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ADVANTA SEEDS
STAND 203

Advanta is specialist in gras- en veld-
bloemenmengsels. Met hoogwaardige zaai-
zaden, slimme zaadcoatings en professionele 
advisering biedt het bedrijf maatwerk bij de 
aanleg van tuin- en groenprojecten.  
Op de beurs zal het bedrijf onder meer het  
vernieuwde veldbloemenassortiment onder  
de aandacht brengen. Met de verfijning van  
het assortiment wil Advanta Seeds bijdragen 
aan meer groen, wat een stimulans is voor de 
leefbaarheid, de klimaatbestendigheid en 
(het herstel van) de biodiversiteit.

Nieuw!
Advanta presenteert nieuwe mengsels in het 
kleurrijke, het inheemse en het Staygreen-
assortiment. Nieuw in het gamma kleurrijke 
mengsels zijn Bloemenpracht, Tuinkruiden, 
Nostalgie en Dakmengsel. De inheemse meng-
sels, die uitsluitend bestaan uit soorten die van 
origine in ons land voorkomen, passen bij een 
meerjarig natuurgericht beheer. In dit segment 
heeft Advanta de speciaalmengsels onder  
nummer vervangen door het pakket Kruiden-
weide, voor verschillende grondslagen en 
doelsamenstellingen, zoals Bosrand en 
Bodembedekker. Ten slotte wordt een 

uit breiding gepresenteerd van het Staygreen-
aanbod voor de openbare ruimte. Het gaat om 
meerjarige ecologische mengsels van inheemse 
soorten die jaarrond groen blijven, maximaal 
bijdragen aan biodiversiteitsherstel en mini-
maal onderhoud vragen. Staygreen 6 t/m 10: 
Golden Summer, Wadi, Rotonde, Bloemrijk en 
Schaduw, zijn aan het assortiment toegevoegd.

ALLTREC
STAND 754

De elektrische werktuigdragers en aan-
bouwdelen van het in Rijnen gevestigde 
AllTrec zijn ontworpen from scratch, zonder 
concessies en in het teken van efficiëntie  
en kwaliteit. AllTrec-werktuigdragers  
hebben een enorm uithoudingsvermogen, 
zijn krachtig, onderhoudsvriendelijk en 
betrouwbaar. Met verschillende aanbouw-
delen zijn de machines het hele jaar  
inzetbaar voor diverse onderhoudswerk-
zaamheden.

Op de beursvloer hoopt AllTrec nieuwe  
contacten op te doen en mensen te woord 
te staan over zijn innovatieve producten, 
zoals de AllTrec 4810T, die al sinds begin 
2019 volop gebruikt wordt.

Nieuw!
In de spotlights staat de nieuwste machine, 
de AllTrec 8015F. AllTrec neemt een  
prototype van dit nieuwste model mee naar 
de stand. De 8015F werd in augustus vorig 
jaar voor het eerst aan het grote publiek 
getoond op de Have & Landskap-beurs in 
Denemarken en won daar de innovatie-
prijs. In het voorjaar van 2022 worden de 
eerste machines van dit model geleverd in 
Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, 
Denemarken, Zweden en Noorwegen.

De nieuwe 8015F in actie. Het afgelopen najaar is deze 

machine volop getest. Foto: AllTrec

Met meer dan 300 standhouders uit verschillende delen van de groene sector belooft de 

Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg ook dit jaar weer interessant te worden. Stad+Groen 

vroeg deel nemers wat zij op deze driedaagse beurs laten zien en waarom u een beursbezoek 

niet mag overslaan.

Auteur: Karlijn Klei

GROENE VAKBEURS

Dit treft u aan 
op de Groene Sector 
Vakbeurs 2022
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AS-MOTOR GMBH
STAND 629

AS-Motor GmbH is producent van ruw-
terrein- en mulchmaaiers. Hiermee wordt 
vooral de professionele markt bediend, 
maar ook voor de particuliere markt heeft 
het bedrijf machines in het assortiment.

Met zijn aanwezigheid op de Groene 
Sector Vakbeurs hoopt AS-Motor zoveel 
mogelijke prospects te ontmoeten en te 
laten kennis maken met zijn machines. ‘Wij 
laten bezoekers graag onze machines zien, 
die in staat zijn op moeilijk begaanbare 
terreinen een maaiproject te maaien’, aldus 
AS-Motor.

Nieuw!
Op de GSV presenteert AS-Motor 
onder meer de nieuwe accu-
maaiers AS 63 E en de AS 510 E, 
beide uitgerust met een E-GO-
powermotor. Deze motor heeft 
het ver mogen van twee  
10 Ah-accu’s, bij sommige 
modellen zelfs bijna vijf 

10 Ah-accu’s. Met de AS 63 E brengt 
AS-Motors naar eigen zeggen ’s werelds 
eerste ruwterrein-accumaaier op de markt 
waarmee gras tot 1 meter hoog gemaaid 
kan worden. Deze machine dingt mee naar 
de innovatie-award.

ANTOON RIJNBEEK HANDELSKWEKERIJ
STAND 118

Antoon Rijnbeek Handelskwekerij uit Boskoop, richt zich  
op het compleet goed leveren van tuinplanten in de  
breedste zin van het woord. Rijnbeek zoekt ook dit jaar  
weer de Groene Sector Vakbeurs op om bestaande relaties 
te spreken en nieuwe contacten op te doen. ‘We willen 
graag vertellen en laten zien hoe wij werken en wat voor 
toegevoegde waarde wij kunnen zijn voor onze klanten’, 
aldus de handelskwekerij. 

Groene Sector Vakbeurs 2022
De 22e editie van de Groene Sector Vakbeurs in de 
Evenementenhal Hardenberg wordt gehouden op 
8, 9 en 10 maart 2022 van 13.00 tot 21.00 uur. 
Jaarlijks komen gemiddeld ruim 18.000  
professionals uit de groene sector op de vakbeurs 
af: hoveniers, grootgroen voorzieners, boom-
kwekers, boom verzorgers, medewerkers van 
tuincentra, tuin- en landschapsarchitecten en 
beslissers in de gemeentelijke groenvoorziening. 
Daarnaast maken ook bezoekers hun opwachting 
die werkzaam zijn op het gebied van bestrating, 
sociale werkvoorziening en vijveraanleg. Ga voor 
meer informatie naar www.groenesector.nl.

De AS-Motor AS 63 E

BAS VAN OOSTERHOUT 
BEREGENINGSTECHNIEK
STAND 233

Dit familiebedrijf is gespecialiseerd in aanleg, service, 
onderhoud en advies met betrekking tot beregenings-
techniek. Bas van Oosterhout ontwerpt, installeert en 
onderhoudt maatwerk-beregeningssystemen voor 
golfbanen en in toenemende mate ook voor sport en 
recreatie, (particuliere) tuinen en parken.
‘Met onze jarenlange ervaring en uitgebreide vakken-
nis van beregeningstechniek willen wij een betrouw-
bare partij zijn voor tuinarchitecten, hoveniers en  
cultuurtechnische bedrijven’, aldus Bas van Oosterhout 
Beregeningstechniek. ‘In elke fase van een project 
kunnen wij adviseren, ondersteunen en assisteren 
bij het realiseren van een professioneel maatwerk-
beregeningssysteem.’

In de stand van Bas van Oosterhout worden onder 
meer professionele beregeningsmaterialen getoond, 
van druppelslangen en kleine nevelsproeiers tot  
grotere rotorsproeiers en besturingsautomaten, al dan 
niet met afstandsbediening, en verder regensensoren, 
bodemsensoren en pomp- en filtersystemen.

Beregeningssysteem in de Hortus in Leiden

Wij zijn ATWT

Gespecialiseerd in het leveren van slijtvaste machineonderdelen voor
de machines die gebruikt worden bij het verrichten van houtbewerking
en recycling werkzaamheden.

Buiten ons assortiment om kunnen wij ook specifiek maatwerk leveren
zodat uw probleem waarschijnlijk verleden tijd is!  

