een nieuwe tool waarmee je makkelij
ker kunt voegen. Deze tool deed ons enigszins 
denken aan het voegmaatje van Normeco.

Betoenpoer van cortenstaal: Cortenpoer
Op het Startersplein was ook Cortenpoer te vinden, een nieuw jong 
bedrijf dat de welbekende betonpoer een nieuwe look heeft gegeven 
in het populaire cortenstaal. Bedenker Marnix van de Baan: 'Dankzij 
deze look kun je hem wat meer zichtbaar verwerken.' Een prettig 
voordeel van de Cortenpoer is dat hij zo'n 30 procent lichter is dan de 
zware betonpoeren, mét een hogere marge voor de hovenier.

Nieuw schoonlooprooster
Andre Pes showde in de gezamenlijke stand van ACO en MBI een 
schoonlooprooster dat hoveniers direct bij het bestraten kunnen 
in bouwen in een terras. Voor het rooster, dat wordt gemaakt van polyes
ter, zijn drie verschillende matten leverbaar. Pes: 'Dit is echt zo'n product 
waarmee je als hovenier het verschil kunt maken. Hoveniers zeggen dat 
klanten hier niet om vragen. Dat klopt inderdaad; daarom moet je dit 
product actief aanbieden.’

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!

Een warm welkom voor de kniklader
De kniklader van TobrocoGiant was niet 
alleen te bewonderen in de eigen stand 
van het bedrijf. Ook bij de ingang werden 
bezoekers verwelkomd door een kniklader 
van het Brabantse bedrijf.


