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Het gebouw en het groen van de Trudo Toren 
zijn ontworpen door Stefano Boeri, die ook 
de Bosco Verticale in Milaan heeft ontworpen. 
Alle bomen en planten op de 18 verdiepin-
gen tellende woontoren zijn geselecteerd in 
een samenwerkingsverband van de Italiaanse 
botaniste Laura Gatti, Du Pré Groenprojecten 
en boomkwekerij Van den Berk. Directeur Mark 
Vloet van Du Pré: ‘Dit team hield speciaal reke-
ning met de Nederlandse weersomstandighe-
den, zoals vorst en wind, en was ook betrokken 
bij de keuze voor de verankering, de waterhuis-
houding en het substraat voor de boombakken.’

De bomen en planten
In totaal staan er 135 volwassen bomen, waar-
van sommige 6,5 m hoog zijn. De soorten 
bootsen gedurende de vier de seizoenen een 
bosbeeld na. De witte bloei van Amelanchier 

in het voorjaar en de rode herfstverkleuring 
van de bladeren staan symbool voor de kleu-
ren van Eindhoven. Er zijn elf boomsoorten 
toegepast, waaronder Acer, Cornus, Sorbus en 
Parrotia. Deze soorten verdragen stevige wind 
op hoogte, een standplaats in boombakken en 
regelmatige snoei. Ook zijn er meer dan 10.000 
struiken, planten, klimmers en hangplanten 
gebruikt. Samen zouden deze jaarlijks 50.000 
kg CO2 kunnen opnemen en meer dan 13.000 
kg zuurstof kunnen produceren.
De bomen zijn al in 2018 aangekocht bij Van 
den Berk Boomkwekerijen. Daar werden ze na 
het rooien in een airpot gezet, in een substraat 
dat vergelijkbaar was met dat in het uiteinde-
lijke verticale bos, en met sensoren gemonitord 
op de vochthuishouding. In 2020 werden de 
bomen in de bomenbakken gehesen en dubbel 
verankerd.

In Eindhoven heeft Du Pré Groenprojecten 

een 70 m hoge verticale daktuin aangelegd op 

de nieuwbouwtoren Trudo Vertical Forest op 

Strijp-S. Het is het allereerste verticale bos van 

Nederland waarbij bomen en struikvormers zijn 

aangeplant op de balkons van sociale huurap-

partementen. Voor het groenonderhoud stuurt 

Du Pré gespecialiseerde hoveniers naar boven; 

op lastige plekken voeren die het onderhoud 

abseilend uit! Wat komt daar allemaal bij kij-

ken? Directeur Mark Vloet vertelt erover.
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‘Bij genoeg vraag kun je een 
pool van gespecialiseerde 
abseilers samenstellen’
Nieuw fenomeen: abseilende hoveniers
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Speciale engineering voor boombakken
De betonnen prefabbakken waarin de bomen 
en struiken staan, zijn ontworpen door bouw-
kundigen van Architectenbureau Inbo. Elke 
boom met bak weegt immers een paar duizend 
kilo en moet weer en wind op hoogte kunnen 
doorstaan. Het groenonderhoud wordt profes-
sioneel verzorgd.

Vloet: ‘Op hoogte hebben de bomen en strui-
ken water, voeding en snoeibeurten nodig. 
Het waterpeil wordt door sensoren in de bak-
ken in de gaten gehouden. Er worden jaarlijks 
monsters genomen om de voedingstoestand te 
bepalen. Een systeem van leidingen om water 
te geven en af te voeren is langs de gehele 
verticale muur aangelegd. De planten krijgen 
water vanuit vier ondergrondse bassins, die in 
totaal 80.000 liter water kunnen opvangen.’

Gondel
‘Op het dak van de Trudo Toren staat een 
permanente gevelonderhoudsinstallatie, van-
waaruit een touw met gondelbak elektronisch 
naar beneden kan afdalen’, vertelt Vloet. ‘Vanuit 
de gondel worden de ramen gewassen en het 
groen onderhouden. De onderhoudsprofes-
sionals zijn in de bak gezekerd. Voor plekken 
die voor de gondel onbereikbaar zijn, is een 
zogeheten Davit-arm geplaatst; hiermee kun-
nen de hoveniers abseilen met enkel touwen. 
De balkons van de Trudo Toren bevatten 820 
abseilogen.’