Is uw bedrijf actief in de recycling, biomassa, of in de bosbouw? 
Dan kunnen wij iets voor U betekenen!

“UW PROBLEEM, 
ONZE UITDAGING!” 
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DE SCHANS
STAND 576

De Schans werd in 1994 opgericht door Reinoud 
van der Schans. Hij hoorde van stratenmakers 
aan welke hulpmiddelen zij behoefte hadden, 
onder meer een passende minishovel. Tegen-
woordig kunnen straten makers bij De Schans 
terecht voor alle hulpstukken, van compact 
materieel tot klein gereedschap. De geschiedenis 
herhaalt zich: De Schans BV zet opnieuw een 
stap met de lancering van een nieuwe mini-
shovel op de markt, genaamd de Relly.

Nieuw!
Op de Groene Sector Vakbeurs presenteert  
De Schans zijn nieuwe elektrische wielladers. De 
Relly 1.2E is hiervan de lichtste, met een hefver-
mogen van 1.000 kilo. Binnenkort volgen types 
met een hefvermogen van 1.300 en 1.800 kilo.

CONNECTEDGREEN
STAND 206

ConnectedGreen helpt gemeenten en groenvoorzieners met 
het besparen op water, inboet en voertuigbewegingen/CO₂-
uitstoot door datagedreven te werken. Het platform zorgt voor transparantie tussen opdracht-
gevers en opdrachtnemers en helpt gemeenten om openbaar groen op verantwoorde wijze te 
onderhouden. ‘De Groene Sector Vakbeurs is voor ons een vaste waarde geworden, waar we 
bekende relaties ontmoeten, maar ook veel nieuwe contacten leggen’, aldus ConnectedGreen.  
‘We hebben een bewezen product dat al veel gebruikt wordt, maar er zijn nog steeds  
organisaties die het niet kennen.’ Zoals ieder jaar geeft het bedrijf live presentaties, waarbij men 
actuele gegevens kan zien van sensoren die door heel Nederland en België geplaatst zijn.

Nieuw!
ConnectedGreen is eind 2021 opgegaan in Curious Inc. uit Hengelo, waardoor nu een  
complete mobiliteitsoplossing geleverd kan worden, relevant voor het optimaliseren van veel 
meer werkprocessen in de openbare ruimte. De functionaliteit van het ConnectedGreen-platform 
is het afgelopen jaar sterk doorontwikkeld. Zo zijn er nieuwe sensortypen toegevoegd, zoals de 
klimaatsensor.

BECX MACHINES
STAND 535

Becx Machines is fabrikant van heggensnoeiers, snoeiarmen, 
onkruidborstels en onkruidborstel-kantensnijders voor de 
professionele markt, zowel nationaal als internationaal. ‘Wij staan op de beurs om onze 
nieuwste ontwikkelingen te presenteren. Daarbij kunnen gebruikers hun ervaringen delen, 
zodat wij machines kunnen blijven ontwikkelen waaraan de markt behoefte heeft’, aldus Becx.

Nieuw!
Becx neemt twee noviteiten mee naar de beurs: de nieuwe snoeiarm MA270 en de 
onkruidborstel OBA50 voor montage aan een snoeiarm. ‘We laten de bezoekers graag 
kennismaken met onze doorontwikkelingen en met de nieuwste producten. Uiteraard 
kunnen wij ook adviseren met betrekking tot de aanschaf van een van onze producten.’

De MA270 met de OBA50 van Becx Machines

ConnectedGreen-sensoren op de beurs
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EMPAS
STAND 656

Al ruim 40 jaar is Empas fabrikant van spuit-
apparatuur, zoals spuitwagens, spuitbomen, 
spuitmasten en reinigingsmachines. Alle  
producten worden in eigen beheer en op maat 
gemaakt en vinden na productie hun weg 
over de hele wereld via een uitgebreid dealer-
netwerk.

Nieuw!
Empas neemt onder meer de nieuwe heet-
watermachine MCB 3.0 mee naar de Groene 
Sector Vakbeurs. De MCB 3.0 is zowel wat bouw 
als uitvoering betreft gericht op duurzame 
onkruidbestrijding en reiniging met warm en 
koud water. De compacte modulaire machine 
is eenvoudig te plaatsen op werktuigdragers en 
aanhangers. Doordat Empas continu op zoek is 
naar technische verbeteringen en de gebruikers-
wensen op de markt scherp in de gaten houdt, 
is de MCB 3.0 uitgerust met een verscheiden-
heid aan veelgevraagde toepassingen.

Een bijzonder duurzaam aspect van de MCB 3.0 
is het WTFC-systeem (water temperature flow 
control). Bij onkruidbestrijding met heet water 
is de watertemperatuur de belangrijkste factor; 
het WTFC-systeem zorgt ervoor dat die goed is. 
De machine gaat nog sneller naar de gewenste 
temperatuur, controleert deze en past zich  
continu aan: ‘Zonder zorgen een constante  
temperatuur’, aldus Empas.

DSV ZADEN NEDERLAND
STAND 304

DSV zaden veredelt en ontwikkelt hoog waardige 
zaaizaden voor uiteenlopende toepassingen. ‘Wij 
kijken vooruit: naar het veranderende klimaat, 
duurzaamheid en biodiversiteit; daaraan pas-
sen wij onze rassen aan’, aldus DSV. ‘Zo kan een 
grasmat optimaal presteren.’Met de beursdeel-
name wil DSV het merk Eurograss versterken: 
grasmengsels voor sport, gazon, dijken en gras-
zoden. Verder hoopt het bedrijf kennis te delen, 
trends te zien, contacten te leggen en nieuwe 
klanten te ontmoeten.

Nieuw!
Op de Groene Sector Vakbeurs presenteert 
DSV de nieuwe, volledig geüpdatete 
Eurograss-brochure 2022. De grassen Solario 
en Campino en het bloeimengsel Zomerbloei 
Zelder zijn ‘live’ te zien. Eurograss Campino 
is een nieuw mengsel, speciaal voor recreatie-
toepassing en met een extra hoge droogte-
tolerantie. Campino verscheen in januari 
nieuw in de brochure

De MCB 3.0 van Empas

DONAR GROEN
STAND 247

Donar Groen is specialist in handgereedschap  
en persoonlijke beschermingsmiddelen voor  
de professionele eindgebruiker in het groen.  
Op de Groene Sector Vakbeurs wil het bedrijf 
graag bestaande relaties ont moeten en kennis-
maken met partijen die nog onbekend zijn met 
Donar Groen.

‘Bezoekers kunnen bij ons terecht voor  
vragen over handgereedschap en persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Ze kunnen onze  
catalogus meenemen en indien gewenst  
maken we een afspraak voor een bezoek’, aldus 
Donar Groen. ‘Ook onze bestaande relaties  
ontmoeten we graag om bij te praten in een 
informele setting, eventueel onder het genot  
van een hapje en een drankje.’

Dankzij de grote voorraad kan Donar Groen het complete 

assortiment altijd dezelfde werkdag nog leveren.

Ralph van der Hulst, directeur-eigenaar van Donar 

Groen, en zijn vader Frans van der Hulst
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GREENMAX
STAND 103

GreenMax helpt de natuur om te overleven in een wereld met steeds meer beton. Dit doet het bedrijf 
door het leveren van een totaalpakket aan producten, specifiek voor de inrichting van plantvakken en 
stedelijk interieur en voor de bescherming van de infrastructuur in onze stedelijke omgeving.

Op de Groene Sector Vakbeurs ontmoet GreenMax graag zowel oude als nieuwe vakgenoten uit de 
groenbranche. ‘We willen ons netwerk verbreden en tegelijkertijd meer informatie bieden over onze 
al bekende en nieuwe producten, zodat we samen met onze klanten de omgeving groener kunnen 
maken’, aldus GreenMax.

Nieuw!
Ook wil GreenMax bezoekers op de beurs laten 
kennismaken met zijn producten en adviseurs; 
dit gebeurt door middel van verschillende 
praktijkvoorbeelden. In de stand zijn in ieder 
geval drie producten te zien die GreenMax 
het afgelopen jaar heeft gepresenteerd: d
e circulaire gietrand RootBlock, de boomband-
houder en de RecyFlex.

