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Het is leuk om sinterklaas te spelen, zeker met 
een cadeau dat jij ook weer van iemand anders 
hebt gekregen. De vraag van Alexander Ilsink 
om een #:How To te maken rondom zijn groene 
wanden werd door de redactie van dit vakblad 
dan ook met twee handen aangegrepen, zeker 
omdat we een perfecte bestemming hadden. 
Het speelplein van basisschool De Kroosduiker 
heeft alles wat je niet wilt op een speelplein. 
Toegegeven, er staan een paar bomen, maar de 
meeste daarvan zijn eerder dood dan levend en 
geven minder schaduw dan een luciferhoutje. 
Een dankbare plek, dus, om de How To uit te 
voeren.

Mobilane dealer
De aanleg van de haag, een Mobilane kant-en-
klaar haag, wordt gedaan door Bart Clemens 
en Oscar Riegstra van Jansen Hoveniers uit 
Markebinnen. Het familiebedrijf stamt uit 
1934, toen de opa van huidige mede-eigenaar 

Aanleg groene wand is begin vergroening schoolplein Westzaan

Eén plaatje zegt meer dan duizend woorden. 

Dat geldt ook voor hovenierswerk. Aan de 

andere kant zijn sommige dingen zo makkelijk 

dat een plaatje bijna overbodig is, zoals de 

aanleg van een Mobilane-groene wand.
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HOW TO …aanleg van een  
Mobilane-groene wand

STAP 1 –Bart Clemens verwijdert de  
bestaande tegels.
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André Jansen een bloembinderij begon. Gaandeweg 
is daar tuinonderhoud, tuinaanleg en een heus groen-
centrum met showtuin bijgekomen. Inmiddels is het 
bedrijf onder de hoede van André, Frans en Robert-Jan 
Jansen. Het bedrijf werkt met een man of achttien, 
opgedeeld in negen ploegen waarvan het grootste 
deel zich richt op de aanleg en renovatie van particu-
liere tuinen. Als dealer van Mobilane verkoopt Jansen 
Hoveniers de hagen in het groencentrum aan particu-
lieren en collega-hoveniers. Vaak worden de hagen ook 
gebruikt voor opdrachten van Jansen Hoveniers zelf, 
zoals in dit geval op het schoolplein van basisschool 
De Kroosduiker.

Het bedrijf werkt met een  
man of achttien, opgedeeld  
in negen ploegen

STAP 2 –Samen met collega Oscar Riegstra draagt hij de  
kant-en-klare Mobilane-modules naar de plantplaats.

STAP 5 – … en ook nog eens waterpas.

STAP 3 – De palen moeten exact 
op afstand staan …

STAP 4 – … en natuurlijk ook  
op hoogte …
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4 min. leestijd

STAP  6 – Het echte planten is dan kinderspel.

STAP 8 – Detail van de bevestiging van de beugels.

STAP 9 – De Kroosduiker koos voor Euonymus 
oftewel kardinaalsmuts, maar er zijn ook kant-en-
klare hagen van klimop, Pyracantha en haagbeuk. 
Alle soorten zijn in veel verschillende hoogtes ver-
krijgbaar.

STAP 7 – De bijgeleverde  
beugels waaraan de Mobilane-
modules worden bevestigd,  
worden door Oscar Riegstra  
vastgeboord.
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Be social 
Scan of ga naar:  

www.vakbladdehovenier.nl/article/30292/how-
to-...--aanleg-van-een-mobilane-groene-wand


