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Menno Barends (44) runt vanuit Hellevoetsluis 
zijn bedrijf Barends Hoveniers en Bestratingen. 
Het is een relatief klein hoveniersbedrijf, met 
twee vaste medewerkers en een zzp’er. Ook zelf 
steekt Barends zijn handen flink uit de mou-
wen. Opvallend is dat het bedrijf qua materieel, 
kracht en volume goed uitgerust is. Zo staat er 
een serieuze laadschop in de loods waarmee 
je lasergestuurd kunt egaliseren. Bovendien 
treffen we er een graafmachine en een rondleg-
leveler aan. Het bedrijf verleent namelijk ook 
diensten als onderaannemer. De site vermeldt 
dat je er koppels medewerkers kunt inhuren, 
ongeacht of dat voor hovenierswerk, grond-
werk, machinaal straatwerk of (sier)straatwerk 
onder de hamer is. ‘Qua uitvoering gaat dat 
vaak om gemakkelijke opdrachten, waarvoor 
minder overlegtijd nodig is en die minder logis-
tieke moeilijkheden opleveren dan opdrachten 
bij particulieren’, aldus Barends.

Roer om
Toch ligt Barends’ hart meer bij het groene 
hovenierschap en het inrichten en onderhou-
den van tuinen bij particulieren: ‘Daarom gooi-
en we het roer wat om. Tot voor drie jaar deden 
we voornamelijk grondwerk en bestratingen. 
Ik wil absoluut geen prijsvechter worden in 
het groene hoveniersvak, maar vooral goede 
kwaliteit leveren. En laten we eerlijk zijn: voor 
een klus bij een particulier moet je meer praten 
dan voor een grote bestratingsklus voor een 
bouwonderneming. We werkten altijd vooral 
in het Rijnmondgebied. Maar sinds ik naar 
Hellevoetsluis verhuisd ben, voeren we steeds 
meer opdrachten uit op de Zuid-Hollandse 
eilanden Goeree en Overflakkee.’ De koersver-
andering bij dit hoveniersbedrijf betekent ove-
rigens wel dat Barends het grootste deel van 
het zwaardere materieel dat hij in eigendom 
heeft in de verhuur heeft gezet.

De hovenier in dit artikel komt met een ogen-

schijnlijk lichte houthakselaar aanrijden als er 

stammen en takken met een diameter tot 18 cm 

gehakseld moeten worden. De invoer bij de ma-

chine gebeurt handmatig, maar de tevreden-

heid over de capaciteit en flexibiliteit is groot.
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De aanschaf van een houthakselaar maakte 
deel uit van Barends’ nieuwe bedrijfsplan. ‘We 
kregen steeds meer te maken met het kappen 
van bomen en het verwijderen van takken in 
parken en plantsoenen’, vertelt hij. ‘Ook waren 
er steeds vaker particulieren die ons vroegen 
om bomen en hout te komen versnipperen. Ik 
zag het niet zitten om af en toe een houthakse-
laar te huren; als ondernemer wil je flexibel zijn. 
Daarbij wilde ik een machine die niet al te groot 
is, maar wel over een grote capaciteit beschikt. 
Ik heb mijn vraag neergelegd bij Jeroen van 
der Ploeg tuin- en parkmachines in Dirksland. 
Jeroen attendeerde me op de TS Industrie WS 
18-35 D-houthakselaar. Dat is een machine 
waarmee je takken met een diameter tot 18 cm 
kunt verwerken en dat leek me haast onwaar-
schijnlijk. De leverancier bleek Pols in Zuidland 
te zijn, die in dit gebied een goede naam heeft. 
Mijn gedachte was: als Pols zo’n machine levert, 
zal het wel goed zitten. Die verzinnen geen 
fabels. Uiteindelijk kocht ik een demomodel bij 
Pols. Het onderhoud, zoals messen slijpen en 
vervangen, laat ik door Van der Ploeg uitvoeren. 
Dat vereist namelijk specifieke vakkennis. Mede 
omdat ik deze houthakselaar ook wil gaan ver-
huren, heb ik er een track-en-trace-systeem op 

laten monteren. Ik kan dus online zien waar de 
machine is en hoeveel bedrijfsuren ermee zijn 
gemaakt door een huurder of door onszelf. Zo’n 
machine werkt namelijk nooit acht uren per 
dag achtereen. De teller staat sinds de aanschaf 
op zo’n 100 bedrijfsuren. In die tijd zijn de twee 
messen tweemaal vervangen.’