EUROGARDEN NEDERLAND
STAND 691

EuroGarden is één van de grootste leveranciers in de groene onder-
houdssector van de Benelux en distribueert een uitgebreid assorti-
ment tuinmachines, onderdelen en accessoires voor de professionele 
vakhandel. Het bedrijf uit Tienen is uitgegroeid tot een internationale 
speler, met vestigingen en magazijnen in België, Nederland en Frankrijk. 
EuroGarden is exclusief importeur en distributeur in Nederland van 
ECHO, Ambrogio, Cramer, Remarc, AL-KO en Solo by AL-KO.

Nieuw!
Op de Groene Sector Vakbeurs wil EuroGarden graag de huidige én 
potentiële nieuwe dealers ontmoeten. Het bedrijf stelt nieuwigheden 
van de merken ECHO, Cramer en Ambrogio voor aan dealers en het 
grote publiek.

De machines uit de ECHO X-series presteren ook onder zware omstandigheden. Foto: EuroGarden

Rechts: De Cramer 82V-reeks omvat 

ruim 25 machines die werken op één 

en dezelfde batterij. 

Foto: EuroGarden

Links: De nieuwe Ambrogio TWENTY ZR 

heeft geen perimeterdraad meer nodig.  

Foto: EuroGarden

De boombandhouder van GreenMaxCirculaire gietranden van GreenMax
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HAKO
STAND 637

Sinds 1948 staat Hako voor uiterst productieve, 
duurzame en kwalitatief hoogstaande  
producten. ‘Dat heeft ons gemaakt tot één van  
’s werelds meest toonaangevende fabrikanten 
van geavanceerde techniek voor binnen-,  
buiten- en straatreiniging, terreinonderhoud en 
multifunctionele voertuigen, hogedrukreinigers 
en onkruidbestrijding’, aldus Hako.

Nieuw!
In 2021 is Hako is een exclusieve samenwerking 
aangegaan met Weedconcept, ontwikkelaar 
van de Weco-heetwater-onkruidbestrijdings-
machines. De zogenaamde Weco M City is 
zodanig gefabriceerd dat hij volledig op de 
Hako-werktuigdragers aansluit. Door middel 
van het Hako-snelwisselsysteem kan de Hako 

Citymaster 1650 in no time omgebouwd worden 
ten behoeve van werkzaamheden voor de  
veegdienst, onkruiddienst of winterdienst.  
‘In combinatie met onze nieuwe Citymaster 1650 
ZE (zero emissie) is er geen milieuvriendelijker 
onkruidbestrijdingsmachine op de markt’, aldus 
Hako. Naast de Weco M City zijn er ook zeven 
Weco-handmachines beschikbaar.

Om een gelijkmatig resultaat met een zo lang 
mogelijke werkingsduur te bereiken, zijn alle 
Weco-modellen uitgerust met een elektronische 
temperatuurregeling (ETS). Zowel de ETS als 
de andere functies, zoals hogedrukreiniging en 
bevloeiing, worden gevoed door een speciaal 
voor Weedconcept ontwikkelde lithium-ijzer-
fosfaatbatterij (LFP), die het brandstofverbruik, 
de uitstoot, de stank en het lawaai tot een  
minimum beperkt. De LFP-batterij is voorzien 
van een Tüv-certificaat.

HOAF INFRARED TECHNOLOGY
STAND 615

HOAF Infrared Technology ontwikkelt, produceert en verkoopt oplossingen 
op het gebied van thermisch onkruidbeheer. HOAF-technieken – hete lucht, 
open vlam en hybridevormen – worden toegepast in de openbare ruimte, 

op boomkwekerijen en in de land- en tuinbouw.
Op de Groene Sector Vakbeurs toont HOAF de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van brander- en heteluchttechnologie. De brede range 
aan handbediende apparaten en werktuig-aangedreven machines biedt 
de groenvoorziener oplossingen om onkruid in de openbare ruimte te 
beheersen.

Nieuw!
Zo wordt in de stand de nieuwe HOAF WeedAir 75IBE tentoongesteld, 
een elektrisch aangedreven hetelucht-onkruidschroeier. Zowel de HOAF 
WeedAir 75IBE- als de 1002IB-hetelucht-onkruidschroeier is in 2021  
geïntroduceerd; beide worden op de GSV voor het eerst op een 
Nederlandse beurs getoond.

GRINDSPLIT-DISCOUNTER
STAND 324

Grindsplit-discounter is leverancier van 
tuininrichtingsmaterialen voor een lage 
prijs. ‘Wij zijn in Nederland de grootste in 
de verkoop van grindplaten en grastegels, 
onder andere van de merken Nidaplast, 
Eccogravel en Excellent’, aldus het bedrijf. 
Ook levert Grindsplit-discounter allerlei 
soorten en maten siergrind, siersplit, 
breuksteen en keien aan hoveniers en 
landschapsinrichters. Verder verkoopt deze 
leverancier kunststof en metalen rand-
begrenzing en is Grindsplit-discounter 
dealer van onder meer de metalen rand-
begrenzing Straightcurve.

Nieuw!
Nieuw in de verkoop is een biologisch 
middel op basis van natuurlijke enzymen 
tegen groene aanslag op bestrating en 
terrastegels. ‘Het hoeft alleen te worden 
aangebracht; wind en regen zorgen daarna 
voor een schoon oppervlak.’

INFRARED 
TECHNOLOGY

De HOAF WeedAir 75IBE

De Weco M City van Weedconcept op een Hako-werktuigdrager
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INFOGROEN SOFTWARE
STAND 115

Infogroen Software levert al meer dan 
30 jaar complete vakgerichte software 
voor hoveniers, groenvoorzieners 
en de boomkwekerij. ‘Op de Groene 
Sector Vakbeurs spreken we in drie 
dagen tijd veel bestaande en mogelijk 
ook nieuwe relaties en kunnen we 
nieuwe ontwikkelingen onder de aan-
dacht brengen’, aldus het bedrijf. In 
de stand wordt aandacht besteed aan 
het vernieuwde PlanVision, dat nu ook 
als app beschikbaar is. Met PlanVision 
kan elk hoveniers- en groenvoor-
zieningsbedrijf een overzichtelijke 
planning maken die dankzij de app 
overal is te raad plegen. Daarnaast 
demonstreert het bedrijf 

Vision-Mobile en wordt er uitleg gege-
ven over de producten HelixCAD en 
EasyVision.

Nieuw!
Het vernieuwde PlanVision is een 
uitgebreide planningstool voor het 
inplannen van personeel of materieel. 
De interface is nog vriendelijker en 
door de vernieuwde techniek  
functioneert de tool nog sneller dan 
de eerdere versies. In één oogopslag 
ziet de gebruiker de nog te plannen 
uren per project, de medewerkers en 
de machines, op dag-, week-, maand- 
of jaarniveau.

De planning is ook te ontsluiten via 
het interne medewerkersportal Vision-
Mobile. Hierdoor kan de medewerker 
via een smartphone of tablet de  
planning zien. Indien werkzaamheden 
volgens planning zijn uitgevoerd, kan 
met één druk op de knop akkoord 
worden gegeven voor de planning.  
De geplande uren zijn daarmee  
ingeboekt.

HUSQVARNA
STAND 476

Husqvarna, onderdeel van de Husqvarna 
Group, werd opgericht in 1689 en produceert 
hoogwaardige professionele bos-, park- en 
tuinproducten. ‘Prestaties en bruikbaarheid 
gaan hand in hand met veiligheid en zorg  
voor het milieu in onze baanbrekende  
innovaties, waarbij accu-oplossingen en  
robotica het voortouw nemen’, aldus 
Husqvarna. Husqvarna-producten worden  
verkocht in meer dan 100 landen,  
voornamelijk via servicedealers.

