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Op het gebied van het verplanten van grote 
bomen zijn de boomspecialisten van Nationale 
Bomenbank marktleider. Daarnaast bestaat het 
werk uit ziekte- en plaagbestrijding, het planten 
van bomen, groeiplaatsinrichting en nazorg, 
maar ook groeiplaatsverbetering en traditio-
nele boomverzorging: ‘Het liefst ontzorgen wij 
de opdrachtgever met diens complete bomen-
bestand.’ De Amsterdamse vestiging richt zich 
voor het grootste deel op woningcorporaties.

Transitie
Zolang bedrijfsleider Arnoud de Romph het 
zich kan herinneren, wordt door deze vestiging 
gewerkt met Stihl-handgereedschap, dat  
geleverd wordt door dealer Poel. ‘Ik heb de 
transitie naar accuhandgereedschap bewust 
meegemaakt. Bij de keuze voor Stihl speelde 
naast de ervaringen van medewerkers ook de 
bestaande relatie met de dealer een belang-
rijke rol. Twee jaar geleden ging Nationale 
Bomenbank Noord-Holland mee in de 

transitiegolf en sindsdien ligt er louter Stihl-
accuhandgereedschap in de werkbussen. Voor 
echt zwaar zaagwerk worden nog wel een 
aantal zware traditionele motorkettingzagen 
achter de hand gehouden. Deze kunnen toch 
nog niet gemist worden.’

Jonge ontwikkeling
De Romph: ‘Met accu’s werken vergt van twee 
kanten aanpassingen, zeg ik altijd. Dat geldt 
voor onze ETW’ers en assistent-boomverzor-
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nog steeds dezelfde missie: wij laten bomen 

leven! Samen met zusterbedrijf Terra Nostra 

wordt er dagelijks gewerkt aan bomen door 

heel Nederland. Nationale Bomenbank doet 

dit vanuit de vestigingen Bleskensgraaf, Mil 

en Amsterdam. Het staat iedere vestiging vrij 

om de medewerkers zelf het type handgereed-

schap te laten kiezen dat gebruikt wordt. Door 

de NBB-Groep wordt zowel het merk Stihl als 

Husqvarna ingezet. De vestiging Noord- 

Holland in Amsterdam werkt met Stihl.

Nationale Bomenbank  
Noord-Holland gaat mee in  
golf van energietransitie



39

ADVERTORIAL

www.vakbladdehovenier.nl - 8/2022

gers, maar ook voor de machineproducent. 
Zo’n machine reageert net iets anders, en daar-
naast staan benzinemotoren bekend om hun 
kracht. Het door ons gewenste vermogen en de 
standtijd van de accu’s nemen gelukkig steeds 
meer toe. Ik zie dat de twee belangrijke merken 
elkaar met innovaties stapsgewijs navolgen en 
overtreffen. Accuhandgereedschap is in onze 
branche immers nog een jonge ontwikkeling. 
Zodra Stihl op dit gebied iets nieuws op de 
markt brengt, komt dealer Poel meestal meteen 
naar ons toe om het door ons te laten gebrui-
ken en beoordelen.

Omslagpunt
Een omslagpunt was voor ons dat we een hele 
dag kunnen werken met de nieuwste accu, de 
Stihl AP 300 S. De machines werken trillings- en 
geluidarm en je werkt als boomverzorger niet 
in de uitlaatgassen. Dat de accutophendel-
zagen circa 100 gram zwaarder zijn, wordt 
bij ons niet als een probleem ervaren omdat 
we veel kortdurend werk doen voor woning-
corporaties. Ze hebben een fijne grip. We 
schaffen overigens bij elke zaag twee accu’s 
aan, want we gebruiken die behalve voor top-
hendelzagen ook voor heggenscharen, blad-
blazers en de kleine accu-uitsnoeizagen. Zo’n 
accu-bladblazer is voor ons ideaal als we daar 
een uurtje mee aan de slag moeten. Ik zie onze 
medewerkers als ambassadeurs als het gaat om 
het werken met deze machines.’

Kosten
De Romph vindt het lastig om iets concreets 
over het kostenaspect te zeggen. ‘Zo’n accu-
machine heeft minder mechanische delen die 
kunnen slijten of storingen geven. De totale 
onderhoudskosten zullen we in de praktijk 

ervaren. De machines zijn duurder in aanschaf, 
maar met de accu’s koop je als het ware ook de 
brandstof erbij. De kosten van het laden van 
de accu’s vallen bij normale energieprijzen wel 
mee. Ik ben ervan overtuigd dat er nog lichtere 
en krachtiger accu’s komen waarmee je nog 
langer kunt werken. En door een slimme plan-
ning en indeling van de werkdag kunnen we 
met de accu’s die we hebben prima een dag 
werken.’

Verdere elektrificatie
‘Vanuit onze ambitie om meer gezonde bomen 
voor een gezonde stad te realiseren, willen 
wij met bomen bijdragen aan het oplossen 
van problemen die door klimaatverandering 
ontstaan. Daarom vinden wij het ook belang-
rijk om onze CO2-uitstoot tot een minimum te 
beperken. Wij gebruiken de CO2-prestatieladder 

om dit te kunnen meten. Momenteel staan we 
op niveau 5. Dat is het hoogste niveau, maar 
dat betekent niet dat we er daarmee zijn. We 
blijven werken aan verbetering om uiteindelijk 
te komen tot emissievrij werken. Het elektrifi-
ceren van ons handgereedschap is daarbij pas 
het begin’.
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‘Vanuit onze ambitie om meer 
gezonde bomen voor een gezonde stad 
te realiseren, willen wij met bomen bij-
dragen aan het oplossen van problemen 
die door klimaatverandering ontstaan'
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