Verbazing
Toen Van der Ploeg de machine voor een 
demonstratie afleverde bij Barends, begonnen 
diens collega’s sceptisch te lachen. Hun blik ver-
raadde wat ze dachten: ‘En jij denk denkt dat 
we hiermee dikke stammen en takken kunnen 
hakselen?’ Barends geeft eerlijk toe: ‘Dat gevoel 
bekroop mij ook. Tja, als er een zware tractor 
met aangebouwde hakselaar komt aanrijden, 
ziet dat er heel anders uit. Deze professionele 
houthakselaar koppel je met een transportas 
aan je werkbus of aan de knikmops. Tijdens het 
proefdraaien waren we werkelijk met stomheid 
geslagen. De machine deed echt wat Pols had 
beloofd.’

‘De hakselaar verwerkte de stammen met een 
dikte tot 18 cm gewoon, zelfs als de diameter 
nog iets groter was. Maar als we via de ruime 

vultrechter te dikke stammen invoerden, 
staakten de twee hydraulisch aangedreven 
invoerrollen eenvoudig hun werk. Met een 
druk op de knop voerden de rollen het hout 
dan weer terug naar buiten. Opvallend is dat 
de machine – net als wij – bij zware belasting 
even diep ademhaalt. De automatische invoer 
staat dan even stil. Zodra de bijna 100 kilo 
zware hakschijf weer voor 100 procent op toe-
ren is, hervatten de aanvoerrollen hun werk en 
gaat de tak of stam verder. Dat is heel prettig 
werken. Mede omdat we dankzij deze machine 
een prachtige klus konden aannemen, hoefden 
we niet lang te aarzelen om de WS 18-35 D te 
kopen.’

270° draaibaar
Barends zet de machine geregeld in in parken 
en plantsoenen, maar ook bij particulieren. 
Dankzij mond-tot-mondreclame krijgt zijn 
bedrijf steeds meer klussen waarbij bomen 
gerooid moeten worden of takken gesnoeid. 
Volgens Barends is de ruim 1.000 kilo zware 
machine op luchtbanden zeer wendbaar en 
kun je hem uitstekend verplaatsen naar achter-
tuinen van particulieren om daar te hakselen. 
‘Daarvoor gebruiken we een 120 cm smalle 
knikmops. Het afvoeren van de houtchips uit 
zo’n achtertuin is vaak lastiger. Gelukkig willen 
opdrachtgevers het steeds vaker als bodem-
bedekking of als strooisel voor de plantvakken 
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Technische gegevens
TS INDUSTRIE WS 18 - 35 D
• Voor een stamdiameter tot 18 cm
• 35 pk Kubota 4-cilinder-dieselmotor
• Stabiel hakselhuis met geluiddemping
• Draaibare uitworp (270°) met verstelbare 
  strooiklep
• 2 hydraulisch aangedreven aanvoerrollen
• Hydraulische aanvoer met <terugloop - 
  stop - invoer - stop> volgens EN13525
• Schakelbeugel met E-sturing (EPS) in 
  plaats van mechanisch
• Gewicht hakschijf: 92,5 kg
• Diameter hakschijf: 670 mm
• 2 regelbare snijmessen
• Toevoertafel: inklapbaar
• Breedte invoerrollen: 215 mm
• Trechterformaat: 1.080 mm x 1.490 mm
• Transportas: oplooprem 80 km/u, 
  kogelkopkoppeling en steunwiel
• Onderstel: gegalvaniseerd met verlichting
• Snitlengte hydraulisch instelbaar
• Gewicht: 1.085 kg

‘Particulieren vroegen om bomen en 
hout te komen versnipperen’

Een machine waarmee je takken met een diameter tot 18 cm kunt verwerken
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gebruiken.’ Je kunt de houtsnippers bijna overal 
krijgen waar je ze wilt hebben. De TS Industrie 
WS 18-35 D heeft een zij-invoer, waar de hak-
plaat haaks en verticaal op staat. De machine 
heeft een draaibare uitworp die 270 graden kan 
draaien, met een verstelbare strooiklep, zodat 
de houtchips heel gemakkelijk vanuit elke posi-
tie in een grote kar kunnen worden geblazen of 
verdeeld in borders of plantvakken.