Op de Groene Sector Vakbeurs stelt Husqvarna 
zijn producten tentoon in vier themashow-
rooms: robot, accu, handgedragen noviteiten 
en laadoplossingen voor onderweg. Op het 
demonstratieparcours buiten kunnen beurs-
bezoekers een proefrit maken op de hybride 
zitmaaier 535HX. De maaier combineert  
elektrische aandrijving met een ecodiesel-

motor, waardoor de CO2-uitstoot tot 90 
procent wordt gereduceerd. ‘Daarmee is de 
P535HX een ideaal alternatief voor (dure)  
volledig elektrische maaiers’, aldus Husqvarna. 
‘De voordelen van elektriciteit (geluid- en uit-
stootvrij werken) worden gecombineerd met 
de kracht, werkduur, lage kosten en eveneens 
beperkte uitstoot van ecodiesel.’

Nieuw!
Een van de nieuwe producten die Husqvarna 
op de vakbeurs voor het voetlicht brengt, is 
de elektrische Ceora-robotmaaier. De robot 
kan zelfstandig tot vijf voetbalvelden maaien, 
zowel overdag als ’s nachts. Dat geeft mede-
werkers de kans om te focussen op andere 
taken. De Ceora is ontworpen met het oog 
op een veilige en autonome werking, is licht 
en kan voorwerpen detecteren en ontwijken. 
Met de Ceora dingt Husqvarna mee naar 
de Innovatie Award van de Groene Sector 
Vakbeurs.

De Ceora-robotmaaier van Husqvarna

De Ceora-robotmaaier van Husqvarna
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JEAN HEYBROEK
STAND 515

Jean Heybroek is onderdeel van 
Royal Reesink en distributeur 
van professionele onderhouds-
machines voor groen-, grond- 
en reinigings techniek. De 
machines van A-merken als 
Toro, Club Car en Amazone  
worden geleverd aan onder 
meer groenvoorzienings-
bedrijven, golfbanen, gemeen-
ten en bedrijven in de recreatie 
en industrie.

De Groene Sector Vakbeurs is voor Jean Heybroek een goed moment om bestaande en nieuwe  
relaties te spreken en hen bij te praten over alle nieuwe ontwikkelingen en innovaties. 
Beursmanager Arne van der Valk vertelt: ‘Onze leveranciers lopen voorop met nieuwe en duurzame 
oplossingen die het groenbeheer nóg groener en efficiënter maken. Deze machines laten we graag 
zien op de beurs.’

Nieuw!
‘Dat zijn er dit jaar zo veel, dat we onze standruimte opnieuw hebben uitgebreid’, vertelt Van der 
Valk. ‘Zo nemen we de Toro Groundsmaster 3300 4WD mee, de Pro-Line H800-cirkelmaaier, de 
Workman GTX met lithiumaccu, de eDingo, de Amazone Profihopper 1250 en verschillende pro-
ducten van Wiedenmann, Keckex, Imants, Club Car en ons nieuwe merk Maredo.’ Ook is de GSV het 
podium voor de eerste officiële serie RECO eTrac-elektrische werktuigdragers. De RECO eTrac is op 
dit moment volop in productie. Jean Heybroek is er trots op de eerste machine van de officiële serie 
op de beurs te kunnen presenteren.

JUB HOLLAND
STAND 170

JUB Holland is een modern bloembollen-
bedrijf, dat met een breed aanbod in zowel 
het retail- als het landscape-assortiment een 
bijdrage levert aan een groene en kleurrijke 
omgeving. Van vroeg in het voorjaar tot laat 
in de zomer brengen de bolbloemen van JUB 
Holland kleur en biodiversiteit in tuinen en in 
het openbaar groen. Bloembollen zijn  
eenvoudig te planten, ook in bestaande 
beplantingen, zoals gazons, bloemenweides, 
borders, oevers, daken en onder bladver-
liezende heesters en bomen. ‘We hechten 
veel waarde aan een duurzame en milieu-
bewuste teelt van bloembollen’, aldus JUB. 
‘Op het veld streven wij ernaar om het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
tot een minimum te beperken. Al jaren 
zijn wij daarom actief deelnemer in MPS. 
Bovendien proberen wij door veredeling 
nieuwe tulpensoorten te kweken die minder 
vatbaar zijn voor ziekten.’

Verwilderingsbollen
‘Als groenbeheerder kunt u uw projecten 
een enorme impuls geven door veel 
verwilderings bloembollen te gebruiken’, 
aldus JUB. ‘Dat is een duurzame investering 
voor jaren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de oude 
tuinmanstraditie van de stinzenplanten, 
waaronder veel bollen en knollen: ooit aan-
geplant en in de loop der jaren verwilderd 
tot prachtige bloemtapijten.’ Ook in heden-
daagse projecten is deze beplantingsvorm 
toepasbaar. Op de Groene Sector Vakbeurs 
adviseert JUB bezoekers graag over passende 
combinaties en toepassingen.

De RECO eTrac-elektrische werktuigdrager

AAB TRAINING EN OPLEIDING
STAND 358

AAB verzorgt praktische open en incompany-trainingen op het gebied van veiligheid, arbo, 
milieu, management en communicatie. Je kunt er onder meer terecht voor nascholing Code 95, 
veilig werken met een motorkettingzaag, veilig werken langs de weg, VCA, KCA, omgevings-
gericht handelen en herhalingstrainingen. AAB, onderdeel van Kader Group, is voornamelijk 
gericht op medewerkers die leren in de praktijk.

AAB neemt deel aan de beurs om zijn kracht en kennis met bezoekers te delen. Met het  
persoonlijke contact dat in de stand geboden kan worden, hopen de medewerkers van AAB 
zowel oude bekenden als potentiële nieuwe klanten te ontmoeten. ‘Tijdens de GSV geven wij 
persoonlijk uitleg over onze diensten en laten we zien dat we graag meedenken in de  
organisatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een opleiding voor een aantal medewerkers, of om 
advies over en het opstellen van een duurzaam en werkbaar opleidingsplan, waarop je elk jaar 
kunt terugvallen’, aldus AAB.

PROFESSIONAL

LENTE, ZOMER, 
HERFST OF WINTER.
Voor elk seizoen van het jaar hebben wij het juiste materiaal. 
Ondek al onze oplossingen !

Bezoek ons tijdens De Groene Sector Vakbeurs standnr. 729.

Advertentie_Karcher_Stad-Groen.indd   1Advertentie_Karcher_Stad-Groen.indd   1 11/02/22   12:5711/02/22   12:57
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MAKITA
STAND 715

Het in Eindhoven en Woerden gevestigde
 Makita is vooral bekend van zijn ruime 
assortiment accuproducten. ‘Het is belangrijk 
dat er verduurzaamd wordt, zeker in de groen-
sector’, aldus Makita. Met ruim 250 producten 
die allemaal werken op dezelfde 18V-accu (of 
twee) en met de introductie van het nieuwe XGT 
40V-Max-platform werkt Makita aan zijn visie op 
een gereedschapswereld zonder snoeren 
en brandstof.

Nieuw!
Op de Groene Sector Vakbeurs brengt Makita 
zijn accumachines dan ook voor het voetlicht, 
met de presentatie van nieuwe machines in 
zowel het LXT- als het XGT-platform: ‘Denk 
bijvoorbeeld aan grondboren, kettingzagen, 
stofheggenscharen en grasmaaiers – alles wat 
de groenprofessional nodig heeft.’

MACHINES4GREEN
STAND 721

Machines4Green heeft zich bewust gespecialiseerd in de verkoop van en service voor  
professionele radiografische en autonome machines voor de groensector. Inmiddels  
vertegenwoordigt het bedrijf vier merken radiografische machines, onder meer in de  
Benelux. Machines4Green neemt deel aan de Groene Sector Vakbeurs om zijn huidige pakket  
én de reeks nieuwe ontwikkelingen voor het seizoen 2022 aan de markt te presenteren.

