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Van Baal begon in 1993 zijn eigen hoveniers-
bedrijf. Hij bouwde het langzaam uit met een 
specialisatie in het onderhoud van Mien Ruys-
tuinen. Op het hoogtepunt van het hoveniers-
bedrijf waren er drie à vier mensen in dienst. 
Zo’n vier jaar geleden kreeg de ondernemer 
slecht nieuws. Hij bleek reuma te hebben in 
pezen en spieren. De aanleg van tuinen werd 
daardoor te zwaar, net als fulltime onderhouds-
werkzaamheden. Rond diezelfde tijd viel een 
collega-hovenier van een trap en belandde 
in het ziekenhuis. Bij deze collega stond de 
arbodienst een dag later aan het bed en werd 
gekeken of de trap en alle machines en spul-
len waarmee recent was gewerkt wel gekeurd 
waren.

Door deze samenloop van omstandigheden 
wist Van Baal wat hem te doen stond. ‘Ik zat 
extra veel thuis en dan heb je tijd om na te 
denken. Met mijn collega was gelukkig alles 
in orde; hij is helemaal hersteld en het mate-
rieel waarmee hij werkte was netjes gekeurd. 
Hierdoor ging ik wel nadenken. Ik ben zelf-
standig hovenier; ik heb het belang van goed-
gekeurde machines nooit zo meegekregen en 
merkte ook nooit dat het bij collega-bedrijven 
speelde. Terwijl dat belang eigenlijk gigantisch 

is. Als je je materiaal niet op orde hebt en er 
gebeurt een ongeluk, kan het direct écht goed 
mis zijn. Je kunt alles kwijtraken. Je voldoet dan 
namelijk niet aan je verplichtingen volgens de 
arbodienst, waarna de verzekering niet uitkeert.’

Je kunt in dat geval blijven zitten met een flinke 
schuld, wat kan eindigen in een faillissement. 
Wie door de bedrijfsvorm ook nog persoonlijk 
aansprakelijk is, heeft echt een probleem. Die 
kan naast zijn zakelijke ook zijn persoonlijke 
bezittingen kwijtraken, zoals een huis.

Controle
Van Baal: ‘Het probleem is dat er niet gecontro-
leerd wordt of bedrijven hun machinepark laten 
keuren. Er bestaat alleen controle achteraf. Dus 
zolang er niets gebeurt, valt niemand door de 
mand. Ik merk ook dat de gevaren onderschat 
worden doordat de keuring nog niet algemeen 
geaccepteerd is. Een beetje vergelijkbaar met 
de apk-keuring: toen deze werd geïntrodu-
ceerd, vond iedereen dat flauwekul, maar 
inmiddels is het ingeburgerd. Niemand kijkt er 
meer van op.’

Van Baal erkent dat er de afgelopen tijd al veel 
ten goede is veranderd in de hovenierssector. 

Populaire bezuinigingspost kan je je bedrijf kosten

Peter van Baal zit al bijna 40 jaar in het ho-

veniersvak. Toen hij door reuma steeds meer 

beperkingen ondervond, besloot hij daarnaast 

de veiligheid van het machinepark van concul-

lega’s te gaan testen: hij werd keurmeester. 

Want het belang van goed gekeurde tuin- en 

parkmachines is volgens hem weinig bekend 

onder hoveniers, en als het wel bekend is, 

wordt er maar al te graag op bespaard. Maar, zo 

waarschuwt Van Baal: ‘Als het dan misgaat, gaat 

het echt mis en kun je alles kwijtraken.’
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‘Toen ik begon – ik was een jaar of 18 jaar – 
vlogen de onderdelen me soms om de oren. Ik 
heb ook weleens een mes van een cirkelmaaier 
tegen mijn scheenbeen gehad. In die tijd was 
het heel anders. Je haalde je schouders op en 
werkte door.’

Praktijk
‘Bij het controleren heb ik weleens dingen 
gesignaleerd waardoor een ongeluk in de 
nabije toekomst is afgewend, zoals een inge-
scheurde kettingvanger op een motorket-
tingzaag. Dat is een soort veiligheidslipje, dat 
verhindert dat de ketting van de machine vliegt 
als hij breekt. De hovenier had niet gezien dat 
deze was ingescheurd; logisch, want je trekt 
zo’n ding uit de bus en gaat aan het werk. Er 
kunnen ernstige dingen gebeuren als de ket-
ting van een kettingzaag rondvliegt. En dat is 
nu precies het punt: in de alledaagsheid van je 
werk zie je veel van dit soort dingen niet. Door 
de snelheid en het automatisme van je werk 
sluipen gevaarlijke situaties erin. Als iemand 
van buitenaf naar je spullen kijkt, is dat soms 
een eyeopener. En ook als je als werkgever 
laat zien dat je serieus omgaat met de spullen; 
dit straalt af op je personeel en geeft blijk van 
professionaliteit. Je bent geen klusjesman, maar 
een vakman die zichzelf en zijn bedrijf serieus 
neemt.’

Wettelijke verplichting
De frequentie van het keuren is afhankelijk 
van hoe vaak het gereedschap wordt gebruikt, 

maar minimaal eenmaal per jaar is verplicht. 
Bedrijven die hun machines jaarlijks netjes een 
onderhoudsbeurt laten geven, bijvoorbeeld 
door een dealer, voldoen officieel toch niet aan 
deze wettelijke verplichting: de machines zijn 
immers niet gekeurd.

Handig bij diefstal
‘Laatst heb ik in Hilversum bij een begraafplaats 

machines gekeurd. Enkele maanden later werd 
ik gebeld door diezelfde hovenier met de 
vraag of hij een kopie van het keuringsrapport 
kon krijgen. Er was bij hem ingebroken en er 
ontbraken veel machines. Hij kon nu met het 
keuringsrapport naar de verzekering stappen 
en laten zien wat hij bezat aan tuin- en park-
machines. En een bijkomend voordeel: je weet 
altijd wat er in je machinepark aanwezig is en in 
welke staat het verkeert’, aldus Van Baal.
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‘Als iemand van 
buitenaf naar 
je spullen kijkt, 
is dat soms een 
eyeopener’

‘Toen de apk-keuring werd 
geïntroduceerd, vond iedereen dat 
ook flauwekul, maar inmiddels is die 
helemaal ingeburgerd’

De accu van uw redacteur is goed gekeurd!
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