Niels in ’t Veen

Nieuw decennium en
een nieuw jaar!
Dit zijn de ‘groene voornemens’ voor 2020

Dit jaar beginnen we aan het volgende
decennium: de jaren twintig. Vakblad
De Hovenier vraagt zich af of onze partners
goede voornemens hebben voor de komende
tien jaar. Welk probleem of welke uitdaging
zal de groene sector de komende tijd moeten
oplossen? Voor het antwoord benaderden we
Trivium, ACO en Knopert. Dit zijn de thema’s
die spelen bij hen.
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Tegen welke uitdagingen loopt Trivium, importeur en leverancier van hoogwaardige harde
materialen voor de buitenruimte, het komende
jaar aan? Volgens oprichter Niels in ’t Veen heeft
dat te maken met het imago van verharding,
dat steeds negatiever wordt. ‘Diverse partijen
dragen de boodschap uit dat tegels en stenen
uit de tuin moeten. Je kunt zelfs tegels inleveren
voor gratis plantjes. Het is niet de grootste of de
slimste die overleeft, het is diegene die zich het
beste kan aanpassen aan deze ontwikkeling. Zo
zullen wij dat ook moeten doen. Want wij vinden
ook dat tuinen in Nederland teveel uit steen
bestaan. Dit betekent echter niet dat we de wens
van de consument moeten vergeten. Een stukje
verharding is namelijk altijd onderdeel van de

geluksbeleving in de tuin. Wij zullen erop
inspelen door mee te buigen en door met
nieuwe producten te komen. Natuurlijk zijn
we hier al mee bezig: we voegen onze tegels
met drainagevoegmortel en we bieden diverse
producten aan waarbij de tegels zelf drainerend
zijn door diverse openingen.’ In ’t Veen ziet de
ontwikkelingen als gunstig. ‘Vernieuwing is altijd
goed en brengt onze producten weer positief
onder de aandacht. Het gaat erom wie hier het
eerste en het beste op inspeelt. Zoals altijd
zullen wij vooraan meelopen. We zijn er nu
ook al actief mee bezig.’
Afwachten loont niet
De klimaatcrisis biedt ACO Easygarden de

'Vernieuwing is altijd goed en
brengt onze producten weer
positief onder de aandacht'
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'Nederland
moet leren om
op een totaal
andere wijze
om te gaan met
de hevige regen
en met de droge
periodes tussen
de buien in'

Infiltratie langs of direct onder het terras is mogelijk met ACO Rainbloxx.

meeste uitdagingen, het komende jaar.
Mogelijkheden om water op te vangen en te
hergebruiken in de tuin zijn er volop, alleen
moet bij particulieren en bij hoveniers het
besef nog komen dat het van essentieel belang
is om iets met die mogelijkheden te doen.
Salesmanager Andé Pes: ‘Nederland moet leren
om op een totaal andere wijze om te gaan met
de hevige regen en met de droge periodes tussen de buien in. Anders omgaan met de afvoer
van regenwater zal ook leiden tot andere oplossingen: opvangen voor later gebruik, infiltreren
voor flora of grondwater en verdampen voor
stadskoeling.’ ACO is al volop bezig met het ont-

wikkelen van nieuwe manieren om in te spelen
op het toekomstige klimaat. ‘Het thema is al
actueel en zal steeds actueler worden’, zegt Pes.
‘Aan hoveniers wordt door klanten steeds vaker
gevraagd om met oplossingen te komen. ACO
gaat de samenwerking zoeken met hoveniers,
om de juiste oplossing voor de particulier te
vinden. Op dit moment is dat nog lastig, omdat
innovatieve oplossingen door de hovenier nog
niet voldoende worden omarmd.’ Volgens Pes
staan hoveniers nog niet te trappelen; ze staan
aan de zijlijn en hopen op overheidssubsidies of
overheidsverplichting. ‘Maar afwachten loont in
dit geval niet.’
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André Pes

Wiper Yard-maairobot

Jeroen Knopert

Ook op het
gebied van
robotisering
staat er veel
te gebeuren
in 2020

Onkruidborstel op accu
Jeroen Knopert van importeur H.O. Knopert VOF
vertegenwoordigt verschillende merken tuinmachines, parkmachines en reinigingsmachines. Dit
jaar zal Knopert vooral inzetten op de reinigings-,
onkruid- en tuinmachines van Limpar. ‘Limpar
is een fabrikant die steeds blijft ontwikkelen
en inspeelt op vragen uit de markt. Zo weten
wij dat er een onkruidborstel in ontwikkeling is
die elektrisch en met een accu wordt gevoed.
Limpar is daar momenteel mee aan het testen.
Een prototype was al te zien voor bezoekers die
langs onze stand zijn geweest op Groentechniek
Holland in Biddinghuizen, afgelopen september.’
Knopert erkent dat dit prototype niet de eerste
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accugedreven onkruidborstel is op de markt.
‘Maar de werkduur van die onkruidborstels laat
voor ons en Limpar nog te wensen over. Limpar
hoopt daarom een machine op de markt te kunnen zetten waar in ieder geval een volledige
werkdag mee gewerkt kan worden.’ Ook op het
gebied van robotisering staat er veel te gebeuren
in 2020. Knopert ziet dat robotmaaiers aan een
opmars bezig zijn, die het komende jaar nog wel
even zal doorzetten. ‘Het wordt steeds meer als
normaal beschouwd om een robot aan te schaffen om het gazon te onderhouden. Door ons volledig te focussen op de robotmaaiers van Wiper,
verwachten wij een groei van dit merk.’ Knopert
verwacht de grootste groei te kunnen berei-

ken met de grote robots die op voetbalvelden
worden ingezet. ‘We merken dat voetbalclubs
een tekort aan vrijwilligers hebben en dat het
chemievrij bestrijden van de velden een grote rol
gaat spelen. De Wiper Yard neemt deze uitdagingen voor een groot deel weg.’
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