Nieuw!
Zo is in de stand van Machines4Green onder meer de door het bedrijf ontwikkelde elektrische 
palenmaaier te vinden, die vanaf dit jaar gemonteerd kan worden op het 132 cm brede maaidek 
van de Raymo. Ook van het merk Spider toont Machines4Green iets nieuws; het model 2SGS 
wordt vanaf heden met een Kawasaki EFI-motor geleverd. De carburateur is vervangen door een 
elektronisch brandstofinjectiesysteem. Daarmee wordt de machine sterker en zuiniger en kunnen 
er nog steilere taluds worden gemaaid: tot 60 graden. Bij eerdere versies was dat tot 55 graden.
Ten slotte is Machines4Green sinds 2021 ook importeur van het merk Timan. Dit zijn Deense  
werktuigdragers met een ruime keuze aan aanbouwdelen. Op de Timan is vanaf 2022 een  
optionele sideshift leverbaar. Met dit koppelstuk, dat tussen de RC1000 en het aanbouwdeel 
wordt geplaatst, kan de machine 25 cm zijwaarts worden verplaatst.

LAGESCHAAR VASTE PLANTEN
STAND 167

Lageschaar Vaste Planten biedt de groenprofessional een groot assortiment vaste planten én 
een aantal onderhoudsvriendelijke beplantingsconcepten. De klant krijgt een totaaloplossing 
van vasteplantencombinaties, per vierkante meter af te nemen en direct toe te passen in het 
werk. ‘Wij bieden toegevoegde waarde in de vorm van kennis en advies en ondersteunen onze 
relaties’, aldus Lageschaar. ‘Of dat nu is bij de plantkeuze voor een bepaalde situatie, in de vorm 
van een uitgewerkt beplantingsplan of bij andere facetten. Wij denken mee, ontzorgen en  
bieden producten en oplossingen met veel rendement.’

Lageschaar neemt deel aan de Groene Sector Vakbeurs om relaties weer live te kunnen spreken: 
‘In een andere setting dan via de telefoon of bij ons op de kwekerij’, aldus het bedrijf. ‘Wij horen 
graag wat hen bezighoudt, wat zij tegenkomen in de praktijk, welke vragen er spelen en waar 
zij behoefte aan hebben.’

Nieuw!
De beplantingsconcepten van Lageschaar worden continu gemonitord, aangepast en  
verbeterd. Hierdoor worden bestaande plantcombinaties continu geoptimaliseerd en is het 
assortiment voor komend seizoen uitgebreid met een aantal nieuwe plantcombinaties. Nieuw 
zijn bijvoorbeeld de daktuinborders en drainageborders in het Prairie Garden-aanbod van 
Lageschaar, een vijftal nieuwe schaduwborders volgens het Fleur Dansante-concept en een 
nieuwe selectie om toe te passen in het Fleur Robuste-beplantingsplan.

Prairie Garden-borders van Lageschaar Fleur Dansante-schaduwborders van Lageschaar

Spider levert het model 2SGS vanaf nu met een 

Kawasaki EFI-motor.

Theo van Gammeren (Verheij Integrale Groenzorg):  

'We hoeven niet langer de uitlaatgassen op te 

snuiven die altijd in de heg blijven hangen.'

GREEN
CONNECTEDCONNECTED

Combineer verschillende sensoren in één 
overzicht. Gebruik sensordata en alerts 
om uw werkprocessen slimmer en 
klantvriendelijker in te richten. Integreer 
Mobiliteit en Groen- en grijsbeheer in één 
oplossing.

Bezoek stand 206 op De Groene Sector 
Vakbeurs en raak geïnspireerd door 
praktijkvoorbeelden.

8 / 9 / 10

    Maart ‘22
Evenementenhal Hardenberg

Stand 206

Internet of Nature

Kosten besparen op watergift
Verminderde uitval/inboet
50 % minder projectbezoeken 
(dus CO2 uitstoot)
Beter samenwerken door meer 
transparantie

www.connectedgreen.nl
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MTD PRODUCTS BENELUX
STAND 685

MTD Products is totaalleverancier van tuin- en 
parkmachines en -gereedschappen. Met de 
merken Robomow en Cub Cadet presenteert 
het bedrijf machines van hoge kwaliteit met 
een prachtig design en betrouwbare functies 
en technische eigenschappen. MTD Products is 
verheugd zijn producten op de Groene Sector 
Vakbeurs weer eens ‘live’ te kunnen presenteren 
aan de markt. ‘Wij hopen bezoekers te overtui-
gen van de kwaliteit die wij kunnen leveren’, 
aldus MTD. ‘We nemen een aantal noviteiten van 
vorig jaar en komend jaar mee. Een blik op de 
toekomst, dus.’

Nieuw!
Drie van de noviteiten die MTD meeneemt 
naar de beurs, zijn de zeroturn-maaimachines 
van Cub Cadet, de nieuwe robotmaaiers van 
Robomow en de nieuwe 60V-acculijn van Cub 
Cadet. Ook kunnen bezoekers in de stand de 
E-riders van Cub Cadet bewonderen, die vorig 
jaar op de markt zijn gebracht.

MATADOR     STAND 592

Matador is opgericht in 1895 en sinds 1952 gevestigd in Helvoirt. Het bedrijf, dat al meer dan 100 jaar 
ervaring heeft in de metaaltechnologie, biedt een compleet assortiment kruiwagens, steekwagens 
en hulpmiddelen voor de bouw en de land- en tuinbouw. Matador neemt deel aan de Groene Sector 
Vakbeurs om zijn producten – de oude vertrouwde én de gloednieuwe – aan de markt te kunnen 
laten zien. ‘Wij bieden zowel een breed assortiment groenproducten als veel innovatieve oplossingen 
voor de groensector’, aldus Matador.

Nieuw!
Naast de elektrische kruiwagen E-barrow neemt Matador ook de nieuwe M-Trac 2.0 mee naar de 
GSV. Deze volledig elektrische eenasser is stil en tril- en uitstootvrij. Daarmee is deze nieuwe tool zeer 
geschikt voor stadsreiniging, groenvoorzieners, boeren, greenkeepers en voor de bosbouw. Zo kan 
de M-Trac 2.0 ingezet worden voor het onderhoud van kassen, magazijnen en winkelcentra, maar ook 
voor amusements- en pretparken, parkeergarages, vakantieparken en zelfs voor begraafplaatsen.

M-Trac, een 100 procent 

elektrische eenasser

MARXACT
STAND 710

MarXact maakt digitaal inmeten 
gemakkelijk en betaalbaar voor 
iedere groenprofessional die 
een smart phone kan bedienen. 
Hiermee heeft deze altijd actuele 
nauwkeurige informatie voor  
projectvoorbereidingen, -uitvoerin-
gen en -evaluaties.

Om groenprofessionals zo goed mogelijk te helpen, biedt MarXact UNI-Complete aan: alles wat je 
nodig hebt om direct te kunnen starten met digitaal inmeten, van hardware tot software en met 
alle accessoires om de hele dag comfortabel te kunnen meten. Projecten kunnen worden voor-
bereid in de eigen cloudomgeving voordat werknemers naar de locatie vertrekken. Daar meten zij 
in met de UNI-Connect-meetsoftware met een eigen UNI-GR1-meetstok. Deze gegevens  
worden direct beschikbaar in de cloud.

Tijdens de Groene Sector Vakbeurs wil MarXact bezoekers laten zien hoe zijzelf met digitaal  
inmeten aan de slag kunnen. Naast de nodige informatie biedt het bedrijf ook demonstraties aan 
op het testparcours van de beurs. Daar kunnen bezoekers zelf direct ervaren wat digitaal inmeten 
voor hen kan betekenen.

Rechte lijnen in ieder ontwerp – met 

behulp van MarXact meet je ze zelf 

nauwkeurig in.