Veiligheid
Hoewel Barends werkzaam is in de groen-
voorziening, gebruikt hij wel degelijk de sor-
teergrijper aan de kraan bij een klus met de 
houthakselaar. ‘Dat is uitsluitend om stapels 
takken en stammen bij de hakselaar klaar te leg-
gen. Medewerkers voeren ze dan in in de ruime 
trechter, soms hele bossen tegelijk. Dan wil nog 
weleens ergens een twijg blijven haken. Een 
bijgeleverde houten stok met klamp is bedoeld 
om dat op te lossen. Natuurlijk is zo’n gevaar-
lijke machine zo beveiligd dat hij je arm niet kan 
grijpen. De afstand van invoer tot invoermecha-
nisme is groot, en een beugel zet de machine 
direct stop als je er te dicht bij komt. En uiter-
aard is er een noodstop. Het wordt je van alle 
kanten lastig gemaakt om bij de draaiende 
delen te komen. Zo kun je alleen met een spe-
ciale sleutel het plaatwerk openen om hierbij te 
komen. We hebben inmiddels ervaring met het 
hakselen van taai essenhout en wilgen. Zelfs als 
er noesten in de stammen zitten, fluit dit door 
de machine. Met eikenhout hebben we nog 
geen ervaring opgedaan.’

Ambities
Tot voor drie jaar hield Barends zich vooral 

bezig met wat grotere bestratingsopdrachten. 
Het roer ging wat dat betreft dus om. De kost-
bare zware shovel met laserbesturing wordt 
nu vaker verhuurd dan dat ze er zelf gebruik 
van maken. Barends, die ooit timmerman was, 
streeft ernaar om te groeien. Daarvoor heeft hij 
echte vakmensen nodig, die passie hebben voor 
wat ze doen, ook al is dat soms eenvoudig werk. 
‘Het is lastig om aan goede allround hoveniers 
te komen’, verzucht hij. ‘Zelfs voor straatwerk 
met de stenenklem, het hakselen van hout of 
het maken van houten overkappingen bij par-
ticulieren, heb je fijngevoelige hoveniers nodig. 
Ik ben zeker van plan om nog uit te breiden. 
Uiteindelijk wil ik een bedrijf hebben waar 
medewerkers zich kunnen ontwikkelen en zich 
thuis voelen. Voor veel particulieren is een lage 
prijs belangrijk. Ik wil kwaliteit leveren, zonder 
daarin mee te gaan en goede producten leve-
ren. Zo hoop ik voor eventuele opvolgers een 
gezond bedrijf achter te laten met voldoende 
reserves.’

Opdrachtgevers gebruiken steeds vaker houtchips als 

bodembedekking of strooisel voor plantvakken.

Barends Hoveniers en Bestratingen is een 
erkend hoveniers- en leerbedrijf. Er wordt 
altijd gewerkt met goede materialen, 
onder meer van Vego (www.vego-tuinma-
terialen.nl). Vanuit Hellevoetsluis worden 
opdrachten uitgevoerd voor particulieren 
en bedrijven (vaak aannemers) in de regio 
Rijnmond, tot in Den Haag, Rotterdam, 
Dordrecht en Spijkenisse en op Goeree-
Overflakkee. Barends voert tuin-, straat- en 
grondwerk uit. Verder kun je er koppels 
stratenmakers en hoveniers inhuren en 
verhuurt het bedrijf machines voor grond-
werk en – sinds dit voorjaar – een profes-
sionele houthakselaar.
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