Abseilen
Sinds twee jaar onderhoudt een team van drie 
hoveniers van Du Pré Groenprojecten het groen 
in het verticale bos. Om de bomen te snoeien, 
gaan de medewerkers via de woningen het 
balkon op, maar soms zijn delen van de bomen 
vandaaruit niet te bereiken. ‘Denk daarbij aan 
de buitenzijde van de kroon. Omdat de reik-
wijdte van de gondel beperkt is, kunnen de 

hoveniers niet aan alle zijden snoeien. De gevel 
heeft verschillende dieptes. Als je in een dieper 
punt moet snoeien, kun je daar niet komen 
vanuit de gondel of vanbinnenuit. Dan moeten 
de hoveniers dus abseilen.’

Veilig werken
Bij projecten draait alles draait om veilig-
heid, en bij werken op hoogte zijn er extra 
risico’s. Vloet vertelt welke scholing mede-
werkers nodig hebben om goed beslagen 
ten ijs te komen. ‘Om te beginnen is Du Pré 
Groenprojecten VCA**-gecertificeerd. Daarom 
maken wij bij alle projecten een risico-inven-
tarisatie en -evaluatie, een taakrisicoanalyse, 
een last minute risk analysis en een checklist. 
Deze zijn bij de Trudo Toren specifiek gemaakt 
voor het werken op hoogte en voor het absei-
len. Alle betrokken medewerkers krijgen deze 
checklist op een kaartje mee naar het werk. 
Verder is het startwerkoverleg – soms ook met 
de bouwer – zeer uitgebreid en tussendoor vin-
den er ook nog toolboxmeetings plaats.’

Scholing
De technische medewerkers van Du Pré 
Groenvoorzieningen zijn speciaal opge-
leid voor groenaanleg bij hoge gebouwen 
door het opleidingsinstituut BDA Dak- en 
Gevelopleidingen in Gorinchem. Ook zijn ze 
geschoold in veilig werken op hoogte. Verder 
zijn de werknemers gecertificeerd voor het 
omhoog hijsen van materialen, zodat bomen 
en planten goed worden aangepikt voordat 
ze door de kraan worden opgetild. Voor het 
abseilen hebben de betrokken hoveniers een 
IRATA-training gevolgd bij opleider R3B via 
projectpartner Eurosafe Solutions, die ook de 
Davit-arm en de abseilogen heeft geleverd. 
Deze opleiding is specifiek bedoeld voor pro-
fessionele rope access: klimmen en abseilen met 
gebruik van touw.

Groen sausje
Vloet vroeg zich af of er meer bedrijven zijn die 
zich bezighouden met abseilen in het hove-
nierswerk. ‘Ik heb gespard met de onderwijsaf-
deling van de branchevereniging om te kijken 
of er animo is om met meerdere bedrijven een 
abseilopleider te benaderen. Zo kwamen we 
erachter dat Van Ginkel ook twee medewerkers 
heeft die een abseiltraining hebben gedaan. Bij 
het komende project Wonderwoods gaan deze 
twee het onderhoud uitvoeren. Vervolgens 
hebben we kennis uitgewisseld over groenon-
derhoud bij hoge gebouwen en over abseilen.’

Vloet vervolgt: ‘Het doel is om de abseiloplei-
ding in de toekomst een groen sausje te geven. 
Hoe dat er concreet uit gaat zien, is nog niet 
duidelijk. Ik stel me voor dat hoveniers kunnen 
oefenen met abseilen langs balkons of boom-
bakken om een echte situatie na te bootsen, 
en dat ze leren om inclusief snoeigereedschap 
gezekerd te worden.’

Vraag en aanbod
De speciaal opgeleide hoveniers mogen nog 
niet zelfstandig abseilen; vanwege de veiligheid 
worden ze nog door een supervisor begeleid. 
Zodra een hovenier duizend abseiluren heeft 
gemaakt, mag hij dat zelfstandig doen. ‘Ik denk 
nu wel erg ver vooruit, maar mochten zich veel 
van dit soort projecten voordoen, dan zouden 
we in samenwerking met andere bedrijven een 
abseilpool kunnen samenstellen. Die kan dan 
abseildiensten verlenen bij projecten in het 
hele land. Maar dat hangt natuurlijk af van de 
vraag en het aanbod.’
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