Robotmaaier van Robomow

Zeroturnmaaier van Cub Cadet
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POLS
STAND 340 (ZEMMLER), 631 (LM TRAC) EN 676 (RANSOMES)

Pols (Technische Handelsonderneming C. van der Pols & Zn) is importeur van 
verschillende machines voor de groen-, recycling- en grondzuigtechniek. Het bedrijf 
is trots op de korte lijnen met klanten en leveranciers. Daarbij staan de klant en de 
machine centraal. Op de beurs staat Pols met een drietal merken: Zemmler, LM Trac 
en Ransomes. Pols heeft het importeurschap van zowel LM Trac als Zemmler relatief 
kortgeleden verworven. Het bedrijf ziet de Groene Sector Vakbeurs onder meer als 
een mooie kans om bezoekers te laten kennismaken met de producten van deze 
merken.

Nieuw!
In de spotlights staat de nieuwe LM Trac 287 Stage V. Pols neemt deze compacte 
werktuigdrager mee naar de stand. Ook voor Ransomes komt de importeur met een 
aantal noviteiten. Pols laat weten iets te introduceren onder deze merknaam, waar-
naar volgens eigen zeggen veel vraag is.

KIOTI/TS POLS ZUIDLAND
STAND 681

Kioti Benelux verzorgt de import van Kioti-
trekkers in Nederland en België. Deze lijn  
compacttrekkers voldoet aan de strengste 
emissie-eisen van dit moment. Het merk TS 
Industrie wordt door importeur Pols Zuidland in 
Nederland gevoerd met houtversnipperaars en 
alles hakselaars. ‘Deelname is voor ons een goede 
manier om nieuwe producten te laten zien, maar 
vooral ook om bestaande en potentiële nieuwe 
klanten te laten kennismaken met ons gamma 
trekkers en versnipperaars’, aldus Pols Zuidland.

Nieuw!
Onder de naam TS Industrie lanceert Pols 
Zuidland op de Groene Sector Vakbeurs de  
nieuwe Jaguar D. Deze TS-alleshakselaar heeft 
een capaciteit van 18 cm, een stage V-dieselmotor 
met roetfilter en een 40 cm brede invoerband 
voor de ergonomische invoer van takken en 
groenafval. Ook de nieuwste lijn Kioti-trekkers 
met stage V-motoren van 22 tot 95 pk komt 
tijdens de beurs bij de importeur voor het voet-
licht. Een van de opvallendste modellen is de 
CK5030CH. Met 50 pk vermogen, een fabrieks-
cabine met airco en een hoge transportsnelheid is 
deze nieuwe trekker een comfortabel werkpaard 
voor iedere gemeente en groenvoorziener. De 
CK5030CH wordt op de GSV voor de eerste keer 
getoond aan dealers en eindgebruikers.

POEL BOSBOUWARTIKELEN
STAND 697

Poel Tuinmachines en Poel Safety 
leveren oplossingen voor de tuin- en 
parkbranche, de boomverzorging 
en om veilig te kunnen werken op 
hoogte. Voor Poel is de Groene Sector 
Vakbeurs een gelegenheid om in 
korte tijd veel klanten en potentiële 
klanten te kunnen spreken en om 
bij te praten over de laatste ontwik-
kelingen.

Nieuw!
Nieuw bij Poel zijn verscheidene zaag-
schoenen uit een nieuwe schoenen-
lijn en een duurzaam all-in accutotaal-
concept voor de groenvoorziener: een 
e-bus voorzien van accugereedschap.

De Kioti CK5030CH stage 

V-compacttrekker

De Jaguar-alleshakselaar van TS Industrie

De nieuwe Andrew-zaagschoen van Poel Bosbouwartikelen

O U T D O O R  L I G H T I N G

M A A K  B U I T E N
B I J Z O N D E R

In-lite staat altijd klaar voor professionals.
Binnenkort ook op de Groene Sector Vakbeurs.
Kom langs en ontdek de nieuwste innovaties. 
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RAWINSO
STAND 458

Lange perioden van droogte en hittegolven 
komen steeds vaker voor. Stortbuien met veel 
water zorgen daarnaast voor wateroverlast. Al 
dat regenwater, daar moeten én kunnen we iets 
mee, vindt Rawinso. Met zijn totaalconcept voor 
het afkoppelen, infiltreren en hergebruiken van 
regenwater biedt het bedrijf een manier om slim 
gebruik te maken van neerslag.

Er is een groeiende wens om duurzamer om 
te gaan met regenwater. Dit is onder meer het 
gevolg van maatregelen die door gemeenten 
worden genomen om wateroverlast op te  
lossen en minder regenwater naar de zuivering 
af te voeren – denk aan de afkoppeleis en  
subsidiemogelijkheden. Daarnaast moet er bij 
de inrichting van openbare ruimten steeds vaker 
rekening worden gehouden met het afvoeren 
van regenwater.

Op de Groene Sector Vakbeurs adviseert 
Rawinso bezoekers en worden praktische 
oplossingen getoond om regenwater slim te 
gebruiken, van Do It Yourself-kratten tot op maat 
gemaakte systemen. Met de regenwater 

afkoppelset van Rawinso is afkoppelen een-
voudig, betaalbaar en onderhoudsvrij. De afkop-
pelset zorgt ervoor dat schoon regenwater niet 
in het riool komt, maar wordt gebruikt in uw 
eigen omgeving. De set is eenvoudig te combi-
neren met andere regenwateroplossingen, zoals 
een infiltratiekrat of regenton.

SIGHT LANDSCAPING
STAND 347

SIGHT Landscaping is een landelijk werkend groenbedrijf, dat er trots op 
is samen met opdrachtgevers de omgeving groener en mooier te mogen 
maken. ‘Wij verzorgen de groene buitenruimte en hebben een bijzondere 
expertise in het realiseren en onderhouden van daktuinen.’ Het bedrijf 
verzorgt het hele traject: van advies en ontwerp tot aanleg en onderhoud. Door integraal te 
werken bij aanleg en onderhoud en zowel de beplanting als het civiele werk te doen, zorgt 
SIGHT Landscaping voor een hoge kwaliteit, terwijl er veel op kosten bespaard wordt.

Op de beursvloer hoopt SIGHT bestaande en potentiële nieuwe 
opdrachtgevers, vakmensen en studenten te ontmoeten en te 
enthousiasmeren. ‘Daarbij laten we graag zien wie wij zijn en wat  
wij voor opdrachtgevers kunnen betekenen.’
Ook toont het groenbedrijf vol trots twee recent behaalde certificaten: 
trede 4 op de Veiligheidsladder en het Kleurkeur. De Veiligheidsladder 
is een manier om het veiligheidsbewustzijn vast te stellen. ‘Wij zijn het 
eerste groenbedrijf in de groene sector dat deze vierde trede behaald 
heeft. Daar zijn we ontzettend blij mee én trots op.’

RAMM EQUIPMENT
STAND 639

Ramm Equipment is specialist in het bestrij-
den van onkruiden, grassen en exoten zoals 
Japanse duizendknoop en reuzenberen-
klauw. Dat doet het bedrijf met kokend 
water van Oeliatec en de elektrothermi-
sche aanpak van de Rootwave Pro. Ramm 
Equipment neemt deel aan de Groene 
Sector Vakbeurs om potentiële nieuwe 
gebruikers te ontmoeten en bestaande 
gebruikers te spreken over nieuwe produc-
ten en ervaringen.

Nieuw!
In de stand kunnen bezoekers onder meer 
terecht voor productinformatie en voor het 
laatste model van de Rootwave Pro met 
vernieuwingen. Door de sapstromen in 
de onkruidplant te koken met behulp van 
stoom, waardoor de celwanden explode-
ren, vernietigt deze machine de stengels en 
wortels van onkruid. De eerste presentatie 
van dit Rootwave Pro-model was twee jaar 
geleden.
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VAN BLITTERSWIJK ECO-MOBILITEIT 
– GOUPIL NEDERLAND
STAND 532

Van Blitterswijk Eco-Mobiliteit is sinds 2009 
specialist op het gebied van lichte elektrische 
bedrijfsvoertuigen. Vanaf 2017 is het bedrijf 
exclusief importeur van het merk Goupil en 
marktleider in het segment lichte elektrische 
vrachtvoertuigen (LEVV's).

Door het complete aanbod van 100 procent 
elektrische transportvoertuigen is Van 
Blitterswijk Eco-Mobiliteit een ideale gespreks-
partner voor gemeenten, provincies, water-
schappen, sw-bedrijven en groenaannemers. 

Tijdens de 22e editie van de Groene Sector 
Vakbeurs zullen drie modellen getoond  
worden: de compacte Goupil G2, de bestseller 
Goupil G4 en de nieuw ontwikkelde en grotere 
Goupil G6. Op het testparcours kan de  
bezoeker kennismaken met de Goupil G4.

Nieuw!
Nieuw zijn de speciaal ontworpen Goupil G2 
met handbediende kipper, en de Goupil G6 met 
unieke zijbelader voor het ledigen van afval-
containers. Beide specials zijn het afgelopen 
najaar geïntroduceerd. Wat betreft accupakket-
ten voor de succesvolle Goupil G4 is de keuze 
uitgebreid met een 21kWh-LiFePO4-accupakket 
(actieradius 199 km WLTP).

STIERMAN DE LEEUW
STAND 690

Stierman De Leeuw is importeur van kwaliteits-
machines en -merken in de tuin-, park en bos-
bouwbranche. Het bedrijf levert producten via 
dealers aan professionele eindgebruikers, zoals 
EGO-accutuingereedschap, Eliet-hakselaars 
en -gazonbewerkings machines, Posch-
kloofzaagmachines, persoonlijke bescher-
mingsmiddelen en klimmaterialen. Stierman 
De Leeuw neemt deel aan de Groene Sector 
Vakbeurs om professionele eindgebruikers 
zoals hoveniers, maar ook gemeentes en land-
schapsbeheerders te laten kennismaken met de 
nieuwste toevoegingen aan zijn assortiment en 
om de voordelen van het huidige assortiment 
opnieuw onder de aandacht te brengen.

Nieuw!
De stand van Stierman De Leeuw staat vol met 
nieuwe producten. De nieuwste aanwinst is de
EGO-zeroturngrasmaaier Z6, die later dit jaar 

beschikbaar zal zijn. De Z6 is de eerste zero-
turnzitmaaier die volledig wordt aangedreven 
door de compacte draagbare 56V-accu’s van 
EGO. Deze accu’s worden ook in de andere 
tuinmachines van EGO gebruikt.
Ook wordt op de beurs de EGO CHV1600E 
gelanceerd, ‘’s werelds snelste acculader’, aldus 
Stierman De Leeuw. Deze snellader heeft een 
laadvermogen van 1.600 W en kan vier accu’s 
van elk 10 Ah binnen twee uur opladen.  
Dat is viermaal zo snel als de huidige opladers 
op de markt, volgens Stierman De Leeuw.  
De CHV1600E wordt standaard bij de Z6  
geleverd, maar kan ook afzonderlijk worden 
aangeschaft. Ten slotte zal er ook onder het 
merk Eliet een nieuw product gepresenteerd 
worden: de Vector 4S. Deze kleine  
professionele hakselaar met een wielbasis van 
75 cm en een grote invoerwals is geschikt voor 
een takdikte tot 8 cm.

De nieuwe EGO-zeroturnzitmaaier Z6

De snellader EGO CHV1600E

De Eliet Vector 4S

Eind 2020 ging Utrecht als eerste gemeente aan 

de slag met de Goupil G6 met zijbelader.

Goupil G2-handbediende kipper. Foto: Goupil Nederland
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VAN DER HAEGHE
STAND 578

Van der Haeghe uit Geldermalsen is importeur van de 
merken Iseki, Ferris, Addax, Koppl, Simplicity, Snapper en 
Eco. Het bedrijf verkoopt de machines via een landelijk dealernetwerk, om de service 
in elke regio te optimaliseren. Dealers worden zowel op het gebied van marketing als 
aftersales ondersteund. Van der Haeghe neemt deel aan de beurs om mensen met 
belangstelling voor zijn producten te ontmoeten: ‘Deze contacten zijn van belang om 
te weten te komen wat er bij klanten leeft en waar behoefte aan is. We kunnen 
klanten informeren over de ontwikkelingen op het gebied van elektrische bedrijfs-
wagens en over de goedkeuring van onze dieselmachines om op HVO 100 te draaien. 
Dat laatste zorgt voor een CO2-uitstootreductie van 90%.’

Nieuw!
De elektrische bedrijfswagen 
Addex wordt door Van der 
Haeghe voor het eerst op een 
beurs voor de groensector 
gepresenteerd. Ook toont de 
importeur de nieuwe elek-
trische werktuigdrager van 
Koppl, bestemd voor profes-
sioneel gebruik.

VAN DORP HOUT
STAND 107

Van Dorp Hout is dienstverlener op het 
gebied van hout en is actief binnen de 
Randstad. Het bedrijf ondersteunt hoveniers, 
aannemers en architecten bij het creëren van 
mooie buitenruimtes en levert daarvoor hout 
en aanverwante artikelen.

Van Dorp Hout neemt deel aan de Groene 
Sector Vakbeurs om uitleg te geven over de 
veelzijdige toepassing van hout in buiten-
ruimtes. ‘We komen graag in contact met 
bestaande klanten, potentiële klanten en  
collega’s die vragen hebben over construc-
ties, toepassingsmogelijkheden en hout-
soorten’, aldus Van Dorp Hout.

Van Dorp is meer dan alleen een houthandel. 
‘Met onze expertise en ervaring zijn wij in 
staat om bouwkundig mee te denken bij de 
verwerking van hout en om hoveniers de 
werkvoorbereiding uit handen te nemen’, 
aldus het bedrijf. Daarnaast heeft Van Dorp 
Hout meer dan 25 verschillende soorten 
gevelbekleding, 20 verschillende soorten 
vlonderplanken en talloze schuttingen en 
deuren standaard op voorraad.

Nieuw!
Eind 2020 schafte Van Dorp een volledig 
geautomatiseerde vijfassige CNC-zaag van 
Essetre aan – dit vanwege zijn voorliefde 
voor mooie, ambachtelijke én oersterke ver-
bindingen, zoals zwaluwstaarten, pengaten 
en halfhoutsverbindingen.

VAN DYCK MARCEL BELGIUM
STAND 606

Van Dyck Marcel is importeur en distributeur van machines voor tuin en park, 
wegenonderhoud en land- en bosbouw. Het familiebedrijf heeft een uitgebreid gamma 
voor de particuliere en de professionele gebruiker, voor steden en gemeenten, met specifieke 
machines voor straat reiniging, groenzorg, onkruidbestrijding en winterdienst.
Met zijn uitgebreide kennis over de gevoerde merken wil Van Dyck Marcel Belgium op de 
Groene Sector Vakbeurs laten zien aan de markt wat deze machines kunnen. ‘We bieden  
kwaliteitsmachines en willen klanten steeds de beste oplossing bieden voor hun specifieke 
toepassingen’, aldus de totaalaanbieder. Van Dyck beschikt over een uitgebreid dealernetwerk, 
waardoor een korte responstijd en grote flexibiliteit gegarandeerd kunnen worden.

Nieuw!
In de stand van Van Dyck Marcel  
kunnen bezoekers machines van de 
merken Alkè, CMAR, Energreen, Fort en 
Multihog bezichtigen. Sinds kort is  
Van Dyck officieel importeur en  
distributeur van de merken Hansa en 
SABO in de Benelux. Er zullen dan ook 
machines van die merken te zien zijn.
Nieuw is onder meer de CMAR R2500: 
een gecombineerde machine die  
dieptereiniging en opzuiging in één 
werkgang combineert. Ook deze  
wordt getoond op de GSV.
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WEEDCONTROL
STAND 756

Het twintig werknemers tellende WeedControl 
is gevestigd in Waalwijk. Het bedrijf is actief in 
een groot deel van Europa op het gebied van 
chemievrije onkruidbeheersing. Met grote ambi-
ties als het gaat om techniek, kennisdeling en 
service wordt iedere dag hard gewerkt om de 
klanten te voorzien van de nieuwste producten.

Nieuw!
Op de vorige editie van de Groene Sector 
Vakbeurs introduceerde WeedControl de vol-
ledig elektrische werktuigdrager Alltrec 4810T. 
Met trots meldt het bedrijf dat dit jaar zijn 
‘grotere broer’ wordt meegenomen: de Alltrec 
8015F. Ook is er op de stand het gloednieuwe 
elektrische maaidek voor de 8015F te vinden 
met 2,7 meter werkbreedte.
‘De Alltrec 8015F is een extreem efficiënte 
machine met een accucapaciteit die 40 pro-
cent hoger ligt dan marktconform’, aldus 
WeedControl. Gecombineerd met verschillende 
aanbouwdelen is de elektrische werktuigdrager 
inzetbaar voor een scala aan werkzaamheden, 
van grasmaaien tot onkruidbestrijding en rei-
niging. Met de nieuwste technologieën voor 
verduurzaming en gebruiksgemak is de 8015F 
een machine die inspeelt op de naderende 
Green Deal en het Europese klimaatakkoord. Zo 
kunnen vooruitstrevende bedrijven, gemeentes 
en aannemers nu al investeren in een groene 
toekomst.

KONINKLIJKE VHG
STAND 314

De Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners behartigt de belangen van 
ondernemers in het groen. De in totaal 1.100 aangesloten bedrijven zijn actief in de aanleg, 
renovatie en het onderhoud van particuliere en bedrijfstuinen, openbaar groen, dak- en gevel-
begroening, interieurbeplanting en boomspecialistisch onderhoud. De Groene Sector Vakbeurs 
is een uitgelezen kans om elkaar te ontmoeten en informatie op te doen over producten 
en diensten die voor groenprofessionals interessant zijn, aldus de VHG, die aanwezig is om 
bestaande én nieuwe leden te ontmoeten.
In de VHG-stand is onder meer informatie te vinden over De Levende Tuin, Het Levende 
Gebouw en De Levende Openbare Ruimte. Dit zijn VHG-handleidingen met inspiratie voor de 
groene leefomgeving, VHG-brancheopleidingen, succesvol ondernemen in de groenbranche, 
bedrijfsoverdracht, reputatie en garantie van de VHG-hovenier, verzekeringen, cao en perso-
neelsbeleid, personeel en verzuim en verzuimpreventie en RI&E.

Beursaanbieding lidmaatschap
Ondernemers die tijdens de vak-
beurs lid worden van de VHG, pro-
fiteren van een beursaanbieding. 
Zij ontvangen namelijk 25 procent 
korting op de contributie voor vol-
gend jaar. Kent u collega's die nog 
niet zijn aangesloten en voor wie 
het lidmaatschap interessant is? 
Laat het de VHG weten via onder-
nemershelpdesk@vhg.org; dan 
zorgt de VHG dat zij een uitnodi-
ging ontvangen. Wordt uw collega 
lid, dan ontvangt u 100 euro.

VDBH
STAND 351

Het personeel van VDBH probeert dagelijks een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen 
door de buitenruimte esthetisch waardevol, veilig en praktisch in te richten en te behouden. 
VDBH staat op de Groene Sector Vakbeurs om bestaande en potentiële opdrachtgevers te ont-
moeten en om zijn expertise omtrent semiverhardingen nog meer bekendheid te geven.
Een tweetal enthousiaste en vakkundige medewerkers zal de bezoekers in de stand verwel-
komen. ‘Zij zullen informeren naar de reden van de komst naar deze beurs en naar mogelijke 
behoeftes op het gebied van semiverharding’, aldus VDBH.

Nieuw!
Nieuw zijn de Vegaway, een door 
VDBH ontwikkelde machine om 
onkruid van halfverhardingen te 
verwijderen, en de unieke aan-
pak van aanleg en beheer van 
semiverhardingen. ‘Wij bieden 
terreinbeheerders de mogelijk-
heid om alle semiverhardingen te 
inventariseren en te digitaliseren 
middels een online kaartplat-
form’, aldus VDBH.

De Alltrec 8015F met de onkruidborstel WB700

De Alltrec 8015F met maaidek

Onze veilingplatformen ▶

Een online veiling op de platformen van OVM | Group is 

een duurzame, transparante én e � ectieve oplossing voor 

overtollig materieel. Dit levert een mooie opbrengst op 

en zorgt ervoor dat een gelukkige nieuwe eigenaar het 

materieel een tweede leven geeft. Geef het door!

Ontmoet ons bij De Groene Sector Vakbeurs
Bespreek de mogelijkheden op 8, 9 en 10 maart 

tijdens de De Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg. 

We zijn te vinden in hal 6 met standnummer 663.
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VERKOOPKANTOOR ZONNA     STAND 672

Verkoopkantoor Zonna is importeur van landbouw- en tuin- en park-
machines. Op de Groene Sector Vakbeurs hoopt het bedrijf nieuwe en 

bestaande klanten te ontvangen en zijn maaimachines te promoten, zoals 
die van het merk Major.

Nieuw!
Zonna neemt een drietal nieuwe systemen mee naar de beurs: de Major 
Total Grass Care, Major Contoura S2 en Major CS-Pro 3.00. Met de Major 
Total Grass Care wordt maaien, wied-eggen en rollen in één machine 
gecombineerd. Onkruidbestrijding, viltverwijdering, beluchting en het uit-
rollen van speelschade kunnen hierdoor tijdens de normale maaironde in 
één werkgang worden aangepakt. De combinatie is afgelopen jaar getest 
en vanaf dit jaar leverbaar. De Major Contoura S2 is een robuuste, door 
tandwielkasten aangedreven maaimachine voor rough en semi-rough en 
is geschikt voor sport- en recreatievelden. Een trekker vanaf 50 pk is vol-
doende voor het maaien met en het transport van deze getrokken cirkel-
maaier. Ten slotte presenteert Zonna op de GSV ook de Major CS-Pro 3.00 
voor de grotere compact trekker. Hiermee is het mogelijk om een grote 
capaciteit te halen met de gangbare trekkers voor gemeenten en groen-
voorzieners. Deze cirkelmaaier, die vanaf mei 2022 leverbaar is, wordt in 
de standaard driepuntshefinrichting gedragen.

WILDKAMP
STAND 518

Het in Lutten gevestigde Wildkamp heeft al 50 jaar ervaring als 
totaalleverancier voor de groensector. ‘Wij kunnen hoveniers helpen met 
het oog op betere business, een hogere omzet en luxere, uitgebreidere 
tuinen. Denk aan producten en service op het gebied van beregening, 
infiltratie, pompen en afwatering.’ Met de deelname aan de Groene Sector 
Vakbeurs positioneert Wildkamp zich als totaalleverancier voor de groen-
sector. ‘We geven informatie over onze service en gaan graag in gesprek 
met hoveniers over vragen als: hoe kunnen wij onze dienstverlening 
verbeteren? Welke projecten zijn er de komende maanden? We willen van 
elkaar leren.’ Als expert in beregening gebruikt Wildkamp de beurs ook 
om zijn dienstverlening op dat gebied te presenteren. ‘Van berekeningen 
tot advies over de aanleg, wij ondersteunen hoveniers bij hun projecten 
van a tot z’, aldus het bedrijf.

UITGEVERIJ NWST
STAND 700

Recht tegenover het foodcourt in hal 7 vind je de stand uitgeverij NWST. 
NWST is uitgever van vakbladen in de groene sector. Het portfolio bestaat 

uit toonaangevende bladen zoals Stad+Groen, De Hovenier, Boomzorg, Boom in Business, Fieldmanager en Greenkeeper. Met deze platforms 
informeert NWST de groenprofessional iedere dag over het vergroenen van de openbare ruimte, met een herkenbare hands-on-mentaliteit, waarbij de 
vakman altijd centraal staat. Kom gezellig langs en ontvang bij het inschrijven op een nieuwsbrief naar keuze een mooie muts.

Houd tuinen in topconditie met 

een beregeningsinstallatie. 

Foto: JZ Jarola


